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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–77	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

78–87 KONSEKWENCJE MODERNY
 Nie ulega wątpliwości, że modernistyczna forma, i w architekturze, i we 

wzornictwie, i w projektowaniu graficznym, jest teraz bardzo na czasie. 
Chętnie wraca się do tej estetyki. Ale czy modernistyczny etos ma nam 
jeszcze coś do zaoferowania? Z Andrzejem Szczerskim, kuratorem 
wystawy Modernizacje, prezentowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi, 
rozmawia Grzegorz Piątek.

88–95 SIŁA	SYNERGII
 Na odbywającej się właśnie w Fundacji Art Stations w Poznaniu 

wystawie zobaczyć można prace młodego artysty Lorisa Greaud, 
zafascynowanego teoriami i praktyką amerykańskiego wynalazcy 
i konstruktora Richarda Buckminstera Fullera, a także prace Fullera 
z kolekcji Art Stations. Z Pauliną Kolczyńską, kuratorem wystaw, 
rozmawia Bogna Świątkowska.

96–103 POSTWANDALIZM
 W niekulturalnych gestach agresji wobec przestrzeni miejskiej 

dostrzegamy przejawy emocjonalnej kontestacji nieadekwatnych 
dziś norm estetycznych. Można by powiedzieć, że postvandalizm, 
to wandalizm uliczny w służbie wandalizmu kulturowego – mówi 
kolektyw vlepvnet w rozmowie z Bogną Świątkowską.
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Bęc Zmiana przedstawia:

NERWOWA DRZEMKA
O poszerzaniu pola w projektowaniu.

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

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

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

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY PRZEDSTAWIA: 

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. 
ZESZYT 1:  

KULTURA NIE DLA ZYSKU
TEORETYCY, AKTYWIśCI I ARTYśCI 

O pRODUKOWANIU I fUNKCjONOWANIU KULTURY.

Kompendium wiedzy dla aktywistów kultury: produkcja 

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

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

www.wuw2009.pl

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

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa
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104–111 RELACJE	BEZPOŚREDNIE
 Wielka dawka fotografii brytyjskiej, a jednocześnie okazja do 

przyjrzenia się zjawiskom społecznym zachodzącym na wyspach 
– alternatywne spojrzenie na brytyjską kulturę lat 90. i brytyjskie 
spojrzenie na Polskę. A wszystko to w maju, podczas kilkudziesięciu 
wystaw, pokazów, prezentacji, dyskusji, o których z Karolem 
Hordziejem, dyrektorem artystycznym Miesiąca Fotografii w Krakowie, 
rozmawia Bogna Świątkowska.

112–119 KNOT	–	ŁĄCZMY	WYOBRAŹNIĘ	Z	RZECZYWISTOŚCIĄ!
 KNOT knoci Warszawę, bałamuci i mutuje miasto. Jest mu równie 

blisko do Latającego Cyrku i Latającego Uniwersytetu, Wozu Drzymały 
i cygańskiego taboru, autobusu pełnego hippisów i socjalistycznego 
kina obwoźnego, polowej kuchni i walizkowej galerii – zachwala Kuba 
Szreder, jeden z pomysłodawców projektu KNOT, o którym z Markusem 
Baderem i Oliverem Baurhennem rozmawia Joanna Erbel.

120–125 MIASTO NARYSOWANE
 Widoki uchwycone w czasie pieszych wędrówek przedstawiają 

stolicę jaką znają ci, którzy nie oglądając się na turystyczne kanony, 
samodzielnie poznają miasto. Na rysunkach widać Pałac Kultury, ale 
z oddali, Syrenkę, ale w lubieżnej wersji gangsta, Stadion, a właściwie 
dźwigi nad nim, widok z bloku na Żoliborzu. Z Natalią Kulką, autorką 
albumiku rysunkowego Warsaw, rozmawia Natalia Grzywalska.

126–133 MINIMAL FETYSZ
 O fetyszystycznych detonatorach fantazji i pożądania, z Maurycym 

Gomulickim, artystą często nawiązującym do kategorii rozkoszy, przy 
okazji jego najnowszego projektu Minimal Fetish, nieco podejrzliwie 
rozmawia Paulina Jeziorek.

134–143 CO NAJMNIEJ 1%
 Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej domaga się co najmniej 1% 

z budżetu państwa na kulturę i zamierza zebrać 100 000 podpisów 
popierających ten pomysł podczas tegorocznej Nocy Muzeów. 
Z Hanną Wróblewską, wicedyrektorką Zachęty Narodowej Galerii 
Sztuki, a zarazem przedstawicielką Stowarzyszenia Obywatelskie 
Forum Sztuki Współczesnej, rozmawia Bogna Świątkowska. 

144 GDZIE BYWA NOTES  

WYDAWCA:   Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

ADRES REDAKCJi:  ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa, t/f: +48 22 625 51 24, 
  +48 22 827 64 62, m: +48 516 802 843 e: bec@funbec.eu 

PROJEKT OKŁADKi:  Małgorzata Gurowska

TEKSTY:   Joanna Erbel, Natalia Grzywalska, Paulina Jeziorek, Piotr 
  Kowalczyk, Grzegorz Piątek, Pani Bogna (Redaktor), Szymon 
  Żydek. Orientuj się: informacje i ilustracje pochodzą z materiałów 
  prasowych promujących wydarzenia kulturalne; drukujemy je 
  dzięki uprzejmości artystów, kuratorów, galerii, instytucji oraz 
  organizacji [kulturalnych].

SKŁAD:  halina.mirowska@niemyte.pl 

JAK OTRZYMAć NOTES:  Zasil Bęca (iNG BŚ 02 1050 1038 1000 0023 3025 8183 z dopiskiem  
  „Na rozwój FNKBZ”) darowizną minimum 10 PLN, prześlij nam  
  o tym wiadomość na adres nn6t@funbec.eu, podaj adres pod jaki  
  mamy wysłać wybrany przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy  
  ci go pocztą priorytetową natychmiast. Większe wpłaty  
  przyjmiemy entuzjastycznie!

WYCZERPANiA:  Uprzejmie informujemy, że nakład numeru 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20,  
  24_26, 27, 28, 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56,57, 58 został 
  przez was wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy!

REKLAMA:  zamów cennik nn6t@funbec.eu

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

SZEFOWA FNKBZ:  Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

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

ZNAK FNKBZ:  Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

Notes.na.6.tygodni zrealizowano ze środków: 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz 
Miasta Stołecznego Warszawy
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nych ograniczeń! Celem jest odkrycie 
talentów ze świeżym spojrzeniem na 
design i danie im możliwość wysta-
wienia prac podczas 4 Międzynarodo-
wego Festiwalu Designu w Łodzi, 14-30 
października 2010 r.. •

Po raz trzeci Łódź Art Center zapra- ɿ
sza do udziału w konkursie make me!. 
Konkurs skierowany jest do młodych 
projektantów (zarówno indywidual-
nych, jak i grup projektowych) w wie-
ku od 20 do 30 lat. Nie ma żadnych in-

MAKE  
ME!

do 30.06 | www.lodzartcenter.com

SPOŁECZEŃSTWO	 
BEZ  
SZKOŁY

przestrzeni galeryjnej w alternatywną 
szkołę artystyczną. Wśród uczest-
ników konferencji znaleźli się m.in. 
Lars Bang Larsen, Dave Beech, Claire 
Bishop, Tania Bruguera, Marcelo Expó-
sito, Harrell Fletcher, Jeanne Van He-
eswijk, Pablo Helguera, Hannah Hurt-
zig, Suzanne Lacy, Carmen Moersch, 
Nils Norman, Hans Ulrich Obrist, Paul 
O'Neill, Marion von Osten, irit Rogoff, 
Ralph Rugoff, Mick Wilson, Gediminas 
Urbonas, a także reprezentujący Wol-
ny Uniwersytet Warszawy - Jan Sowa. 
Tematy paneli to m.in. Praktyki dyskur-
sywne i zwrot pedagogiczny, Protest 
w szkole artystycznej, Prezentacje al-
ternatywnych szkół artystycznych.•

Dwudniowa konferencja w Lon- ɿ
dynie jest spotkaniem artystów, ku-
ratorów i krytyków – jej celem jest 
omówienie związków między sztuką 
a edukacją. Praktyka kolektywna 
i partycypacyjna, eksperymenty pe-
dagogiczne, sztuka eksperymentalna 
i jej nauczanie oraz rozumienie – to za-
gadnienia poruszane na konferencji. 
Hasło imprezy Deschooling Society to 
tytuł książki ivana illicha z 1971 roku, 
jednej z najbardziej radykalnych kry-
tyk systemu edukacji w zachodnich 
społeczeństwach. Konferencja rozpo-
czyna działalność projektu badawcze-
go Hayward Gallery, którego kulmina-
cją będzie latem 2012 transformacja 

29-30.04 | Londyn southbank Centre, Purcell room Belvedere road, London  se1 
8XX | www.southbankcentre.co.uk
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A-I-R

Program artists-in-residence la- ɿ
boratory ogłosił nabór artystów na 
pobyt rezydencyjny w Centrum Sztu-
ki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie w 2010 roku. Nabór 
skierowany jest do artystów polskich 

do 31.05 | www.csw.art.pl/a-i-r 

i zagranicznych działających w polu 
sztuk wizualnych, sztuki dźwięku 
i performance. Rezydencja odbędzie 
się w terminie: 10 października – 15 
grudnia 2010. Termin ogłoszenia wyni-
ków: 15 czerwca 2010 •

IDEALNA  
RZEŹBA	

wentów wyższych uczelni artystycz-
nych. Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest przygotowanie pro-
jektu idealnej rzeźby. Każdy uczest-
nik może nadesłać tylko 1 projekt. 
Wyniki konkursu zostaną publicznie 
ogłoszone w dniu otwarcia wystawy 
Supergrupy Azorro w CSW w Toruniu 
21 maja. Nagrodzone i wyróżnione 
projekty zostaną zaprezentowane 
na wystawie. idealna rzeźba zostanie 
zrealizowana i zaprezentowana na 
finisażu wystawy Supergrupy Azorro 
(jej pokaz w holu głównym CSW po-
trwa do końca 2010 roku). i nagrodą 
w konkursie, oprócz prestiżowego po-
kazu w CSW w Toruniu, jest również 
rowerek treningowy prezentowany 
na wystawie Azorro jako eksponat 
z filmu Hic et nunc. •

Supergrupa Azorro wraz z CSW  ɿ
Znaki Czasu w Toruniu ogłaszają 
konkurs na idealną Rzeźbę! Celem 
konkursu jest stworzenie idealnej 
rzeźby według atrybutów podanych 
przez członków Supergrupy Azorro 
w filmie Idealna rzeźba, tj.: Siedem 
głównych atrybutów rzeźby idealnej: 
mocna, lekka, owłosiona, milcząca, 
błyskotliwa, samodzielna, uczciwa. 
Atrybuty szczegółowe: oszlifowa-
na, bezbarwna, przezroczysta, no-
woczesna, trwała, pusta w środku, 
praktyczna, łatwa w transporcie, 
efektowna, droga, piękna, mocna, 
nie za ciężka, lekka, twarda, budząca 
erotyczne skojarzenia, nie powinna 
mruczeć, na kółkach z blokadą etc. 
Konkurs adresowany jest do arty-
stów wizualnych, studentów i absol-

do 10.05, toruń, Centrum sztuki Współczesnej, www.csw.torun.pl | projekty@
csw.torun.pl

WARSZAWSKI  
INKUBATOR  
KULTURALNY

nowela ustawy o organizacji pożytku 
publicznego i wolontariacie, a pro-
wadzenie organizacji pozarządowej, 
organizacja projektu w przestrzeni 
publicznej, aspekty prawne i orga-
nizacyjne – już w maju i czerwcu.  
Aby skorzystać z porady każdorazo-
wo trzeba zadzwonić do biura Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
Szpitalna i umówić się na spotkanie 
z ekspertem. Zapisy: Elżbieta Duma-
nia, tel. (22) 828 91 28 (22) 828 91 28 
wew. 133 e.dumania@szpitalna.ngo.
pl.
Bieżące informacje posiada koordy-
natorka projektu Aldona Machnow-
ska Góra, aldona.machnowska-gmail.
com•

Rusza projekt Warszawski inku- ɿ
bator Kulturalny: szkolenia, semina-
ria i porady specjalnie przygotowane 
dla „kulturalnych ngo-sów”. Projekt 
składa się z 2 równoległych cykli: 
inkubator, w którym 15 organizacji, 
które przejdą rekrutację odbędzie 
kompleksowe szkolenia z zakresu: 
księgowość, prawo, przygotowanie 
i rozliczanie wniosku dotacyjnego, 
tworzenie projektu artystycznego, 
promocja i budowanie wizerunku. 
Drugą częścią projektu jest cykl bez-
płatnych porad, konsultacji i semina-
riów. Najbliższe 3 otwarte seminaria – 
przygotowanie wniosku do konkursu 
m. st. Warszawy na tzw. „małe granty, 

Zgłoszenia do 30.11 | www.greenheartawards.com
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PORAŻKA	 
W SZTUCE

skonfrontowany z głosem prze-
granego, zmagającego się. Poraża 
jako akt i jako myśl o niej okazuje 
się silną stymulacją, zaznaczając 
swoją obecność w wielu obszarach 
sztuki. Te ślady i tropy stają się łącz-
nikiem dla prezentowanych prac” 
– piszą o wystawie organizatorzy.  
Artyści: Basia Bańda, Tymek Borowski 
i Paweł Skiwiński, Karolina Breguła, 
Olaf Brzeski, Ryszard Górecki, Jakub 
Rożej, Janek Simon, Paweł Susid, Wio-
letta Maria Szymczyk, Maria Toboł.  
Kurator: Krzysztof Furtas •

„Porażka, odejście, rezygnacja  ɿ
oraz motywy i konsekwencje tych 
radykalnych ruchów – to warto-
ści wokół których skonstruowana 
jest wystawa. Prezentacja stara się 
ujawnić porażki noszone w sobie, 
dając im pełnoprawny głos. Zazna-
cza moment odejścia, porzucania 
złudzeń i ogołocenia z wiary. istotne 
są tu marginalne pozycje przegra-
nych, które nieoczekiwanie mówią 
o najistotniejszych pojęciach sztu-
ki. Sferą zainteresowania staje się 
brutalny ostracyzm świata sztuki 

Ryszard Górecki, prace Kwiaty i bez tytułu

do 7.05 | Wrocław, Galeria eMDes, ul. B. Chrobrego 24 | 
www.galeriaemdes.com

TROPIKI

w Nowym Jorku i kilka prac stwo-
rzonych w Zielonej Górze, na ulicy 
Kossaka, gdzie znajduję się dom ro-
dzinny artysty. Niezależnie od miej-
sca, Łukasz posługuje się prostymi 
środkami, prace wykonane są z ta-
nich i pospolitych materiałów a jego 
efemeryczne akcje i interwencje 
w najprostszy sposób rejestrowane 
kamerą wideo. Wszystko jednak ma 
doskonale przemyślaną konstrukcję, 
lekką i kunsztwną. •

Tropiki to pierwsza indywidualna wy-
stawa Łukasza Jastrubczaka w Galerii 
Pies. Wznawia ona tym samym dzia-
łalność galerii po kilkumiesięcznej 
przerwie i daje nadzieje na nowe, 
nieco żywsze jej funkcjonowanie.  
Najnowsze prace Jastrubczaka sta-
rają się wciągnąć widza w poszu-
kiwanie tropów i odpowiedzieć na 
kilka nurtujących ludzkość zagadek. 
Zobaczymy zdjęcie powstałe w Liver-
poolu, film który został nakręcony 

Łukasz Jastrubczak: Zaćmienie, 2010, fotografia dokumentacja z akcji) 

do 18.05 | Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25a | www.galeriapies.pl
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SPANIE  
W TRAWIE

ną narrację na temat miłości, tęskno-
ty i zawiedzionych nadziei. Paulina 
Sadowska, ur. 1985, jest ubiegłorocz-
ną absolwentką Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie, który ukoń-
czyła z Nagrodą Dziekana i Rektora. 
Zajmuje się malarstwem i filmem ani-
mowanym. Poza licznymi wystawami 
zbiorowymi na swoim koncie ma już 
kilka wystaw indywidualnych w Pol-
sce i za granicą. •

Paulina Sadowska ożywia ar- ɿ
chiwa. inspirując się fotografiami 
z i połowy XX wieku, inscenizuje na 
płótnach oniryczne sytuacje w mo-
nochromatycznym pejzażu przeszło-
ści. W swoim filmie podgląda czar-
no-białych bohaterów. Nadając ruch, 
uaktywnia ich namiętne pragnienia. 
Niejednoznaczność zaistniałych scen 
uwalnia zdjęcia z ich historycznego 
kontekstu i pozwala utworzyć intym-

Paulina Sadowska: Sleeping in The Grass, fot. Jan Gryka/Galeria Biała

do 7.05 | Lublin, Galeria Biała, ul. narutowicza 32 | www.biala.free.art.pl

Z ARKTYCZNEJ 
PERSPEKTYWY

oporu i subtelnego przekazu”. W 
Trondheim swoje prace pokazują Ju-
lita Wójcik i Marysia Lewandowska. 
Artyści: Yvette Brackman, Axel Ru-
dolf Werner Buljo, Geir Tore Holm, 
Erkki Kurenniemi, Marysia Lewan-
dowska, Mark Leckey, Joar Nango, 
Peter Stoffel, Morten Torgersrud, 
Kristin Tårnesvik, Julita Wójcik.  
Kurator: Hilde Methi. •

Jak piszą organizatorzy odby- ɿ
wającego się Trondheim The Sámi 
Art Festival (2008-2010) „Zajmuje 
się on politycznymi i ekonomicz-
nymi uwarunkowaniami krajów 
północnych. Poszczególne projek-
ty w ramach festiwalu opowiadają 
o takich pojęciach jak autonomia, 
trauma i rynek. Jest pokazem sztu-
ki jako umiejętności budowania 

Marysia Lewandowska, dzięki uprzejmości Sámi Art Festival/Vidgis Haugtrøe

do 9.05 | trondheim, Centrum sztuki Współczesnej, Fjordgata 11 | 
www.samtidskunst.no/english
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HALLO!

nia artystów, rozmowy z nimi przed 
kamerą (film pt. Jak się czujesz, autor 
ZbyZiel), dokumentacji, w postaci 
pustych płócien tych, którzy chociaż 
byli zaproszeni z różnych powodów 
nie wzięli w niej udziału, wreszcie 
medialny zapis samego wernisażu 
powierzony Wojtkowi Zamiarze. Poza 
częścią główną wystawy w jej cichej 
strefie pokazany zostanie film video 
Krzysztofa Gruse z 2000 roku, Hallo. 
Dotychczas do udziału w wystawie 
zgłosiło się ok. 180 artystów z 270 za-
proszonych. Do początku kwietnia 
2010 złożono już ok. 50 autoportretów. 
Proces trwa. •

Projekt  ɿ Hallo! zakłada uczestnictwo 
ok. 250 artystów z Bydgoszczy i z Byd-
goszczą związanych. Prezentacja do-
tyczy szeroko pojętych sztuk wizual-
nych. Część główną wystawy stanowić 
ma ekspozycja autoportretów (płótno 
o wymiarach 50x50 cm) wykonanych, 
przez zaproszonych artystów. HALLO! 
to projekt konceptualny z elementa-
mi socjologicznego eksperymentu. 
Organizatorzy nie wartościują obra-
zów ani artystów, chcą im zrobić wiel-
kie zbiorowe zdjęcie i oddać publicz-
ności. Wystawa ma charakter procesu, 
dlatego ekspozycja obejmować będzie 
również pokaz procedury nawoływa-

11.06-8.08 | Bydgoszcz, Galeria Miejska BWA, ul. Gdańska 20 | 
www.szkolabydgoska.pl

KONKURS  
JEDNEGO  
WIERSZA

nieniem do siedmiu dni po zakoń-
czeniu konkursu. Turniej realizowa-
ny jest cyklicznie – co miesiąc – od 
kwietnia 2010 roku do odwołania.  
Autor/ka zwycięskiego utworu otrzy-
ma nagrodę w wysokości 150 złotych 
w gotówce + 150 złotych do wykorzy-
stania w e-sklepie Korporacji Ha!art. 
Wiersz będzie prezentowany na por-
talu Ha!art przez miesiąc, zostanie 
również wysłany pocztą elektronicz-
ną do czytelników z listy mailingo-
wej (ok. 8 tys. adresów). •

Konkurs Ha!Artu ma promo- ɿ
wać najciekawsze teksty poetyc-
kie, szczególnie premiowane będą 
wszelkie realizacje wykorzystujące 
nowe media. Wiersze można nad-
syłać w wersji tekstowej, jako klip 
audio/wideo, w formacie animacji 
flash, a także jako link do pracy za-
mieszczonej w internecie. Termin 
nadsyłania prac mija ostatniego 
dnia każdego miesiąca. Jury, skła-
dające się z osób tworzących portal 
Ha!art, ogłosi wynik wraz z uzasad-

cyklicznie, do końca każdego miesiąca | www.ha.art.pl

LINIA  
Y

kierunek polskiej sztuki tak, jak już 
dziś można powiedzieć, miasta, któ-
re reprezentują, są najważniejszymi 
miejscami na mapie kulturalnej Polski. 
Artyści: Alicja Bielawska, izabela 
Chamczyk, Julia Cybis, Piotr Flądro, 
Zofia Nierodzińska, Aleksander Rysz-
ka, Mateusz Sadowski, Kamil Stru-
dziński, Piotr Żyliński•

Linia Y to superszybkie połączenie  ɿ
kolejowe między Warszawą, Pozna-
niem i Wrocławiem. Zacznie funkcjo-
nować w 2020 roku. Na wystawie Linia 
Y można obejrzeć najciekawszych, 
mało znanych, młodych artystów 
z Warszawy, Wrocławia i Poznania. Jak 
uważają organizatorzy, w ciągu naj-
bliższych 10 lat to oni będą wyznaczać 

praca Piotra Flądro

do 15.05 | Warszawa, Galeria appendix2, ul. Białostocka | www.appendix2.com
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SŁODKO-GORZKIE	 
ŻYCIE	 
SKATE’A

słonecznych kolorów. Ból obitych 
piszczeli i łokci, wzrok skupiony na 
tym, co pod stopami daje obraz mia-
sta – klasyczny urban art w wykona-
niu Rafała Czajki. 
Rafał urodził się w 1986, mieszka 
w Warszawie, studiuje, maluje, rysu-
je, jeździ na desce i słucha hałaśliwej 
muzyki. Projektuje wzory na t-shirty 
i szmaciane siatki, sitodrukuje pla-
katy. We Viurze zaprezentuje malar-
stwo-grafikę kolorową i zgadkową.•

Tak o wystawie Rafała Czajki  ɿ It’s 
Not Beautiful, piszą organizatorzy, 
galeria [v]iuro: – Każdy wącha mia-
sto swoim smakiem, który kieruje 
nas do tych najbardziej ulubionych. 
Miasto Rafała Czajki pachnie kamie-
niem, granitem, chodnikiem. Artysta 
bada miasto z perspektywy deski. 
Deska i słodko-gorzkie życie skate-
’a jest widoczna w jego malarstwie 
i grafice. Smutek zwierząt i twarzy 
miesza się z radością i naiwnością 

do 27.05 | Warszawa, galeria [v]iuro, ul. 11 Listopada 22, lok. 21A | 
www.viuro.bzzz.net

ZABAWKA 
ARCHITEKTONICZNA

cę Domiko. – domek marzeń czyli 
architektura z przymrużeniem oka. 
Laureaci konkursu zostali zaprosze-
ni na warsztaty zabawkarskie, które 
odbędą się w Akademii Łucznica, k. Pi-
lawy, w dniach 30.04 – 3.05 2010 roku. 
W trakcie warsztatów uczestnicy wy-
konają prototypy swoich zabawek, 
które następnie zostaną przetesto-
wane przez dzieci z okolicznych wsi. •

Na konkurs organizowany przez  ɿ
Pracownię K, nadesłano 95 prac. 
Jury w składzie Zofia Bisiak, Bartosz 
Haduch, Natalia Luniak, Łukasz Ta-
bakowski, Tadeusz Wieczorek, nagro-
dziło 7 prac. 22 zostały zakwalifiko-
wane na wystawę, która odbędzie się 
w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kiel-
cach. Pierwszą nagrodę zdobył duet  
Joanna Łyczek, Piotr Łyczek za pra-

Joanna Łyczek, Piotr Łyczek: Domiko

15.05-13.06 | Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2 |
www.pracowniak.pl/konkurs.html
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TERYTORIUM

na przestrzeni kilku ostatnich lat. 
Dokumentują one nie tylko prze-
kształcanie się jednych miejsc w inne 
ale także powolne zanikanie niektó-
rych z nich. ich charakter jest bardzo 
subiektywny (niejako zaprzeczający 
dokumentalnej funkcji fotografii), po-
nieważ stanowią one również moje 
prywatne terytorium fotograficzne.•

Tak o swoim projekcie opowiada  ɿ
Zbigniew Tomaszczuk: Warszawska 
Praga Północ stanowi terytorium 
moich fotograficznych penetracji. Na 
terytorium to składają się zarówno 
obszary sacrum, ze specyficznymi 
podwórkowymi kapliczkami, jak rów-
nież terytoria oznaczone działalno-
ścią street artu. Zdjęcia te powstały 

Zbigniew Tomaszczuk: Terytorium

do 28.04 | Warszawa, [v]iuro, ul. 11 listopada 22, lok 21a. | www.viuro.bzzz.net

EL  
MAS  
SANTO

ruszyły w świat. Na stronie projektu 
regularnie pojawiają się nowe fo-
tografie małych wojowników, prze-
syłane pocztą elektroniczną przez 
osoby z różnych zakątków globu.  
A dzięki kreatywności ludzi biorą-
cych udział w projekcie, każda z figu-
rek zaczyna żyć swoim życiem. Takie 
też było założenie artystki, która nie 
chciała narzucać nikomu swojej in-
terpretacji świata lucha libre.•

Kinga Offert to młoda artystka  ɿ
z Polski. Nigdy nie była w Meksyku. 
Nie wiadomo, dlaczego wybrała świat 
lucha libre jako temat swojego pro-
jektu i ulepiła kilkaset figurek mek-
sykańskich zapaśników (luchadores).  
Na początku figurki z modeliny mia-
ły pojawić się tylko na ulicach Po-
znania, rodzinnego miasta artystki. 
Ale dzięki internetowi i zaangażo-
waniu fanów projektu luchadores 

Kinga Offert: El Mas Santo

do 16.05 | Poznań, Galeria ego, ul. Wrocławska 19 | www.galeriaego.pl |  
www.elmassanto.com
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OBIETNICE 
PRZESZŁOŚCI

Maljkovicia – który przywołuje do 
życia budynki Vojina Bakića-czy też 
cykle fotograficzne Cypriena Gail-
larda, który dokumentuje aktualny 
stan architektonicznych pozosta-
łości komunistycznej utopii. Poza 
tym na wystawie znajdą się prace 
artystów takich jak: Dimitrije Baši-
čević Mangelos, Alina Szapocznikow, 
Edward Krasiński, Július Koller, ion 
Grigorescu, Tibor Hajas, Sanja iveko-
vić i Mária Bartuszová. Architektura 
wystawy w Galerii Południowej zo-
stała zaprojektowana przez Monikę 
Sosnowską, natomiast Przestrzeń 
315 została zaaranżowana przez sło-
weńskiego artystę Tobiasa Putriha.  
Kuratorki: Christine Macel, Joanna 
Mytkowska, Nataša Petrešin-Bache-
lez•

Les Promesses du passé  ɿ to wysta-
wa obejmująca kilka pokoleń arty-
stów Europy środkowej i Wschodniej.  
Jej celem jest pokazanie jak sztuka 
z Europy Wschodniej, która kształto-
wała się w częściowej izolacji i pod 
wpływem politycznej opresji, wypra-
cowała sposoby wytwarzania alter-
natywnych punktów widzenia świa-
ta, które obecnie są bardzo rzadkie 
i poszukiwane w kulturze zachodniej.  
Jako przykład można podać per-
formances Romana Ondáka, dla 
których punktem wyjścia stały się 
działania Júliusa Kollera i Jiří’ego Ko-
vandy z lat 70. Liczni przedstawiciele 
współczesnego pokolenia artystów 
zaangażowali się w rewizję dziedzic-
twa epoki komunizmu. Doskonałym 
tego przykładem są prace Davida 

Cezary Bodzianowski: Tęcza, łazienka, Łódź, 1995, fot. Monika Chojnicka, dzięki 
uprzejmości Fundacji Galerii Foksal.

do 19.07 | Paryż, Centrum Pompidou, GALerie suD + esPACe 315 | 
www.centrepompidou.fr
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ZA  
DUŻO	 
PAMIĘTASZ

widzimy i znamy z powszedniego 
kontaktu w naszej rzeczywistości, 
a tym, co żyje w naszych wspomnie-
niach o niej. Meble, parapety, podło-
ga, czy innego rodzaju elementy ar-
chitektury wnętrz, tracą dawne życie, 
wynikające z ich funkcjonalności, zy-
skując nowe, oparte na autonomicz-
ności skojarzeń. Artystka urodziła się 
w 1980 r, mieszka i pracuje w Amster-
damie. Absolwentka historii sztuki na 
UW i Rietveld Academie w Amsterda-
mie, uczestniczka European Exchan-
ge Academy, Beelitz (Niemcy) oraz 
exchange program B.A. in Fine Arts, 
Central St. Martins, London (Wielka 
Brytania). Zajmuje się instalacja prze-
strzenną, rzeźbą i rysunkiem.•

– Mam poczucie, ze o czymś za- ɿ
pomniałam. – Myślę, że za dużo pa-
miętasz –to pierwsza indywidualna 
wystawa Alicji Bielawskiej w Polsce 
– dotychczas wystawiała swoje prace 
głównie w Holandii. instalacja prezen-
towana w Czarnej została przygoto-
wana specjalnie na potrzeby wystawy. 
Bielawska interesuje się material-
ną sferą codzienności, odnajdując 
w niej swoje główne źródło inspi-
racji. Relacja między przestrzenią, 
a znajdującymi się w niej człowie-
kiem wraz z przedmiotami codzien-
nego użytku, przyjmuje określony 
kształt kodując się w naszej pamięci. 
instalacja rozegrana w przestrzeni 
Czarnej osnuta jest między tym, co 

Alicja Bielawska: – Mam poczucie, ze o czymś zapomniałam. – Myślę, że za dużo pamiętasz, 2010

do 21.05 | Warszawa, Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4/3 | 
www.czarnagaleria.net

MORRISSEY  
I	KSIĘŻNA	 
DIANA

kować, bo każdy pozostaje w swojej 
skorupie. Są jak książki napisane 
w różnych językach i zamknięte 
w okładkach. Mimo, że są zaskaku-
jąco sprawni i znają pewne sztucz-
ki, nie potrafią do siebie dotrzeć.  
Niewątpliwie najbardziej poru-
szającym z tych trzech filmów jest 
Shut up Child. This ain’t Bingo, au-
tentyczna historia amerykańskiego 
mordercy, któremu w ostatnich mie-
siącach życia towarzyszy młoda, za-
kochana w nim artystka norweska.  
Lars Laumann nie skupia się na nie-
zwykle atrakcyjnych faktach, tylko 
ukazuje ludzi, którzy w najbardziej 
drastycznych okolicznościach 
zbrodni i śmierci potrafią odkryć 
i odczuć wartość duchowości. Poka-
zuje w jaki sposób można z historii 
wydobyć rzeczy, których na pozór 
w niej nie ma, jakim czarodziej-
skim odkrywcą potrafi być artysta.  
Tekst: Maria Anna Potocka•

Lars Laumann zajmuje się sztu- ɿ
ką wideo, tworząc prace oparte na 
różnych, często zadziwiających 
historiach. Do każdego z filmów 
stosuje inną formę interpretacji, 
wydobywając z tych opowieści 
dziwne smaki istnienia. W jego fil-
mach doskonale widać, jak ważny 
jest sposób opowiadania i jak wiel-
ką władzę posiada opowiadający.  
Na wystawie w Bunkrze Sztuki po-
kazane zostaną trzy filmy Larsa 
Laumanna. Morrissey Foretelling 
the Death of Diana to zderzenie 
scen, osób i miejsc, pojawiających 
się w piosenkach grupy The Smiths 
z faktami, jakie towarzyszyły śmierci 
księżnej Diany. Swedish Book Store 
jest instalacją wideo. Na półce ze 
szwedzkimi książkami ustawiony 
został monitor, który pozwala za-
glądnąć do starego antykwariatu, 
gdzie „wszystko dzieje się dziwnie”, 
bo ludzie nie potrafią się skomuni-

Bruce Laumann: Morrissey Foretelling the Death of Diana, projekcja wideo, 16 minut, 2006, kadr 
z filmu, dzięki uprzejmości Maureen Paley, Londyn

do 23.05 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl 
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SENS  
/ CES

ne”. Ten ciekawy eksperyment ma 
prowokować do porzucenia pasyw-
ności oglądania na rzecz zaangażo-
wania multizmysłowego w bodźce 
zaskakujące i niejednoznaczne.  
Artyści: Monika Drożyńska, Karina 
Marusińska, Grażyna Sadowska, Mi-
chał Bieniek, Grzegorz Łoznikow•

Wystawa  ɿ sens/ces ma być pro-
wokacją do recepcji na poziomach 
innych niż zmysły. Odbieranie rze-
czywistości poprzez węch, słuch, 
smak czy dotyk może zmieniać zna-
czenia i konteksty – może też w kon-
sekwencji poddać w wątpliwość 
zasadność terminu „sztuki wizual-

Karina Marusińska: Ogryzki

do 16.05 | Wrocław, Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. ofiar oświęcimskich ½ | 
www.mieszkaniegepperta.pl

HEROES  
OF MIGHT  
AND MAGIC

jej egzystencji moralnej. Najczęściej 
grozi obydwu egzystencjom jedno-
cześnie. Bohaterka Waliszewskiej jest 
pożerana, uwodzona, napastowana 
seksualnie, upokarzana, kuszona 
i sprowadzana na złą drogę. Błądzi 
w ciemnych lasach, trafia w miejsca, 
w których czyhają potwory. Zdarza 
się też, że sama uwodzi wykorzystując 
swój zakazany nieletni wdzięk. Upoka-
rza, chętnie ulega pokusie, podąża złą 
drogą nie bez entuzjazmu, napędza-
nego przekorą i ciekawością, będącą, 
jak wiadomo, pierwszy stopniem do 
piekła” – napisał o pracach Waliszew-
skiej kurator Stach Szabłowski.•

„Zagrożenie jest sytuacją, w której  ɿ
permanentnie znajduje się bohaterka 
obrazów Aleksandry Waliszewskiej. Ta 
bohaterka ma wiele twarzy. Raz jest 
brunetką, innym razem blondynką. 
Bywa niewinną ofiarą, by kiedy in-
dziej objawić swoje okrutne oblicze. 
Zawsze jest dziewczynką – pokwita-
jącym podlotkiem, w decydującym 
momencie między dzieciństwem a do-
rosłością – w tym właśnie momen-
cie, który tak niezdrowo fascynował 
Humberta Humberta. To niebezpiecz-
ny wiek – i dziewczynka zawsze jest 
w niebezpieczeństwie. Grozi ono fi-
zycznej egzystencji dziewczynki albo 

Aleksandra Waliszewska: Ciemny las

do 3.05 | Warszawa, CsW, Laboratorium, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl



24      notes.60 orientuj się orientuj się  notes.60      25

NIE WSZYSTKO  
ŚWIECI	 
JAK	ZŁOTO

Od zawsze jednak zajmował się gołę-
biami, to jest jego prawdziwa pasja. 
Można go rozpoznać po charaktery-
stycznym mocnym głosie i czapce 
z daszkiem. Ten sympatyczny pan 
z wąsem przeszedł już nie jedno 
w tym cudownym, pięknym, niesa-
mowitym mieście zrobiwszy już nie 
jeden dyplom” – pisze o malarzu Gru-
ba Najgorsza GN.•

Wystawa Wiesława Górskiego  ɿ
to kolejna odsłona programu kura-
torsko-rezydencyjnego toruńskiej 
grupy Gruba Najgorsza. „Wiesław 
Górski, pseudonim Pan Wiesiu, już 
od ponad 34 lat związany jest z pra-
cownią Rzeźby na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Współ-
pracował miedzy innymi z Adolfem 
Ryszką oraz Maciejem Szańkowskim. 

