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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

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

88–97 PROSTA SATYSFAKCJA
 Kiedy zdecydowałem się nie produkować dzieła do galerii, zadałem 

sobie pytanie, co mogę robić. Okazało się to niezwykle trudne. 
Doszedłem do wniosku, że muszę po prostu zacząć pracować – 
o wartości pracy, niewidzialności artysty, próbach porządkowania 
świata i surrealizmie najzwyklejszych przedmiotów z Rolandem 
Roosem rozmawia Agata Pyzik.

98–109 MIESZKANIA X
 Prywatne mieszkania stają się przestrzenią dla mikro-sytuacji 

reżyserowanych przez artystów, architektów, filmowców, muzyków, 
teoretyków i mieszkańców. Z kuratorkami projektu X Apartments: 
Stefanie Peter, Anne Schulz  oraz Joanną Warszą, rozmawia Paulina 
Jeziorek.

110–123 KONCEPTUALIZM WIEJSKI
 Miasto to kakofonia. O wsi i wiejskich akcjach, pejzażach i ludowości 

z Kobasem Laksą, inicjatorem projektu plenerowego Spycifestum, 
rozmawia Bogna Świątkowska.
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77 dzieł sztuki z historią
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005Gdzie i kiedy artystyczna niemoc dopadła Wilhelma Sasnala? Jak 
i dlaczego Zuzanna Janin przygotowywała się do walki z Przemy-
sławem Saletą? W jaki sposób Wojciech Fangor zarobił na swoje 
pierwsze mieszkanie? Który z klasyków polskiego malarstwa zaty-
tułował jedną ze swoich prac Gówno trąbi na zakręcie? I przy okazji 
licytacji jakiej pracy poznali się autorzy tej książki – Piotr Bazylko 
i Krzysztof Masiewicz?

Wśród autorów i bohaterów opowiadań składających się na 
niniejszy tom m.in. Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Wojciech Fibak, Tadeusz Kan-
tor, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Starmach, Leon 
Tarasewicz, Andrzej Wróblewski, Jakub Julian Ziółkowski.

77 dzieł sztuki z historią to książka zarówno dla osób, które dopiero 
zaczynają przygodę ze sztuką współczesną, jak i tych, którzy chcie-
liby poznać unikatowe historie zza kulis.

cena: 36 pln
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www.funbec.eu/sklep

Mikołaj Długosz 1994 +++ Już w księgarniach +++ wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, 2010
1994 Wystawa: 17.06-17.07 | Geleria M2, Oleandrów 6, Warszawa

Synchronicity* 2010 Miasto-Przestrzeń-My
www.synchronicity.pl

Ania Witkowska, Adam Witkowski: 10 hz
15.06 - 07.07.2010, Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

*Synchronicity_Warszawa to projekt w którym głos mają 
architekci poszukujący rozwiązań współczesnych problemów 
manifestowanych w przestrzeni miejskiej: społecznych, 
politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu
Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy
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124–133 ABSTRO SPREJEM
 Europejska ulica od ukraińskiej najbardziej różni się tym, że jest już 

zajęta. Graffiti i przemysł street-artowy pracowały już nad każdym 
zakątkiem. U nas graffiti jest zajęciem nielicznych osób. Wszyscy się 
znają. O ukraińskiej scenie street-artowej z Vovą Vorotniovem, gościem 
tegorocznego Out of Sth we Wrocławiu, rozmawiają Alek Hudzik 
i Maciek Kuś.

134–143 ZIEMIĘ	OPUŚCIĆ
 O tech-gnozie, niewłaściwym użyciu mediów, komputerach i logice 

ternarnej oraz o ucieczce w kosmos z Francisem Hungerem, badaczem, 
artystą, kuratorem, rozmawiał Krzysztof Gutfrański.