Wiesław Górski: Puchar

do 5.05 | toruń, Pokój Z Kuchnią, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | 
www.gnoje.com | pokojzkuchnia.blogspot.com

X-APARTEMENTS

strefami wykluczonymi: na terenie 
Mirowa mieściło się małe getto, na 
Mokotowie przyłączonym do miasta 
w 1916 roku funkcjonowały zajezd-
nie i fabryczki, Bródno wybudowano 
za cmentarzem na skraju Warszawy. 
Społeczny, urbanistyczny, symbolicz-
ny i kulturowy charakter tych dzielnic 
jako miejskich suburbiów, a potem 
jako odpowiednio – bardzo, średnio 
i mało prestiżowych rejonów miasta 
był zupełnie inny. Projekt X-Aparte-
ments w oparciu o research na temat 
każdej z dzielnic, współpracę z miesz-
kańcami, a czasem włączanie ich do 
inscenizacji, będzie refleksją nad he-
terogenicznością oraz potencjalnymi 
i utopijnymi funkcjami współcze-
snych miast. 
Projekt X-Apartments miał swoje od-
słony w kilku miastach europejskich 
i pozaeuropejskich, w tym w Berlinie, 
Caracas, Duisburgu, Stambule i ostat-
nio w Sao Paulo. 
Kuratorka: Stefanie Peter, Anne 
Schulz, Joanna Warsza.
Bilety do nabycia na dwa tygodnie 
przed spektaklem
Projekt realizowany jest w ramach 
Promised City, wspólnego projektu
instytutu Goethego i instytutu Pol-
skiego w Berlinie, wspieranego przez 
m.st Warszawa.•

Projekt  ɿ X-Apartements polega 
na przeprowadzeniu widza według 
ustalonej trasy w prywatnych miesz-
kaniach w wybranej dzielnicy miasta. 
W każdym z nich artyści, z udziałem 
lokatorów lub bez nich, aranżują dzie-
sięciominutowe sytuacje w oparciu 
o antropologię codzienności i eko-
nomię doświadczenia. Dramaturgię 
spektaklu budują poszczególne se-
kwencje. 
Projekt zadaje pytanie, na ile te-
atr wpisany w nowe miejsca może 
zmienić percepcję rzeczywistości. 
Zaproszone artystki i artyści (m.in. 
reżyserzy, filmowcy, artyści, archi-
tekci i muzycy) zainscenizują krótkie 
sytuacje w mieszkaniach na Górnym 
Mokotowie, Mirowie i na Bródnie. 
ich punktem wyjścia będą struktury 
codzienności, architektoniczne i kon-
tekstualne odniesienia czy lokalne 
narracje: np. system podsłuchów 
w kawiarni Mozaika, zatopione na 
dnie jeziora Morskie Oko niemieckie 
myśliwce, mural Zofii Stryjeńskiej 
w kamienicy Wedla, oddalone o 1000 
kroków od synagogi mieszkania na 
osiedlu za Żelazną Bramą lub inne 
fakty i historie z antropologii codzien-
ności. Wszystkie te dzielnice mają 
dziś podobne funkcje mieszkalne, kie-
dyś jednak były przedmieściami lub 

17-20.06 | www.nowyteatr.org, promissed-city.org 
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RONI  
HORN

cych ją tematów: płci, relacji między 
podmiotem i przedmiotem, subiek-
tywności, tożsamości płciowej, spo-
łecznej, androgyniczności oraz zwią-
zanej z nią kategorii podwójności.  
Ważne miejsce w twórczości Horn 
zajmuje przyroda, ale nie ma w tym 
stwierdzeniu nic sentymentalnego; 
w 1975 roku wyjeżdża na islandię, 
gdzie fotografuje lodowce, lawę, 
zamarznięte rzeki, ziemię. Tam też 
powstaje jedna z jej najbardziej zna-
nych i rozpoznawanych prac: You Are 
the Weather (1994 – 1995), przedsta-
wiająca twarz kobiety zanurzonej 
w źródle termalnym w zmieniających 
się warunkach klimatycznych. • 

Trwająca już ponad 30 lat droga  ɿ
artystyczna Roni Horn obejmowała 
tak różne media jak rzeźba, fotogra-
fia, instalacja, rysunki oraz książki. 
Materiały dobiera z wielką wrażli-
wością i jest coś niezmiennie inten-
sywnego w jej zdolności do godzenia 
ich z doświadczeniem osobistym. 
W czasach izolacji i fragmentacji 
wyjątkowe, nieprzejednane skupie-
nie Horn na przedmiocie i obrazie 
stawia duże wymagania przed wi-
dzami, ale jej prace z nawiązką wy-
nagradzają tych, którzy skłonni są 
poświęcić czas, aby stać się częścią 
tego procesu. Silny wizualny przekaz 
stanowi podstawę dla interesują-

Roni Horn: Cabinet of, 2001, 84 cm x 84 cm, 36 fotografii barwnych, dzięki uprzejmości galerii 
Hauser&Wirth oraz artystki

30.04-13.06 | Warszawa, CsW, Galeria 2, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 
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DYNAMO

bardziej kruchego od powierzchni. 
Wystarczy zmienić kąt patrzenia, 
by w pofałdowanej skorupie z prze-
rażeniem dostrzec rozrastające się 
szczeliny. Dlatego lepiej mieć się na 
baczności, zwrócić uwagę na wszel-
kie przesunięcia oraz najdrobniej-
sze różnice.
Pofałdowana bryła Goliszewskiego, 
której moduły zaginają się, składają 
i zwijają, artykułuje nowy związek 
pomiędzy tym, co wewnątrz i tym, co 
na zewnątrz; tym, co horyzontalne 
i wertykalne; pomiędzy przedmiotem 
i podmiotem. Goliszewski tworzy 
pełen dramaturgii spektakl krzyżują-
cych się perspektyw i ciągów. •

Jerzy Goliszewski (ur. 1981) w swo- ɿ
ich pracach przetwarza rzeczywi-
stość, starając się w jak najpełniejszy 
sposób odwzorować jej złożoność. 
W tym celu używa prostych form, mo-
dułów, które zwielokrotnione tworzą 
rozbudowane konstrukcje. Wykorzy-
stuje najczęściej zwykłe materiały 
takie jak drewno czy papier, jednak 
zdarza mu się również eksperymen-
tować z innymi tworzywami.
Tytuł jego najnowszej instalacji Dy-
namo oznacza nie tylko ruch i ener-
gię, ale też – od greckiego dýnamis 
– siłę i władzę. Prezentowana w in-
stytucie Teatralnym praca Goliszew-
skiego uświadamia, że nie ma nic 

12.05-24.05 | Warszawa, instytut teatralny im. Z. raszewskiego, ul. jazdów 1 | 
www.instytut-teatralny.pl

O WADACH

mają ćmy zamiast twarzy.
Czycz w swoich obrazach chętnie 
i umiejętnie posługuje się parabolą. 
Trochę straszy, trochę śmieszy. Z jego 
obrazów wyłania się świat, w którym 
uwypuklona została mroczna natura 
rzeczy – lęki człowieka współczesne-
go, które zazwyczaj pozostają prze-
milczane. Wystawa pomyślana
została jako ironiczna refleksja nad 
społeczeństwem i jego zbiorowy-
mi odruchami, za którą kryje się 
ostrzegawcze memento, oraz obraz 
człowieka jako istoty kruchej i znisz-
czalnej •

Pierwsza indywidualna ekspozy- ɿ
cja Dawida Czycza prezentuje kilka-
naście najnowszych prac artysty. ich 
tematyka związana jest z owadami 
– istotami społecznymi, których za-
chowania mogą być analogiczne do 
ludzkich społeczeństw.
Obrazy w charakterystyczny dla arty-
sty sposób odwołują się i parafrazują 
dzieła twórców dawnych takich jak 
Breughel, Ruszczyc, Chełmoński czy 
Wróblewski. Na wystawie zobaczyć 
można również kilka utrzymanych 
w dziewiętnastowiecznej stylisty-
ce portretów, których bohaterowie 

Dawid Czycz: Wielki wybuch, olej, płótno, 70 x 60 cm, 2010 Jerzy Goliszewski: Dynamo

do 22.05 | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl
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PIN-UPS

strzega mało apetyczne pejzaże. Ster-
ta kości, tak starannie myta przez Ma-
rinę Abramović, pokryta fragmentami 
krwi i zdartego mięsa ma w naszej 
świadomości konkretne konotacje.
Projekt Pin-ups sprawia wrażenie, 
jakby został posklejany z pozoru ape-
tyczną mazią estetyki fetysza. Cha-
rakterystyczna stylizacja glamour za-
czerpnięta z fetyszystycznych filmów, 
posterów pin-up girls czy reklam pod-
szyta jest nieświeżym zapaszkiem. 
Połyskujący i atrakcyjny blichtr mie-
sza się z zapachem rozkładu. 
kurator: Kamil Kuskowski •

Projekt Andrzeja Wasilewskiego  ɿ
odnosi się między innymi do języka 
reklamy – wyparcia nieprzyjemnych 
elementów z obrazów. Usunięcie ne-
gatywnie oddziałujących chłodnych 
barw powoduje, iż pierwsze wrażenie 
jest pozytywne, powoduje przyjemne 
odczucie tak jak w przypadku ape-
tycznej pizzy, która w rzeczywistości 
wygląda zupełnie inaczej.
Piękne i słodkie pin-up girls zesta-
wione z gnijącymi owocami, kośćmi 
z rzeźni w pierwszym odruchu nie 
wywołują obrzydzenia. Jednakże 
przyjrzawszy się dokładniej oko do-

Andrzej Wasilewski: Pin-up Fruits (seria pocztówek)

22.05-25.06 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul.tymienieckiego 3 | 
www.zona-art.pl 

DIFFENBACHIA  
REX

wych reprodukcji (prze-rysowania 
i prze-malowania), aż po ceramicz-
ne obiekty i ready-made umiesz-
czone w nowych kontekstach.  
Wystawę Diffenbachia Rex możemy 
odczytywać jako kolejny wizualny 
hipertekst, rozwijający poważne 
i banalne tematy w hiperbolę, meta-
forycznie odsyłając nas do 40-letniej 
rośliny żyjącej nadal w naszych po-
kojach tak jak resztki totalitaryzmu 
w naszych umysłach. •

Prace Svätopluka Mikyty czę- ɿ
sto odnoszą się do historii Europy 
Środkowej, a jednocześnie poprzez 
swoją ponadczasowość świetnie 
korespondują z współczesnością 
i aktualnymi problemami społecz-
nymi. instalacja w Galerii Szara 
jest autorskim przekrojem poprzez 
media wizualne – od oszczędnych 
linearnych rysunków tuszem, przez 
rysunkowe i malarskie reinterpre-
tacje znalezionych wklęsłodruko-

Svätopluk Mikyta: Diffenbachia Rex

29.04-26.05 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl
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DOM  
JACKSONA  
POLLOCKA

wzorem oraz na przepaść jaka dzieli 
takie dwa obiekty. „Mieszanka” po-
wstaje przez mechaniczne zmiesza-
nie ścinków i odpadków z innych 
produkcji. Powszechnie stosowany 
jako ścierka, wycieraczka i szmata. 
Efekt, skojarzony przez Bistułę z ma-
larstwem Pollocka powstaje tutaj 
w sposób zupełnie przypadkowy. 
Wynika z technologicznego procesu 
i użycia odrzutów z celowej produk-
cji, na dodatek należy do sfery prze-
ciwnej sztuce – ma charakter czysto 
użytkowy, tkanina nie ma nawet wła-
snej nazwy, jej określenie oznacza 
sposób wykonania. 
Można powiedzieć, że to „najtańszy 
obraz Pollocka” – jednego z najdroż-
szych malarzy w historii (jego nr 5 
sprzedano w Sotheby’s w 2006 roku 
za 140 milionów dolarów). •

Jackson’s Pollock House  ɿ Julii Bistu-
ły to kolaż przedmiotów o zupełnie 
kontrastowej wartości. Uwznioślając 
materiał ostentacyjnie pozbawiony 
wartości, odpad, poprzez włożenie go 
do złotej ramy artystka jednocześnie 
wzięła go w cudzysłów. Ale nie jest 
to koniecznie złośliwy komentarz do 
malarstwa abstrakcyjnego lub rynku 
sztuki, o który tak wielu woła – raczej 
refleksja nad rolą intencji artysty 
w dziele i roli oprawy oraz przestrzeni 
w jakiej prezentuje się obiekt w two-
rzeniu jego „artystyczności”.
Pierwsza część pracy Julii Bistuły to 
fragment „mieszanki” oprawiony 
w złote ramy i powieszony na ścia-
nie. Wykorzystując tradycję „objet 
trouve” artystka wskazała jednocze-
śnie na bliskość między tym przy-
padkowym, masowo produkowanym 

Julia Bistuła: Jackson Pollock's House

7.05-6.06 | Warszawa, Pracownia Miejsce, ul. Poznańska 38/41 | 
www.pracowniamiejsce.blog.pl

1+1-1

Scena w projekcji wideo jest porusza-
jąca, gdyż jej bohaterem jest człowiek, 
ale artystów  interesują ogólniejsze 
prawa pojawiania się tego, co nieopa-
nowane. Badają je przez wystawienie 
na działanie, nad którym jego bohater 
nie panuje. W zagadkowym obiekcie 
artyści konstruują sytuację,
w której sen w regularnym rytmie 
prowokowany jest działaniem che-
micznej substancji. Bohaterem tego 
działania są muszki owocówki, które 
co określony czas opadają zmorzone 
narzuconym im snem. Chaotyczna ru-
chliwość muszek zostaje uśpiona.
To, co nieopanowane jest dla Brzu-
zan i Adamskiego tym, co najgłę-
biej naturalne (a co u ludzi ujawnia 
się w tikach). O ile projekcja wideo 
jest pewną obserwacją, o ile obiekt 
z owocówkami jest „laboratoryjnym” 
eksperymentem, o tyle cień rzucony 
kawałem przemysłowej gumy na pod-
łogę stanowi eksperyment niemalże 
„społeczny”. Artyści eksperymen-
tując z nieopanowanym odruchem 
ucieczki, prowokują sytuację, która 
może wymknąć się spod kontroli.  
kurator: Kamil Kuskowski.•

Tytułowe  ɿ 1+1-1 to działanie, któ-
rego wynikiem nie jest zwiększenie 
sumy bądź wartości dodanej. A za-
tem zdaje się ono nie realizować 
podstawowego celu, jaki muszą 
spełniać wszelkie działania w ota-
czającej nas ekonomii, także tej 
kulturowej. Wynikiem jest tu samo 
działanie. Jego swoistą „algebrę” 
określa to, że jego wynik nie jest 
większy niż jego składniki oraz to, 
że w tej postaci może się ono powta-
rzać w nieskończoność.
W projekcie Karoliny Brzuzan i Piotra 
Adamskiego nie chodzi jednak o dzia-
łanie matematyczne. Zadaniem, jakie 
sobie stawiają, jest analiza pewnego 
równania, którego stronami są nie-
opanowanie i rytm. Jest to analiza 
wysiłków kontrolowania tego, co nie-
kontrolowane.
W przedstawionej na dwukanałowej 
projekcji wideo sytuacji rytm tików 
zagęszcza się w nieopanowany spo-
sób, a całe zmaganie by zapanować 
nad gestami targającymi ciałem, nad 
wyrywającymi się z niego odgłosami 
zakończone jest nieoczekiwanym za-
śnięciem. 

do 14.05 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul.tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl 

P-A-R-K Adamski-Brzuzan, kadr z filmu
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CIEMNOŚCI	 
OGARNIAJĄ	 
ZIEMIĘ

w interakcję, zachęcą do ingerencji, 
staną się zabawą dla zmysłów.
Nawet to czego w mroku nie uda się 
dostrzec, będzie można usłyszeć, 
poczuć lub dotknąć, stuknąć, potrzą-
snąć etc.
Artyści: Bartosz Kokosiński, Bernd Pe-
tri, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
Gabriele Horndash, Grupa Anonim, 
Juan Requena, Marcin Kowalik, Ma-
rek Firek, Michael Yuen, Nabi Nara, 
Reinhard Bock & Angelik Rimer, Ste-
phan Küthe. •

W mrocznych wnętrzach Cellar  ɿ
Gallery, w centrum Krakowa, będzie 
miała miejsce nowa odsłona projek-
tu artystycznego The Whole Place Is 
Dark.
W zakamarkach galerii zarysy przed-
miotów wyłonią się w smugach świa-
tła, to znów niknąć będą w ciemności. 
Ożyją dzieła kilkunastu współpracują-
cych z Galerią Beznadziejna artystów 
z Polski, Austrii, Australii, Korei Po-
łudniowej, Niemiec i Wenezueli. ich 
instalacje wciągną odwiedzających 

Juan Requena (Wenezuela): Ryba głębinowa, 
seria plakatów fluorescencyjnych o wymiarach 
100x70cm

14.05 | Kraków, Cellar Gallery, ul. Wielopole 12 | www.beznadziejna.org

366  
KADRÓW

napisał w 1994 roku dla Krzysztofa 
Gawronkiewicza. Tak powstała jego 
najbardziej rozpoznawalna seria ko-
miksowa o tajemniczym miasteczku 
Mikropolis. Od tamtego czasu zdążył 
współpracować z czołówką polskich 
rysowników. Jego komiksy były pu-
blikowane w ogromnej liczbie gazet, 
magazynów, zinów i antologii. Ukoń-
czył wydział grafiki na ASP w Warsza-
wie. Zawodowo zajmuje się projek-
towaniem graficznym oraz ilustracją 
prasową. Mieszka w Warszawie.•

Najnowszy projekt Dennisa Woj- ɿ
dy to eksperymetalny internetowy 
komiks, całkowicie pozbawiony sce-
nariusza. Na internetowym blogu 
codziennie publikowany jest jeden 
kadr dzięki czemu po roku i jednym 
dniu powstanie ich 366. Pierwszy 
kadr opublikowany został w sobotę 
13 marca o godzinie 15.35 – dokładnie 
w dzień urodzin autora. 
Dennis Wojda – urodzony w 1973 
roku scenarzysta i rysownik komik-
sowy. Swój pierwszy scenariusz 

Dennis Wojda, projekt 366 kadrów

366kadrow.blogspot.com
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ZIELONA  
Z	JELENIĄ	 
MYLĄ	MI	SIĘ DLA	ZAKŁADÓW	PRACY	

I JEDNOSTEK 
GASTRONOMICZNYCH

mnożenia albo zniekształceń, poty-
kania się o własny warsztat). Wśród 
wątków podejmowanych przez tę 
grupę znajdują się refleksje na temat 
imitacji i kopii, nieczytelności (nie-
domalowania), nieistotności dzieła 
i jego skażenia (piętna, skazy w sztuce 
oraz ich właściwości przyciągających). 
To twórczość żywa i pozbawiona jało-
wych znaczeń, nieredukowalna do 
poziomu prostego obrazowania, wie-
lopoziomowa i wciąż nieprzemyślana, 
niedostatecznie opisana. Obcowanie 
z tego typu malarstwem jest, parafra-
zując Deleuze’a, nieustannym termi-
nowaniem pośród obrazów, których 
wciąż należy się uczyć.
Tekst: Piotr Machłajewski – ze wstępu 
do katalogu wystawy.
Artyści: Jakub Czyszczoń, Kamila 
Mankus, Przemysław Matecki, Pra-
cownia Tfurczości Dojrzałej, Seweryn 
Swacha, Szymon Teluk, Rafał Otoczak 
Tomczak, Rafał Wilk •

Długosz. - Są to między innymi klu-
bokawiarnia „Chłodna 25”, magazyn 
„Piktogram” oraz Dom Pracy Twór-
czej w Wigrach. Każde z nich ma swo-
je logo na kubkach.
DPT i "Piktogram" mają logotypy, 
których w ogóle nie trzeba było zmie-
niać, żeby się wpasowały w konwen-
cję. A Chłodną zaprojektowała Magda 
Piwowar nadając jej w swoim charak-
terystycznym stylu sznyt lat 60.
Każda seria to tylko ok. 50 kubków. 
Żaden wzór nie będzie już powtó-
rzony, nawet te najbardziej popu-
larne, chyba że w innym kolorze. Tak 
będzie tym razem z „Miłością” „Ko-
smosem” i „Luxusem”. Ten ostatni 
dostanie nawet złoty pasek z praw-
dziwego złota, żeby było naprawdę 
luksusowo. •

Wystawa prezentuje prace ar- ɿ
tystów związanych (aktualnie albo 
w przeszłości) z dwoma ośrodkami – 
z Jelenią oraz Zieloną Górą.
Zaproszeni do projektu malarze złą-
czeni są swego rodzaju artystycznym 
pokrewieństwem. Wynika ono nie tyl-
ko ze wspólnoty pokoleniowej i wspól-
nej drogi edukacji plastycznej, ale jest 
przede wszystkim wyrazem odporno-
ścią na wpływy, silnego mechanizmu 
obrony przed wchłonięciem przez po-
pularne w sztuce nurty. Artystów tych 
łączy skłonność do ingerencji w obraz 
spowszedniały, inwazyjność, lepkość, 
twórcza żonglerka zapożyczeniami. 
Modelują nie sam obraz zastany (któ-
ry dla wielu z nich jest na tyle niena-
ruszalny, że umieszczają go na płótnie 
w formie fotografii albo malują foto-
realistycznie), ale jego kontekst. W ich 
twórczości możemy dostrzec szumy 
i zaburzenia komunikacyjne (zobra-
zowane w formie mikro-narracji, na-

Mikołaj Długosz, bardziej znany  ɿ
jako fotograf, autor takich projektów 
jak Real foto czy Pogoda ładna, przy-
pomina, że jego ukrytą namiętnością 
jest tak naprawdę dizajn użytkowy. 
Były już ceraty z mapami lotniczymi, 
a teraz jest druga już seria kubków 
inspirowanych PRLowską porcela-
ną i logotypami z lat 70., do których 
produkcji zaprosił m.in. Maurycego 
Gomulickiego, Magdę Piwowar czy 
Janka Bersza. Po wielkim sukcesie, 
także komercyjnym, pierwszej serii, 
Długosz ponownie zaprosił do współ-
pracy autorów, którzy na swój sposób 
zinterpretowali zadanie.
– Żeby kubki barowe były sobą wy-
puszczamy serie barowe specjalnie 
dla zakładów pracy i jednostek ga-
stronomicznych - wyjaśnia Mikołaj 

Rafał Otoczak Tomczak: Jak zdobywano Dziki Zachód

do 10.05 | jelenia Góra, BWA, ul. Długa 1 | www.galeria-bwa.karkonosze.com  
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HOMO  
SENTIMENTALIS

Homo sentimentalis jest podatny na 
wywoływanie i przyjmowanie emocji. 
Kundera definiując „człowieka senty-
mentalnego” (nazywając, używając 
łacińskiej, naukowej nomenklatury) 
próbuje racjonalizować naszą uczu-
ciowość. 
Z drugiej jednak strony sztuka potrafi 
oprzeć się prymatowi rozumu, co tym 
ciekawsze w sytuacji kiedy korzysta 
zrealnej rzeczywistości, a nie z fan-
tazji.
Na wystawie zaprezentowany zo-
stanie film holenderskiego artysty 
Guido van der Werve (Nummer acht 
Everything is going to be allright) 
oraz najnowsze realizacje Michała 
Grochowiaka i Honzy Zamojskiego.
Kuratorka: Marika Zamojska •

Homo sentimentalis  ɿ (kategoria 
stworzona przez Milana Kunderę 
w książce Nieśmiertelność) to nazwa 
definiująca skłonność przedkładania 
(nieuświadomionego i bezwiednego) 
emocjonalizmu ponad umysłowość, 
uczucia ponad rozum; więcej wg. 
Kundery cecha charakteryzująca Eu-
ropejczyka.
– Homo sentimentalis – pisze Kunde-
ra – należy określić nie jako osobę, 
która doznaje uczuć (gdyż tych do-
znawać możemy wszyscy), lecz jako 
osobę, która wyniosła je do rzędu 
wartości. Skoro uczucie zostaje uzna-
ne za wartość, doznawać go chce 
każdy; a ponieważ wszycy jesteśmy 
z naszych wartości dumni, ujawnie-
nie naszych uczuć jest wielką pokusą. 

Guido Van der Werve: Nummer acht Everything is going to be allright, 16mm to HD,. Finland 
2007

8.05-23.05 | Poznań, Galeria starter, ul Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl

KRYJÓWKA

rech elementów instalację Nothing 
is True Everything is Permitted (Nic 
nie jest Prawdziwe, Wszystko jest 
Dozwolone) z 2007 roku. Składa się na 
nią: seria 26 prac na papierze przed-
stawiających konstelacje gwiezdne, 
duży obiekt – rzeźba w formie roz-
łożonej Dymaxion Map ( inspirowa-
na nową formułą globu ziemskiego 
Buckminstera Fullera z 1943 roku), 
wideo transformacji ziarenka kuku-
rydzy w nieregularną kuleczkę, po-
pcorn oraz dywan, z geometrycznym 
deseniem, wyznaczający przestrzeń 
instalacji. Wystawa Greauda towa-
rzyszy pokazowi Buckminstera Fulle-
ra, zmarłego w 1983 roku wizjonera, 
działającego na pograniczu wielu 
dyscyplin nauki, filozofii i sztuki.•

Loris Greaud (ur. 1979) czerpie inspi- ɿ
racje z najnowszych technologii oraz 
doświadczeń naukowych XXi wieku. 
Artysta często współpracuje z przed-
stawicielami rożnych dziedzin nauko-
wych oraz dyscyplin pokrewnych sztu-
ce takich jak architektura czy film.
Przedmiotem jego badań, w licznych 
instalacjach video oraz instalacjach 
dźwiękowych, jest uchwycenie “pro-
cesu” natomiast ostateczne rozwią-
zania formalne są często na drugim 
planie. inspiracją do działań jest 
próba otwierania nowych przestrze-
ni myślowych i eksperymentalnych. 
Prace Greaud postrzegane są często 
jako aktywności osadzone w duchu 
utopijno-futurystycznym. 
W Poznaniu pokazuje złożoną z czte-

do 10.06 | Poznań, Art stations Foundation, ul. Półwiejska 42 | 
www.artstationsfoundation5050.com 

Loris Greaud, fragment instalacji „Nothing is True Everything is Permitted”, 2007 r. (zdjęcie 
udostępnione przez artystę / Galeria Yvone Lambert, Paryż)
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PSYCHOPOMPOS

środków artystycznego wyrazu, 
zarówno techniki tradycyjne, takie 
jak: rysunek, malarstwo czy grafika 
jak również skomplikowane grafiki 
komputerowo-filmowe łączące obraz 
i muzykę, tworzące nietuzinkowe wi-
zualizacje. •

Psycho Pompos to czwarta wy- ɿ
stawa z cyklu Dialogi. Tym razem 
rozmowę artystyczną poprowadzą 
Monsieur Zupika (Maciej Szupica) 
oraz Kinki Texas (Holger Meier). To 
spotkanie twórców wykorzystują-
cych w swoich pracach cała paletę 

Kinki Texas: Stigmata Smoking

do 11.06 | Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29 | www.ggm.gda.pl 

P.K.P.  
PROJEKT 

PKP. Tomasz M. Kiełkowski to foto-
grafik, absolwent politologii Uniwer-
sytetu Śląskiego, a obecnie student 
filozofii, autor wystaw poświęconych 
architekturze modernistycznej Kato-
wic. Współautor albumu dedykowa-
nego rodzinie von Ballestrem.•

ideą wystawy Tomasza M. Kieł- ɿ
kowskiego jest pokazanie konstruk-
cji kielichów katowickiego dworca 
w odseparowaniu od nieładu panu-
jącego w hali głównej. Wystawa jest 
głosem w dyskusji toczącej się na 
temat wyburzenia budynku dworca 

Dworzec PKP w Katowicach, fragmenty konstrukcji, fot. Tomasz M. Kiełkowski

do 12.05 | Katowice, Galeria Architektury sArP, ul. Dyrekcyjna 9 | 
www.sarp.katowice.pl 
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GRÜSSE  
AUS  
ZIELONA GÓRA

aus Gruenberg wysłane do Frankfurt/
Oder były prostym komunikatem z nie-
dalekiej podróży. Dziś są obciążone 
ciężarem historii, różnicami w men-
talności, niezrozumieniem języków. 
Pozorami kontaktu, który ciągle dzie-
jąc się na oficjalnych poziomach, tak 
naprawdę nie dzieje się wcale. W obu 
miastach były synagogi, zniszczone 
w tym samym czasie. W obu nie zosta-
ło po nich nic. To nie musi być o tym, ale 
może o tym być. To może być też o tym, 
że próbujesz coś komuś opowiedzieć, 
nie znając go a wiedząc jedynie, kim 
jest. Bojąc się niezrozumienia, odrzuce-
nia a jednocześnie mając świadomość 
że nie ma ku temu żadnych powodów. 
Poza historią, niemożnością poro-
zumienia, zadawnionym strachem, 
uprzedzeniem i niewiedzą. 
Tekst: Wojciech Kozłowski
Artyści: Basia Bańda, Michał Jankow-
ski, Jarosław Jeschke, Karolina Spiak, 
Rafał Wilk •

Nie wiem, czemu śmialiście się  ɿ
z tej „Pocztówki”? Domyślam się, że 
pomyśleliście o obciachowej idei wy-
syłania obrazków do cioci, z kolonii, 
przekleństwa wybierania widoczka, 
poszukiwania znaczków, tracenia 
kasy na coś tak abstrakcyjnego. O ile 
w ogóle to jeszcze pamiętacie. A prze-
cież gdzieś tam pewnie je gromadzi-
cie, te od kolegi z obozu, albo od ro-
dziców jak wyjechali bez was. Chyba, 
że pomyliły mi się pokolenia. 
Pocztówka nie komunikuje nic ponad 
„Pamiętam o Tobie, wysyłam obrazek, 
możesz mi zazdrościć, że tu jestem, 
ale ja tylko przypominam, że jestem. 
Zobacz, kupiłem ją i znaczek, napisa-
łem kilka słów długopisem, znalazłem 
skrzynkę. Nie musisz tego doceniać, ja 
tylko jestem”. Chcę, żeby ta pocztów-
ka była o niemożności porozumienia, 
o niedawnej przeszłości, która rozcią-
gnęła 90 kilometrów odległości do nie-
ogarnionych rozmiarów. Kiedyś Grusse 

fot. Karolina Spiak

do 27.06 | Frankfurt nad odrą, Museum junge Kunst | www.bwazg.pl | 
www.museum-junge-kunst.de 
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THROMBOSNIECH  
PŁONIE	 
OGIEŃ	WOLNOŚCI

sytuacje, w których znajdował się 
sam artysta pozwala nam spojrzeć 
analitycznie na spektakl gestów, 
odruchów i zachowań. W dużych 
białych autoportretach nie tyle od-
najdujemy osobę co proces badania 
samego siebie. Sterylna ekspozycja 
tworzy pejzaż wewnętrzny artysty, 
widz staje się w niej podglądaczem, 
który ze skrajnie indywidualnych 
scen i sytuacji może wysnuć uniwer-
salne wnioski.
Tekst kuratorski Piotra Sikory•

nościami kapitalizmu i komunizmu. 
Oddanie władzy w ręce ludu postu-
lował wielokrotnie: w 1972 na Doku-
menta w Kassel przeprowadził akcję 
Tak można przezwyciężyć dyktaturę 
partyjną; w 1978 w dzienniku „Frank-
furter Rundschau” opublikował pło-
mienny Apel o Alternatywę.
 Do tego zacnego grona dołącza Wil-
helm Sasnal, obserwujący zamieszki 
studenckie na ulicach Paryża w 2006 
roku. Odbierając tłumowi głos w swo-
jej relacji, zaprzecza typowemu 
przedstawieniu rewolucji pełnej dra-
matyzmu. Agresja podczas zamieszek 
zostaje zniwelowana wyłącznie do 
niemych gestów, co uosabia „ucisze-
nie” przez władzę tych, którzy walczą 
o przysługujące im prawa.
Wezwanie Bretona pozostaje zatem 
aktualne! „Niech płonie ogień wolno-
ści!” to okrzyk, na który można dziś 
odpowiedzieć, krytycznie postrzega-
jąc swoje otoczenie i warunki, w ja-
kich żyjemy. Ogień wolności nie jest 
tylko płonną nadzieją na lepsze jutro 
dla wszystkich. To także permanent-
ne działanie, oparte na sile rozumu 
i namiętności.
Artyści:Andre Breton, Joseph Beuys, 
Wilhelm Sasnal
Kuratorzy: Marta Gendera,Piotr Słod-
kowski•

Wystawa jest podsumowaniem  ɿ
pewnego etapu w auto refleksyjnych 
poszukiwaniach Michała Korchowca. 
Obrazy, filmy i instalacje składają się 
na jednolitą historie snutą w subtel-
ny, świadczący o wrażliwości młode-
go artysty sposób. Mówi ona o do-
tyczącym każdego z nas uwikłania 
w codzienność, zależność od pracy, 
rodziny, społeczeństwa. Funkcjono-
wanie w pewnym obiegu, który mniej 
lub bardziej nas konstruuje. Połącze-
nie filmów wideo przedstawiających 

Kolejna wystawa z cyklu ideozy  ɿ
budzi ducha rewolucji! Rewolucji sta-
le wywoływanej na pograniczu sztuki 
i polityki, żądającej zmiany społecznej 
i sprzeciwiającej się podziałowi świa-
ta po Jałcie, bliskiej anarchizmowi i – 
co nieuniknione – będącej utopią.
U-topia to nie-miejsce. Podobnie 
nawoływanie do wolności i sprawie-
dliwości, któremu składamy hołd, to 
ruch międzynarodowy i ponadhisto-
ryczny. To przewrót przede wszystkim 
intelektualny, mający wielu wyrazi-
cieli. „Francuski ogień wolności już 
się wypalił”, ubolewał Andre Breton 
w 1959 roku, kiedy – podziwiając nie-
złomność polskich intelektualistów 
czasu Odwilży – kierował do nich 
odezwę i pozdrowienie od przyjació-
ł-surrealistów. Przez szacunek dla 
tej samej postawy, wyrażonej w wol-
nościowych hasłach „Solidarności”, 
również Joseph Beuys zwrócił się do 
Polaków, ofiarując im cykl własnych 
prac w 1980 roku. Dwaj kanoniczni 
przedstawiciele światowej awan-
gardy nadkruszyli w ten sposób (po-
lityczny i historyczno-artystyczny) 
podział na Wschód i Zachód. Breton 
krytykował „rozleniwiający” kapita-
lizm, który zniechęca do walki o wol-
ność, Beuys z kolei marzył o Trzeciej 
Drodze, nakreślonej między skraj-

Michał Korchowiec, kadr z filmu, materiały Galerii Leto

do 10.05 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl 26.04-9.05 | Warszawa, instytut Awangardy, Al. solidarności 64/118 | 
www.ideozy.blogspot.com
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BIAŁY	 
POKÓJ 

pełniąca funkcję mieszkania i miej-
sca pracy, poddana zostaje typowej 
dla white cube’a sterylizacji przez 
całkowite pozbycie się z niej koloru. 
Barwy zostają zamrożone w białej 
pokrywie farby, uwalniając całą siłę 
i potencjał prezentowanego malar-
stwa, przy tym nie pozbywając tego 
miejsca charakteru pokoju-pracowni.  
Projekt przygotowany został specjal-
nie na potrzeby tej prezentacji i jest 
wynikiem współpracy z Michałem 
Chojeckim, artystą i kuratorem prze-
strzeni na Odolańskiej 10. •

Wystawa  ɿ White Room jest pierw-
szym samodzielnym projektem 
realizowanym przez Kubę Turczyń-
skiego po zeszłorocznym dyplomie 
na warszawskiej ASP. Prezentacja 
składa się z dwóch elementów: serii 
dużych obrazów olejnych, odwo-
łujących się do fundamentalnych 
dla malarstwa zagadnień, jakimi 
są kolor i światło oraz specyficznej 
aranżacji przestrzeni, która w in-
tegralny sposób wiąże się z podej-
mowaną w obrazach tematyką. Oto 
przestrzeń ekspozycji, na co dzień 

Kuba Turczyński: bez tytułu, olej na płótnie, 2009/2010, 150x150

29.05-2.06 | Warszawa, Pracownia, odolańska 10 | www.odolanska10.pl

POŻEGNANIE	 
Z	BAJKĄ

zrosły się z ich okresem dojrzewania, 
odnajdą w nich nie tylko misia Uszat-
ka, Coralgola, postaci z disney’owskich 
kreskówek, ale też postać posępnego 
generała. Nieco dziś zapomniana li-
ryczna ballada śpiewana przez Zdzi-
sławę Sośnicką, przenosi nas w świat 
bohaterów epopei Pana Kleksa. 
Epopei tyle sielskiej, co niepokoją-
cej przez swe totalitarne konotacje. 
Fragmenty tekstu Piotra Stasiowskie-
go
Artyści: Magda Bielesz, iza Chamczyk, 
Pola Dwurnik, Wojtek Gilewicz, Lenka 
Kubica, Dominika Łabądź, Bartosz 
Milewski, Agata Nowosielska, Pauli-
na Sadowska, Michał Szuszkiewicz, 
Hanna Śliwińska, Szymon Teluk, An-
tek Wajda, Julia Zborowska •

Pożegnanie z bajką  ɿ to jedna z tych 
piosenek, które wciąż wywołują w wie-
lu z nas „nostalgiczną” tęsknotę za 
ostatnimi latami PRL-u. Nie dla wszyst-
kich kojarzą się one z martyrologicz-
nym zrywem i potrzebą określenia się 
wobec sytuacji politycznej. Dla tych, 
którzy urodzili się w okolicach roku 80. 
ta i następna dekada wiąże się raczej 
z magicznymi wspomnieniami okresu 
dzieciństwa i dorastania, do których 
echa historycznej chwili docierały jako 
jedne z wielu fenomenów tamtych lat. 
Trzeba pamiętać, że czas ten na bie-
żąco, w szybkim tempie zmieniał ze-
staw ikon i gadżetów popkultury. Nie 
powinno więc dziwić, że jeśli dzisiaj, 
artyści okołotrzydziestoletni szukając 
inspiracji sięgają do wspomnień, które 

Szymon Teluk: Świetliki

13.05-5.06 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl 
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PODRÓŻE	 
MIEJSKIE AKWARIUM

tektoniczne, a także wpływ miesz-
kańców miast na kształt otoczenia.  
Tym razem artysta z Kolonii zapro-
ponuje alternatywny sposób zwie-
dzania Warszawy. Artysta spogląda 
z zewnątrz – poznaje i analizuje 
zabudowę, energię miasta, ruch 
mieszkańców i odnajduje konota-
cje z innymi europejskimi metropo-
liami; na tej podstawie opowiada 
swoją subiektywną historię wybra-
nych miejsc. Boris Sieverts podważa 
przekonanie o tym, że znamy swoje 
miasto.
Projekt realizowany jest w ramach 
Promised City, wspólnego projektu 
instytutu Goethego i instytutu Pol-
skiego w Berlinie, wspieranego przez 
m.st Warszawa.•

biel i szarość – wyrażają przestrzeń.
Maurycy Gomulicki nawiązuje do 
tradycji, prowadząc twórczy dialog 
z myślą Mondriana. Asymetria koloro-
wych pól na szklanej elewacji, zmieni 
wizualnie architekturę Renomy, któ-
ra –  zachowując ducha modernizmu 
– sama w sobie jest doskonałym przy-
kładem połączenia historycznego bu-
dynku z nowoczesną architekturą.
Oprócz Maurycego Gomulickiego 
w kolekcji dzieł wykonanych specjal-
nie dla wrocławskiego domu handlo-
wego znaleźli się tacy artyści i pro-
jektanci jak studio PUFF-BUFF, Verner 
Panton, Jarosław Fliciński, Monika 
Sosnowska, Karol Radziszewski.•

Boris Sieverts od lat proponuje  ɿ
mieszkańcom aglomeracji (m.in. Ko-
lonii, Paryża) alternatywny sposób 
zwiedzania miasta, Zachęca do zej-
ścia z ustalonych szlaków turystycz-
nych, baczenia na codziennie poko-
nywane trasy. Wyprawa po mieście 
w towarzystwie Sievertsa pozwala 
odkryć miejsca, które dotąd były 
niedostrzegane, uznane za banalne, 
a przez to wykluczone jako atrakcyj-
ne dla turysty. Zajmują go zarówno 
granice jak i „niedomknięte” prze-
strzenie, miejsca intensywnie się 
rozwijające oraz te, które nie zosta-
ły dokończone lub powstały przy-
padkowo. interesują go rejony jesz-
cze nie zabudowane, sąsiadujące ze 
sobą zróżnicowane obiekty archi-

Najnowszą pracę Maurycego Go- ɿ
mulickiego zatytułowana Akwarium, 
oglądać można na szklanym świe-
tliku, łączącym starą i nową część 
wrocławskiego domu handlowego 
Renoma. Maurycy w swej pracy wy-
korzystuje założenia holenderskiego 
twórcy neoplastycyzmu, Pieta Mon-
driana, według którego zadaniem 
sztuki jest obrazowanie praw rzą-
dzących wszechświatem. Stąd zesta-
wienie dwóch kierunków linearnych: 
pionu i poziomu, tworzących kąt 
prosty. Ogromną rolę odgrywa tu ko-
lor – ograniczony jest do trzech barw 
zasadniczych: żółć, czerwień i błękit  
symbolizują materię. Pojawiające 
się w dziele barwy neutralne – czerń, 

Podróże miejskie, © The Promised City, fot.Boris Sieverts  Maurycy Gomulicki: Akwarium

15-16.05.2010 | Warszawa | www.promised-city.org od 22.05 | Wrocław, Dom Handlowy renoma, ul. Świdnicka 40 |
www.renoma-wroclaw.pl
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DNI  
DIZAJNU  
MIEJSKIEGO

gospodarowania przestrzeniami 
publicznymi. Wykłady i warsztaty 
poświęcone modelom pozyskiwania 
i zarządzania funduszami oraz dzia-
łaniom zapewniające sprawną re-
alizację projektów. Obok wybitnych 
architektów, projektantów, urbani-
stów z Polski i zagranicy, o swoich 
doświadczeniach opowiedzą praw-
nicy, specjaliści od pozyskiwania 
funduszy oraz przedstawiciele sa-
morządów.
Ulica Brzeska – symbol warszawskiej 
Pragi – na czas trwania Dni Dizajnu, 
stanie się polem dla wystawy mebli 
miejskich mającej formę przekornej 
ingerencja, prowokującej reakcję 
i dyskusje zarówno ze strony miesz-
kańców, jak i odpowiedzialnych 
za modernizację urzędników miej-
skich.•

Design 4 citylife ɿ  to czterodniowe 
wydarzenie poświęcone gospodaro-
waniu przestrzenią publiczną. DDM 
to platforma współpracy pomiędzy 
przedstawicielami samorządów, 
architektami, urbanistami, projek-
tantami i producentami urządzeń 
miejskich.
Składające się na tegoroczną edycję 
imprezy Targi Designu Miejskiego to 
jedyna tego typu impreza w Polsce, 
koncentrująca się na problematyce 
projektowania i meblowania prze-
strzeni miejskiej. Targi prezentują 
aktualny stanu rynku wraz z możli-
wościami jego rozwoju, nowoczesne 
trendy oraz technologiczne rozwią-
zania.
Targom towarzyszy cykl seminariów, 
prezentujących i upowszechniają-
cych dobre praktyki w dziedzinie 

20-23.05 | Warszawa, ulica Brzeska, Wytwórnia Wódek Koneser, ul. Ząbkowska 
27/31 | 4citylife.newmedialabs.pl

PECHAKUCHA 
NIGHT  
VOL. 3

tlany tylko przez 20 sekund. Przez 
6 min 40 sekumd autor opowiada 
o swoim projekcie, pomyśle, twór-
czości (architektura, dizajn, pro-
jektowanie graficzne, fotografia, 
malarstwo, pasje, podróże, sny…). 
Wszystko w atmosferze dobrej za-
bawy, rozmów, nowych znajomości, 
nowych inspiracji; przy dużej ilości 
dobrej muzyki, zimnego piwa i in-
nych płynnych uprzyjemniaczy. •

PechaKucha Night to cyklicz- ɿ
na impreza z pogranicza sztuki 
i dobrej zabawy, która odbywa się 
w 300 miastach na świecie, a w 
Polsce m.in. w Gdańsku, Poznaniu 
i Warszawie. Wieczór, podczas któ-
rego kilkunastu twórców z różnych 
obszarów sztuki, ale nie tylko, pre-
zentuje swoją twórczość w formule 
20X20. Każdy twórca pokazuje tylko 
20 slajdów, każdy slajd jest wyświe-

14.05, godz. 19:30 | Warszawa, Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 | 
www.pechakuchawarsaw.pl

PRZESTRZEŃ	 
NIEPUBLICZNA

wideo Beyond Guilt zrealizowanego 
przez izraelskie artystki Ruti Selę i Ma-
ayan Amir. Zestawienie uwodząco  
estetycznych zdjęć pustych darkro-
omów z wideo prezentującymi in-
tymne wywiady, przeprowadzone 
z gośćmi izraelskiego baru, mężczy-
znami korzystającymi z interneto-
wych portali randkowych, czy pro-
stytutką zaproszoną przez artystki 
do niedrogiego hotelu, rozszerza 
znaczenie przestrzeni niepublicznej, 
w której relacje pomiędzy podmio-
tem obiektywu a przedmiotem jego 
obserwacji nie są z góry ustalone, 
a dystanse i odległości między nimi 
nieustająco się zmieniają”. •

Jak dowiadujemy się z tekstu ku- ɿ
ratorskiego Maksa Bochenka, tytuł 
wystawy In Camera oznacza zarów-
no „umiejscowienie w kadrze lub w  
polu kamery” jak i „za zamkniętymi 
drzwiami”. Tym, co interesuje arty-
stów prezentowanych na wystawie 
jest przestrzeń niepubliczna, stano-
wiąca wąski margines oficjalnych 
zainteresowań artystów i badaczy. 
Pisze dalej Bochenek: „Wystawa skła-
da się z serii zdjęć autorstwa Konra-
da Pustoły – Darkrooms przedsta-
wiających znajdujące się w polskich 
klubach gejowskich darkroomy – sfo-
tografowane po zamknięciu, ale jesz-
cze przed sprzątaniem oraz tryptyku 

do 16.05 | Gdańsk, instytut sztuki Wyspa | www.wyspa.art.pl

AKCJA  
SZTUKA  
PRZESTRZEŃ

atywnych, których interesuje aktyw-
ne i twórcze życie. W ofercie NCK zna-
leźć można między innymi warsztaty 
fotograficzne, garncarskie, graficzne, 
szkła artystycznego oraz szereg ak-
cjach artystycznych, imprez kultural-
nych, wystaw i wykładów.•

W Raciborzu powstało Niezależ- ɿ
ne Centrum Kultury Akcja, Sztuka, 
Przestrzeń. Raciborskie ASP to efekt 
mobilizacji środowisk młodych twór-
ców i animatorów kultury, których 
połączyła pasja i chęć dobrej zabawy. 
Przestrzeń dla ludzi młodych i kre-

od 22.04 | racibórz,  Przystanek Kulturalny Koniec Świata ul. Karola Miarki 3a 
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NIE  
ŚPIMY! DZIKA  

BANDA

nych  jako możliwość komunikacji, 
wymiany oraz spotkania i poznania 
się artystów, muzyków, teoretyków 
i publiczności. W dniach 1-3 maja od-
będzie się plener Impreza dobra i ry-
zykowna czyli m.in. projekcja pracy 
Sławomira Pawszaka Gradient, per-
formance Wojciecha Kosmy, koncert 
zespołu Galactics (Rafał Dominik, 
Krzysztof Czajka, Michał Jachnis), 
akcję Pogo Pracowni Działań Prze-
strzennych prowadzonej przez Mi-
rosława Bałkę na poznańskiej  ASP, 
wykład Tymka Borowskiego i Pawła 
Śliwińskiego Archiwum jutra, kon-
cert zespołu Anna Dymna w skła-
dzie: Tomasz Kowalski, Jan Plater, 
Agnieszka Polska. Program Imprezy 
jest bardzo bogaty i warto zapoznać 
się z nim bezpośrednio na stronie 
projektu.•

W Magazynie Praga podczas wystawy 
będzie można zobaczyć unikatowe 
winylowe figurki, dziwacznie prze-
malowane lampy, graficzne ubrania 
i kolaże tekstylne, a także nie tak cał-
kiem klasyczne malarstwo, współcze-
sną grafikę i fotografię oraz pięknie 
zaprojektowane książki artystyczne. 
Wszystkie prace, obiekty i książki będą 
dostępne do kupienia podczas trwa-
nia wystawy. •

Wystawa Nie śpimy! oraz plener 
i sympozjum Impreza dobra i ry-
zykowna są kontynuacją projektu 
Nie ma sorry, który miał miejsce je-
sienią 2008 r. w Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie. Nie śpimy! 
jest drugą odsłoną tamtej wystawy, 
badającej sztukę absolwentów pol-
skich akademii i młodego pokolenia 
artystów. Zielonogórska wystawa 
pokazuje prace wybranych arty-
stów Nie ma sorry, obecnie grają-
cych już istotną rolę na polskiej 
i europejskiej scenie artystycznej, 
a także młodych twórców zapro-
szonych specjalnie na tę wystawę. 
inspiracją dla wystawy Nie śpimy! 
stała się przestrzeń i artystyczna 
przeszłość Zielonej Góry. Organi-
zatorzy wystawy zachęcają do po-
wrotu do idei plenerów, rozumia-

Dzika Banda ɿ  to wystawa, do której 
zaproszono różnych artystów i projek-
tantów. Poprzez zmasowany i nieokieł-
znany atak opanują oni przestrzeń war-
szawskiego concept store’u Magazyn 
Praga i szaleńczo wmieszają się w ist-
niejącą tam ekspozycję polskiego i za-
granicznego dizajnu. Czasami trudno 
będzie odróżnić stałe obiekty od tych 
specjalnie przygotowanych czy też po 
prostu doniesionych przez twórców. 

Rafał Wilk, Jak nikt nie widzi, to możemy, 2010, performens, wideo, 52 godziny

Vinyl Toys, fot. Artur Matwiejuk

1-23.05 | Zielona Góra, przestrzeń miejska oraz BWA, ul. niepodległości 19 | 
www.bwazg.pl

do 10.05 | Warszawa, Magazyn Praga, ul. Ząbkowska 21/37 |
www.magazynpraga.pl
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PRYWATNA  
PERSPEKTYWA

(Morderstwo na tle religijnym) Paula 
Seawrighta pochodzi z 1988 roku, ale 
dokumentuje serię zabójstw, które 
miały miejsce znacznie wcześniej – 
na początku lat 70. ubiegłego wieku. 
Każdemu zdjęciu towarzyszy pocho-
dzący z lokalnej prasy tekst na temat 
danego morderstwa, z tym, że infor-
macje na temat wyznania religijnego 
ofiar zostały usunięte.
Film Victora Sloana z 2004 roku zaty-
tułowany Walk (Spacer) upamiętnia 
„pomarańczowe marsze” w Porta-
down w Północnej irlandii. Marsze te 
były sposobem manifestowania wia-
ry przez protestantów, jednak nieraz 
postrzegano ich jako kontrowersyjne 
czy nawet sekciarskie, ponieważ ich 
trasy często przebiegały przez tereny 
katolickie.
Kurator: Peter Richards •

Wystawa  ɿ Elective Perspective po-
kazuje, jak artyści pochodzący i/lub 
tworzący w irlandii Północnej pora-
dzili sobie z otaczającą ich sytuacją 
polityczną.
Prace fotograficzne Victorii J. Dean 
dokumentują wpływ konfliktu na kra-
jobraz irlandii Północnej. Seria Every-
thing Equally (Wszystko jednakowo) 
pokazuje dystopię wyspy znanej ze 
swego naturalnego piękna.
Bohaterami paradokumentalnej pra-
cy wideo Dogs Have No Religion (Psy 
nie mają religii) są taksówkarze. Film 
Miriam de Búrca z 2005 roku został 
zarejestrowany ręczną kamerą i po-
kazuje kameralny portret Belfastu 
widziany oczyma taksówkarza. Au-
torka ukazuje, jak religia podzieliła 
miasto.
Seria fotografii The Sectarian Murder 

do 16.05 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl

Paul Seawright, Sectarian Murder series, Friday 25th May 1973 / cykl Morderstwo na tle 
religijnym, piątek 25 maja 1973 roku, 1988
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SĄSIEDZI

je delikatność polsko-niemieckich 
tematów. Czy też instalacja malar-
ska inken Hilgenfeld Gorzki/Herb, 
złożona z obrazów pojedynczych 
polskich albo niemieckich słów ilu-
strujących naszą wspólną historię. 
inaczej podchodzi do problemu „by-
cia za miedzą” Michael Kurzwelly, 
w swojej pracy Witamy w Beelitz/
Willkommen in Beelitz, kiedy pró-
buje zachęcić polskich robotni-
ków sezonowych do zasiedlenia 
i spolonizowania wymierającej 
wschodniej prowincji Niemiec.  
Ze stereotypami dotyczącymi Po-
laków – np. polską pomocą do-
mową – postanowił zmierzyć się 
Dietmar Schmale. Artysta wciela 
się rolę sprzątacza, wykonując ten 
fach przez 10 dni w polskich do-
mach i instytucjach, jednocześnie 
dokumentując ten performance 
Restytucja – wymiana kulturalna/
Restitution – kultureller Austausch. 
Najbardziej znanym szerokiej pu-
bliczności twórcą pokazanym na 
wystawie jest bez wątpienia Günter 
Grass, który w Galerii nazwanej jego 
imieniem prezentuje swoje grafiki – 
Podróżując po Polsce oraz Polską gęś, 
będącą ilustracją do opisu świątecz-
nej gęsi z głośnej powieści Grassa, 
Blaszany bębenek. •

W dwa lata po pierwszej edycji  ɿ
wystawy Sąsiedzi. Wątki niemiec-
kie w polskiej sztuce współczesnej, 
prezentowanej w Hamburgu w 2007 
czas na rewanż. Kultura niemiecka, 
ale także jej brak, w przypadku moty-
wów związanych z drugą wojną świa-
tową, to temat, do którego często się-
gają polscy artyści. Jednak w żadnym 
wypadku nie można mówić o obopól-
nym zainteresowaniu. 
„Szukając prac artystów niemiec-
kich zainspirowanych Polską, 
napotkaliśmy najpierw na wiel-
ką pustynię. Jednak w ostatnich 
latach wzrosło zainteresowanie 
wschodnim sąsiadem i to o dziwo 
nie tylko stereotypy, ale przede 
wszystkim wnikliwe obserwacje sta-
ły się punktem wyjścia dzieł sztuki. 
Wybrane prace możemy pogrupować 
na takie, w których tematem jest bez-
pośrednio polsko-niemieckie sąsiedz-
two i związane z nim problemy oraz 
możliwości, i na stricte krytyczno-
społeczne, w tym te rozprawiające 
się ze stereotypami oraz te po prostu 
ilustrujące” – czytamy w zapowiedzi. . 
Polsko-niemieckie sąsiedztwo to np. 
instalacja Okolica na przeciwko/Die 
Gegend gegenüber Toma Schöna, 
którego zawieszone w przestrzeni 
surowe jajko, doskonale obrazu-

do 16.05 | Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, ul. szeroka 34/35 | 
www.ggm.gda.pl 

Dietmar Schmale: Wymiana kulturalna
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W TYM  
MIEJSCU  
NIE MA NIC

zdjęć i prac wideo dokonany przez ku-
ratora wystawy Jasona Evansa, rzuca 
wyzwanie hasłu Cool Britannia, które 
promowano w Wielkiej Brytanii w tej 
dekadzie. Lata 90. to również czas roz-
kwitu separatyzmu i rozszczepienia. 
Wiele obrazów dotyka utopijnej idei 
Podróżników New Age, gwałtownych 
zamieszek ulicznych manifestują-
cych niezgodę na zastany stan rzeczy, 
alternatywnych wizji politycznych 
i społecznych oraz całkowicie nowej 
estetyki subiektywnego realizmu.  
Liczne narracje fotograficzne i wi-
deo, m.in. Vinci Petersen i Wolfgan-
ga Tillmansa, zostały przypomniane 
bez ingerencji i pomimo tego, że nie 
ułożono ich zgodnie z żadnym pla-
nem dokumentalnym, stają się nie-
zamierzonym testamentem tamtych 
czasów. 
Wystawa powstała specjalnie dla Mie-
siąca Fotografii w Krakowie 2010.•

W latach 90. Wielka Brytania zdo- ɿ
była rozgłos jako światowe centrum 
nieskrępowanej twórczości. Feno-
men Young British Artists przyniósł 
młodym brytyjskim artystom niezwy-
kle szybką karierę oraz miejsce w ko-
lekcjach największych światowych 
muzeów, a brytyjskie zespoły mu-
zyczne tworzące ruch zwany BritPop 
zdobyły miłośników i naśladowców 
na masową skalę. Jednocześnie kraj 
przechodził głęboki kryzys, który 
przejawiał się w licznych zamiesz-
kach i protestach, co pozostaje niepo-
równywalnie mniej znanym obliczem 
tych czasów. Przyczyny tych społecz-
nych niepokojów tkwiły w przemia-
nach społecznych i ekonomicznych 
oraz w spopularyzowaniu alterna-
tywnego stylu życia i zaowocowały 
decyzjami rządu, które trwale wpły-
nęły na oblicze Wielkiej Brytanii.
Autorski wybór często zapomnianych 

1.05-30.05 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl 
www.photomonth.com

PAMIĘTNIK	 
KARALUCHA  
I INNE HISTORIE

rie z życia na rolniczym Południu. To 
połączenie osobistego zaangażowa-
nia połączone ze społeczną diagnozą 
wyróżnia prace Fox na tle twórczości 
innych kolorystów nowej fali.
Na wystawie prezentowanych jest 
osiem projektów artystycznych po-
wstałych na przestrzeni ostatnich 25 
lat. Prace inspirowane są brytyjską 
tradycją fotografii dokumentalnej 
i amerykańskimi Nowymi Kolorysta-
mi. Fox zdobyła rozgłos i uznanie pro-
jektem Work Stations: życie biurowe
w Londynie/Work Stations: Office Life 
in London (1988), ukazującym kulturę 
życia biurowego w thatcherowskiej 
Wielkiej Brytanii. •

Wystawa w Bunkrze Sztuki w ra- ɿ
mach Miesiąca Fotografii w Krakowie 
to pierwsza retrospektywna prezen-
tacja prac Anny Fox, jednej z najważ-
niejszych brytyjskich fotografek wy-
wodzących się z nowej fali brytyjskiej 
kolorowej fotografii dokumentalnej 
lat 80. 
Fotografie Anny Fox dokumentują 
codzienną rzeczywistość. Fascynują 
ją rytuały odbywające się zarówno 
w zaciszach domowych, jak i prze-
strzeni wsi i miasteczek centralnej 
Anglii. Fotografie Fox często zawie-
rają elementy autobiograficzne, udo-
stępniając oczom widza jej prywatne
życie, jak również opowiadają histo-

Anna Fox: Hampshire Village Pram Race, 2006 © Anna Fox, dzięki uprzejmości 
impressions Gallery, Wielka Brytania

1.05-30.05 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl | 
www.photomonth.com 

Vinca Petersen, Riot girl, fotografia prezentowania na wystawie Nothing 
is in the Place, przygotowanej przez Jasona Evansa
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FAKTY  
Z	ŻYCIA WSZYSTKO  

O	MIŁOŚCI

wystawie, to postaci kluczowe dla 
rozwoju fotografii w Wielkiej Bryta-
nii, doskonale rozpoznawalne także 
poza jej granicami. Większość z nich 
zrzeszona jest w prestiżowych agen-
cjach fotograficznych, takich jak 
Magnum Photos czy Viva. Ze wzglę-
du na obszerną zawartość meryto-
ryczną projektu, kuratorka podzieli 
ekspozycję na kilka niezależnych, 
stworzonych w oparciu o klucz te-
matyczny części.
Artyści: Chris Killip, Paul Graham, 
Tom Wood, Martin Parr, Anna Fox, 
Jem Southam, Tom Hunter, Richard 
Billingham, Chris Steele-Perkins, John 
Davies. •

przede mną, a ja obserwowałam, jak 
cykl tych fotografii się rozwija. Zdję-
cia te nie przestawiają jednostek, 
lecz raczej badają kwestię tego, jak 
sami siebie widzimy oraz co czuje-
my. Analiza ich treści nauczyła mnie 
więcej o sobie, niż mogłam to sobie 
wyobrazić.
W zdjęciach rodzin najważniejsze są 
szczegóły. Mimo, że przedstawiają 
one interesujących ludzi, zielony kra-
jobraz oraz piękne światło, to właśnie 
detale tych obrazów dostarczają nam 
wskazówek, pozwalających na zrozu-
mienie subtelnego ducha dzieła. •

W ramach tegorocznej edycji Mie- ɿ
siąca Fotografii w Krakowie otwarta 
zostanie obszerna ekspozycja będą-
ca panoramą brytyjskiej fotografii 
z lat 1974-1997, która w tym czasie 
przeszła niebywałą ewolucję.
Wystawa, której kuratorką jest Katy 
Barron, ma przede wszystkim w jak 
najszerszym stopniu zaprezentować 
polskiej publiczności rozwijającą się 
na przestrzeni trzech dekad fotogra-
fię brytyjską. Stąd obfitość nazwisk, 
różnorodność postaw artystycz-
nych, wielorakie perspektywy widze-
nia samego medium. Wybrani przez 
Katy Barron fotografowie, których 
zdjęcia zostaną zaprezentowane na 

Najważniejszym punktem tego- ɿ
rocznej edycji Fotofestiwalu jest wy-
stawa Wszystko o miłości. Cykl hip-
notyzujących portretów rodzinnych 
Amerykanki Lydii Panas (ur. 1958) po-
kazywany w ramach tej wystawy nosi 
tytuł Ablowe znamię. Tak o projekcie 
opowiada autorka: – Przez trzy lata, 
niezależnie od pogody, zapraszałam 
różne rodziny na sesje zdjęciowe. Nie 
robiłam tego dlatego, że wiedziałam 
czego się spodziewać, ale dlatego, że 
interesowało mnie co się stanie.
Grupy te (a czasami również po-
jedyncze osoby) z gracją stawały 

Chris  Steele-Perkins,  West  Belfast. Outside Divis Flats, 1978 © Chris Steele-Perkins Lydia Panas: The Mark of Abel, Cousins, 2007

8.05-11.07 | Kraków, Muzeum narodowe, al. 3 Maja 1 | www.photomonth.com 6-30.05 | Łódź, Łódź Art Center, ul tymienieckiego 1/3 | www.lydiapanas.com | 
www.fotofestiwal.com
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ZRÓB  
TO  
SAM

ją o wyzwalającej mocy wyobraźni. 
Rysunki Ziółkowskiego to swoiste 
„ćwiczenia z wyobraźni” – wpisują się 
w długą tradycję nadrealistycznych 
przedmiotów „śniących niekończący 
się sen o metamorfozie”, jak o swojej 
„futrzanej filiżance” mawiała Meret 
Oppenheim. Jeśli zaś spojrzelibyśmy 
na dizajn w nieco bardziej tradycyjny 
sposób, dostrzeglibyśmy w rysun-
kach Ziółkowskiego przypomnienie, 
że przedmioty powinny być wyni-
kiem konkretnej potrzeby. Wszystko 
to sprawia, że projekty Ziółkowskie-
go – bezpretensjonalne, błyskotliwe 
i przewrotne – powinny zawstydzić 
niejednego profesjonalnego dizajne-
ra.•