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:   Alek Hudzik, Paulina Jeziorek, Piotr Kowalczyk, Maciek Kuś, Agata 
  Pyzik, Pani Bogna (redaktor). 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, 60 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, Szymon  
  Żydek. Departament Publikacji: Ela Petruk, Paulina Sieniuć.
  Wolontariusze: Zofia Borysiewicz, Julia Dziubecka, Asia  
  Grzybowska, Ewa Gumkowska, 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

Notes.na.6.tygodni wydrukowano na papierach 
produkowanych przez Arctic Paper 
www.arcticpaper.com
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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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STAŻE	 
2010

styczne, kinematografia) oraz do 
studentów szkół podyplomowych 
w zakresie zarządzania i animacji 
kultury, także absolwentów wy-
mienionych kierunków, którzy nie 
ukończyli 28 roku życia. Praktyki 
odbędą się w państwowych i sa-
morządowych instytucjach kultu-
ry, organizacjach pozarządowych 
oraz firmach prowadzących działal-
ność związaną z obszarem kultury. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 
21 czerwca. •

Program Staże 2010 prowadzony  ɿ
jest przez Narodowe Centrum Kul-
tury. Oferta staży skierowana jest 
do studentów 3 – 5 roku studiów 
magisterskich, 3 roku studiów li-
cencjackich oraz 1 – 2 roku studiów 
uzupełniających magisterskich na 
kierunkach związanych z kulturą 
(np. historia, historia sztuki, kul-
turoznawstwo, animacja kultury, 
bibliotekoznawstwo, dziennikar-
stwo, etnologia, archeologia, ar-
chitektura, teatrologia, sztuki pla-

do 13.06 | www.nck.pl | www.kadrakultury.pl | www.kursnakulture.pl

SZTUKA  
GEJOWSKA  
Z POLSKI

racji występujących w  postmoderni-
stycznej kulturze i demokratycznym 
społeczeństwie. Mało tego – często 
to właśnie w niej tkwi awangardo-
wy i rewolucyjny potencjał sztuki, 
w zależności od tła społecznego 
i politycznego. W polskim kontek-
ście, gdzie homofobia bywa częścią 
oficjalnej polityki, a społeczeństwo 
ma heteronormatywny charakter, 
kultura gejowska posiada właśnie 
ten wywrotowy aspekt. Dlatego trze-
ba pisać o estetyce i  polityce sztuki 
gejowskiej w Polsce” – mówi o książ-
ce autor. Spotkanie promocyjne 
z autorem książki poprowadzi Jakub 
Banasiak. •

Wydany w tym samym czasie, co  ɿ
wielka wystawa w warszawskim Mu-
zeum Narodowym Ars Homo Erotica, 
album autorstwa Pawła Leszkowi-
cza, Art Pride. Gay Art from Poland 
to pierwszy tak obszerny przegląd 
polskiej sztuki gejowskiej. Reproduk-
cje dzieł omówione błyskotliwym ko-
mentarzem autora, odkrywają przed 
czytelnikami pokłady gejowskiej 
estetyki często omijanej i dezawu-
owanej w Polsce. „ten album zgodnie 
z tytułem wychodzi z afirmatywnego 
i emancypacyjnego założenia: too 
gay is good. Natomiast estetyka ge-
jowska jest jedną z równoprawnych 
oraz równoważnych stylistyk i nar-

spotkanie z autorem 17.06, godz. 20 | Warszawa, tr Mała scena, 
ul. Marszałkowska 8 | www.obiekt.pl

13-27.06.2010
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RUCHOMY  
PAMIĘTNIK

skiego dzieła o współczesnej formie. 
Drugim nurtem projektu są interdy-
scyplinarne prezentacje artystów 
pochodzących z ziem odzyskanych, 
którzy zajmują się tożsamością miej-
sca, m.in: Weronika Fibich (związana 
z teatrem Kana), Paweł Kula, Adam 
Witkowski, i.in. W ciągu całego roku 
będą oni prezentować gotowe pro-
jekty, oraz przygotowywać nowe, 
autorskie odsłony. Całość działań ma 
na celu nie tylko lepsze zrozumienie 
miejsca, w którym żyjemy, ale także 
zatrzymanie znikających wspomnień 
i przekazanie ich w nowoczesnej for-
mie artystycznej młodemu pokoleniu.  
W ramach projektu powstanie kata-
log  prezentujący teksty oraz prace 
zaproszonych artystów, dokumenta-
cję cyklu prezentacji, oraz płyta cd/
dvd.•