W chwili, gdy dizajn bywa wszyst- ɿ
kim, tylko nie projektowaniem 
przedmiotów codziennego użytku 
– myślową spekulacją, społecznym 
eksperymentem, a nawet politycz-
nym potencjałem – projekty Jaku-
ba Juliana Ziółkowskiego, jednego 
z najciekawszych malarzy młodego 
pokolenia, muszą sprawiać wraże-
nie co najmniej anachronicznych. To 
wszakże najnormalniejsze w świecie 
rysunki krzeseł, rekwizytów, lamp. 
A jednak projekty Ziółkowskiego 
nie tylko wpisują się w powszechne 
w ostatnim czasie tendencje trakto-
wania dizajnu i sztuki jako wspólne-
go pola twórczego eksperymentu, 
lecz przede wszystkim przypomina-

Jakub Julian Ziółkowski: Rzeczy nierzeczywiste

28.05–19.06 | Wrocław, Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl
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SHOWOFF

cować będzie nad przygotowaniem 
pokonkursowych wystaw. Efekty tej 
współpracy będzie można zobaczyć 
w Sekcji ShowOFF na najbliższym 
Miesiącu Fotografii w Krakowie.
Zwycięzcami konkursu zostali:Paweł 
Bajew, Łukasz Biederman, Joanna 
Chudy, Agata Kadenacy, Dominika 
Kamińska (kurator Kuba Dąbrowski, 
Dawid Cyprian Kot, Anna Małysz, Fi-
lip Gabriel Pudło, Grzegorz Stefański, 
Emil Zacharski. •

Do tegorocznej Sekcji ShowOFF  ɿ
Miesiąca Fotografii w Krakowie zo-
stało zgłoszonych blisko 400 projek-
tów. Wśród zgłoszeń, oprócz klasycz-
nej fotografii, znalazły się blurby, 
fotokasty, projekty video i projekty 
multimedialne, fotoblogi, jak rów-
nież fotografia trójwymiarowa. 
Jury w składzie Kuba Dąbrowski, Mi-
kołaj Komar, Jacek Poremba, Karol 
Radziszewski i Tomek Sikora wyłoniło 
10 laureatów konkursu, z którymi pra-

Kamil Zacharski: Przecież nic się nie stało

4-30.05 | Kraków | www.photomonth.com 

MORAVA  
BOOKS 

Ostatecznie, po skrupulatnej selekcji, 
skrystalizowały się w formie książki, 
której wartość zasadza się na byciu 
świadectwem podróży jak i pięknym, 
materialnym obiektem plastycznym. 
Jest to książka o miejscach, ich prze-
szłości, ludziach ale też o samym 
przypadku i o ślepym losie. O diable, 
który podstawia nogi dobrym lu-
dziom. Druga pozycja Not There to 
druk przygotowany specjalnie na wy-
stawę Miksa Mitrevicsa oraz Honzy 
Zamojskiego w Warszawskiej Galerii 
Leto. W publikacji wykorzystane zo-
stały fragmenty prezentowanych na 
wystawie prac. •

Na rynku wydawniczym pojawiły  ɿ
się dwie nowe publikacje założone-
go przez artystę Honzę Zamojsie-
go wydawnictwa Morava. Jak jsem 
potkal ďábla to książka powstała 
w wyniku podróży Honzy do Czech 
– jego drugiej ojczyzny. Fikcyjnym 
przewodnikiem artysty po kraju bli-
skim, lecz nieznanym, był tragicznie 
zmarły czeski pisarz Ota Pavel i jego 
książki. Metodą odkrywania Czech 
był „przypadek”, czyli ukochany przy-
jaciel Pavla i Zamojskiego. Teksty, 
kolejni bohaterowie, archiwalia, ma-
teriał fotograficzny gromadziły się 
w wyniku nieoczekiwanych spotkań. 

projekt graficzny: Honza Zamojski, format: 190 x 130 mm, 272 str., 
druk offsetowy, oprawa twarda płócienna

www.moravabooks.com
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PRZEZ  
MUR POELZIG  

VS.  
POELZIG 

SickBoy (Londyn) oraz Jiem (Lille). 
Poprzez realizowane murale zmierzą 
się oni z refleksją nad tożsamością 
i egzystencją pokolenia po 1989 i nad 
głośno celebrowaną rocznicą oba-
lenia Muru Berlińskiego, ale także 
tematyką lokalną – burzliwą historią 
Wrocławia / Breslau.•

cję ciał pięknych kobiet zanurzonych 
w szklanych trumnach. 
Architektura gra w fotografiach i ob-
razach Książka kluczową rolę. Łączy 
ona świat fikcji i rzeczywistości. 
Artysta buduje alternatywną wizję 
świata, w której analizuje, do jakie-
go stopnia XX-wieczna architektura 
stopiła się z kulturą masową i w ja-
kim stopniu wpływa na społeczeń-
stwo. Dla Książka obraz malarski to 
uwiecznienie wieloetapowego rese-
archu. Jednak ten proces, testowania 
i selekcji motywów oraz zdobywania 
„dowodów materialnych” na podsta-
wie źródeł historycznych to nic inne-
go jak tylko pretekst do rozwoju ar-
tystycznego i… malowania dobrych 
obrazów. •

Breakin’ the Wall to uliczna od- ɿ
słona projektu Out Of Sth, do udziału 
w której zaproszona została grupa 
czołowych reprezentantów świa-
towego nurtu urban artu: Mudwig 
(Bristol), Dem (Mediolan), Fefe Tala-
vera (San Paulo/Madryt), Vova Vorot-
niov (Kijów), Escif (Walencja), Erica 
il Cane (Bolonia), Zosen (Barcelona), 

Poelzig VS. Poelzig  ɿ to druga po Mil-
czącej Utopii wystawa Pawła Książka 
opierająca się o związki między mo-
dernistyczną architekturą i przed-
wojennym filmem. Punktem wyjścia 
dla projektu jest Czarny kot, horror 
z 1934 roku autorstwa Edgara Ulme-
ra oraz postać jednego z najsłynniej-
szych niemieckich architektów Han-
sa Poelziga. Artystę zainteresowała 
zbieżność imion architekta i jednego 
z głównych bohaterów filmu, Austria-
ka Hjalmara Poelziga, granego przez 
świetnego aktora Borisa Karloffa. Ak-
cja filmu dzieje się w modernistycz-
nej willi, w której właściciel ukrywa 
swoje mroczne sekrety i obsesje sek-
sualne. Dokonuje okultystycznych 
rytuałów, a w piwnicy trzyma kolek-

Fefe Talavera, materiały dostarczone przez galerię BWA Wrocław

Paweł Książek: Poelzig VS. Poelzig 05, 2010, olej na płótnie, 150x160 cm, dzięki 
uprzejmości galerii Żak | Branicka

do 13.06 | Wrocław, Galeria Awangarda, ul. Wita stwosza 32, Galeria Design, ul. 
Świdnicka 2-4 | www.outofsth.org

1.05-5.06 | Berlin, Galeria Żak-Branicka, Lindenstrasse 35 | www.zak-branicka.
org
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OBIEKTY  
PNEUMATYCZNE

nach od pojedynczych szablonów 
na rzecz gigantycznej trójwymiaro-
wej pneumatycznej instalacji site 
specific. Tworzy olbrzymie, jedno-
kolorowe nadmuchiwane obiekty 
– symboliczne idee związane z fa-
bryką (miejscem pracy), domem, ko-
ściołem, które dowolnie można usta-
wiać z zmiennych konfiguracjach 
czy strukturach. Buduje więc swoje 
m-city w skali oraz przestrzeni. Ten 
harmonijny, jednorodny koncep-
cyjnie projekt zostanie zestawiony 
z pracami Thomasa Schostoka pre-
zentowanymi w ramach wystawy 
Hail To the King, Baby!. •

W ramach cyklu wystaw street- ɿ
artu Out Of Sth obejrzeć najnowszy 
projekt Mariusza Warasa. Waras 
to najbardziej znany polski artysta 
działający w przestrzeni miejskiej, 
jest autorem kilkuset murali w ra-
mach autorskiego projektu M-city, 
które można zobaczyć w aglomera-
cjach całego świata (Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Londyn, Praga, Paryż, 
Budapeszt, Warszawa). Tym razem 
wystawa Warasa to indywidualna 
prezentacja nowych poszukiwań 
artysty, porzuca charakterystyczny 
pomysł budowania tkanki miejskiej 
z elementów odbijanych na ścia-

Mariusz Waras, m-city: Obiekty pneumatyczne

do 13.06 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | www.m-city.org | 
www.outofsth.org

THS 

„notatniki”.
Z miłości do typografii, która wi-
doczna była w jego sztuce i dizajnie, 
w 2002 roku założył wraz z Stefanem 
Claudiusem The Cape Arcona Type 
Foundry, pracownię typograficzną, 
gdzie zajmuje się tworzeniem i rozpo-
wszechnianiem cyfrowych fontów.
{ths} jest bez złości i nienawiści z ra-
cji umiłowania do utworów Barry-
’ego White’a i Elvisa Presleya, które 
nieustannie towarzyszą mu w czasie 
pracy, sprawiając, że jest miły i rado-
sny. Swoją pracę określa jako „trash 
urban warfare porn dirt style pop” 
(oddanie tego w języku polskim jest 
raczej niemożliwe). •

Projekt  ɿ Hail To The King Baby! 
prezentowany jest jako część Out Of 
Sth – cyklu wystaw street artu. Wedle 
oficjalnej biografii Thomas Schostok 
karierę rozpoczął jako sprzedawca 
łazienkowych kafelków. W 1999 roku 
założył jednak studio projektowe 
pod nazwą {ths}, chociaż nigdy nie 
studiował projektowania graficz-
nego, wierząc, że byłoby to swoiste 
„pranie mózgu”.
Artysta wydał dwie książki: Hard 
Blow (Wydawnictwo Rojo, 2008); Mr. 
Trash (samowydanie), która składała 
się z prac z 10 lat jego kariery. Nie-
ustannie produkuje także tzw. „Glu-
ebooks”, unikalne ręcznie robione 

{ths}: Rockers, 2004

do 13.06 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | www.outofsth.org 
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RECYKLING  
MYŚLI TO NIE JEST  

K***A  
PINK FLOYD

jem eksperymentu, jego konstrukcja 
kojarzyć się może z internetowy fo-
rum. Zaproszeni do projektu artyści 
poproszeni zostaną o zrealizowanie 
projektów wybranych ze śmietni-
ska. Jakie są reguły gry? Zaproszeni 
artyści powinni zgłębić internetowy 
blog w poszukiwaniu inspiracji do 
tworzenia własnych prac. Rola twór-
cy konceptów ograniczona zostaje 
do funkcji wytwórcy myśli, idei. Au-
tor znika, ukryty po drugiej stronie 
łącza. Jego blog to rodzaj bazy da-
nych, źródła otwartego dla innych.  
Artyści: Dave Ball, Vesna Bukovec, 
Agnieszka Chojnacka, Łukasz Jastrub-
czak, Agnieszka Kurant, Łukasz Ogó-
rek, Tom Milnes, Kama Sokolnicka, 
Metka Zupanič 
Kuratorka: Agnieszka Kulazińśka.•

czan wyraża głębokie rozczarowanie 
rzeczywistością. Gówno kontynuuje 
tradycję fekalnych nazw zespołów 
punkowych (WC, TZN Xenna, Sedes, 
Nauka O Gównie), ale muzycy dają się 
też poznać od wrażliwej strony – So-
net elektroniczny to instrumentalny 
utwór w stylu new romantic, a Sonet 
dla miłości to cover grupy Akcent. Na 
Allegro można kupić za 10 PLN limi-
towany 9-utworowy album Gówna, 
To nie jest kurwa Pink Floyd. 29 maja 
Gówno gra koncert w Krakowie na za-
kończenie Miesiąca Fotografii•

Współczesny świat charakteryzu- ɿ
je się nadprodukcją informacji, obra-
zów. Czy współczesna sztuka analo-
gicznie definiowana może być przez 
nadprodukcję idei?
The Dump.net to pomysł francuskiego 
artysty i teoretyka Maurice Benayoun. 
Krótko opisać go można jako śmietni-
sko/skład myśli. Ma on formę interne-
towego blogu, na którym znajdują się 
koncepty prac w formie teoretycznej, 
hipotecznej, pomysły zbyt skompli-
kowane do realizacji, nie do końca 
zdefiniowane, przelotne idee rodzące 
się codziennie w umyśle artysty. The 
Dump.net to swoisty recycling my-
śli, nie koniec lecz początek czegoś, 
co dzięki internetowemu blogowi 
może zaistnieć, ulec materializacji.  
The Dump – recycling myśli jest rodza-

Zespół Gówno z Gdańska powstał  ɿ
w 2009 roku i składa się z lokalnych 
artystów sztuk wizualnych. Personel 
grupy tworzą: Adam Witkowski (gita-
ra), Maciek Salamon (wokal, teksty), 
Tomasz Pawluczuk (perkusja), Marcin 
Bober (basik), Piotr Kaliński (gitara). 
Na repertuar składają się takie utwo-
ry jak Sonet elektroniczny, Sonet dla 
miłości, Syf, Wieloryb, Ballada o siatce 
foliowej, XXI wiek. Ten ostatni nie jest 
coverem Dezertera, choć podobnie 
jak w przypadku legendy polskiego 
punk rocka – wiele piosenek gdańsz-

Dave Ball, kadr z wideo

Gówno, okładka płyty

do 30.05 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl | 
wwww.thedump.net 

www.myspace.com/gownopunk | www.gownoband.pl 
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STOPIEŃ	 
SKUPIENIA 

koniec maja angielski festiwal sztuki 
ulicy Eurocultired w Manchesterze. 
W swoich pracach często wykorzy-
stuje materiały zdobyte, zostawione, 
porzucone, niechciane… stare tkani-
ny, gazety, papiery, elementy budow-
lane. Stara się je przetworzyć, napra-
wić, ożywić i oddać miejscu w którym 
je znalazł. W  zaprezentuje specjalnie 
stworzoną pod to miejsce instalację 
Stopień skupienia.•

W ramach kuratorskiego cyklu  ɿ
GwLwP+KwCSW (Galerii w Lodówce 
w Pokoju z Kuchnią w Centrum Sztu-
ki Współczesnej) GN-Gruba Najgorsza 
przybliży tym razem sylwetkę znane-
go street-art’owca z Olsztyna – Bart-
ka Świąteckiego, pseudonim Pener. 
Artysta jest członkiem grupy Spec-
trum. Malował ściany w niemalże ca-
łej Polsce, a także za granicą. Został 
zaproszony na odbywający się pod 

Bartek Świątecki: Stopień skupienia

8.05-10.06 | toruń, CsW Znaki Czasu, Pokój Z Kuchnią, Wały gen. sikorskiego 13 | 
www.csw.torun.pl | www.gwl.gnoje.com

VVARIACJE

pretekstem stało się przekształce-
nie wnętrza dawnej galerii antyków 
i lombardu i przystosowanie do no-
wej funkcji – niekomercyjnej galerii 
sztuki współczesnej. Na wystawie 
można obejrzeć kompozycje ścien-
ne (mozaiki) z prefabrykowanych 
elementów, fotografie, rysunki, ele-
menty rzeźbiarskie. Swoista zabawa 
z „antykwariatem” form z kolekcji 
artystów, z typografią, gra słowem, 
wariacje na temat powtarzalności 
motywów i historia o możliwości 
błędu w systemie. Ten zbiór hete-
rogenicznych form i dzieł jednoczy 
wspólne obydwu braciom wyczucie 
estetyki i poczucie humoru.•

VVariacje ɿ  braci Jakuba i Tymka 
Jezierskich to pierwsza wystawa 
w nowej siedzibie Kordegardy. Nowe 
miejsce, nowy rozdział, nowa/stara 
nazwa galerii: Projekt Kordegarda. 
Autorami prezentacji są: Jakub Je-
zierski, jeden z najciekawszych ar-
chitektów i projektantów młodego 
pokolenia, tym razem występujący 
w podwójnej roli – pomysłodawcy 
wystroju wnętrza i oprawy graficz-
nej druków oraz artysty, współau-
tora wystawy – i Tymek Jezierski, 
utalentowany rysownik, ilustrator, 
plakacista. Wystawa opowiada 
o zmianie, mutacji na pograniczu 
dizajnu i sztuk pięknych, do której 

Jakub i Tymek Jezierscy: VVariacje, 2010

do 30.05 | Miejsce: Warszawa, Projekt Kordegarda, ul. Gałczyńskiego 3, (na 
tyłach nowego Światu od ul. Foksal) | www.zacheta.art.pl



74      notes.60 orientuj się orientuj się  notes.60      75

ZAGUBIONA  
BOHATERKA

ją w akcję filmów Antonioniego, Ta-
rantino, Polańskiego, Jarmusha, czy 
Tarkowskiego. Część scen dograna 
została na potrzeby projektu; w rolę 
Majki wcieliła się córka artystki Mel. 
Projekt ten opowiada o poszukiwa-
niu tożsamości, o zagubieniu „bra-
kującej bohaterki” w postmoderni-
stycznej kulturze cytatu i powtórze-
nia. Janin po raz kolejny jako bohate-
ra swojej sztuki wybiera nastolatki/
nastolatka (All That Music!), osobę na 
granicy dziecięctwa i dorosłości. Ar-
tystka eksploruje tym samym to, co 
niestabilne, transgresywne, nie do 
końca zdefiniowane. Klamrą spinają-
cą wystawę jest też niewątpliwie jej 
tytuł, cytat z powieści Solaris Stani-
sława Lema, historii o niekończącej 
się podróży, przechodzeniu z jedne-
go świata w inny. •

Na indywidualnej wystawie we  ɿ
Włoszech Zdarzają się przypadki 
obłąkania na tak oddalonych pla-
cówkach Zuzanna Janin pokaże m.in. 
pierwszy serial artystyczny Majka 
z filmu (Szaleństwo Majki Skowron) 
(2009), oparty na kultowym serialu 
młodzieżowym z lat 70., w którym 
Zuzanna Janin (wtedy Zuzanna An-
toszkiewicz) grała tytułową rolę. Jest 
to projekt found footage składający 
się z 5 epizodów i trailera autorstwa 
Tomasza Kozaka, w którym główna 
postać wychodzi z ram narracyj-
nych serialu i błąka się po fabułach 
najważniejszych dzieł filmowych 
powstałych od 1968 do dziś. Janin 
konfrontuje tym samym zagubioną 
w czasie i przestrzeni nastolatkę 
z bohaterami takich filmów jak Zabri-
skie Point, Pulp Fiction, Obcy, wplata 

Zuzanna Janin: Dreaming of Speed & Adventure, 2009, modele samochodow, 30 x 400 x 4 cm  

3.05-czerwiec 2010 | Mediolan, Federico Bianchi Contemporary Art, via imbonati 
12 | www.lokal30.pl

KOCHAJMY  
REKLAMY

je szczególny cykl Kochajmy reklamy 
specjalnie stworzonych pod telebi-
my galerii. Miłość wchodzi w dialog 
z przestrzenią i czasem, który jest 
mu z góry wyznaczony. Tam gdzie 
człowiek ma znaleźć reklamę kolej-
nego produktu znajduje „miłość”. 
A może będzie to kolejny towar na 
sprzedaż? • 

W swojej autorskiej galerii GN- ɿ
Gruba Najgorsza zaprezentuje Mi-
łość. To ksywka owianego tajemnicą 
street-art’owca z Torunia, który poza 
tym, że pisał na ścianach swoje hasło 
przewodnie, czyli „miłość” tworzył 
projekty takie jak wyrzuć zło, hitler 
to chuj, stop taszyzmowi itp. 
W Galerii ROUGE DOUPE zaprezentu-

Miłość: wyrzuć zło

8.05-10.06 | toruń, Galeria rouGe DouPe, ul. Grudziądzka 162 i ul. szosa 
Chełmińska 16-22 | www.rouge-doupe.gnoje.com
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SZARADY

główny nurt twórczości artysty. Ra-
spberry Days to 20-minutowy film na-
kręcony w Norwegii, gdzie Doroszuk, 
absolwent krakowskiej ASP, spędzał 
letnie miesiące na zbiorze malin. 
Dissection Theatre to praca, w któ-
rej perfekcyjna, dopracowana forma 
filmowa ściera się ze sprawami osta-
tecznymi, rozkładem pozbawionego 
godności ciała. Doroszuk odwołuje 
się do XViii wiecznych płatnych spek-
takli podczas, których dokonywano 
sekcji zwłok, przywołuje również iko-
nografię malarstwa sakralnego. Sza-
rady Doroszuka to swoista gra z wi-
dzem, jego przenikliwością, chęcią 
spojrzenia głębiej. Nieoczywistość, 
zmylenie tropów nie są jednak zwy-
kłymi „strategiami artystycznymi” 
lecz specyficznym sposobem pojmo-
wania świata przez Wojciecha Doro-
szuka. •

Wystawa Wojtka Doroszuka w lo- ɿ
kalu_30 w Londynie składa się z kil-
ku filmów, które można podzielić na 
dwie grupy. Pierwsza z nich to „filmy 
o filmie” (Special Features oraz Kom-
pilacja Nowojorska) – prace otwarte, 
przedstawiające warsztat artysty. 
Special Features to wideo składające 
się ze „ścinków” – tego, co nie zmie-
ściło się w pracach artysty, który jak 
sam mówi przetrząsa śmietnik warsz-
tatu filmowego i oddaje sprawiedli-
wość wszelkim odrzutom, zapiskom 
i szkicom. Z kolei Kompilację nowo-
jorską można uznać za trailer trzech 
mających dopiero powstać prac. 
Mamy tu do czynienia z zapisem kil-
kumiesięcznej pracy artysty podczas 
pobytu na stypendium w nowojor-
skim Location One. 
Druga grupa prac Wojtka Doroszu-
ka to dzieła skończone, stanowiące 

Wojtek Doroszuk: Raspberry Days, kadr z filmu

7-30.05 | Londyn, lokal_30_warszawa_london_project, 29 Wadeson street |
www.lokal30.pl

UWAGI  
O KOLORACH

nosfery artystka rozważa problem 
współistnienia formy i barwy, dwu 
konstytutywnych elementów obra-
zu. Patrząc na jej malarstwo widz od-
krywa nagle jak pełny i bogaty może 
być przekaz abstrakcyjnej plamy ko-
loru, z pozoru nie niosącej żadnego 
komunikatu. Jednocześnie jej obrazy 
stawiają w niejednoznacznej sytuacji 
percepcyjnej, w której trzeba zwery-
fikować swe aprioryczne założenia 
o działaniu i znaczeniu barw. Każde 
z płócien malarki odczytywać można 
jako pytanie o funkcjonowanie po-
strzegania zmysłowego. •

„To, że ludziom tak się wydaje,  ɿ
jest ich kryterium tego, że tak jest.” 
Stwierdzenie Ludwiga Wittgensteina 
z Uwagi o kolorach można uznać za 
punkt wyjścia malarstwa Małgorzaty 
Szymankiewicz. Artystkę interesuje 
niedoskonałość percepcji wzrokowej, 
teren pomiędzy prawdą w pozorem. 
Jej działania artystyczne ogniskują 
się głównie wokół dociekania ,,ma-
larskości” i pracy nad płaszczyzną 
płótna. Skoncentrowana na tych za-
gadnieniach, odizolowana w swoim 
studio od szumu informacyjnego 
i współczesnej przeładowanej iko-

Małgorzata Szymankiewicz: bez tytułu 116, 2009, akryl na płótnie, 100x100 cm

22.05-20.06 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl | 
www.lokal30.pl 
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KONSEKWENCJE

MODERNY

Nie ulega wątpliwości, że 
modernistyczna forma, i w ar-
chitekturze, i we wzornictwie, 

i w projektowaniu graficznym, jest 
teraz bardzo na czasie. Chętnie 

wraca się do tej estetyki. Ale czy 
modernistyczny etos ma nam 

jeszcze coś do zaoferowania? 
Z Andrzejem Szczerskim, 

kuratorem wystawy 
Modernizacje, prezen-
towanej w Muzeum 

Sztuki w Łodzi, roz-
mawia Grzegorz 

Piątek.

Josip Seissel (Jo Klek), Reklamy / Advertisements, 1923, rysunek i akwarela / drawing and 
watercolour, Muzeum Narodowe Belgrad / National Museum Belgrade
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Niemal jednocześnie Muzeum Sztuki w Łodzi otworzyło wystawę Moder-

nizacje, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Modernologie. Tak 

się składa, że w tym samym czasie szykuję wystawę o tym jak środkowo-

europejscy fotografowie komentują architekturę modernistyczną. Jak Pan 

wytłumaczy, że w tym samym momencie i w tym samym kraju kilka osób 

i kilka instytucji niezależnie wpada na pomysł, by zająć się rozliczeniami 

z moderną?

Problem „modernizacji” jest dziś w Polsce bardzo aktualny i to w różnych 
dziedzinach życia. Procesy modernizacyjne przed rokiem 2004 były jed-
noznacznie ukierunkowane, a ich zwieńczeniem miał być „koniec histo-
rii” i wejście do Unii Europejskiej. Było w zasadzie oczywiste, że zrywa-
my z komunizmem, akceptujemy wolny rynek etc. Natomiast kiedy proces 
ten już się dokonał, nie tylko okazuje się, że historia się nie skończyła, ale 
co więcej potrzebna jest nam refleksja: co dalej? O tym, że Polska nadal ma 
się modernizować wszyscy wiedzą, ale pytanie brzmi: jaka ma to być mo-
dernizacja? Odpowiedzi potrzebne są bardzo szybko, stąd problem jest tak 
aktualny. Po drugie, w naszej refleksji o sztuce i architekturze, wyraźnie 
widać, że ponowoczesność jest już na tyle odległa czy przepracowana , że 
pojawia się wyraźna potrzeba zrobienia następnego kroku. W tej sytuacji 
dziedzictwo modernizmu wydaje się bardzo atrakcyjne, zresztą nie tylko 
w Polsce, o czym świadczą ostatnie Documenta w Kassel w 2007 roku, któ-
re odbyły się pod hasłem Is modernity our antiquity?

Nie ulega wątpliwości, że modernistyczna forma, i w architekturze, i we 

wzornictwie, i w projektowaniu graficznym, jest teraz bardzo na czasie. 

Chętnie wraca się do tej estetyki. A czy modernistyczny etos ma nam jeszcze 

coś do zaoferowania?

Prowadziłem badania nad tym okresem od dłuższego czasu i początko-
wo traktowałem go jako zamknięty rozdział historii sztuki. Nad aktual-
nością modernistycznych haseł zacząłem zastanawiać się pisząc książkę 
Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środko-
wo-Wschodniej 1918-1939 i wtedy zadecydowałem się na realizację wysta-
wy w Muzeum Sztuki w Łodzi. Niektóre z tych haseł są nadal atrakcyjne: 
etos budowania, transformacji, wyznaczenia nowych granic, transgresji 
i postępu. Do pewnego stopnia byłem nawet zaskoczony zbieżnością pro-
blematyki wystawy z toczącą się w Polsce debatą na temat modernizacji, 
przede wszystkim używaną w niej terminologią. Modernistyczna forma? 
Najpierw trzeba dobrze zdefiniować o jakiej formie mówimy. Moja wysta-
wa pokazuje, że jednej modernistycznej formy nie było. Są na niej ekspre-
sjonistyczne i bliskie socrealizmowi węgierskie plakaty rewolucyjne, reali-
styczne i dydaktyczne malarstwo tworzone na zamówienie Tomasza Baty, 
suprematystyczny projekt dworca w Gdynia Władysława Strzemińskiego. 
Ten element wystawy miał dla mnie kluczowe znaczenie, chciałem poka-
zać fragmenty modernistycznego świata, których nie utożsamiamy z kla-
sycznym obrazem funkcjonalistycznej, abstrakcyjnej i racjonalistycznej 
nowoczesności. Współczesna moda na modernistyczną formę, o której 
Pan mówi, jest jak każda moda powierzchowna i zadowala się zwykłym 
naśladownictwem, tego co zewnętrzne.

Róbert Berény, Cordatic, 1929, plakat / poster, Węgierska Galeria Narodowa / Hungarian National 
Gallery
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Na wystawie widać jednak, że etos, o którym mówimy też nie był jednolity. 

Z jednej strony komunistyczna rewolucja na Węgrzech, z drugiej – fordow-

ski hiperkapitalizm Tomasza Baty [wizjonerski twórca koncernu obuwnicze-

go Bata – przyp. GP]. Gdzie jest punkt wspólny? Czy jest nim zmiana jako 

taka? Co, poza chronologią, łączy tak odległe zjawiska?

Wydaje mi się, że po pierwsze łączy je przekonanie o tym, że nie trzeba 
przyjmować żadnych gotowych rozwiązań, że nie ma standardu, konwen-
cji narzuconej z zewnątrz, do której trzeba się dopasować. To przekonanie, 
że realną szansą na zmianę jest eksploatowanie pewnych kontekstów, które 
umownie można nazwać lokalnymi, i poszukiwanie rozwiązań nie mają-
cych bezpośrednich precedensów, w krajach uznawanych za cywilizacyjne 
centrum. Po drugie, łączy je też geografia. Europa Środkowo-Wschod-
nia to część świata, która do lat 20. XX wieku, z uwagi na brak politycz-
nej i gospodarczej niezależności nie była podmiotem modernizacji, a wraz 
z uzyskaniem niepodległości poszczególne kraje regionu poszukiwały naj-
bardziej adekwatnych i oryginalnych strategii modernizacyjnych, chcąc 
zbudować swoją nowoczesną podmiotowość. Po trzecie, optymizm i prze-
konanie, że wszystko jest dozwolone, jeżeli tylko służy temu, co zdefinio-
wano jako wspólne dobro, stąd też obok siebie mogły funkcjonować hasła 
indywidualnej wolności jak i podkreślanie znaczenia wspólnoty, definio-
wanej w różnych kategoriach, od korporacyjnych po narodowe. Związki te 
mogły być jednak także niebezpieczne. 

Na czym polega to niebezpieczeństwo?

W książce towarzyszącej wystawie, może nawet bardziej niż na samej eks-
pozycji podkreślam, że modernizacja nie ma jednoznacznego wymiaru 
etycznego i nie jest z definicji dobra lub zła. Modernizacja oznacza stwo-
rzenie niezwykle efektywnych mechanizmów transformacji, ale nie okre-
ślenie czemu będą służyć. O tym decydują ci, którzy są promotorami mo-
dernizacyjnych procesów, potrafiący wykorzystać je w różny, dobry lub zły 
sposób. To właśnie okres międzywojenny pokazał jak wiele różnych „mo-
dernizacji” miało miejsce. Piszący o wystawie krytycy podkreślają często, 
że pokazuje one przede wszystkim modernizm pełen optymizmu, co tak-
że było moim celem i z czym się zgadzam. Ale wystawa dowodzi, że ha-
sła modernizacyjne mogły łatwo okazać się ideologiczną manipulacją jak 
w przypadku węgierskiej rewolucji, czy stworzyć zamknięty, utylitarny 
świat Tomasza Baty. Ten drugi przykład jest dla mnie szczególnie wymow-
ny, dzięki swojej ambiwalencji, ale i aktualności. Świat Baty dla jego kry-
tyków oznaczał totalną kontrolę nad człowiekiem, w opiniach tych, którzy 
w nim uczestniczyli – pracujących dla koncernu robotników – był enkla-
wą wolności i modernizacyjnego postępu. „Batyzm” w dużej mierze wyda-
je się zapowiadać realia współczesne społeczeństwa konsumpcyjnego. 

Czy w ruchach modernizacyjnych możemy widzieć korzenie nazizmu? Czy 

nazizm też był projektem modernistycznym? Mimo całej odrazy wobec mo-

dernistycznej estetyki.

O problemie tym już wielokrotnie dyskutowano, nazizm posługiwał się re-
toryką zarówno antymodernistyczną, odwołując na przykład się do po-
gańskich kultów, jak i stricte modernistyczną. Wojnę i pochód na Wschód 

wywołano poniekąd właśnie w imię haseł modernizacyjnych. Trudno 
o lepszy przykład negatywnych konsekwencji modernizacyjnych proce-
sów. Mit postępu osiągniętego za Hitlera trwa zresztą nadal i to bynaj-
mniej nie w kręgach neonazistowskich, ale nawet wśród tzw. zwykłych 
Niemców w myśl komunału „przynajmniej zbudowali nam autostrady”, 
co jest bardzo niepokojące. Totalitarny Związek Radziecki także cieszył się 
opinią dynamicznie rozwijającego się i modernizującego kraju, a komu-
niści zyskiwali w ten sposób międzynarodową legitymizację swojej wła-
dzy. Nostalgiczna pochwała stalinizmu, który stworzył nowoczesny kraj, 
nie jest czymś nadzwyczajnym we współczesnej Rosji, która postrzega się 
jako spadkobierczyni ZSRR. 

Miałem podobną rozmowę z taksówkarzem w Rzymie. Jak tylko wyjechali-

śmy poza mury aureliańskie, na szeroką aleję wytyczoną w latach 40., zaczął 

wychwalać Mussoliniego za to, że potrafił budować miasto na współczesną 

miarę, z szerokimi ulicami, zielenią i przestrzenią. Że ludzie przestali się du-

sić w zabytkowym centrum. Powiedział: „Jedyny błąd jaki zrobił, to sojusz 

z Hitlerem”. A więc nie pamięta ludobójstwa w Afryce, ale widzi szerokie 

drogi i nowoczesne gmachy.

W odróżnieniu od czasów międzywojennych jesteśmy dziś świadomi tego 
doświadczenia i konsekwencji modernizacji, co także starałem się pokazać 
na wystawie. Wracając raz jeszcze do Baty, podkreśliłem że paradoksalnie 
wśród modernistycznych budynków powstawało malarstwo i rzeźba, przy-
pominające socrealizm. O ile pozbawiono je socrealistycznej ideologii, do-
skonale widać, że Bata podobnie jak twórcy socrealistycznej doktryny tak-
że doceniał perswazyjne wartości realizmu, wykorzystywane do edukacji 

Gmach ZUS w Gdyni, proj. Roman Piotrowski / office building of Social insurance Company in 
Gdynia by Roman Piotrowski, 1936, Muzeum Miasta Gdyni / Museum of City of Gdynia
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robotników, dzięki swemu jednoznacznemu przekazowi. Raz jeszcze oka-
zywało się, że w samej idei modernizacji tkwi pokusa totalitarnej kontroli. 
Dziś, gdy dyskutuje się o Zlinie [miasto na Morawach rozbudowane w la-
tach 20. i 30. wokół zakładów obuwniczych Baty według prawideł mo-
dernistycznej urbanistyki, w którym każdy przejaw życia był podporząd-
kowany firmie – przyp. GP], pokazuje się niemal wyłącznie nowoczesną 
architekturę i urbanistykę. Malarstwo, które powstawało na zamówienie 
koncernu, udało mi się zobaczyć tylko dzięki kwerendom archiwalnym 
w Zlinie. Kuratorzy w Czechach nie chcą go pokazywać, publikacje na ten 
temat są sporadyczne. Tym bardziej było to dla mnie ważne odkrycie, bez 
którego nie można napisać historii Tomasza Baty i jego firmy.

A nie sądzi Pan, że zachodzi tu mechanizm cenzurowania tego, co nie pasuje 

do jego legendy?

Może to nie jest oficjalna cenzura, ale mimowolne wyparcie. W Czechach 
od 1989 roku buduje się oficjalny portret Baty, jako człowieka jednoznacz-
nie postępowego, nowoczesnego kapitalisty. I tu architektura jest bardziej 
przydatna niż malarstwo.

To przypomina scenę z Człowieka z marmuru, kiedy Agnieszka idzie do ma-

gazynów Muzeum Narodowego szukać socrealistycznego posągu Birkuta, 

a kustoszka niechętnie otwiera jej kolejne drzwi i studzi jej zapał mówiąc, 

że to zamknięta epoka, że takie rzeźby już nikogo nie interesują…

Miałem podobną przygodę w Czerniowcach, które zwiedzałem z prze-
wodniczką z jednego z miejscowych biur podróży. Tym razem to jednak 
modernizm został potraktowany jako epoka zamknięta. W zaprezentowa-
nej przez nią oficjalnej historii miasta całkowicie pominięto wysokiej kla-
sy międzywojenne budynki, projektowane przez architektów rumuńskich, 
nierzadko z Bukaresztu, obok których przechodziliśmy bez słowa komen-
tarza [po rozpadzie Austro-Węgier Czerniowce znalazły się w granicach 
Rumunii, a po II wojnie światowej przypadły ZSRR i dziś leżą na tery-
torium Ukrainy – przyp. GP]. Przewodniczka wygłosiła uwspółcześnioną 
narrację z czasów radzieckich, uzupełnioną przez formułki o wielokultu-
rowości miasta, co tym bardziej pokazało w jaki sposób nadal funkcjo-
nować mogą schematy z czasów Związku Radzieckiego, gdy rumuńskie 
międzywojnie przedstawiano wyłącznie jako czas zapaści cywilizacyjnej. 
Architektury modernistycznej w Czerniowcach nie ma, a postęp może ko-
jarzyć się tylko z epoką wielokulturowych Austro-Węgier, albo architektu-
rą z czasów radzieckich, jak kompleks sportowy powstały z okazji olimpia-
dy w Moskwie 1980 roku. Obraz architektury modernistycznej może być 
więc z jednej strony, jak w Zlinie, idealizowany, co jest także reakcją na 
milczenie jakie panowało wokół Baty w komunistycznej Czechosłowacji, 
ale także wyparty, jak w przypadku Czerniowiec.

To nas prowadzi do jeszcze jednego paradoksu przedwojennych moderniza-

cji. Modernizm łatwo utożsamiać ze „stylem międzynarodowym”, nie zainte-

resowanym lokalnym kontekstem kulturowym. Ale przecież we wschodniej 

Europie służył budowaniu tożsamości narodowej czy państwowej, w kra-

jach które dopiero pojawiły się na mapie lub na nią, jak Polska, wróciły.

Kościół Zmartwychwstania w Kownie, proj. Karolis Reisonas / Ressurection Church in Kaunas by 
Karolis Reisonas, po 1934 / after 1934, kolekcja prywatna / private collection.

Dom prywatny w Rydze, proj. Teodors Hermanovskis / Semidetached house in Riga by Teodors 
Hermanovskis, 1931, Łotewskie Muzeum Architektury / Museum of Latvian Architecture
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Budowa nowych państw w regionie nie była jednoznacznie związana z toż-
samością narodową. Większość nowych krajów była wieloetniczna, w tym 
Polska, a państwo które na świecie miało opinię najbardziej nowoczesne-
go, czyli Czechosłowacja zamieszkiwali Czesi, Słowacy, ale także Niemcy, 
Węgrzy, Żydzi, Ukraińcy, a na Śląsku Cieszyńskim Polacy. Modernizm był 
więc sposobem na rozwiązanie problemów etnicznych, jednocząc obywa-
teli nowych państw nie tyle wokół ich partykularnych historii, ale przede 
wszystkim wokół modernizacyjnych haseł. Mówiąc to odwołuję się do ba-
dań socjologów, którzy uważają, że państwo było kluczowym promotorem 
procesów modernizacyjnych. Silne państwo stwarzało ramy, w których 
mogła dokonać się integracja różnych ziem i grup etnicznych, akceptu-
jących modernizacyjne hasła. Modernistyczna architektura, zwłaszcza ta 
bliska „stylowi międzynarodowemu” stanowiła zarówno materializację 
nowoczesności, jak i unikała uwikłania w kwestię narodowej formy i tra-
dycji „stylu narodowego”, które mogły być czynnikiem dezintegrującym

Czy w państwach nadbałtyckich, dorobek krótkiego okresu niepodległości 

jest dziś wykorzystywany do budowy nowej tożsamości? Jako spoiwo?

Doświadczenia moich kolejnych podróży do tych krajów coraz wyraźniej 
pokazują, że blok „państw nadbałtyckich” jest niejednolity, a każdy z kra-
jów odwołuje się dziś do własnej historii, np. w przypadku Litwy związanej 
z tradycją Rzeczypospolitej, a Estonii tożsamości skandynawskiej. Najważ-
niejszy jest tu właśnie przykład współczesnej Estonii, gdzie przedwojenny 
funkcjonalizm jest legendą, utożsamia się go z rozkwitem międzywojennej 
republiki. Ale Estonia ma też świetną architekturę współczesną, która jest 
manifestacją współczesnych haseł modernizacyjnych i nie ma w niej miej-
sca na nostalgiczne powtarzania kąta prostego i białych ścian. Na Łotwie 
kontekst jest inny, przede wszystkim dlatego, że największe centrum archi-
tektoniczne Ryga jest miastem, któremu ton nadaje dziewiętnastowiecz-
na architektura, a nie modernizm. Docenia się przede wszystkim malar-
stwo okresu międzywojennego, specyficzną łotewską awangardę, która jest 
symbolem międzywojennej historii kraju. Na Litwie wyjątkowym miej-
scem jest Kowno [rozbudowane w latach 20. i 30. jako stolica niepodległe-
go państwa w zastępstwie Wilna – przyp. GP], a jego międzywojenna ar-
chitektura jest nadal mało znana poza granicami Litwy. Koleżanka z Litwy 
uznała nawet za ważny gest, że zdjęcie kościoła Zmartwychwstania z Kow-
na znajdzie się na plakacie łódzkiej wystawy. 

Nawet jeśli Pana celem nie było zrobienie wystawy nostalgicznej, na pewno 

wielu ogląda ją jako nostalgiczną wyprawę w przeszłość.

Starałem się uniknąć idealizacji przeszłości, pokazując dysonanse w mo-
dernistycznym projekcie, zestawiając projekt Strzemińskiego z przecięt-
nym malarstwem marynistycznym, czy pokazując że w okresie węgierskiej 
rewolucji mogły powstawać dzieła awangardowe i propagandowe plaka-
ty, manipulujące widzem w cyniczny sposób. Ideę bałkańskiego barbaro-
geniusza, gdzie ważnym elementem jest wojna i destrukcja, trudno nie po-
strzegać w kontekście tragicznej historii Jugosławii. Na wystawie obecne 
się więc interpretacyjne tropy, dzięki którym można łatwo wyjść poza no-
stalgiczne myślenie. Jeżeli mówić o nostalgii, to dostrzegłem ją czytając 

pierwsze recenzje i rozmawiając z tymi, którzy wystawę widzieli. W ich 
wypowiedziach dostrzec można tęsknotę za „nowym otwarciem”, które 
widać na tej wystawie, momentem wybuchu niezwykłej energii na począt-
ku dwudziestolecia wraz z nadziejami na budowę „Nowej Europy”. Tu, jak 
sądzę, odnaleźć można źródła fascynacji tamtą epoką. 

Modernizm nie był raczej zainteresowany przeszłością, odcinał się od niej, 

patrzył w przyszłość. Czy nie sądzi Pan, że w wystawę o modernizmie wpisa-

na jest wewnętrzna sprzeczność?

Z dzisiejszej perspektywy modernizm może wydać się źródłem tego co 
wartościowe w naszych czasach i w tym sensie może być mitologizowa-
ny, jako „nasz antyk”. Mówiąc o tym, co warto rozwijać w przyszłości, pa-
trzymy wstecz. Nawet dyskusje jako toczą się wokół konserwacji tego frag-
mentu dziedzictwa PRL-u, które bliskie jest tradycji modernistycznej, 
pokazuje tęsknotę za genezą tego sposobu myślenia, a więc za pierwszą 
modernizacją, tą z lat międzywojennych, a nie za samym PRL-em. 

Może też za tym, co pochodzi z PRL-u, ale dla obywateli Polski Ludowej było 

powiewem Zachodu, świadectwem łączności intelektualnej ponad żelazną 

kurtyną.

I łączności z przedwojenną awangardą i modernizacją. 

A czy stać nas na „nowe otwarcia”, na modernistyczny optymizm? Po tym 

jak zobaczyliśmy jak łatwo idee modernizacyjne mogą przerodzić się w ma-

kabrę?

Wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. Rezygnacja z modernizacji nie 
daje gwarancji, że nie zdarzy się kolejna katastrofa. Epoka ponowocze-
sna, kwestionująca zasadność modernistycznych haseł, także nie przynio-
sła oczekiwanych rozwiązań. Dzisiaj, zamiast wycofywać się i rezygnować 
z modernizacji, skłonni jesteśmy używać trafnego pojęcia „moderniza-
cji refleksyjnej”. W miejsce pierwotnej modernizacji, opartej na produkcji 
i dystrybucji, autorzy tego pojęcia Ulrich Beck, Anthony Giddens i Scott 
Lash proponują model „społeczeństwa ryzyka”, które potrafi zarządzać za-
równo osiągnięciami jak i zagrożeniami odziedziczonymi po epoce in-
dustrialnej oraz tymi, będącymi efektami dzisiejszej transformacji. Dy-
namika przemian współczesnego świata pokazuje, że podjęcie wysiłku 
modernizacyjnego jest konieczne.

Andrzej Szczerski (ur. 1971) – historyk i krytyk sztuki, wykładowca i kierownik 

muzealniczych studiów kuratorskich w instytucie Historii Sztuki UJ. Prezes 

sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AiCA). 

Członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie.

Autor publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, w tym 

książki Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej 

około roku 1900 (Kraków 2002). Współautor wystawy Symbolism in Poland and 

Britain w Tate Britain w Londynie (2009).
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Siła

SYNERgii

Na odbywającej się 
właśnie w Poznaniu 

w Fundacji Art Stations 
wystawie zobaczyć można, 

prace młodego artysty Lorisa 
Greaud, zafascynowanego teo-

riami i praktyką amerykańskiego 
wynalazcy i konstruktora Richarda 

Buckminstera Fullera, a także 
prace Fullera z kolekcji Art Sta-

tions. Z Pauliną Kolczyńską, 
kuratorem wystaw, 

rozmawia Bogna 
Świątkowska.

R. Buckminster Fuller, Wichita House, Maszyna do mieszkania, Dymaxion, 1946, z Portfolio 
inventions: Twelve Around One, 1981, reprodukcja dzięki uprzejmości Carl Solway Gallery, Ohio 
& The Buckminster Fuller Estate
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Czy jest jakaś szczególna okazja ku temu, że wystawę prac Buckminstera 

Fullera przygotowaliście właśnie teraz?

Na wystawie mamy bardzo ciekawy równoległy pokaz – z jednej strony 
Buckminster Fuller, naukowiec działający z intuicją artysty, którego myśle-
nie zaadaptowane zostało przez wielu artystów końca XX wieku; z drugiej 
strony Loris Gréaud – francuski artysta najmłodszego pokolenia, którego 
działania są odzwierciedleniem, a nawet krokiem w przód, myślenia syner-
getycznego zaproponowanego 50 lat temu przez Buckminstera Fullera.
A wszystko zaczęło się gdy wiosną trzy lata temu okazało się, że w kolekcji 
Fundacji Art Stations znajduje się grupa dzieł sztuki mówiących o związ-
kach artysty z nauką, naświetlających postawę artysty jako wynalazcy. 
W tym samym czasie odkryliśmy postać i prace Lorisa Gréaud, co zaowo-
cowało zakupem wielkiej instalacji Nothing is True Everything is permit-
ted z 2007 roku. Dokładnie w sześć miesięcy później, we wrześniu 2008 r. 
w Whitney Museum of American Art w Nowym Yorku otwarto wielką wy-
stawę retrospektywną prac Buckminstera Fullera. Wystawa to zainspiro-
wała nas do zakupu Complex of Jitterbugs z 1976, a potem portfolio Inven-
tions: Twelve Around One z 1981, Buckminstera Fullera. Nasze pierwsze 
spotkanie z Lorisem Gréaud polegało na bardzo długiej rozmowie, pod-
czas której Loris opowiadał o swojej fascynacji Buckminsterem Fullerem. 
W logiczny sposób po włączeniu nowych dzieł sztuki obu autorów do na-
szej kolekcji, stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi postawić tezę, która wy-
dała nam się naturalna lecz również niezwykle potrzebna dla stwarzania 
odświeżonego spojrzenia na praktykę artystyczną i na relację pomiędzy 
sztuką i nauką, szczególnie teraz na koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Od jakiegoś czasu powstaje sporo projektów inicjujących współpracę po-

między naukowcami i artystami. Wasza wystawa jest więc wypowiedzią na 

czasie, tym bardziej, że to właśnie Buckminster Fuller, naukowiec i wizjoner 

pełen wiary w możliwości człowieka, mówił o zrównoważonym projektowa-

niu i myśleniu o ziemi jako całości dysponującej niesamowitym potencjałem. 

Jego myśl jest niezwykle aktualna i powinna ciągle powracać. Tym bardziej 

cieszy ta prezentacja prac Buckminstera Fullera w Polsce.

W 1957 roku, o czym przypomniał nam Jamie Snyder – wnuk Buckmin-
stera Fullera, na Targach Poznańskich pokazano Kopułę Geodezyjną, którą 
odwiedziło wtedy bardzo wiele osób. Teraz po pięćdziesięciu latach, doko-
nujemy kolejnego kroku prezentując dzieła Fullera w szerszym kontekście, 
na większej wystawie.

Co z Pani punktu widzenia jest najistotniejszym elementem myśli czy spu-

ścizny po Fullerze, z którym w tej chwili powinniśmy nie tyle obcować, co 

raczej pracować?

Myślę, że powinniśmy zacząć od uświadomienia sobie, że Buckminster 
Fuller prześcignął swój czas. Pomimo tego, że 50 lat temu otrzymał ponad 
czterdzieści doktoratów i część jego wynalazków włączono do produkcji, 
dopiero teraz poważnie myśli się o jego spuściźnie. Jest to spowodowane 
naszymi przykrymi doświadczeniami, przez które znaleźliśmy się w punk-
cie zwrotnym jeżeli chodzi o myślenie o cywilizacji. Nasza planeta znajdu-
je się w wielkim zagrożeniu, którego przyczyną jesteśmy my – ludzie. Na-

R. Buckminster Fuller i jego Niesymetryczna konstrukcja w układzie Tension-integrity, 1973, 
z Portfolio inventions: Twelve Around One, 1981, reprodukcja dzięki uprzejmości Carl Solway 
Gallery, Ohio & The Buckminster Fuller Estate

R. Buckminster Fuller, Konstrukcja budowlana/Kopuła geodezyjna, 1951, z Portfolio inventions: 
Twelve Around One, 1981, reprodukcja dzięki uprzejmości Carl Solway Gallery, Ohio & The 
Buckminster Fuller Estate
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gle myśl powstała w końcu lat 40. XX wieku okazuje się niezwykle świeża 
– naukowiec powinien działać w zgodzie z naturą, oraz starać się by jego 
działania nie tyle nie przynosiły uszczerbku poszczególnym jednostką co 
by jego wynalazki służyły dobru ludności całej naszej planety, bez względu 
na rasę czy polityczną sytuację. Myślę, że jest to pewnego rodzaju dojrza-
łe docenienie tego co stworzyła natura – na każde nasze pytanie odpowiedź 
możemy znaleźć w strukturach naturalnych. Fuller poczynił bardzo wiele 
ciekawych spostrzeżeń, które naświetlone zostały przez jednego z naszych 
eseistów, profesora Janusza Rębielaka, który wskazuje na naturalne struktu-
ry np. „niektórych izotopów węgla, których specyficzne konfiguracje prze-
strzenne mają immanentne walory plastyczne”, jako źródło obu inspiracji 
– naukowej i artystycznej. Jest taka bardzo słynna anegdota, opowiadają-
ca o tym, że ktoś zapytał Fullera co myśli na temat elektrowni nuklearnych, 
które mają zastąpić tradycyjne. Buckminster odpowiedział coś naprawdę 
mądrego: proszę popatrzeć na naturę, jej głównym źródłem energii jest 
Słońce; jak daleko jest Słońce od naszej planety, tak daleko powinna być 
każda elektrownia nuklearna od środowiska ludzkiego. Tym samym ener-
getyce nuklearnej powiedział nie, odwołując się do tego, że w naturze jest 
to tak ustalone, że Słońce, choć niezbędne do życia, znajduje się tak dale-
ko, że nie może za wiele szkodzić. Równie ważna jest umiejętność rozumie-
nia naszej wiedzy jako pewnej całości, wbrew naszemu przyzwyczajenia do 
jej fragmentaryczności. Buckminster radził abyśmy nauczyli się patrzeć na 
naukę oczami dziecka, nieświadomego wszystkich podziałów, we wszech-
świecie bowiem nie ma odrębnych królestw fizyki, matematyki czy biologii; 
wszystko jest ze sobą połączone. Do przyjęcia tej myśli musieliśmy doro-
snąć, wcześniej bowiem pęd cywilizacyjny oraz przesłanki handlowe prze-
słaniały tą wydawałoby się logiczną prawdę. Teraz nie możemy się od niej 
już odwrócić. Miejmy nadzieję, że to właśnie ona będzie tym co pozwoli 
nam ze wszystkich kłopotów jakoś wybrnąć.

Buckminster Fuller zjednywał sobie ludzi optymizmem i głęboko humani-

styczną wiarą w człowieka i jego możliwości. Czy spuścizna Fullera nie jest 

nam tak bliska, właśnie z powodu gigantycznego ładunku emocjonalnego, 

który motywuje oraz daje nadzieję na to, że jednak jesteśmy w stanie wyko-

nać pracę, która będzie służyła dobru?

Myślę, że bardzo ważne jest rozpoznanie, że właśnie dlatego, że jest nam cięż-
ko, tak bardzo ważne jest znaleźć w sobie entuzjazm i wiarę. Buckminster da-
wał bardzo wiele wykładów, tak naprawdę cały czas podróżował. Wszystkie 
jego działania zostały zainspirowane między innymi przedwczesną śmiercią 
jego pierworodnego dziecka. To właśnie śmierć córki zainspirowała go do ro-
bienia czegoś dobrego dla przyszłych pokoleń, dla ludzkości, czy cywilizacji. 
Wspominam o tym dlatego, że właśnie w takim najsmutniejszym i najgor-
szym dla siebie momencie życiowym, Fuller znalazł swój punkt zaczepienia. 
Przełożył tragedię prywatną na bardziej ogólnoludzkie zadania. Potrafił zmo-
bilizować się do tego, aby znaleźć w tym wszystkim sens i jak to pani określiła, 
niezwykły entuzjazm -– źródło energii i wiary w to, że można jednak poko-
nać smutek i tragiczne wydarzenia. Buckminster wierzył w budowanie lep-
szej przyszłości, bardziej pozytywnej i to przekonanie jest właściwie jedynym 
elementem, który może przeciwdziałać całkowitemu załamaniu się. Dlate-

R. Buckminster Fuller, Frits W. Went: The Climatron/Cieplarnia, Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, 1960, fot. Jet Lowe, 1983, źródło: Wikimedia Commons.

R. Buckminster Fuller, Frits W. Went: The Climatron/Cieplarnia, Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, 1960, fot. Jet Lowe, 1983, źródło: Wikimedia Commons
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go powiedziałabym, również i naszą powinnością jest znalezienie tego ziarna 
entuzjazmu i wiary w sobie, aby móc działać w sposób pozytywny.

No tak, tym bardziej, że Buckminster był również projektantem, osobą za-

angażowaną w nadawanie kształtu światu materialnemu. Jego przeszłość, 

czy też raczej początki były bardzo trudne. Został dwukrotnie wydalony 

z uczelni, trafił do wojska, później przeżywał kłopoty finansowe, pił. Pod 

wpływem śmierci córki, dokonał gigantycznej zmiany w swoim życiu. Więc 

nie jest to taka postać jednowymiarowa, cukierkowa, która czuje misję i się 

jej poświęca, ale jest to pełnokrwisty człowiek, który przemawia siłą swoje-

go życiowego doświadczenia

Tak, oczywiście. Muszę podkreślić, nie wiem czy jest to wiadome, czy 
nie, ale Buckminster całe życie finansował wszystkie swoje przedsięwzię-
cia z własnej kieszeni. Musiał więc znaleźć podwójną energię. Wiele razy 
proponowano mu różne formy patronatu, na które nie godził się. Buck-
minster nie chciał być postrzegany w kategoriach komercyjnych, jako oso-
ba, na którą może mieć wpływ jakiś patron. To dlatego wybrał najcięższą 
drogę: finansował wszystko z tych swoich wykładów. Jeden z Rockefelle-
rów, zaproponował Buckminsterowi pomoc finansową. Fuller tę propozy-
cję odrzucił ponieważ wiedział, że jej przyjęcie wiązało by się z pewnymi 
naciskami czy próbami wywierania na niego wpływu. Pomagało mu wie-
lu wolontariuszy – całe życie otaczał się młodymi ludźmi, których pęd do 
wiedzy, entuzjazm i wiara w to, co robią pomogły w realizacji wielu pro-
jektów i działań. Tu właśnie mamy kolejny element pozytywny – człowie-
ka, który w mądry i odpowiedzialny sposób stara się, aby jego przekaz nie 
był poddany jakimś obcym wpływom. Niemniej płaci za to wysoką cenę – 
tak naprawdę spędził całe swoje życie w samolocie. Dzięki tym podróżom 
poznał wielu ludzi, dla których spotkania z nim były czymś wyjątkowym. 
Szczególnie, że Bucky był niezwykłym gadułą. Jest taka anegdota, że spo-
tykając się z Buckminsterem miało się szansę na zadanie tylko jednego py-
tania, dlatego, że odpowiedź zajmowała dwie i pół godziny. 

Będąc postacią niezwykle inspirującą, został w pewnym sensie odsunięty 

na boczny tor. Bardzo wcześnie przypięto mu kategorię wizjonera, eksplo-

ratora przyszłości, kogoś, kto bardziej zajmuje się przyszłością, a nie dniem 

dzisiejszym. To było bardzo wygodne narzędzie do neutralizowania jego 

wpływu na rzeczywistość. Tak się niestety stało, że realizacji jego projektów 

czy implementacji jego idei, było stosunkowo niewiele. Zwłaszcza że myślał 

o zrewolucjonizowaniu jakości życia ludzkości.

Tak, to prawda. Było tak również dlatego, że nie znano jeszcze odpowied-
nich materiałów do realizacji na przykład jego słynnych domów przeno-
śnych. Zrealizowano chyba w całości tylko słynną łazienkę jego projektu, 
która do dzisiaj jest w Niemczech produkowana. Jeśli chodzi o jego trój-
kołowy samochód, to wyprodukowano tylko prototyp, zniszczony po-
tem w wypadku, w którym zginął kierowca tego samochodu. Było to bar-
dzo nieszczęśliwe zrządzenie losu, ten samochód był po prostu cudowny 
w manewrowaniu, z powodu wypadku spisano go jednak na straty. Ale 
wracając do mojej wypowiedzi z początku naszej rozmowy – wydaje się, że 
w tym momencie dopiero dorastamy do wizji Buckminstera. Jest to szcze-

gólnie widoczne poprzez tragedię, która miała miejsce na Haiti. Nie wiem 
czy jest to sprawa znana, ale dla Haiti są czy będą budowane proste struk-
tury mieszkalne wykorzystujące pomysły Fullera. To pokazuje, że dopie-
ro teraz uczymy się czerpać, paradoksalnie tak jak Fuller mówił, z tego, 
co już jest.

Richard Buckminster „Bucky” Fuller (1895-1983) – amerykański konstruktor, 

architekt, kartograf i filozof oraz projektant. Nazywany wieszczem nowej rze-

czywistości XXi w. Był prorokiem postępu technicznego, którego zadaniem po-

winno być zapewnienie dobrobytu wszystkim mieszkańcom Ziemi. Wsławił się 

skonstruowaniem ‘kopuły geodezyjnej’, budynku, którego półsferyczny szkielet 

wypełniony wielokątami nadawał zaskakujące rezultaty pod względem wytrzy-

małości, stabilności i łatwości wybudowania w połączeniu z niskimi kosztami. 

Otrzymał w sumie 25 patentów oraz był autorem 48 książek. Działając na rzecz 

ludzkości, polepszenia bytu i rozwoju cywilizacji Fuller dokonał wielu interesu-

jących transgresji, dzięki czemu jego praktyka naukowa nabrała nowych cech. 

Wskazują one na daleko zakorzeniającą się synergię wielu dyscyplin nauki oraz 

filozofii. Zasięg i kompleksowość jego pomysłów znajdują się również w kręgu 

działań artystycznych. Sam wielokrotnie nazwany mianem „Synergetic Artist”. 

Jego pracę kontynuuje Buckminster Fuller institute założony w 1983 r. Jednym 

z cyklicznych projektów jest konkurs The Buckminster Fuller Challenge mający 

na celu wyłonienie i popularyzację projektu mogącego w przyszłości przyczynić 

się do rozwiązania najpoważniejszych problemów ludzkości.

www.bfi.org 

Loris Greaud (ur. 1979) – jeden z najoryginalniejszych francuskich artystów 

młodej generacji. Czerpie inspiracje z najnowszych technologii oraz doświad-

czeń naukowych XXi wieku. Artysta często współpracuję, na poziomie koncep-

cyjnym i technicznym, z przedstawicielami rożnych dziedzin naukowych oraz 

dyscyplin pokrewnych sztuce takich jak architektura czy film.

Paulina Kolczynska (ur. 1968) – jest historykiem sztuki, kuratorem i rzeczo-

znawcą, specjalistą od sztuki XX wieku. Pracowała jako koordynator biura 

w 1995 r. w MCA, Chicago nad wystawą Beyond Belief Contemporary Art from 

East-Central Europe; w 1996 r. zorganizowała pierwszą solową wystawę Ma-

rioli Przyjemskiej w Chicago; w 1996-7 roku podczas Gramercy Art Fair w Los 

Angeles, Miami oraz Nowym Jorku była jedynym dealerem pokazującym 

współczesną sztukę polską; w 1998 zorganizowała pierwszą wystawę solową 

Zbigniewa Libery w Nowym Jorku; była dyrektorem Galerii Faurschou w Ko-

penhadze; jest rzeczoznawcą dla Związku Dealerów Amerykańskich w No-

wym Jorku (ADAA); obecnie jest kuratorem i nowym szefem Fundacji Art Sta-

tions w Poznaniu.

do 10.06,  Poznań, Arts Stations Foundation, ul. Półwiejska 42, 

www.artstationsfoundation5050.com 

Katalog z wystawy dostępny jest także w Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa, 

ul. Mokotowska 65
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poStwandalizm
W nie-
kulturalnych 
gestach agresji wobec 
przestrzeni miejskiej dostrze-
gamy przejawy emocjonalnej 

kontestacji nieadekwatnych dziś 
norm estetycznych. Można by po-

wiedzieć, że postvandalizm, to 
wandalizm uliczny w służbie 

wandalizmu kulturowego 
– mówi kolektyw vle-
pvnet w rozmowie 

z Bogną Świąt-
kowską

ixi color, interwencja
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Czym jest postwandalizm i na czym polega?

„Postvandalizm” to słowo wymyślone dla określenia wielu różnych do-
świadczeń artystycznych. Jest to suma naszych wrażeń z kilku lat zajmo-
wania się sztuką miejską, animowania jej i oceniania. Słowo to pojawiło 
się z potrzeby opisania naszej niezwerbalizowanej początkowo predylekcji 
do przyrodniczych stanów rozkładu i przemiany, momentów, kiedy pro-
dukty cywilizacji zaczynają poddawać się siłom natury, a chaotyczna mu-
tacja rozsadza nudę powtarzalności. Fascynuje nas sztuka miejska, która 
powołuje się na te kosmate, amorficzne siły – na uniwersalny popęd życia. 
W niekulturalnych gestach agresji wobec przestrzeni miejskiej dostrzega-
my przejawy emocjonalnej kontestacji nieadekwatnych dziś norm este-
tycznych. Można by powiedzieć, że postvandalizm, to wandalizm uliczny 
w służbie wandalizmu kulturowego.

Skoro jest post, to znaczy, że był wandalizm. Mieliście z nim do czynienia?

Trudno nie stykać się z wandalizmem zajmując się sztuka miejską. Jeden 
jej biegun to miejski dizajn, sympatyczny i nieco uległy – po przeciwnej 
stronie występują radykalne gesty i niezborne formy, wyrażające konflikt 
i tęsknotę za estetyką dżungli. Uprawiamy jednak wandalizm beztroski 
i wolny od agresji. Sprawdzamy co jest w środku przedmiotów. Odkryli-
śmy paradoks: niszcząc materię można wyzwolić uwięzioną energię, przy-
wrócić ją do obiegu przyrody. Nasza przestrzeń publiczna zbudowana jest 
na bardzo twardej i dość opresyjnej siatce norm i zakazów, władza nad 
tą przestrzenią jest bardzo scentralizowana. Reprezentują ją wszechobec-
ni umundurowani na czarno funkcjonariusze i wszechwidzące oko kame-
ry. Z drugiej strony wystarczy odpowiednia ilość gotówki, żeby dołączyć 
do uprzywilejowanej kasty osób wyczyniających z przestrzenią publicz-
ną co dusza zapragnie. W tym kontekście wandalizm może stawać się na-
rzędziem politycznego, a nawet metafizycznego wyzwolenia. Łamanie po-
zornie banalnych miejskich zakazów wyzwala do dalszych rewolucyjnych 
gestów na wielu innych płaszczyznach życia. Oczywiście my skupiamy się 
głównie na mieście i chcemy pokazać, że najtwardsze miejskie regulacje 
wymagają rozpuszczenia, tak, żeby magma mogła poddać się ponownemu 
wymodelowaniu przez pulsującą energię życia społecznego.

Jak zmienia się przestrzeń miejska w obliczu nadmiaru zainteresowania nią 

ze strony różnych środowisk twórczych i animujących kulturę? Natłok, nad-

miar, dewaluacja metod działania…

W przestrzeni miejskiej dzieje się bardzo dużo, ale działania te są bardzo 
często powierzchowne. Mało jest takich które – jak niedawno Pan Guma 
Althamera, czy ostatnio nasze działania na Brzeskiej – wnikałyby głębiej 
w warstwę społeczną, oparte były na dialogu i opisywały autentyczną po-
trzebę zmieniania świata. Sztuka ulicy ma tu wielki potencjał, ale też oczy-
wiście wielką łatwość ześlizgiwania się w banał i zamieniania się w miejski 
bibelot w najlepszym razie, a narzędzie konserwatywnej propagandy poli-
tycznej w najgorszym.

Miejskie bibeloty często podlegają wandalizmowi, czyż nie? Miasto ze swo-

ją dynamiką potrafi wykręcać znaczenia przypisane zdarzeniom, obiektom, 

modyfikować je w sposób nieprzewidziany. Jak się ma do tego postwanda-

lizm, czy czasem nie jest to zjawisko generowane także przez miasto jako 

takie – wystarczy je obserwować, tak?