Ruchomy pamiętnik ɿ  to interdyscy-
plinarny cykl prezentacji z udziałem 
artystów, muzyków, pisarzy, twórców 
teatralnych. Ruchomy pamiętnik sku-
pia się na problemie pamięci miej-
sca, jakim jest Pomorze i cały teren 
tzw. „ziem odzyskanych”. Rdzeniem 
całości jest pomysł trójki twórców 
wywodzących się ze Słupska: pisa-
rza Daniela Odiji, muzyka Marcina 
Dymitera, oraz artysty wizualnego 
Ludomira Franczaka. Ruchomy pa-
miętnik to artystyczne działania na 
granicy reportażu, literatury, muzy-
ki, wideo. Głównym założeniem jest 
prezentacja relacji pokolenia pionie-
rów, którzy po 1945 roku przybyli na 
ziemie odzyskane – w tym przypadku 
do miasta Słupska położonego nad 
morzem Bałtykiem. Historia ma stać 
się bodźcem do powstania nowator-

cały 2010 rok | ruchomypamietnik.blogspot.com

ŻÓŁTE	 
ŚWIATŁO	

prezentacje baniek mydlanych w ob-
liczu światła Jakuba Bochenka (Kra-
ków), fotografie Chantal Martinelli 
(ii nagroda Digital Camera, Londyn),  
prace Krzysztofa Glistaka ( Bytom), 
instalacja zegarów Aleksandry i łu-
kasza Rosińskich (Warszawa, XYZ 
Design), performance Domasa Go-
dosbrolisa Raibysa (Litwa), występy 
zespołów jazzowych. •

Prezentacja Moniki Pawłow- ɿ
skiej Yellow Light ma za zadanie uka-
zać widzom nowy wymiar światła -
instalacje artystyczne, performance, 
iluminacje świetlne, laser, technika 
LED, teatr cieni, video art. to tylko 
niektóre z przygotowanych wraz Fir-
mą Oświetleniową Flash Professio-
nal pokazów i nowych technik oświe-
tlenia. W programie wieczoru m. in.: 

5.06, godz. 18:30-3:00 | Kraków, fabryka erDAL, ul. Żółkiewskiego 17 | 
strefadzialan.wordpress.com

filmpolska11_notes_r.indd   1 25.05.2010   12:45:34
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AUDIO.TR

ten rodzaj definiowania wrażeń jest 
metodą jedyną? Czy możliwa jest wi-
zja muzyki jako przestrzeni nieskoń-
czonej? Jakie są prywatne „metody 
słuchania” uczestników AUDiO.tR? 
O to, jak konstruuje wykonanie mu-
zyk, opowie Michał Pepol z Royal 
String Quartet, wysoko cenionego 
na międzynarodowej scenie młode-
go polskiego kwartetu smyczkowe-
go. •

Jedną z najbardziej rozpowszech- ɿ
nionych „metod słuchania” muzyki 
klasycznej jest próba prześledze-
nia budowy utworu, wyobrażonej 
jako struktury „architektonicznej”. 
A przecież pod wieloma względami 
ten rodzaj wyobrażenia wydaje się 
sprzeczny z istotą muzyki – ciągu zda-
rzeń w czasie. Czy takie doznawanie 
świata dźwięków dostępne jest laiko-
wi, który nie zna teorii muzyki? Czy 

8.06, godz. 19:30 | Warszawa, tr Mała scena, ul. Marszałkowska 8 | 
www.trwarszawa.pl 

ARTOUR  
2016

ARtour 2016 to projekt warsz- ɿ
tatów skierowany do dzieci i mło-
dzieży, mieszkających szczególnie 
zaniedbanych zarówno pod wzglę-
dem urbanistycznym, jak i społecz-
nym Dzielnicach Gdańska – Dolny 
Wrzeszcz, Przymorze i Nowy Port. 
Osoby te pochodzą ze środowisk 
zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym: uzależnienie od sub-
stancji psychoaktywnych, bez-
robociem, przerwaniem procesu 
edukacyjnego, przemocą słowną 
i fizyczną, bezdomnością. Brak 
możliwości konstruktywnego zago-
spodarowania wolnego czasu jest 
źródłem wielu dysfunkcji i postaw 
antyspołecznych. Energia, którą 
należałoby skanalizować w sposób 
gwarantujący prawidłowy rozwój 
psychospołeczny, zostaje często-