Tak, ten nasz postvandalizm nie jest, a w każdym razie nie tylko, teorią 
tworzenia sztuki ulicznej. Jest bardziej sposobem patrzenia i wartościowa-
nia różnych sytuacji i działań. Po pierwsze jest refleksją na temat napięcia 
panującego między wnętrzem miasta, a strefą na zewnątrz, gdzie wolno 
więcej, gdzie mniej się dba i pilnuje przedmiotów, gdzie miasto wypluwa 
swoje śmieci, a materia malowniczo poddaje się rozkładowi. W drugiej ko-
lejności jest to narzędzie krytyczne, wyrażające naszą wrażliwość na zjawi-
ska nieco skłócone z miastem i jego zasadami, z mieszczańskim gustem. Te 
zjawiska to zarówno świadoma twórczość uliczna, jak i naturalne proce-
sy przyrodnicze, a także zjawiska z ich pogranicza – np. gesty czysto chu-
ligańskie, w których daje się czasem dostrzec jakiś dowcip, zabawna prze-
kora. Oczywiście nie chodzi o interpretowanie każdego niszczycielskiego 
gestu jako wyrazu walki uciśnionej jednostki o poprawę życia społeczne-
go, ale te gesty potrafią być wymowne nawet wbrew intencjom.

Eksperymentowanie z przestrzenią miejską jest najciekawsze gdy jest prze-

myślane. Czy wy macie jakiś konkretny cel, który sobie stawiacie?

Postvandalizm jako idea ma na celu przede wszystkim zmianę świado-
mości estetycznej mieszkańców miasta. Ma oswajać z radykalizmem ar-
tystycznych postaw i form. Sami nie zburzymy i nie zbudujemy od nowa 
Warszawy, ale możemy zaprosić jej mieszkańców do bawienia się miastem 

ixi color, Destrukcja
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– malowania po nim, meblowania go. Chcemy też odczarować wizerunek 
artysty ulicznego jako zakapturzonego bandziora z puszką, ale bez ucieka-
nia się do artystycznych kompromisów na rzecz mieszczańskiego gustu. 
Niektórzy artyści i animatorzy mają wielką potrzebę akceptacji i generują 
ugodowe, dekoracyjne graffiti (street art doping), albo pomniki powszech-
nie akceptowanych idei (3-cia fala, Muzeum Powstania Warszawskiego). 
Prasa codzienna to uwielbia i chętnie podchwytuje. Mniej chętnie opowia-
da się za pracami wywołującymi jakieś napięcie, nie daj boże stworzonymi 
na „nielegalu”. Nas interesuje wprowadzanie do społecznego obiegu wła-
śnie tych trudniejszych realizacji i postaw.

Jak znajdować przestrzeń do działań, których intencją jest przemyślane, 

nieprzypadkowe działanie?

Jeżeli wypracuje się pewien sposób patrzenia, przenikania wzrokiem poza 
powierzchnie materii, do płaszczyzny pulsującego życia, takie miejsca za-
czynają nasuwać się same. interesuje nas przestrzeń publiczna, czy miasto 
wielowątkowe. Nie znosimy narracji pomnikowych, które są tak lubiane 
przez miejskich urzędników od kultury. Nie jesteśmy piewcami chaosu jako 
takiego, ale jeśli chce się animować kulturę miejską w sposób problemowy 
i kontekstowy, to oznacza wyciąganie na wierzch tego co chaotyczne i chro-
powate. Dla tego trzeba mieszkańców miasta edukować w odbiorze sztuki 
trudniejszej w sensie estetycznym. Staramy się więc działać wielotorowo – 
nie tylko agresywne ingerencje, ale też dialog, warsztaty, dyskusje.

I jakie macie na tym polu sukcesy? Udaje się?

Hmm, trudno powiedzieć czy nasze działania, w ogóle działania związa-
ne ze sztuką można oceniać w kategorii sukces – porażka. Trudno oce-
nić jakie drgnienia wywołaliśmy w ludzkiej wrażliwości, ale na razie udaje 
nam się realizować cele bezpośrednie: wprowadzamy w przestrzeń miejską 
murale najlepszych światowych twórców: APL, ROA, niebawem Blu, pro-
wadzimy warsztaty z technik artystycznych i miejskich strategii, cały czas 
prowadzimy nasz niekończący się projekt Massmix, uczący ludzi współ-
pracy, odczarowujący sztukę jako domenę natchnionych wybrańców bo-
gów. Zdecydowanie sukcesem jest to, że ludzie chcą z nami współpracować 
i powierzać nam różnego rodzaju zadania nie tylko dlatego, że umiemy 
ładnie rysować, tylko z uwagi na to w jaki sposób myślimy.

Ciekawa jest ewolucja waszych poglądów – od w sumie dość beztroskiego 

tzw. streetartu w stronę dojrzałej refleksji obejmującej wielowarstwowe 

procesy zachodzące we współczesnym mieście. Czy czujecie nadal przyna-

leżność do sceny streetartowej?

Przede wszystkim to w naszym kraju nie było nigdy takiej prawdziwej 
sceny streetartowej, ponieważ kiedy zaczynała raczkować, to od razu zo-
stała zinstytucjonalizowana – włożona w ramy galerii i eventu, do cze-
go się również przyczyniliśmy. Poza tym street art to pojęcie dziś bardzo 
już nieprecyzyjne. Zostało trochę zawłaszczone – kojarzy się coraz czę-
ściej z miejskim piknikiem i promocją markowych ciuchów. Stąd poszu-
kiwanie nowego języka dla zjawisk, które nas autentycznie obchodzą. Jeśli 
przyjąć definicję, że street art to coś co narosło na graffiti, czerpiąc z nie-

Wystarczy odpowiednia ilość  →
gotówki, żeby dołączyć do 
uprzywilejowanej kasty osób 
wyczyniających z przestrzenią 
publiczną co dusza zapragnie.

ixi color, interwencja
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go albo w obszarze etosu i postaw społecznych, albo w obszarze estetyki 
i technik artystycznych, to bliższa nam jest ta pierwsza gałąź, chociaż jeste-
śmy świadomi, że ta druga jest popularniejsza i bardziej przystępna. Czu-
jemy związki z ruchem graffiti czy sceną szablonu sprzed 20-30 lat, ale jest 
to związek dorosłego dziecka z rodzicami. Nie chodzi nawet o to, że we-
szliśmy na inny poziom, bo daleko nam od tego typu wywyższania się, co 
w zachodniej scenie streetart jest zjawiskiem powszechnym (wywody nad 
wyższością streetartu nad graffiti), ale robimy po prostu już coś innego.

Czy wobec nadmiaru zdarzeń w mieście nie zaczynają się problemy z ko-

munikacją – tyle pojawia się nowych elementów w przestrzeni miasta, że 

znaczenia się gubią, a nawet niektórych elementów miasta po prostu nie 

widać.

Faktycznie, miasto jest bogate w komunikaty, ale ciągle są to głównie komu-
nikaty serwowane odgórnie – i nie chodzi tu tylko o reklamę, ale także o sztu-
kę, architekturę, czy zorganizowane życie kulturalne. Autentycznej sztuki uli-
cy i przejawów lokalnego, oddolnie kwitnącego życia kulturalnego jest cały 
czas mało. Liczymy się z tym, że im bardziej uda się miasto zdecentralizo-
wać, tym szumu będzie więcej. Tak jak w internecie. Marzy nam się miasto 
2.0. Mianem web 2.0 potocznie określa się serwisy internetowe, które cechu-
je otwartość na użytkownika. Wręcz wyczekiwanie na niego, stwarzanie pre-
tekstów do uczestnictwa. Miasto teraz to przestrzeń coraz bardziej opresyjna, 
redukująca nasze zachowania do zagadnień transportu i konsumpcji. Mia-
sto 2.0 to przestrzeń użytkownika, który aktywnie współtworzy jego kontent. 
Artyści  wybierając przestrzeń publiczną na teren swych działań stają się jej 
aktywnymi użytkownikami, którym nie wystarcza bierna rola. Interwencje te 
obliczone są na stworzenie sytuacji miasta permanentnie nieskończonego.

W opuszczonej kamienicy przy Mokotowskiej 73, powstaje samowolne cen-

trum kultury w Warszawie pod wesołą nazwą 5-10-15. Wśród pracowni, gale-

rii, warsztatów rzemieślniczych oraz rzecz jasna klubu, znajdzie się miejsce i 

dla was. Czym jest dla was przeprowadzenie się z viurem do centrum miasta?

Nie przenosimy viura, raczej chcemy przeprowadzić osobny, postvanda-
listyczny eksperyment. Postaramy się, żeby był on czytelny dla naszych 
odbiorców i gości, którzy wpadną na Mokotowską, ale przede wszystkim 
będzie ważny dla nas samych. Sami jesteśmy teraz instytucją, wypracowa-
liśmy pewne formuły działania jako galeria, czy fundacja, a teraz chcemy 
wpuścić we własne tryby trochę zamieszania, uwolnić to co nie koniecznie 
mieściło się w ramach programu wystawowego, czy konkursów granto-
wych. Lokalizacja w centrum też nie jest tu bez znaczenia. Postvandalizm 
ukształtował się poza miastem i jego strukturą, jest napędzany emocjami 
i wrażeniami z podmiejskich wycieczek, z harców w pustostanach, ale tak-
że niepokornym klimatem Pragi, gdzie funkcjonuje viuro. Teraz przynosi-
my to wszystko w samo serce miasta, prowokujemy zderzenie.

Eksperyment z kamienicą przy Mokotowskiej 73 jest niezwykle ciekawy – 

ogromna przestrzeń dla kultury niezależnej i spontanicznej, zarządzana 

bez regulatorów, jakim są dotacje. Jaką rolę powinien ten eksperyment ode-

grać waszym zdaniem?

Byłoby wspaniale, gdyby kamienicę udało się potraktować jako taki eks-
perymentalny miejski zagon, na którym rozkwitnie malowniczy chwast. 
Chcielibyśmy działać jak artystyczni wojownicy aikido – pozwolić płynąć 
twórczym prądom, wsłuchać się w nie i wykorzystać ich siłę, zamiast krę-
pować je instytucjonalnym gorsetem. Brak dotacji nie jest tu problemem, 
w końcu wandalizm nic nie kosztuje.

vlep[v]net – działająca od początku XXi wieku grupa aktywistów, animatorów 

i popularyzatorów sztuki miejskiej zwanej często street artem czy graffiti. 

Prowadzą portal informacyjny o streetarcie oraz działaniach w przestrzeni 

publicznej. Organizowali objazdowe wystawy artystów związanych ze sceną 

graffiti/street art pod hasłem „laktacje nieholenderskie czyli puszka ze stri-

tem”, od lat animują nieformalne malarskie spotkania „street art jam”, doku-

mentują wszystko w ramach portalu informacyjnego, telewizji vlepvnetowej 

oraz magazynu pdf – Made in Street (mis). Ponadto od dwóch lat prowadzą 

i kuratorują galerię [v]iuro na warszawskiej Pradze. W roku ubiegłym wcisnęli 

się w formalne ramy fundacji.

www.vlepvnet.bzzz.net

www.mis.vlepvnet.bzzz.net

www.tv.vlepvnet.bzzz.net

www.viuro.bzzz.net

Niektórzy artyści  →
i animatorzy mają wielką 
potrzebę akceptacji i generują 
ugodowe, dekoracyjne graffiti, 
albo pomniki powszechnie 
akceptowanych. Nas interesuje 
wprowadzanie do społecznego 
obiegu trudniejszych 
realizacji i postaw.
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Wielka dawka fotografii brytyjskiej, a jed-
nocześnie okazja do przyjrzenia się zjawi-

skom społecznym zachodzącym na wy-
spach – alternatywne spojrzenie na 
brytyjską kulturę lat 90. i brytyjskie 

spojrzenie na Polskę. A wszystko 
to w maju, podczas kilkudzie-
sięciu wystaw, pokazów, pre-
zentacji, dyskusji, o których 
z Karolem Hordziejem, dy-

rektorem artystycznym 
Miesiąca Fotografii 
w Krakowie, rozma-

wia Bogna Świąt-
kowska.

RElaCJE 

BEzpoŚREdniE
Tony Ray-Jones, bez tytułu, ©The National Media Museum, Bradford, UK
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Dlaczego zdecydowaliście się cały program główny tegorocznego festiwalu 

poświęcić fotografii brytyjskiej?

Pomysł robienia festiwalu z programem skoncentrowanym na fotografii 
z wybranego kraju jest założeniem trochę merytorycznym, a trochę prak-
tycznym. Biuro festiwalowe to nadal bardzo mała grupa ludzi, a dział pro-
gramowy jest ekstremalnie mały – rada programowa liczy cztery osoby, 
z czego jedna podróżuje. Podróżowanie do jednego kraju dużo upraszcza.

Brutalna prawda.

Dzięki osobistym kontaktom powstają znacznie bardziej wartościowe pro-
jekty; bez nich całe działanie zamienia się w maile i telefony. Z bezpo-
średnich relacji wynikają rzeczy, które inaczej nie miałyby szans się udać. 
Podam przykład Jasona Evansa, artysty i kuratora, który przyjął od nas 
zlecenie stworzenia wystawy o kształcie z góry przez nas założonym. To 
działo się drogą mailową. Później, podczas naszego pierwszego spotkania, 
okazało się, że on w ogóle nie chce robić takiej wystawy… ale ma wizję cze-
goś zupełnie innego. I bardzo szybko przekonał mnie, że warto mu zaufać 
i pozwolić robić, to co chce. Na odległość by się to nie udało.
Prezentacja fotografii brytyjskiej wynika także ze współpracy z Markiem 
Powerem, fotografem i kuratorem świetnej wystawy Teatry wojny, którą 
pokazywaliśmy podczas Miesiąca Fotografii w 2007 r. w fabryce Schindle-
ra i który wybrał sobie Kraków jako swój drugi dom. W tym roku prezen-
tujemy jego cykl o Polsce, który nazywa się Melodia dwóch pieśni.

Mark Power trafił do Polski kilka lat temu w związku z projektem realizowa-

nym przez słynną agencję fotograficzną Magnum, do której należy. Projekt 

miał pokazywać kraje wstępujące wtedy do Unii Europejskiej. Zdjęcia, które 

Power robił od tamtego czasu będą pokazywane podczas Miesiąca Fotogra-

fii po raz pierwszy. Trudno po nich poznać, że to Polska, nawet jeśli w kadrze 

są polskie napisy. Jak byś opisał ten jego sposób widzenia Polski?

Power zrobił swoje zdjęcia wielkim formatem; mają zachodnią, chłodną 
estetykę. Power nie twierdzi, że zrozumiał co tu się dzieje, on jedynie ob-
serwuje zewnętrzne objawy. Zachowuje dystans. A jednak jego zdjęcia re-
jestrują coś jeszcze. Bardzo dobrze to uchwycił Wojtek Nowicki w tekście 
towarzyszącym książce Powera. Wojtek odwołał się do uczucia, które chy-
ba też znasz: kiedy wracam z zagranicy, z dłuższego wyjazdu do Europy 
Zachodniej, albo – jak ostatnio – kiedy ląduję po dwutygodniowym po-
bycie w Houston, wszystko wygląda jakoś dziwnie… To taki moment spe-
cjalnego widzenia, kiedy rzeczywistość nie jest oczywista. Taki opis mi pa-
suje.
 

Wielka Brytania to fotografia dokumentalna, prasowa, artystyczna, często 

mieszająca wszystkie te kategorie w niespodziewany sposób. Interesują-

ca jest nie tylko fotografia, ale to co jest do niej pretekstem, tło społeczne 

czy historyczne, które powoduje, że fotografie mają większe znaczenie, niż 

tylko estetyczne. Czy to było istotnym elementem przy komponowaniu pro-

gramu dla tegorocznego festiwalu? Co jest kręgosłupem wokół którego się 

owinął?

Najprościej mówiąc festiwal ma dwa wątki. To się bierze z historii. Prze-

łomowym momentem dla brytyjskiej fotografii był rok 2000, kiedy Wol-
fgang Tillmans otrzymał prestiżową nagrodę Turner Prize – uważa się, 
że właśnie wtedy fotografia została usankcjonowana jako sztuka w tym 
kraju. Po 2000 roku trudno mówić o stylach narodowych, jednak wcze-
śniej fotografia brytyjska miała swój silny specyficzny rys, społeczne za-
cięcie. Widać tu wyspiarską izolację, tematy wewnętrzne. Jest to szczegól-
nie ostro widoczne, gdy chce się zrobić festiwal fotografii brytyjskiej, który 
siłą rzeczy zamienia się w festiwal o brytyjskim społeczeństwie… Fotogra-
fia w Wielkiej Brytanii była bardzo długo niedoceniona jako sztuka, zresz-
tą w porównaniu z tym, jak to wygląda w Niemczech czy we Francji fo-
tografia w Wielkiej Brytanii nadal jest nieco zepchnięta na dalszy plan. 
Właśnie dzięki temu utrzymała charakter dokumentalny, społeczny, za-
angażowany – co widoczne w programie festiwalu. Znalazły się w nim na-
zwiska wielu autorów, którzy dokumentowali życie Wielkiej Brytanii od lat 
70., a nawet wcześniej – bo obejrzeć będzie można fotografie legendarnego  
Tony’ego Ray-Jonesa.
Druga część programu to najnowsze projekty, o międzynarodowym cha-
rakterze, jednak dobrane w taki sposób, aby dobrze korespondowały z do-
kumentalnym zacięciem części pierwszej. Najlepszym przykładem jest 
Afterlife Adama Broomberga i Olivera Chanarina. Punktem wyjścia dla 
ich projektu jest słynna fotografia z Iranu, przedstawiająca rozstrzelanie 
kurdyjskich żołnierzy – jedyny przypadek nagrodzenia Pulitzerem anoni-
mowego zdjęcia. Autor przez lata nie mógł się ujawnić i dopiero w 2006 r. 
okazało się, że jest nim Jahangir Razmi. Broomberg i Chanarin otrzyma-
li od niego dwie rolki filmów, jakie zrobił podczas tamtej egzekucji, w kil-

Mark Power, Kryspinow, August 2009, Copyright Mark Power/ Magnum Photos
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ka miesięcy po wybuchu irańskiej rewolucji islamskiej. Dał im też zgodę 
na wykorzystanie zdjęć.
Broomberg i Chanarin krytykują główny nurt fotografii prasowej, koncen-
trujący się na rejestracji wyjątkowych, przyciągających uwagę zdarzeń. Ze 
zdjęć Razmiego stworzyli więc obiekt, kolaż, na który złożyły się fragmen-
ty fotografii wstawione między dwie warstwy szkła. Każda praca przedsta-
wia wszystkie zarejestrowane ujęcia któregoś z uczestników wydarzeń.
To dokładne odzwierciedlenie drogi, jaką przeszłą fotografia dokumental-
na: od powinności uchwycenia decydującego momentu do przetwarzania 
i pozostawiania niedopowiedzeń wyobraźni.

Do wątku modyfikowania wyobraźni przez narzucanie jej obrazów odnosi 

się także jedna z czterech wystaw głównych, przygotowana przez wspo-

mnianego już Jasona Evansa.

To moja ulubiona tegoroczna wystawa. Jason Evans to przenikliwie myślą-
cy i bardzo niezależny człowiek. Sam jest fotografem, pisze, współtworzył 
magazyn I-D, w którym swoje prace publikował między innymi Wolfgang 
Tillmans. Był też didżejem w Londynie. Osoba trudna do zaszufladko-
wania. Dla nas przygotował subiektywną rekonstrukcję lat 90. Trafiliśmy 
do niego w chwili, kiedy właśnie chciał zrealizować tego rodzaju projekt, 
bo czuł się zniesmaczony dzisiejszym sposobem przedstawiania lat 90. – 
w sztuce to są Young British Artist, a w muzyce Brit Pop i tyle. Zdaniem 
Evansa było mnóstwo alternatywnych dróg, można było przeżyć całe lata 
90. nie słuchając ani Oasis ani Blur…

Hmmm, mnie się to udało całkiem dobrze.

… i można było żyć zupełnie inaczej, bo alternatywne nurty były super 
mocne. Materiałem do wystawy są zdjęcia z tamtych czasów, dużo muzy-
ki, oraz filmy, częściowo dokumenty z tamtego okresu, a częściowo filmy 
o znaczeniu raczej symbolicznym. Już się nie mogę doczekać tej wystawy. 

A skąd ten tytuł?

Nawiązanie do singla Prodigy Everybody in the Place z 1992 roku: lata 90., 
rave parties, a teraz rok 2010 i Nothing is in the Place, W tym miejscu nic 
nie ma.

Sporo podróżujesz, siłą rzeczy musisz obserwować na bieżąco wydarzenia 

związane z fotografią. Gdybyście nie mieli tego reżimu prezentacji naro-

dowych, jaki sobie wybraliście dla Miesiąca Fotografii, co byście pokazali 

w tym roku jako zjawiska najciekawsze?

Jestem w pewnym sensie zawiedziony różnymi wydarzeniami fotogra-
ficznymi czy artystycznymi w świecie – nie zawsze dobrze jest pracować 
z zawodowymi kuratorami. Kiedy powierza się rolę kuratora osobie, która 
nie zajmuje się tym zawodowo, nie zajmowała się tym wcześniej, osiąga-
ne rezultaty bywają bardzo ciekawe. Nie jest to oczywiście regułą, ale takie 
osoby działają z ogromnym przekonaniem i pasją. Nasz festiwal z pew-
nością będzie podejmował tego rodzaju eksperymenty. Kuratorowanie 
profesjonalne może oznaczać ślepą uliczkę: kiedy przygotowuje się wysta-
wy dla innych kuratorów. Bo w gruncie rzeczy kiedy ma się wystarczająca 

Tony Ray-Jones, bez tytułu, ©The National Media Museum, Bradford, UK

Tony Ray-Jones, bez tytułu, ©The National Media Museum, Bradford, UK
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wiedzę i inteligencję, można zrobić wystawę ze wszystkiego i na każdy te-
mat. Ale wtedy powstaje pytanie po co to w ogóle robić? Dlatego tak bar-
dzo zachwycają mnie projekty takie jak Jasona Evansa. Nikt inny nie mógł-
by tego zrobić, tylko on, i musiał to zrobić po swojemu.

Rola osobistego zaangażowania jest wątkiem bardzo istotnym. Wiedza jest 

potrzebna, ale czy bez zaangażowania udaje się stworzyć nowe jakości?

Taki kantowski silny imperatyw wewnętrzny jest niezbędny.

A formuła festiwalu, czy ona nie jest krępująca?

Formuła Miesiąca Fotografii w tym roku jest najbardziej dopracowana, jest 
zwieńczeniem dotychczasowej strategii. Festiwal się rozwija, jest znany na 
świecie, do Krakowa przyjeżdżają świetni ludzie, te najbardziej pożądane 
osoby zwracają się do nas same. Można oglądać prace największych i naj-
bardziej znanych. Jednak czuję, że to co nastąpi po tej edycji Miesiąca bę-
dzie czymś zasadniczo nowym.

To nie jest źle, formuły się wyczerpują. Ekscytujący jest moment zmiany 

i zwrotu, chyba się go nie obawiasz?

Dużo czasu spędzałem teraz w Anglii, gdzie toczy się wielka debata na te-
mat demokratyzacji sztuki.

Co z tej debaty możemy wyciągnąć?

Kiedy byłem ostatnio w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wy-
stawie Modernologie, to pomyślałem sobie, że nawet bardzo wykształcona 
osoba wyjdzie z niej głupia. A mogłaby wyjść mądrzejsza, ponieważ nie 
ma tam niczego, czego dorosły, inteligentny człowiek zainteresowany kul-
turą nie potrafiłby zrozumieć. Ale prace nie były nawet przetłumaczone 
z angielskiego na polski. Natomiast kuratorski tekst udowadniał, że tego 
nie da się zrozumieć.

No tak, to modelowa wystawa jeśli chodzi o lekceważenie odbiorcy.

Dzięki niej lepiej zrozumiałem, jaka jest nasza wizja – to w pewnym sen-
sie przeciwieństwo tej wystawy. Dzięki przetworzeniu informacji odbiorca 
może zrozumieć to, co wiedzą osoby, który wiedzą więcej.

A nie boicie się ludyczności?

Nie. Bardzo dbamy o to, co dzieje się podczas festiwalu po godzinie 20. 
I są to rzeczy, na które sami chcemy pójść. W tym roku na początek będzie 
koncert Budynia, a na koniec koncert zespołu Gówno.

Kolejność prawidłowa!

(Ogólna wesołość)

Karol Hordziej (1981) – dyrektor artystyczny festiwalu Miesiąc Fotografii od-

bywającego się w Krakowie od 2002 r., współzałożyciel Galerii ZPAF i S-ka, wi-

ceprezes Fundacji Sztuk Wizualnych. Obecnie w trakcie przeprowadzki z Kra-

kowa do Londynu. Człowiek z Rabki.

MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 4-31.05.2010

Miesiąc Fotografii w Krakowie, dziś jeden z czołowych europejskich festiwali 

fotograficznych, to rokroczne święto fotografii, które przyciąga najlepszych 

artystów, kuratorów, krytyków, a przede wszystkim kilkusettysięczną między-

narodową publiczność. Program Miesiąca Fotografii to kilkadziesiąt wystaw: 

od fotografii dawnej, poprzez sztukę współczesną, aż po multimedialne pre-

zentacje debiutantów.

W tym roku w programie głównym dominuje Fotografia Brytyjska. Podczas 

festiwali będą miały miejsce finały dwóch konkursów fotograficznych: sit-

tcomm.award skierowanego do profesjonalistów pochodzących z Europy 

Środkowo-Wschodniej lub Południowej oraz Sekcji Show OFF, nowego wciele-

nia Programu OFF, które ma na celu umożliwienie młodym talentom zaprezen-

towania się przed wymagającą publicznością. Tradycyjnym uzupełnieniem 

wystaw są liczne wydarzenia towarzyszące: wykłady, warsztaty, spotkania, 

prezentacje, projekcje filmów i slajdów oraz przegląd portfolio.

www.photomonth.com

Tony Ray-Jones, bez tytułu, ©The National Media Museum, Bradford, UK
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KNOT

łąCzmy 
wyoBRaźnię 

z RzECzywiSto-
ŚCią!

KNOT 
knoci Warszawę,  

bałamuci i mutuje mias-
to. Jest mu równie blisko do 

Latającego Cyrku i Latającego 
Uniwersytetu, Wozu Drzymały 

i cygańskiego taboru, autobusu 
pełnego hippisów i socjalistyczne-

go kina obwoźnego, polowej kuchni 
i walizkowej galerii – zachwala Kuba 

Szreder, jeden z pomysłodawców 
projektu KNOT, o którym z Marku-

sem Baderem* i Oliverem Baur-
hennem** rozmawia Joan-

na Erbel***

KNOT - miejski pojazd badawczy, szkic do projektu, 2010
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Pod koniec kwietnia w Berlinie, a w połowie czerwca w Warszawie rozpocz-

nie się projekt KNOT. Następnie po wakacyjnej przerwie, w październiku, 

KNOT przemieści się do Bukaresztu. W każdym z miast będzie zostanie na 

kilka tygodni, tymczasowo zajmując różne przestrzenie publiczne. Będzie 

on mobilną platformą służącą produkcji i prezentacji sztuki oraz innych pro-

jektów. Jak dokładnie będzie wyglądać?

MARKUS BADER: Stworzyliśmy dla KNOTa przenośne miejskie laboratorium, 
które może służyć do produkcji i prezentacji projektów. Mieści się ono na 
7,5 tonowej ciężarówce, która obecnie jest w stadium przystosowywania. 
Pojazd ten posiada dużą klapę z jednej strony, którą można opuścić i otwo-
rzyć ciężarówkę, tak aby pełniła funkcję sceny. W środku znajdą się proste 
drewniane meble. Wnętrze ciężarówki ma działać również na naszą wy-
obraźnię, będzie je można łatwo zmieniać stosownie do naszych doświad-
czeń, które będzie zdobywać po drodze.

Ciężarówka przyjeżdża w dane miejsce i do dalej? Otwieracie klapę i rozpo-

czynają się projekty? 

MB: Po przyjeździe ciężarówki na miejsce, przenośne miejskie laborato-
rium rozbija „obóz”. W ciężarówce wozimy dmuchane namioty, „miejskie 
materace”, ławki, krzesła stoliki, sprzęt do gotowania, sprzęt do przygoto-
wania sceny na organizowanie tradycyjnych formatów, to znaczy koncer-
tów, dyskusji, pokazów filmowych oraz bardziej otwartych form, takich jak 
warsztaty, wystawy prac artystów, jak również bardziej społecznie ukie-
runkowanych działań, czyli na przykład naszych „dyskursywnych spotkań 
obiadowych”. Obóz będzie się również składać z namiotów do spania oraz 
odpoczynku. KNOT będzie oczywiście także miejscem różnorodnej pro-
dukcji artystycznej i może być traktowany jako ośrodek działań artystycz-
nych.

Markus, nad projektem czuwa grupa architektoniczna raumlabor, której je-

steś częścią. Jesienią 2007 roku mogliśmy oglądać w Warszawie wasz projekt 

The Kitchen Monument, nadmuchiwaną bańkę, w której odbywał się festi-

wal Passengers, organizowany przez Zuzannę Fogtt i Kubę Szredera. Czym 

KNOT różni się o tamtego obiektu?

MB: Przede wszystkim tym, że jest zaprojektowany tak, by był bardziej 
otwarty i pozwalał na lepszą cyrkulację powietrza. W odróżnieniu od The 
Kitchen Monument, którego plan jest bardzo linearny, z wejściem do za-
mkniętego pomieszczenia w kształcie bańki, nadmuchiwane namioty 
KNOTa bardziej pełnią rolę znaku w przestrzeni miasta, tworzą miejsce 
niż są przenośnym pomieszczeniem. Można na nich zainstalować dach, 
gdy pada deszcz lub kiedy jest za mocne słońce, ale przeważnie otwarte 
są z trzech stron. Gdy jest to niezbędne można KNOTa ogrodzić przycze-
piając do konstrukcji plandeki, które wozimy w ciężarówce. Przy pomo-
cy zaledwie trzech plandek, można zmieniać sposób ustawienia namiotów 
zgodnie z ich użyciem oraz wymogami danej lokalizacji.

KNOT ma być przestrzenią kolektywnej pracy i działań zaproszonych arty-

stów i artystek. Czy konsultowaliście z nimi kształt pojazdu? Czy można mó-

wić tutaj o partycypacyjnym planowaniu?

MB: Jeśli wzięcie udziału rozumie się jako wspólne autorstwo, miejski po-
jazd badawczy nie jest obiektem powstałym w procesie partycypacyjnym. 
Pierwszy projekt pojazdu opierał się na wyobrażeniach na temat KNOTa 
współdzielonych przez Tymczasowy Kolektyw Artystyczny projektu i do-
piero później włączaliśmy do projektu opinie artystów. Jednak naszym za-
miarem było zastosowanie strategii wzajemnej inspiracji, dzielenie się na-
szymi pierwszymi pomysłami z autorami projektów oraz otworzenie się 
na inspiracje i sugestie, które otrzymamy od nich. Było wśród nich wiele 
pomysłów, które uznaliśmy za obiecujące i możliwe do zrealizowania. Nie 
uważamy, jednak, że KNOT jest gotowym i skończonym dziełem. Na po-
czątek, przekazujemy nasz pojazd badawczy do wykorzystania i przetesto-
wania zespołowi, który będzie go używał. Materiały i sposób wyposażenia 
zostały tak wybrane, aby można je było łatwo dostosować do każdej sytu-
acji. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak zaproponowane przez nas pomieszcze-
nia będą się sprawdzać i przekształcać w trakcie działania KNOTa. Trak-
tujemy je jako jedno z naszych artystycznych przedsięwzięć Zakładamy, że 
pojazd będzie ewoluował w miarę trwania projektu.

Na stronie projektu (knotland.net) możemy przeczytać, że „KNOT łączy to, 

co istnieje z tym, co wyobrażone”. Jak to rozumiecie?

OLIvER BAURHENN: W każdym miejscu, gdzie stanie KNOT, zawsze będzie 
umiejscowiony w lokalnym kontekście i w pewien sposób będziemy tym 
Innym, obcym. Ale też ten Inny umożliwia wyobrażenie sobie, że dana 
przestrzeń mogłaby wyglądać inaczej. Może pozwolić uruchomić zupełnie 
odmienny sposób myślenia, przesunąć granice naszej wyobraźni. Zmusić 
obecnych tam mieszkańców i mieszkanki miasta do tego, żeby określi się 
w stosunku do niego w taki sposób, jaki nie mieli okazji wcześniej kon-
frontować się z obiektami w przestrzeni miejskiej. I vice versa. My rów-
nież, jako załoga KNOTa, mamy pewne wyobrażenia na temat tego, co 
może się wydarzyć, ale też będziemy musieli się dostosować do istnieją-
cego kontekstu. Dotyczy to zarówno wymiaru praktycznego – fizycznej 
obecności pojazdu, jak i projektów artystycznych, zwłaszcza, że część ar-
tystów i artystek nie pracowała wcześniej z przestrzenią publiczną. Planu-
jemy również otworzyć się na publiczność i zaproponować coś w rodzaju 
publicznego studio. Ale tak naprawdę to jak to będzie wyglądać okaże się 
dopiero, kiedy faktycznie się tam pojawimy. Jakie spotkają nas doświad-
czenia, niespodzianki i rozczarowania.

Zwłaszcza, że rozczarowania zdają się być wpisane w wasz projekt już 

w samej nazwie. Czy wymyślając nazwę projektu braliście pod uwagę to, że 

„knot” po polsku oznacza również nieudany projekt, porażkę?

OB: To dodatkowe znaczenie, które jest obecne w języku polskim, od same-
go początku bardzo nam się podobało. Jak wymyślaliśmy nazwę projektu 
było jasne, że musi być to angielskie słowo, ponieważ w ramach tymczaso-
wego zespołu kuratorskiego mówimy trzema różnymi językami (niemiec-
kim, polskim, rumuńskim), a naszym roboczym językiem jest właśnie 
angielski. Początkowo myśleliśmy, żeby wyjść od pojęcia „punktu styku” 
(node) rozumianego jako punkt skrzyżowania się krat, ale potem uznali-
śmy, że to nie oddaje specyfiki projektu i jest mało zabawne. Myśleliśmy 
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o projekcie jako o czymś, co wiąże wiele pomysłów i stąd pomysł na „wę-
zeł” (knot). Dodatkowo odnosi to również do czegoś, o czym należy pa-
miętać. W Niemczech mamy taki zwyczaj wiązania węzełka na chustecz-
ce, żeby nie zapomnieć, że ma się coś do zrobienia. Potem Kuba Szreder 
ostrzegł nas, że po polsku „knot” oznacza porażkę. Wtedy stwierdziliśmy, 
że to nawet lepiej! Bo jeśli spojrzeć na węzeł z perspektywy żeglowania 
to węzły są niezwykle istotne, a jednocześnie kłopotliwe i wymagające – 
można zawiązać taki węzeł, który jednym ruchem można rozwiązać, jak 
i taki, którego nie da rozsupłać, zapętli się i na stałe połączy dwa albo wię-
cej elementów. I te wszystkie różne znaczenia są w pewien sposób obecne 
w naszym projekcie. Co więcej jak się wymawia „knot” po angielsku, czyli 
„not” brzmi to jak zaprzeczenie i odzwierciedla naszą efemeryczną obec-
ność. Z jednej strony jesteśmy w danym miejscu, a z drugiej trochę jakby 
nas nie było, bo nie przynależymy do tej przestrzeni, albo ponieważ zaraz 
będziemy gdzie indziej. 

W jaki sposób dokonaliście wyboru miejsc w poszczególnych miastach? Pró-

bowaliście odnaleźć podobne miejsca w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie 

czy skupialiście się na lokalnych problemach?

OB: Znalezienie podobnych miejsc w tych trzech miastach było praktycznie 
niemożliwe, bo każde z nich ma swoją specyfikę i własne problemy, nie tyl-
ko urbanistyczne, ale również społeczne. W Berlinie na przykład, odnosi-
liśmy się do kwestii obecności przestrzeni, które są w pewien sposób uży-
wane, ale jednocześnie toczy się dyskusja wokół ich zagospodarowania. 
Stąd wybór położonego blisko Potsdamerplatz – Kulturforum, czy terenu 
byłego lotniska Tempelhof. Na przykład jeśli są zbyt wietrzne, jak Kultur-
forum, gdzie będziemy najpierw, to obecność ludzi jest w pewien sposób 
zakłócona. Mimo że zapewne w zamierzeniu projektanta części obecnych 
tam budynków, Hansa Scharouna, miało ono być otwartą przestrzenią, 
gdzie ludzie spotykają się, to praktyce tak się nie dzieje. Obecnie toczą się 
dyskusje jak ożywić tę przestrzeń. Czy można ją zagospodarować tylko 
tak jak my to proponujemy pojawiając się tam z KNOTem, czyli tymcza-
sowo? I pojawia się pytanie, czy w ogóle ma ona być używana? Czy zawsze 
musimy wszystko ostatecznie ustalać i planować sposoby użycia? A może 
dobrze jest, kiedy istnieje pewna pusta przestrzeń pomiędzy instytucjami 
kultury, gdzie można spokojnie o wszystkim pomyśleć? W kolei Marian-
nenplatz, następne miejsce, do którego się udamy, jest najbardziej miejską 
przestrzenią z tych trzech i pewnie najbardziej oczywistą. Jest to miejsce 
dość żywe, w którym stykają się ze sobą mieszkańcy i mieszkanki pocho-
dzące z różnych kultur.

Jest to również miejsce, w którym odbywają się różne inne projekty arty-

styczne i partycypacyjne. Tuż obok jest Künstlerhaus Bethanien i squat Rau-

chhaus, w których regularnie odbywają się wystawy, koncerty, spotkania. 

Nie boicie się, że KNOT będzie jednym z wielu odbywających się tam dzia-

łań? 

OB: Tak, ale na samym skwerze jako takim zbyt wiele się nie dzieje. Nie-
dawno była tam wystawa modeli trójwymiarowych. Oczywiście, co roku 
odbywa się na placu piknik pierwszomajowy, wtedy ludzie się tam groma-

dzą, organizowane są również koncerty. Na co dzień jest to raczej prze-
strzeń wypoczynkowa, a jednocześnie wbrew pozorom nie tak popularna. 
Większość okolicznych mieszkańców, jeśli chce grillować nie robi tego na 
Mariannenplatz, ale idzie do większego Görlitzer Park, dotyczy to również 
ludności tureckiej. I to właśnie nam się podobało w tym miejscu, że z jed-
nej strony jest w centrum, ale jednocześnie jest pomiędzy. 

A Tempelhof? Ostatnio jest to jedno z miejsc w Berlinie, wokół których toczy 

się ożywiona dyskusja odnośnie zagospodarowania terenu byłego lotniska. 

W czerwcu zeszłego roku grupy lewicowe i anarchistyczne próbowały ze-

squatować lotnisko i przeciwstawić się projektom postawienia na nim osie-

dli mieszkaniowych. Czy jako KNOT chcecie włączyć się w te dyskusje? 

OB: Tempelhof jest największą przestrzenią zieloną w centrum Berlina. Wciąż 
jest w obrębie S-Bahnu, więc stosunkowo łatwo tam dojechać. Jak jest się na 
miejscu można poczuć jak niewiarygodne jest to, że całe miasto było skon-
struowane wokół tego lotniska, na tyle dobrze, że nie ma poczucie, że powin-
na je przecinać droga, która ułatwiłaby przemieszczanie się. Tempelhof jest 
pewnego rodzaju ślepą plamką Berlina. Jednocześnie, tak jak wspomniałaś, 
toczy się dyskusja wokół przyszłości tego terenu. Po tym jak zapadła decy-
zja o zamknięciu lotniska okazało się, że w centrum miasta istnieje ogrom-
na zielona przestrzeń, z którą coś trzeba zrobić. Jest bardzo silna presja ryn-
kowa, żeby oddać teren pod budowę luksusowych osiedli mieszkaniowych. 
Nacisk wywierają również ekolodzy wskazujący na wyjątkowość obecnej 
tam flory i fauny, w szczególności trawy i jednego gatunku miejskiego ptac-
twa. Jest to również ważne miejsce ze względu na system napowietrzania 
Berlina. Duży zielony teren zapobiega upałowi w mieście, tak dokuczliwe-
mu w bardziej zwartych miastach, takich jak na przykład Paryż. Obecne są 
również głosy miejskich aktywistów żądających udostępnienia tej przestrze-
ni mieszkańcom i utworzenia tam parku. Obecnie władze miasta, co mi oso-
biście bardzo się podoba, zdecydowały się na fazę przejściową i częściowe, 
czasowe udostępnienie terenu, ponieważ nie wiedzą jeszcze w jaki sposób 
jednocześnie udostępnić teren Berlińczykom i uchronić obecne tam rośli-
ny i zwierzęta, mieszkające głównie w środkowej części lotniska. KNOT bę-
dzie drugim wydarzeniem, które odbędzie się po otwarciu lotnisku. Wcze-
śniej będzie tam konkurs puszczania latawców i koncerty – wielkie otwarcie. 
My chcemy zaproponować bardziej kameralne działania.
Zupełnie inaczej będzie w Bukareszcie, gdzie będziemy w październi-
ku. Tam zwarta tkanka nie pozostawia wiele miejsca na rozstawienie się 
z przestrzennym miejskim projektem. Nawet jeśli mamy do czynienia 
z otwartą przestrzenią dużo w niej pomników, karuzeli, stolików do gry 
w szachy. Ponadto większe place są dzierżawione przez miasto pod parkin-
gi, które i tak nie są w stanie pomieścić wszystkich samochodów obecnych 
na ulicach. W porównaniu w Bukaresztem warszawskie chodniki są puste. 
Ale nie wiem czy walkę z samochodami chcemy uczynić motywem prze-
wodnim obecności KNOTa w Bukareszcie – raczej nie. 

W Warszawie z kolei, KNOT będzie stał najpierw na Polu Mokotowskim, 

potem przemieści się na Kopę Cwila na Ursynowie i na Pragę Północ. Czego 

spodziewacie się w Warszawie?
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OB: W Warszawie jeżeli chodzi o poczucie przestrzeni będą to trochę po-
dobne miejsca jak Berlinie. Zarówno Pole Mokotowskie, ja i Kopa Cwila 
są to duże otwarte przestrzenie, ale na tym podobieństwa się kończą. Ber-
lin jest podzielony na dzielnice, z których każda jest inna, posiada swo-
je lokalne centrum i wiele osób spędza większości czasu w granicach swo-
jego „Kietzu”. Warszawa ma inną strukturę. Granice między dzielnicami 
nie są tak jasno zaznaczone i ludzie zapewne więcej się przemieszczają 
po mieście, nie ma też widocznie wyodrębnionego centrum: kulturalne-
go, handlowego czy innego. Lokalizacje warszawskie są najbliższe naszemu 
pierwszemu wyobrażeniu na temat KNOTa, żeby najpierw znaleźć się geo-
graficznym centrum miasta, potem pojechać trochę w głąb, na peryferia, 
a następnie umiejscowić się gdzieś w okolice brzegu rzeki. W Warszawie 
spodziewamy się również zupełnie innych interakcji z otoczeniem. Z tego, 
co się zdążyłem zorientować podczas moich wizyt w Warszawie, to istnieje 
całkiem sporo grup miejskich aktywistów walczących o przestrzeń miejską, 
a zarazem poziom zaangażowania się lokalnych mieszkańców nie wydaje 
mi się zbyt wysoki, a przynajmniej przejawia się on inaczej niż w Berlinie. 
W Berlinie, kiedy pojawia się nowy obiekt w przestrzeni publicznej okolicz-
ni mieszkańcy przychodzą, żeby sprawdzić, co to jest i co robi „na ich po-
dwórku”, pochodzą, odpytują organizatorów, trochę żartują. W Warszawie 
z kolei jest znacznie większy dystans i nieufność. Ludzie obserwują, ale nie 
podchodzą bliżej. Może uda nam się ich zachęcić, a może nie. Nie będzie-
my niczego robić na siłę. Jesteśmy również otwarci na potencjalne konflik-
ty i mamy nadzieje, że będą to produktywne starcia.

Co się będzie działo w KNOTcie? Zaprosiliście ośmioro artystów i artystek 

do stałej współpracy, we wszystkich trzech miastach, dodatkowo w każdym 

z miast współpracować będą z wami dodatkowo inne osoby.

OB: Mamy grupę stałych współpracowników, których nazywamy „rezyden-
tami”, są artyści i artystki, a czasami grupy artysów pochodzące z różnych 
krajów: Pola Dwurnik (PL), Roman Dziadkiewicz (PL), h.arta (RO), Ka-
tharina Koch (DE/RO), Heimo Lattner (AT/DE), Kai Schiemenz (DE), 
Michelle Teran (CA), <TAG> (NL). Będą oni albo realizować podobny 
projekt we wszystkich miastach, żeby w pewien sposób zobaczyć na czym 
polegają różnice w interakcji z otoczeniem, zaczną jakiś projekt w Berlinie, 
który potem w każdym kolejnym mieście będzie narastał w znaczenie albo 
zaproponują dla każdego miasta coś innego. Mamy również grupę „gości”, 
czyli osób, które zapraszamy tylko jednego działania w ramach KNOTa, 
zarówno artystów, jak i filozofów, badaczy miejskich czy inne osoby, któ-
rych zdanie uznajemy za interesujące w kontekście KNOTa. Jest jeszcze 
grupa osób, która będzie brała udział w więcej niż w jednym wydarzeniu, 
albo więcej niż jednym mieście i ich nazywamy „kumplami/kumpelkami”. 
W tym momencie granice między tymi grupami są nieostre. W KNOT-
cie będą odbywały się akcje artystyczne, pokazy video, koncerty, eduka-
cyjne, będzie punktem wyjścia na miejskie spacery, ale również miejscem 
wypoczynku.

KNOT będzie rodzajem mobilnej wspólnoty, zakotwiczającej się raz po raz 

w innym miejscu. Czy tym tematem również będziecie się zajmować?

OB: Jest to kwestia, z którą mierzymy się od samego początku. Jak połączyć 
między sobą nas kuratorów pochodzących z różnych miast, jak połączy 
się z artystami i artystkami oraz innymi uczestnikami. Jak nawiązać kon-
takt z otoczeniem i mieszkającymi tam ludźmi. Oraz jaki rodzaj tymcza-
sowych relacji jest możliwy do zawiązania podczas naszej obecności w ra-
mach projektu, czy w każdym w miejsc, jakie grupy działania się utworzą. 
KNOT jest projektem tymczasowym i takie są również wszystkie działa-
nia podejmowane w jego ramach, co odpowiada kondycji wielu współcze-
snych jednostek, które z różnych powodów są mobilne i skazane właśnie 
na takie tymczasowe formy bycia w przestrzeni i na elastyczne dostosowy-
wanie się do nowych warunków.

Czy przewidujecie włączenie się w strukturę KNOTa dla kogoś spoza projek-

tu? Czy będzie można przyjść ze swoją propozycją działania?

OB: Tak. KNOT będzie działał codziennie. W programie mamy zaplano-
wane różnego rodzaju akcje od środy do niedzieli włącznie, ale większo-
ści z nich nie zajmie całego dnia, poza tym poniedziałek i wtorek będą 
to takie luźniejsze dni. Będzie dużo czasu, ale też przestrzeni – zakłada-
my, że niektóre rzeczy będą mogły się odbywać symultanicznie, bo miejsca 
jest wystarczająco dużo – więc będziemy otwarci na współpracę z osobami 
z zewnątrz, z ludźmi, którzy pewnie teraz jeszcze nie wiedzą, że KNOT bę-
dzie w okolicy. Chcemy udostępnić nasze mobilne miejskie laboratorium 
szerokiemu gronu potencjalnych użytkowników i użytkowniczek. Nie tyl-
ko do tworzenia projektów artystycznych czy krytycznej wiedzy, ale rów-
nież bezinteresownego spędzania czasu. Jak ktoś postanowi zrobić piknik 
w okolicy KNOTa będziemy bardzo zadowoleni. Zatem wszystkich chęt-
nych zapraszamy! 

* Markus Bader – członek grupy architektonicznej raumlabor, należy to Tym-

czasowego Kolektywu Kuratorskiego KNOTa.

** Oliver Baurhenn – niezależny kurator, założycie stowarzyszenia DiSK, od 

2002 organizator Klubu Transmediale, należy do Tymczasowego Kolektywu 

Kuratorskiego KNOTa.

*** Joanna Erbel – socjolożka, fotografka, współzałożyciela Stowarzyszenia 

Duopolis, członkini zespołu Krytyki Politycznej, należy do załogi KNOTa.

**** THE KNOT – – centralny projekt „The Promised City”, mobilne miejskie 

centrum sztuki, kultury, myśli, sportu, nauki i rekreacji. Kuratorzy projekty: 

Markus Bader (raumlabor), Oliver Baurhenn (DiSK/CTM), Kuba Szreder, Raluca 

Voinea (E-cart.ro). 

Miejsca i daty pobytu KNOTa: Berlin – 28 kwietnia – 30 maja 2010; Warszawa – 

16 czerwca – 15 lipca 2010; Bukareszt – 8 – 31 października 2010.

www.knotland.net

The KNOT realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej w ra-

mach Promised City, wspólnego projektu instytutu Goethego i instytutu Pol-

skiego w Berlinie, wspieranego przez m.st Warszawa.
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MIASTO
Wi-

doki 
uchwycone w czasie 

pieszych wędrówek przed-
stawiają stolicę jaką zna-

ją ci, którzy nie oglądając 
się na turystyczne kano-

ny, samodzielnie poznają 
miasto. Na rysunkach widać 

Pałac Kultury, ale z oddali, 
Syrenkę, ale w lubieżnej 

wersji gangsta, Stadion, a 
właściwie dźwigi nad nim, 

widok z bloku na Żolibo-
rzu. Z Natalią Kulką, autor-
ką albumiku rysunkowego 
Warsaw, rozmawia Natalia 

Grzywalska.

NARYSOWANE

Natalia Kulka, Syrenka na Saskiej Kępie, z cyklu Warsaw/Warszawa
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Twój albumik jest jak przewrotny przewodnik po Warszawie. Wydawca jest 

fiński, jakaż to stoi za tym historia?

Wszystko zaczęło się w Helsinkach. Pracowałam tam jako ilustratorka, 
jako grafik i jako sprzątaczka, łącząc szczęśliwie te trzy zajęcia ze sobą. Ian 
Bourgeot, Francuz mieszkający w Finlandii, zaproponował mi narysowa-
nie serii widokówek z Helsinek. Byłam przyjezdna i od początku dokład-
nie wiedziałam, co mi w tym mieście pasuje, a co nie, co chcę narysować – 
centrum nie, a port tak. Całe Helsinki opisałam właściwie z obrzeży.
Po skończonej pracy przyszło nam do głowy, że fajnie by było pokombino-
wać z jakimś innym miastem. Warszawa była naturalnym wyborem. Po-
myślałam, że byłoby ciekawie zrobić coś o Warszawie z kimś, kto nie ma 
pojęcia o tym mieście. I kiedy wysyłałam kolejne porcje rysunków Iano-
wi, to on je oceniał tylko jako obrazki, nie zastanawiał się, czy Żoliborz jest 
wystarczająco zielony czy nie. Miałam więc komfort pracy z kimś, kto nie 
był emocjonalnie zaangażowany.
Gdybym nie robiła tych rysunków w relacji do kogoś, kto siedzi w Hel-
sinkach, to może pojechałabym na Grochów, zrobiła 10 widoków stamtąd 
i podpisałabym „Warszawa”. To, że chciałam komuś z zewnątrz przedsta-
wić obraz Warszawy, zmusiło mnie, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, 
tylko szukać różnych punktów widzenia.

Czym się kierowałaś w wyborze tych miejsc? Czy to zapis twoich pokręco-

nych tras spacerowych?

Dużo się włóczyłam po Warszawie i czasami wybierałam miejsce zupełnie 
przypadkowe, a czasami szłam na przykład na imprezę do koleżanki na Żo-
liborzu i - obrazek, który jest w książeczce, był widokiem z jej korytarza.

Ten widok z Żoliborza jest dość radykalny: morze drzew i kominy w oddali. 

Niektórych może nawet oburzać.

I oburza! Ale jest to Żoliborz sam w sobie. W jakiś sposób jest to jego 
kwintesencja, bo kompozycja jest bardzo zielona, więc trzyma się tematu. 
Zdziwiło mnie, że ludzie mówią „Jak on może taki być, taki szary. Taki ja-
kiś mało zielony”. To mnie zaskoczyło, bo ja nie zakładałam jakiegoś roz-
liczania się z tutejszymi legendami, tylko poszłam, zobaczyłam, naryso-
wałam, a potem okazało się, że ujęłam to w inny sposób, niż być może 
wyobraża to sobie większość.
Oczywiście chciałam się też zmierzyć, rozprawić po swojemu z takimi sym-
bolami warszawskimi jak Pałac Kultury i Nauki czy warszawska Syrenka. 
To też nie było tak, że ja sobie założyłam, że teraz narysuję PKiN – po pro-
stu chodziłam po Mokotowie i w którymś momencie, któregoś słoneczne-
go dnia zobaczyłam taki układ Pałacu Kultury i nowych apartamentowców 
i pomyślałam: zajebiście, to jest to, muszę to tak zrobić. I tak samo Syrenka, 
gangsterska Syrenka przy gangsterskich barach na Saskiej Kępie.
Oczywiście mój stosunek do Warszawy jest bardzo emocjonalny… I jeśli 
mogę sobie pozwolić na paralelę z Helsinkami, to w tamtym mieście wie-
le rzeczy mi się podobało, a cała reszta pozostawała obojętna – natomiast 
w Warszawie jest tak, że wiele rzeczy mi się podoba, a cała reszta dener-
wuje. Jest i prowincjonalna i wielkomiejska jednocześnie i chyba ten miks 
jest tak pociągający.

Nie zakładałam jakiegoś  →
rozliczania się z tutejszymi 
legendami, tylko poszłam, 
zobaczyłam, narysowałam.

Natalia Kulka, Stadion X-lecia, z cyklu Warsaw/Warszawa

Natalia Kulka, Żoliborz, z cyklu Warsaw/Warszawa
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Więc narysowałaś to, co cię denerwuje czy to, co ci się podoba?

Jedno i drugie! Denerwuje mnie na przykład to, co robią ze Stadionem 
X-lecia, dlatego odnosi się do niego taka ilustracja. Znikło targowisko, jed-
no z najbardziej wielonarodowych miejsc w tym mieście.
A ja lubię te wszystkie bardzo miejskie miejsca, gdzie ludzie przychodzą, 
targują się i czasami za złotówkę kupują i sprzedają jakieś skarby. Uwiel-
biam też ogródki działkowe, bo można się w nich zagubić – są małymi ta-
jemniczymi ogrodami, gdzie można się zza płotu przypatrywać, co wła-
ściciele wyczyniają na swoich posesjach. Sportretowałam mokotowskie 
ogródki, które kiedy kwitną róże, zamieniają się w różany raj w środku 
dusznego miasta. Lubię też parki – ale nie Łazienki, które są wymuskane, 
tylko na przykład park Skaryszewski, który nie jest spod igły, jest trochę 
nie zadbany i bardzo rozległy.

Twoje rysunki są zastanawiająco bezludne, właściwie tylko na jednym poja-

wia się postać – jak to interpretować?

Nie lubię traktować ludzi jako elementu dekoracyjnego. Jeśli pojawia się 
u mnie człowiek, to spełnia jakąś konkretną funkcję, a w związku z tym, że 
rzadko mam pomysł na tę funkcję, ludzi nie ma. Wydaje mi się, że można 
opisywać miasto, miejsce, bez ludzi, i sam sposób w jaki się to robi może 
mówić dużo o ludzkiej kondycji. Ludzie nie są potrzebni, żeby opowiadać 
o ich relacjach z miejscem.

Co w takim razie twoje warszawskie obrazki mówią o tych relacjach?

Chyba mówią trochę o frustracji, jaką spotyka się w tym mieście. Na przy-
kład tam, gdzie robiłam Trasę Łazienkowską – bo też takiego lata doświad-
czyłam, dusznego i klaustrofobicznego, kiedy tylko marzyłam o Mazu-
rach i świeżym powietrzu. Ale to miasto potrafi też być upojne – mnogość 
emocji, jakie czyhają w nim na człowieka, ma bardzo szerokie spektrum. 
Chciałam to wszystko ugryźć po trochu. 

Co masz na myśli mówiąc o frustracji charakteryzującej warszawskie rela-

cje?

To mój osobisty punkt widzenia, sposób, w jaki przeżywam to miasto – 
a przeżywam je na bardzo wiele sposobów. Ale to wszystko razem wiele mi 
daje, nakręca mój motorek. Potrzebna mi jest dynamika jaką ono stwarza. 
To właśnie tak bardzo różni Warszawę od Helsinek, które są osiadłe, sta-
tyczne, spokojne. A tu cały czas buzuje i to jest bardzo przyjemne i napę-
dzające. Ja to tak może odczuwam, ponieważ jestem dość spokojną osobą 
i potrzebuję dużo bodźców z zewnątrz, a Warszawa mi to oferuje w takim 
dużym pakiecie – i tych dobrych rzeczy i tych złych. Albo mnie to miasto 
cieszy, albo maksymalnie denerwuje.

Natalia Kulka, ilustratorka i (foto)graficzka. Pochodzi z Łomży. Ukończyła 

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Spędziła dwa lata w Finlandii robiąc 

ilustracje do fińskiego magazynu o polityce zagranicznej – Ulkopolitiikka. Pra-

cuje nad własnymi projektami (autorska, ilustrowana książka o Warszawie) 

i w kooperatywie z innymi twórcami (siirtolapuutarhapelit.wikidot.com). Ma 

słabość do czarno-białych kryminałów i kotów. Obecnie mieszka w Warsza-

wie.

www.lakulla1.pl

…

Chęć przedstawienia  →
Warszawy komuś z zewnątrz 
zmusiło mnie, żeby szukać 
różnych punktów widzenia.

Natalia Kulka, Pod Mostem Łazienkowskim, z cyklu Warsaw/Warszawa
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minimal 

FEtySz

O 
fe-

tyszys-
tycznych 

detonatorach 
fantazji i pożądania, 

z Maurycym Gomulickim, 
artystą często nawiązującym do 

kategorii rozkoszy, przy okazji jego 
najnowszego projektu Minimal 

Fetish, nieco podejrzliwie 
rozmawia Paulina 

Jeziorek.

Maurycy Gomulicki, z cyklu Minimal Fetish
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Dlaczego minimal, a nie barok? Skąd ta redukcja?

Redukcja jest drogą do syntezy, a ten projekt ma strukturę elementarza, 
którego zasadą jest eksponowanie zjawisk podstawowych, w tym wypadku 
fetyszystycznych detonatorów fantazji i pożądania, w ich esencjonalnych 
przejawach. Jako, że fetyszyzm i erotyzm są sferami zdeterminowanymi 
przez personalną perspektywę, wybór przypadków jest arbitralny. Istotne 
było dla mnie to, aby były one komunikatywne w sposób natychmiasto-
wy. Minimalizm poprzez redukcję dodatkowych elementów koncentruje 
naszą uwagę i eksponuje podmiot. Jest funkcjonalny i efektywny pod każ-
dym względem. Traktuję zresztą ten termin w sposób swobodny, nie widzę 
też i powodu dla którego miałbym być przywiązany do jego akademickiej 
definicji – idea jest żywa i słowo jest żywe – detonują nowe kierunki my-
ślenia i działania. Nie miałbym większego problemu również z propozycją 
taką jak minimal barok.

Nowoczesny erotyzm, taki afirmujący, nie związany z traumami i blokada-

mi, rzadko pojawia się w polskiej sztuce. Jak myślisz, dlaczego?

Erotyzm afirmujący istniał od zawsze. Dlaczego rzadko pojawia się w pol-
skiej sztuce? Przede wszystkim dlatego, że polska kultura nie jest szczegól-
nie sexy. Jakie po temu powody? Wiele chyba oczywistych – bo jesteśmy 
ludem północy, bo przeorało nas tak wiele nieszczęść, że utożsamiliśmy 
się z nimi w pewien sposób. Ponieważ przyjemność nijak się ma do pato-
su. Dlatego, iż istotą rozkoszy jest przeżywanie spełnienia w danej chwili, 
zatracenie się w momencie zachwytu, a my zbyt wiele wiemy, zbyt straszne 
fakty musieliśmy zaakceptować już w kołysce. Upraszczając i brutalizując: 

Jako, że fetyszyzm  →
i erotyzm są sferami 
zdeterminowanymi przez 
personalną perspektywę, wybór 
przypadków jest arbitralny.

cycki słabo kwitną w cieniu krematorium. To wszystko również sprawi-
ło, że to, co ważne utożsamiamy z tym co trudne, bolesne – problemy wy-
suwają się na pierwszy plan, a wtedy łatwo zajmując się nimi zapomnieć, 
że to, co piękne, zachwycające, przyjemne, urocze, miłe, fajne, soczyste, 
satysfakcjonujące też jest bardzo ważne i jako takie wymaga koncentracji 
i kultywacji. Dodatkowy amplifikatorem jest tu fakt, że jesteśmy państwem 
katolickim, a Kościół wyrzekł się rozkoszy w imię powagi cierpienia. 
W chrześcijaństwie seksualność nieuchronnie powiązana jest z grzechem, 
a więc z winą. Afirmatywny erotyzm wymaga zaufania i otwartości.

Na twoich fotografiach przedstawiasz obietnice pokrętnych rozkoszy. Czy 

już samo przedstawienie jest momentem spełnienia? Po co nam dziś roz-

kosz w ogóle, skoro większość ludzi na nic nie ma czasu?

Po co żyć, jeśli nie ma się na nic czasu? Myślę, że ta generalizacja jest pochop-
na, żeby nie szukać daleko weźmy ultra-dynamiczny rozwój internetu: por-
tali społecznościowych, blogosfery etc. Ldzie mają czas dla tego co dla nich 
ważne, co ich obchodzi, interesuje. Erotyzm nawet jeżeli występujący z „pięt-
nem” pornografii, zajmuje czołowe miejsce w sieci. Czymże innym jest eks-
ploracja pornografii jak nie pogonią za rozkoszą lub choćby jej fantomem? 
W życiu najistotniejsza jest kontynuacja – prokreacja, której rozkosz jest fun-
damentalnym napędem. Ludzie różnią się od zwierząt możliwością definio-
wania i tak nazwaliśmy rozkosz, miłość i śmierć, które pozostają zasadniczy-
mi motywami w szeroko pojętej kultury. To trochę absurdalne pytanie – nie 
bardzo też rozumiem w tym wypadku określenie „pokrętne rozkosze”, choć 
jego pojawienie się jest symptomatyczne. Co jest pokrętnego w estetyzacji 
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rozkoszy? W jej percepcji na takim właśnie poziomie? Indywidualnie poj-
mowane piękno – kolor, tekstura, artefakt, stanowiące oprawę, stymulant, za-
razem detonujące i integrujące się w moment zachwytu / rozkoszy, wydaje 
mi się czymś godnym i wspaniałą możliwością kreatywnego spełnienia. A re-
alizacja pragnień jest fundamentalna w drodze do szczęścia. Spełnienie jest 
wielowymiarowe – wizualna materializacja estetyczna jest jego istotnym ele-
mentem, ale przedstawienie zawsze pozostaje jedynie fantomem. Ważne jest 
w tym projekcie również to, że estetyzacje w nim prezentowane nie powstały 
na potrzeby fotografii. Fotografia zawsze była dopełnieniem bądź momentu 
rozkoszy jako takiego, bądź jego lirycznej, symbolicznej implikacji.

Erotyzm jest bardzo silnym narzędziem, wykorzystywanym nie tylko 

w świecie konsumpcji, ale także w świecie polityki. Do czego ty go wyko-

rzystujesz?

Ja go nie wykorzystuję – jest treścią mojego życia.

Przypatrując się niektórym pracom z serii Minimal Fetish, nawet jeśli przed-

stawiają fragmenty kobiecego ciała – nogi, usta, uda, pośladki – w którymś 

momencie zapomina się o tym, na co się patrzy. Prace zaczynają żyć wła-

snym życiem, przybierają abstrakcyjne formy, uwodzą kształtem, liniami, 

kolorami. Przestają być seksualne, stają się czysto estetyczne. Właściwie 

niewinne. Czym jest dla ciebie niewinność? Jak byś ją zdefiniował?

Dla mnie seksualność, która jest ekstremalnie estetyczna robi się seksual-
na do kwadratu. Niewinność implikuje winę i dlatego już nie podoba mi 

się jako termin w kontekście erotyzmu. Dlaczego stan seksualnej świado-
mości miałby być niby stanem winy? Niewinność jako taka może zachwy-
cać, być urocza w swym nieskalaniu wiedzą o tym, co kontrowersyjne czy 
wręcz złe – jest stanem błogosławionym, lecz ostatecznie nie pożądanym, 
przynajmniej jeżeli postrzegamy człowieka w sensie kartezjańskim. Nie-
winność nie jest dla mnie detonatorem libido, acz nie sposób nie zauważyć, 
że jest nim dla wielu i stąd między innymi mamy całą masę problemów 
etycznych. Niewinność w końcu interesuje mnie również jako komponent 
sentymentalizmu, ale to już zupełnie osobna para kaloszy.

Dlaczego prezentujesz takie typowe fetysze? Rajstopy, koturny, pasek od 

biustonosza, stopy? Nie kręci cię nic innego? Kobieca łopatka, linia kręgosłu-

pa, kolczyk w uchu, pięknie zakreślona brew…? 

Jestem mega responsywny wobec różnorodnych manifestacji erotyczne-
go piękna i pokusy, ale ten projekt jest o estetyzacji seksualności, a nie 
o wszystkich jej aspektach, które budzą moje emocje. Zachwycają mnie 
piegi i grube pęciny, bladość cery i rumieńce, drobne gesty, spojrzenia, 
zapachy, dźwięki – ostatnio zacząłem również zauważać żyły na rękach, 
ale tu rzecz nie jest o naturze, lecz o kulturze. O estetycznej transfor-
macji i amplifikacji. Wracając do kwestii sugerowanej przez ciebie kon-
wencjonalności fetyszy, to kiedy ostatni raz kochałaś się mając na sobie 
malinowe body z siatki, na cytrynowym prześcieradle w świetle ultra-
fioletu? Dlaczego szpilki, platformy, rajstopy etc. – bo to działa – tak na 
mnie, jak en general. Ani te kody, ani pawi ogon nie wzięły się znikąd, 
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a że ja akurat wolę plastik od piór to już kwestia moich osobistych pre-
dyspozycji i fascynacji – nie pretenduję do stworzenia uniwersalnego 
glosariusza fetyszu.