do grudnia 2010  | Gdańsk | www.kolonia-artystow.pl

kroć wyładowana w postaci agresji.  
Dodatkowy problem stanowi brak 
aktywności społecznej i dbałości 
o swoje otoczenie. Poprzez dzia-
łalność kulturalną, skierowaną 
do członków społeczności lokal-
nej i przez nich współtworzoną, 
można dokonać dzieła integracji 
i aktywizacji jego przedstawicieli. 
ARtour 2016 stanowi formę eduka-
cyjną, która poprzez naukę i zabawę 
jest w stanie wpłynąć pozytywnie na 
ten stan rzeczy.  Warsztaty będą pro-
wadzone w przestrzeniach instytucji 
kultury Gdańska. Będzie to swojego 
rodzaju podróż w czasie i przestrze-
ni, gdzie można poznać artystów 
i wydarzenia artystyczne, które na-
dają kształt i niepowtarzalne zna-
czenie w otaczającym nas obecnie 
świecie kultury w Gdańsku. •

PODRÓŻE	 
MIEJSKIE

Projekt realizowany jest w ramach 
Promised City, wspólnego projektu in-
stytutu Goethego i instytutu Polskie-
go w Berlinie, wspieranego przez m.st 
Warszawa.
Zgłoszenia przyjmowane są pod ad-
resem: contact-promised@warschau.
goethe.org, należy podać imię, nazwi-
sko, adres mailowy, numer telefonu 
komórkowego, numer dowodu oso-
bistego (potrzebny do zameldowania 
przejścia w specjalnych miejscach), 
informację nt. stopnia znajomości 
języka angielskiego, którym będzie 
się posługiwał Boris Sieverts. Liczba 
uczestników każdej wycieczki: 18 
osób.
Cena (wpłata przelewem po potwier-
dzeniu zgłoszenia udziału), wycieczki 
jednodniowe: 90 PLN w tym m.in. wy-
żywienie, koszt wypożyczenia rowe-
rów, transportu sprzętu. 
Wycieczki dwudniowe: 190 PLN 
w tym m.in. calodzienne wyzywienie, 
koszt wypozyczenia rowerow, nocle-
gu w namiotach, transportu sprzetu.
Ubiór i wyposażenie: obuwie tury-
styczne, ciepła odzież na wieczór, 
ubiór przeciwdeszczowy, śpiwór, do-
wód osobisty.•

Boris Sieverts od lat proponuje  ɿ
mieszkańcom aglomeracji (m.in. Ko-
lonii, Paryża) alternatywny sposób 
zwiedzania miasta. Zachęca do zejścia 
z ustalonych szlaków turystycznych, 
baczenia na codziennie pokonywane 
trasy. Wyprawa po mieście w towarzy-
stwie Sievertsa pozwala odkryć miej-
sca, które dotąd były niedostrzegane, 
uznane za banalne, a przez to wyklu-
czone jako atrakcyjne dla turysty. Zaj-
mują go zarówno granice jak i „niedo-
mknięte” przestrzenie, miejsca inten-
sywnie się rozwijające oraz te, które 
nie zostały dokończone lub powstały 
przypadkowo. interesują go rejony 
jeszcze nie zabudowane, sąsiadujące 
ze sobą zróżnicowane obiekty archi-
tektoniczne, a także wpływ mieszkań-
ców miast na kształt otoczenia. tym 
razem artysta z Kolonii zaproponuje 
alternatywny sposób zwiedzania War-
szawy. Artysta spogląda z zewnątrz – 
poznaje i analizuje zabudowę, energię 
miasta, ruch mieszkańców i odnajduje 
konotacje z innymi europejskimi me-
tropoliami; na tej podstawie opowiada 
swoją subiektywną historię wybranych 
miejsc. Boris Sieverts podważa przeko-
nanie o tym, że znamy swoje miasto. 