Erotyzm prezentowany w tej serii jest psychodeliczny. Twoje prace kojarzą 

mi się czasem z wizualizacjami, które zapraszały do narkotycznych podróży, 

poddania się upojeniu, zanurzenia się w tajemniczą zakazaną sferę. Ten psy-

chodeliczny świat był pociągający, ale napawał lękiem przed podróżą w nie-

znane. Utarło się powiedzenie, że seks jest jak narkotyk. Czy tak?

Seks jest lepszy niż narkotyki – przynajmniej z mojej perspektywy. Nie 
stawiałbym też znaku równości pomiędzy tajemniczy i zakazany. Podróż 
w nieznane jeżeli się na nią odważymy jest niezmiernie ekscytująca, jest 
esencją życia.

Choć przez twoje prace przebija kult kobiety i jednak swoisty szacunek dla 

płci pięknej, niewątpliwie mogą skandalizować. Czy to skandalizowanie 

wychodzi ci mimochodem, jest skutkiem ubocznym zainteresowania tym, 

co zakazane? Czy też celowo wykorzystujesz je jako narzędzie, aparaturę 

do pobudzania uśpionych zmysłów? Skandal przecież wzbudza emocje, ale 

równocześnie je rozładowuje.

W kulturze w której seksualność pozostaje w sferze tabu komunikowanie 
jej nieuchronnie będzie kogoś skandalizować, lecz domyślam się, że chodzi 
ci raczej o polityczną niepoprawność aktu obiektualizacji. Mnie personalnie 
rola przedmiotu pożądania odpowiada w stu procentach, a przyjęcie w ja-
kimś momencie danej roli nie implikuje przecież, że jest ona jedyną z moż-
liwych.

Fragmenty kobiecego ciała, elementy garderoby, czy damskie bibeloty fo-

tografowane przez ciebie wskazują na kobiety odważne. Czy w ogóle sfera 

obyczajowa cię interesuje?

Czy mnie interesuje – nie użyłbym tego słowa – dotyczy mnie niewątpli-
wie: obyczajowość panująca w danym społeczeństwie określa jego dyna-
miki erotyczne, począwszy od tych najniewinniejszych, a skończywszy na 
najbardziej radykalnych, determinując jednocześnie przestrzeń erogenną 
otaczającego świata. Najbardziej pociągają mnie kobiety odważne, zdeter-
minowane, rade swej seksualności i skore do igraszek z fantazją. Lubię jak 
kobieta cieszy się sobą, mną i estetyką w łóżku.

Maurycy Gomulicki (ur. 1969 r.) – artysta, projektant, fotograf, kolekcjoner, 

antropolog kultury popularnej, autor krótkich form filmowych i instalacji 

przestrzennych, takich jak ogromny neon Światłotrysk zrealizowany w 2009 r. 

w parku Kępa Potocka na warszawskim Żoliborzu. Hedonista konsekwentnie 

propagujący Kulturę Rozkoszy. Swoje prace prezentował na licznych wysta-

wach w kraju i za granicą. Konsultant i współautor projektu ABCDF – słow-

nik wizualny Meksyku Miasta (2000-2002). W 2005 zaprojektował w Meksyku 

sieć Sex Shopów Erotika. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki swemu 

przewrotnemu projektowi Pink Not Dead! (2006). Autor dwóch albumów foto-

graficzych Fúnebre (wspólnie z Jeronimo Hagermanem, Editorial Diamantina, 

2006) i W-wa (Fundacja Bęc Zmiana, 2007). Jego ostatnie realizacje na dużą 

skalę to Pink Bridge (San Diego Children’s Museum, 2008), Fertilty Pop (Za-

chęta Narodowa Galeria Sztuki, 2008) i Perła (DTP Wigry, 2009). Współpracuje 

z warszawską Galerią LeTo. Aktualnie przygotowuje kilka realizacji in situ – we 

Wrocławiu, Poznaniu i na Wigrach. Mieszka i pracuje na przemian w Polsce 

i Meksyku.

pinknotdead.blox.pl/html

www.flickr.com/photos/vonmurr

Prezentowana w ramach Vi Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 

wystawa Minimal Fetish Maurycego Gomulickiego czynna jest do 16.06 | War-

szawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c

Kiedy ostatni raz kochałaś  →
się mając na sobie malinowe 
body z siatki, na cytrynowym 
prześcieradle w świetle 
ultrafioletu?
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cO NAjMNIEj

1%

Obywatelskie Forum Sztuki 
Współczesnej domaga się co naj-

mniej 1% z budżetu państwa na kulturę 
i zamierza zebrać 100 000 podpisów popierają-

cych ten pomysł podczas tegorocznej Nocy 
Muzeów. Z Hanną Wróblewską, wicedy-

rektorką Zachęty Narodowej Galerii 
Sztuki, a zarazem przedstawicielką 
Stowarzyszenia Obywatelskie Fo-
rum Sztuki Współczesnej, rozma-

wia Bogna Świątkowska

Logo Obywateli Kultury, projekt: Monika Sosnowska, 2010
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Jak sądzisz, czy…

To ma sens?

No tak, czy to się uda? W Forum zrzeszonych jest tak wiele sił o sprzecznych 

czasem… nie chcę powiedzieć „interesach“, ale „intencjach“, że nawet po 

pobieżnym przejrzeniu listy nazwisk można mieć wątpliwości. Artyści, in-

stytucje, kuratorzy, kuratorzy niezrzeszeni, właściciele galerii komercyj-

nych, właściciele galerii niekomercyjnych i do tego jeszcze wszystkiego 

organizacje pozarządowe.

Moim zdaniem trzeba próbować. Nie będzie to miało sensu jeżeli będzie-
my rewindykować i mówić, komu się należy, a komu nie. Jeżeli zacznie-
my reformę kultury od wskazywania, komu trzeba odebrać – to się nie 
dogadamy. Są przecież punkty wspólne: wszyscy działamy na polu sztu-
ki współczesnej, wszyscy uznajemy, że sytuacja ostatnich 20 lat była z jed-
nej strony bardzo ciekawa, z drugiej strony pod względem polityki kultu-
ralnej państwa bardzo nieciekawa – tej długofalowej polityki po prostu nie 
ma. Wszystko co dobre, myśmy już z tego „braku” polityki kulturalnej wy-
ciągnęli. Już instytucje publiczne padły, powstały organizacje pozarządo-
we, rozwinęły się galerie prywatne, które zagrały na nosie instytucjom pu-
blicznym, mówiąc „to my kształtujemy teraz hierarchie, do was nikt już 
nie przychodzi“. Teraz trzeba by coś zmienić, dogadać i wymóc albo wydy-
skutować pewną politykę kulturalną. Nie będzie jej jednak bez większych 
funduszy przeznaczonych na kulturę ale i bez jasnych – transparentnych 
zasad ich podziału.

Wy jako instytucje finansowane przez Ministerstwo Kultury między sobą 

o nie rywalizujecie?

Cały czas mam poczucie, że wisimy u tej samej klamki, gdzie zresztą nie 
ma zbyt dużo pieniędzy. Ale mam też takie poczucie, że trzeba rozmawiać. 
Instytucje są powoływane przez organizatora, który ma dla nich przecież 
jakąś misję. Misję, którą należy wypełniać, ale która z kolei ma związek 
z możliwościami budżetowymi…

To takie gospodarskie myślenie. Ale czy nie jesteście raczej pozostawie-

ni sami sobie, wystarczy, że jakoś ten kawał sera podzieli się między was 

i radźcie sobie sami?

Myślę, że ciągle jeszcze nie jesteśmy traktowani poważnie. Nadal nie wia-
domo ile powinien wynosić średni budżet instytucji – Zachęty, Centrum 
Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kompletnie nie ro-
zumiem, dlaczego my zawsze tego średniego poziomu, albo poniżej śred-
niego musimy się dochrapywać. Dlaczego mamy budżet historyczny, któ-
ry na nic nie starcza, a resztę finansowania musimy otrzymywać w drodze 
konkursów czy zwiększenia dotacji celowych. Ja nie mam nic przeciw kon-
kursom, tylko jeżeli Zachęta startuje w jednym konkursie by zdobyć pie-
niądze na swą działalność podstawową razem z organizacjami pozarządo-
wymi, a jest instytucją ważną politycznie, to jest to przegrana sytuacja dla 
tych mniejszych organizacji. Nie mogę zrozumieć, dlaczego to zawsze wy-
gląda tak samo: na początku mamy budżet minimalny, a potem po odpo-
wiedniej ilości aplikacji i próśb, mimo że program jest już dawno znany, 

otrzymujemy jakieś zwiększenia i co roku osiągamy mniej więcej ten sam 
poziom finansowania ze strony Ministerstwa.

Czy ta sytuacja jest efektem tylko zaniedbania, czy też wynikiem ryzykow-

nego wypychania kultury w przestrzeń rynkową?

Chciałabym, wierzyć, że w tym jest jakiś długofalowy masterplan… Na-
wet jeśli bym się miała z nim nie zgodzić. Ale wydaje mi się, że nie ma 
żadnego pomysłu, więc wobec tego jest takie przeczekanie, myślenie, że te 
wszystkie instytucje, są od nas bardzo uzależnione bo muszą cały czas wi-
sieć u naszych klamek po pieniądze, więc my możemy wymagać od nich 
wydarzeń głównie reprezentacyjnych i promujących, potrzebnych nam na 
teraz, natomiast kompletnie nie musimy interesować się tym czynnikiem 
inwestycyjnym.

I dokąd, jak myślisz, to prowadzi?

Donikąd. Myślę, że powinniśmy pomyśleć o infrastrukturze, bo jeżeli kul-
tura ma oddziaływać, to nie tylko poprzez wydarzenia i festiwale. Musi być 
jakaś infrastruktura. A infrastrukturą są nie tylko budynki, ale też kolek-
cje udostępnianie szerokiej publiczności. Jest czas, byśmy mieli kolekcje 
sztuki współczesnej z prawdziwego zdarzenia. Nie sztuki polskiej – sztu-
ki współczesnej.

Czy będąc w takiej sytuacji od wielu już lat, polskie instytucje nie są zagro-

żone w budowaniu jakości intelektualnych, merytorycznych? Czy zmagając 

się z prozaicznymi problemami instytucja ma wciąż zdolność patrzenia do 

przodu, poza doraźny program wystaw?

Powiem dyplomatycznie tak, że tak jest na pewno trudniej. Ale ja bym się 
o zdolności intelektualne instytucji nie obawiała. Choć instytucje kultu-
ry, też muszą ulec reformie. Problem polega na tym, że nikt, także z osób 
decydujących i rządzących, nie chce tego uznać. To znaczy uważa się, że 
te instytucje jakoś same się zreformują. Jednak im większa instytucja, tym 
mniej się sama zreformuje. Zwłaszcza, że praca przy tym jest ogromna 
a profity budżetowa żadne. Czy dobra czy zła instytucja budżet od orga-
nizatora jest taki sam. Jeżeli na prawdę chce się zreformować instytucje, 
trzeba im pomóc.

Wystawę na Biennale Architektury w tym roku przygotowuje kurator z Wiel-

kiej Brytanii zaproszony przez ministra po nierozstrzygniętym, słabym kon-

kursie.

Cały czas mam poczucie, że  →
wisimy u tej samej klamki, 
gdzie zresztą nie ma zbyt dużo 
pieniędzy.
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Wiesz jaki jest problem z architekturą? Że jesteśmy ofiarami swojego wła-
snego sukcesu. Tak się ucieszyliśmy tym Złotym Lwem, kwartetu Trybuś 
– Piątek – Kobas Laksa – Grospierre, tak się wszyscy strasznie poczuliśmy 
mocni – architekci, artyści, kuratorzy , że kompletnie nie pomyśleliśmy, że 
może to był taki sukces o charakterze incydentu. Byliśmy pewni następ-
nych świetnych projektów w szufladach i nagle się okazało, że to był „skok 
Wojciecha Fortuny”.

Czy jest inny twoim zdaniem – a jesteś od samego początku bardzo aktyw-

nie włączona w pracę Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej – jakikol-

wiek inny temat, który potrafi zorganizować środowisko, skupić je, oprócz 

kwestii finansowych? Jakie są to tematy, poza pieniędzmi?

Myślę, że wszyscy chcemy przedyskutować swoje role. I organizacje poza-
rządowe, i galerie komercyjne, i instytucje publiczne chcą dyskusji o swo-
jej roli w społeczeństwie. I generalnie o swojej roli i o rodzaju kontaktów 
między sobą. Wydaje mi się, że to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. 
Stąd np. próby autolustracji instytucji wobec artystów…

Mówisz o ankiecie, którą żeście rozesłali do różnych instytucji, a wyniki opu-

blikowali na stronie Forum?

Myślę, że na jakimś poziomie wszystko się zaczepia o finanse. Ale nie tyl-
ko o nie chodzi. Chodzi o przedyskutowanie tego, co się po cichu myśli 
albo mówi. O tak zwany kodeks dobrych praktyk, określający jaki powi-
nien być stosunek instytucji do artysty i odwrotnie, galerii komercyjnej do 
instytucji publicznej itp. To są wszystko tematy, które pojawiły się w ciągu 
ostatnich 20 lat i my nie mamy wypracowanego środowiskowego savoire 
vivre’u. Poruszamy się bardzo często intuicyjnie, a czasem ta intuicja jest 
przygniatana pieniędzmi.

Nad kodeksem dobrych praktyk pracuje zespół złożony z ochotników, praw-

da? Nie zazdroszczę im.

Ja też nie. 

Interesy poszczególnych grup wchodzących w skład Forum są tak sprzecz-

ne, że wypracowanie dokumentu, czy też jakiegoś zbioru punktów, które 

zadowalałyby wszystkich, mogą niestety być na takim poziomie ogólności, 

że nie wiadomo czy wyjdą poza 10 przykazań.

To jest podstawowy kodeks dobrych praktyk. Ale trzeba przedyskutować 
między sobą te problemy, z którymi spotykamy się od wielu lat, o których 
sobie mówimy, ale właściwie każdy mówi o nich tonem skarżącym się, 
a nikt jeszcze nie spróbował ich rozwiązać. Podstawowy problem to pro-
dukcja dzieł przez instytucje. Biedny artysta, „bogata” instytucja, czyje po-
winno być dzieło, które ta instytucja wyprodukuje, a które przejęte potem 
bywa przez galerię komercyjną. Czy instytucja publiczna ma je produko-
wać, bo jest i tak bogatsza niż biedny artysta? Czy ma je produkować i od-
dawać? Czy też ma może chcieć coś w zamian? Nie ma na to gotowych od-
powiedzi. To jest też kwestia rozmowy i dogadania, bo na razie instytucje 
szły trochę po bandzie, albo zabierały wszystko, albo nie chciały niczego. 
Ani jedno ani drugie nie jest dobrym rozwiązaniem.

Czy uważasz, że jesteśmy w tej chwili w momencie, który rzeczywiście może 

stać się przełomem, szansą na to, żebyśmy wyprodukowali, jako środowi-

sko, nową jakość, która rzeczywiście wpłynie na regulacje prawne? Czy też 

mamy przed sobą perspektywę uczestniczenia przez 2-3 lata w czymś w ro-

dzaju grupy wsparcia dla osób uwikłanych w kulturę i sztukę, która oprócz 

tego, że rozładuje stresy albo zmęczy, nie da niczego konkretnego, ponie-

waż i tak jesteśmy uzależnieni od Ministerstwa i polityków?

W Forum są ludzie, którzy się skarżą, że nie są dopuszczani do głosu, nie 
są traktowani poważnie. Mówmy więc. Moim zdaniem powinniśmy szu-
kać ucieczki do przodu, nie możemy być związkiem zawodowym. Z jednej 
strony jestem za tym, żeby artyści zarabiali i dostawali pieniądze. Z dru-
giej strony, kiedy patrzę na ustawę o prawach autorskich, która podda-
wana jest teraz kolejnym modyfikacjom, a jednocześnie widzę narastają-
ce pragnienie zcyfryzowania wszystkiego, to moim zdaniem dwie rzeczy 
są nie do połączenia.

A powiedz mi czy kategoria wolności pojawia się jeszcze jako temat do roz-

mowy?

Co wolno? Sprawa cenzury?

Nie, nie cenzury, wolności. Ktoś wstaje i mówi: „a wolność, a swoboda twór-

cza”. Czy te słowa zostały wyparte przez inne porządki?

Wraca cały czas wolność do wypowiedzi, to prawda. To jest problem. 
Z tego co widzę, bardzo często wolność wypowiedzi artysty zbija się z wol-
nością kuratora wyboru dzieła. To bardzo ciekawy problem: czy wolność 
artysty jest nieograniczona. Nie chodzi o łamanie tabu, o cenzurowanie, 
tylko na ile na przykład kurator może sobie pozwolić na zdjęcie pracy ar-
tysty, bo mu nie pasuje, bo mu się nie podoba. To problem, który ostatnio 
widziałam w paru miejscach. Gdzie ma się spotkać wolność kuratora, któ-
ry przygotowuje wystawę, z wolnością artysty? Bardzo ciekawe są też pra-
wa artystów do cytatu. Z jednej strony artyści chcą mieć prawo do cytatu, 
do form twórczych, do korzystania z elementów cudzych dzieł i budowa-
nia nowych jakości. A z drugiej strony okazuje się, że wcale nie są pew-
ni, czy podobne prawo chcą dawać instytucjom i kuratorom. Na przykład 

Powinniśmy pomyśleć  →
o infrastrukturze, bo jeżeli 
kultura ma oddziaływać, to 
nie tylko poprzez wydarzenia 
i festiwale.



140     notes.60 CZyteLniA CZyteLniA notes.60      141

przy budowaniu kolekcji instytucja kupując prace chce mieć do niej prawa, 
również do pokazywania jej w pewnych kontekstach, na wystawach. Czy 
powinna mieć ograniczenia i jakie? To są wszystko super ciekawe rzeczy. 

Skoro jeszcze oprócz kasy pojawia się kategoria wolności nie jest źle. Do-

brze jest widzieć związek między nimi. Dorota Jarecka przedstawiając pod-

czas marcowego spotkania założycielskiego Stowarzyszenia OFSW swoje 

uwagi o projekcie ustawy o zasadach finansowaniu kultury, tzw. „instytu-

towej”, poruszyła niezwykle ciekawe i ważne wątki dotyczące wolności 

twórczej właśnie – każdy może się z nimi zapoznać, są dostępne na stronie 

internetowej OFSW.

Jej wystąpienie mnie samej otworzyło oczy. Nigdy tak o tym nie pomy-
ślałam. Raczej zaślepiona tymi potencjalnymi pieniędzmi, widziałam tu – 
w tej ustawie – po prostu nowe sposoby ich pozyskania, a Dorota postawiła 
bardzo ważny problem. Pokazała, że problemem jest nie tylko skąd pienią-
dze na kulturę wziąć, ale kto ma być wtedy za kulturę odpowiedzialny.

A czy nie uważasz, że bylibyśmy jednak trochę bardziej cywilizowanym pań-

stwem, gdyby u nas budżet na kulturę był po prostu wyższy?

Bez dwóch zdań, dlatego ja mówię co najmniej 1% na kulturę, ale też kul-
turę widzianą jako polityka kulturalna, infrastruktura kultury, a nie wi-
dzianą jako seria otwarć, festiwali. Nie mam nic przeciwko festiwalom, tyl-
ko wydaje mi się, że zbyt łatwo oddaliśmy kulturę politykom, pokazując, 
że jest także świetnym narzędziem promocyjnym. Tylko, że ta promocja 
ma krótkie nogi, bo rzeczywiście mało co po niej zostaje. Po roku Chopina 
zostanie Muzeum Chopinowskie, ale to Muzeum Chopinowskie powinno 
być zbudowane już dawno temu. Nie z powodu roku czy rocznicy ale wła-
śnie ramach długofalowej polityki kulturalnej.

Zamiana kultury w narzędzie, jest groźna i nikomu niczego dobrego nie 

daje, oprócz oczywiście tych, którzy wykorzystają te budżety.

Znowu trzeba o tym rozmawiać, bo rozumiem, że do polityków trafia takie 
postawienie sprawy: jest rok Chopina, no to trzeba dać 50 milionów. Jest 
rok Polski w Anglii, to trzeba na to dać pieniądze. Bo będzie widać i jest 
czytelny mianownik dla serii imprez. A ja bym chciała żeby po prostu trze-
ba było dać pieniądze na kulturę: na sensowne działanie instytucji, na do-
bre kolekcje, na najlepsze projekty organizacji pozarządowych itp. I by tym 
mianownikiem była po prostu kultura.

Duże instytucje, które nie reagują szybko na zmieniającą się sytuację, nie są 

tak często narzędziowane jak NGO-sy, które są zmuszane do podporządko-

wania się profilowanym dotacjom.

Wystawy w Zachęcie mamy zaprojektowane na 3 lata do przodu. I to – 
przy dużych projektach jest normalne.

Jaki jest więc cel Obywatelskiego Forum na ten rok? Co powinno się udać zro-

bić? Nie uda się uchwalić ustawy, nie uda się doprowadzić do zmiany prawa, 

ale co się uda? Co byłoby sukcesem? Co jest małym planem do osiągnięcia?

Forum jest konsultowane przy różnych decyzjach ministerialnych, to jest 

bardzo mały plan. Drugi plan – chcemy nagłośnić sprawę co najmniej 1% 
wydatków budżetowych na kulturę. Chcemy żeby była o tym mowa i chce-
my, żeby to nie było postrzegane jako skok ludzi kultury na kasę, tylko 
chcemy pokazać dlaczego nam o to chodzi.Chcemy też opracować kodeks 
dobrych praktyk, o którym była mowa i opracować zasady systemu eks-
perckiego, z którego można byłoby korzystać podczas konkursów.

W czasie Nocy Muzeów, jedynej nocy w roku, kiedy wszystkie instytucje kul-

tury są odwiedzane przez tłumy ludzi, powinno się udać zdobyć te 100 000 

podpisów pod poparciem dla co najmniej 1% na kulturę.

Uprzedzając wszelkie argumenty, że zwiększając nakłady na kulturę od-
bieramy szpitalom czy nauczycielom chciałabym przytoczyć dwa cytaty 
(dzięki uprzejmości Beaty Chmiel z Fora Forów czyli Obywateli Kultury). 
Pierwszy z 2001 roku z wypowiedzi Wojciecha Misiąga: „Nakłady na kul-
turę, mające w dłuższej perspektywie kluczowe znaczenie dla perspektyw 
rozwojowych Polski, stanowią tak znikomą część środków publicznych, iż 
uzasadnianie niskiego poziomu nakładów na kulturę złym stanem finan-
sów publicznych, należy traktować jako argument pozorny”, i drugi z wy-
powiedzi Donalda Tuska z 2007 r.: „Jeżeli byśmy zwiększyli dwukrotnie 
wydatki budżetu na kulturę, byłaby to prawdziwa rewolucja w finansowa-
nie kultury w Polsce, ale wcale nie dramatyczna z punktu widzenia budże-
tu państwa, bo dla budżetu byłoby to do zniesienia. Największy problem 
pojawia się potem: kto te pieniądze ma dzielić?”.
Nam chodzi nie tylko o pieniądze, ale też o zasady jasnego ich wydatko-
wania. O transparentność. Forum nie upiera się przy konkursach, dlatego, 
że konkursy są fajne, ale dlatego, że konkursy dają możliwość dyskusji ja-
kiej instytucji chcemy, jakiego dyrektora, jaki powinien być budżet? Jakich 
chcemy wydarzeń? Jakich ngosów? Jakich zasad? Jakiej polityki kultural-
nej? Tej dyskusji wciąż w Polsce brakuje.

Hanna Wróblewska (ur. 1968 r.), kuratorka i wicedyrektorka w Zachęcie Na-

rodowej Galerii Sztuki, członkini sekretariatu Obywatelskiego Forum Sztuki 

Współczesnej.

Problemem jest nie tylko  →
skąd pieniądze na kulturę 
wziąć, ale kto ma być wtedy za 
kulturę odpowiedzialny.



142     notes.60 CZyteLniA CZyteLniA notes.60      143

ODEZWA NA NOC MUZEÓW
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Koleżanki i koledzy!

Poziom finansowania kultury lokuje Polskę na szarym końcu listy państw eu-

ropejskich. Dłużej nie wolno nam się z tym godzić. Postulujemy zwiększenie 

wydatków Państwa na kulturę do wysokości co najmniej 1 % budżetu. Aby po-

stulat nasz był słyszalny chcemy – jak w przypadku obywatelskiej inicjatywy 

ustawodawczej – zebrać co najmniej 100 000 podpisów poparcia pod petycją 

w tej sprawie. Świetną do tego okazją będzie Noc Muzeów, kiedy kilkaset ty-

sięcy ludzi w Polsce odwiedza muzea i inne przybytki kultury, potwierdzając 

tym samym, że kultura jest polskiemu społeczeństwu potrzebna.

Nadszedł czas na zmiany. Potrzeba impulsu, który wyrwie kulturę w Polsce 

z marginesu życia społecznego. Nie możemy pozwalać na dalsze pozbawianie 

naszego społeczeństwa szansy na szerokie uczestnictwo w kulturze.

W tej chwili budżet państwa przeznacza na kulturę – a to oznacza: na rozwój 

kreatywności, podnoszenie jakości życia, kształtowanie zdolności pozwalają-

cych mierzyć się z nowymi wyzwaniami – jedynie 0,36 %. Wydatki te od kilku 

lat regularnie spadają, mimo że PKB w Polsce rośnie.

Stać nas na więcej! To kultura może być kołem zamachowym rozwoju, także 

ekonomicznego. Nie bez przyczyny wysokorozwinięte kraje uczyniły z polity-

ki kulturalnej jedno z najważniejszych narzędzi cywilizacyjnej zmiany. Hisz-

pania z kultury uczyniła silnik swojego rozwoju. Polityka kulturalna pozwoliła 

Wielkiej Brytanii zmienić oblicze kraju. i to tam wyemigrowało 2 miliony mło-

dych Polaków. 

To kultura jest zdolna wykreować wizję rozwoju. Wizję, której Polsce ciągle 

brakuje. To poprzez kulturę buduje się społeczny kapitał i porozumienie, po-

czucie wspólnoty i wyobrażenia przyszłości. To dzięki niej powstaje otwarte 

na zmiany i wyzwania, mobilne i tolerancyjne społeczeństwo. Żeby się roz-

wijać potrzeba wizji, potrzeba wiedzy jak to robić i wyobraźni, która pomoże 

przezwyciężyć trudności. Dostęp do edukacji, nowoczesne programy rozwoju 

kultury i nauki oraz nowoczesne instytucje kultury budują odpowiedzialne 

obywatelsko społeczeństwo przyszłości. To ludzie uczestniczący w kulturze 

chcą i wiedzą jak zmieniać i ulepszać świat.

Na to wszystko w Polsce nie przewidziano miejsca. Nie znaleziono środków 

na edukację kulturalną, rozwój czytelnictwa, naukę samodzielnego myślenia 

i wspieranie kreatywności. A tylko aktywni i wykształceni obywatele mają 

szansę kreować świat. Dlatego żądamy aby rząd skorygował swoją politykę 

i przeznaczył większe środki na kulturę.

www.obywatelekultury.pl

www.obywatelekultury.org

RELACJE ARTYŚCI – INSTYTUCJE
Ankieta OFSW

W związku z postulatami ze strony artystów kierowanymi w stronę instytu-

cji wystawienniczych, postanowiliśmy zbadać, jak wyglądają relacje artyści 

– instytucje. W tym celu poprosiliśmy publiczne galerie i muzea o możliwie 

wyczerpującą odpowiedź na kilka kluczowych pytań. identycznie brzmią-

ce ankiety wysyłamy do najważniejszych instytucji wystawiających sztukę 

współczesną w całej Polsce. Ankietę uznajemy za początek szerszej dyskusji 

środowiskowej dotyczącej tego problemu. Nie wszystkie instytucje odpowie-

działy na naszą prośbę, niektóre (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku) odmó-

wiły jej wypełnienia.

Pytania ankiety:

1. Czy artyści, którym Państwa instytucja urządza wystawy indywidualne, 

otrzymują honoraria za ich przygotowanie? Na jakich zasadach jest wypłaca-

ne (honorarium za wystawę, umowa o dzieło za projekt ekspozycji, honoraria 

za teksty do katalogu, honorarium za wywiad, prawo do reprodukcji zdjęć)? 

Czy wszyscy artyści traktowani są jednakowo? Jeśli artyści otrzymują honora-

rium za wystawę, ile wynosi przeciętne honorarium? Od czego jest uzależnio-

ne? Czy zdarza się, że jako wynagrodzenie za wystawę indywidualną uznaje 

się druk katalogu, produkcję pracy lub zakup do kolekcji?

2. Czy honoraria otrzymują artyści, wypożyczający swe prace na organizowa-

ne przez Państwa instytucje wystawy zbiorowe? Jeśli tak, ile przeciętnie wy-

nosi takie honorarium?

3. Czy w identyczny sposób traktowani są artyści polscy i zagraniczni?

4. Jak rozwiązywany jest problem prac produkowanych przez Państwa insty-

tucje lub w których kosztach produkcji Państwa instytucja partycypuje? Czy 

przechodzą na własność instytucji lub pozostają w depozycie? Czy instytucja 

posiada wypracowane standardy postępowania w takich wypadkach czy też 

za każdym razem rozwiązuje kwestię indywidualnie?

5. Jeśli Państwa instytucja buduje kolekcje, jak wygląda proces decyzyjny 

w przypadku zakupów? W jaki sposób instytucja zyskuje prace do kolekcji?

6. Jakie problemy napotyka Państwa instytucja przy wywiązywaniu się ze 

swych obowiązków wobec artystów?

Odpowiedzi nadesłane przez: Galerię Arsenał (Białystok), Bałtycką Galerię 

Sztuki Współczesnej (Słupsk), Galerię Biała (Lublin), Galerię Bielską BWA (Biel-

sko-Biała), BWA Jelenia Góra, BWA Lublin, BWA Wrocław, BWA Zielona Góra, 

Bunkier Sztuki (Kraków), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

(Warszawa), Centrum Sztuki Współczesnej (Toruń), CSW Kronika (Bytom), 

Galeria Wozownia (Toruń), Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elek-

trownia” (Radom), Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa), Zachętę Narodową Galerię Sztuki 

(Warszawa), dostępne są na stronie Obywatelskiego Forum Sztuki Współcze-

snej.

http://forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com
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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, Mokotowska 61, 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; Powiększenie, Nowy Świat 27, Powiśle, Kruczkowskiego 4; 

Pracownia/galeria [v]iuro, 11 listopada 22 lok.21A, http://www.myspace.com/viuro Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.art.

pl; Tarabuk, ul. Browarna 6,www.tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.

gutekfilm.pl; Szczotki Pędzle, ul. Tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl; TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.

pl; Galeria xx1, al. Jana Pawła ii 36 Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33, www.gallery.yours.pl; Zachęta Narodowa 

Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl WROCŁAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. Kuźnicza 29a, www.

kalambur.art.pl; Cafe Club Kamfora ul. Św. Antoniego 24c, www.kamfora.pl Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32; 

Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl;Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, www.

mieszkaniegepperta.pl; Jadłostacja, ul. Więzienna 31; Klubokawiarnia Mleczarnia, Włodkowica 5; Klub i księgarnia 

Falanster ul. św. Antoniego 23; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net; Pracownia, ul. Więzienna 

6; WRO Art Center, Widok 7, www.wrocenter.pl, ZIELONA GÓRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl; 

Fabryczna Centrala Twórcza, ul. Fabryczna 13b

NIEMCY: BERLIN Collectiva, Brunnenstraße 152, www.collectivagallery.com; Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27; 

Żak Branicka, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com, 

SZWECJA: STOCKHOLM Instytut Polski / Polska institutet, Mosebacke torg 4, www.polskainstitutet.se;

Uwaga, jeśli Twojego miasta nie ma na liście – daj znaka w jakim miejscu – dobrej kawiarni, galerii, nn6t powinien się 

pojawiać. Czekamy na podpowiedzi nn6t@funbec.eu

Bęc Zmiana przedstawia:

NERWOWA DRZEMKA
O poszerzaniu pola w projektowaniu.

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

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

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

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY PRZEDSTAWIA: 

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. 
ZESZYT 1:  

KULTURA NIE DLA ZYSKU
TEORETYCY, AKTYWIśCI I ARTYśCI 

O pRODUKOWANIU I fUNKCjONOWANIU KULTURY.

Kompendium wiedzy dla aktywistów kultury: produkcja 

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

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

www.wuw2009.pl

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

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa
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A do tego modem iPlus USB w superszybkiej technologii 
Huawei E1820 HSPA+ od 1 zł*

W największej sieci dostaniesz teraz najwięcej mobilnego internetu – łącznie
nawet 137 GB* miesięcznie w dzień i w nocy. Tak, aby Cię nie ograniczać.

* 37 GB limitu podstawowego, 100 GB dostępne w godzinach od 24.00 do 9.00 rano
w przypadku nieprzekroczenia podstawowego limitu.
Cena zawiera podatek VAT.
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji na www.iplus.pl
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