12-13.06, 10.07, 11.07 | start: godz. 10.00 przed kościołem św. Aleksandra, Plac 
trzech Krzyży | www.promised-city.org
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OKULARNIK  
I OKOLICE 

postrzeganie formy.
O cyklu Czecho-Słowacja, z którego 
pochodzą przedstawione na wysta-
wie obrazy igor Przybylski mówi: – 
Czechosłowacja zakończyła swoje 
istnienie 31 grudnia 1992 roku. Do 
dziś jednak te dwa kraje, zupełnie już 
odrębne, są ze sobą mocno powiąza-
ne. Szczególnie interesujące są kole-
je czeskie i słowackie. Lokomotywy 
w obu krajach są praktycznie takie 
same. Różnią się tylko detalami ma-
lowania i znakami przewoźników ko-
lejowych. Czecho-Słowacja jest próbą 
utrwalenia, znalezienia tego, co jesz-
cze z minionej epoki zostało i nadal 
funkcjonuje w kolejowej strukturze 
obu krajów. •

Wystawa igora Przybylskiego  ɿ
Brejlovec a okoli (Okularnik i okoli-
ce)  jest poświęcona lokomotywie 
serii 750/753/754 nazywanej Oku-
larnikiem bądź Nurkiem z uwagi na 
charakterystyczne ukształtowanie 
kabiny sterowniczej w kształcie go-
gli oraz okrągłe „okrętowe” okienka. 
Wystawa obejmuje cykl prac inspiro-
wanych niezwykłym designem Brej-
lovca, pojawią się  także stacje, na 
których te pojazdy można spotkać. 
istotna część wystawy to fotogra-
ficzna dokumentacja unikalnych 
wariantów malowań Brejlovca. Kil-
kadziesiąt kolorystycznych wcieleń 
tego samego pojazdu pokazuje, jak 
bardzo kolor może wpłynąć na nasze 

igor Przybylski: 754 - 018, z cyklu CZECHO – SłOWACJA, 2010

do 12.06 | Warszawa, Galeria m2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl

AUTOPORTRET: 
NOWOCZESNOŚCI

odsłania mroczne oblicze moderni-
zmu i modernizacji w międzywojen-
nych Niemczech. Poza tym m.in. esej 
Emiliana Ranocchiego dotyczący roli 
prędkości w sztuce futurystycznej 
z perspektywy współczesnego zglo-
balizowanego świata. Agostino De 
Rosa zajmuje się natomiast minimali-
styczną architekturą tadao Anda. •

Nowy, 30. numer kwartalnika  ɿ
„Autoportret” poświęcony jest no-
woczesnościom. W numerze między 
innymi tekst Pawła Jaworskiego 
o miastach filozofów nowoczesnych 
i ponowoczesnych. Ewa Zamorska-
Przyłuska omawia poglądy XX-wiecz-
nych pisarzy temat architektury 
modernistycznej. Michał Wiśniewski 

www.autoportret.pl 
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SYMPOZJUM  
WROCŁAW	70

i szkice prezentowane podczas mar-
cowej wystawy w Muzeum Archi-
tektury we Wrocławiu w 1970 roku, 
fotografie, stenogramy obrad, listy 
artystów, autorskie opisy projektów, 
filmy dokumentalne dotyczące tego 
wydarzenia czy teksty komentujące 
lub relacjonujące Sympozjum. Jest to 
zbiór niepełny, ale odpowiadający sta-
nowi zachowania i skromnej skali do-
kumentacji wydarzeń artystycznych 
w Polsce tamtego okresu. Odwołując 
się do owej przypadkowości w proce-
sie budowania archiwów, kuratorzy 
proponują nietypową formę katalogu 
– teczki, do której każdy może zabrać 
te materiały, które go interesują, two-
rząc swoje subiektywne archiwum 
i własną wersję tego wydarzenia. 
Wystawa jest rezultatem pracy dy-
plomowej przygotowanej w ramach 
Muzealniczych Studiów Kurator-
skich na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, w roku akademickim 
2008/2009 pod opieką naukową Boże-
ny Czubak, w którego realizację zaan-
gażowani są historycy sztuki: Jolanta 
Gromadzka, Maja Kokot, Magdalena 
Kownacka Katarzyna Słoboda, Albert 
Godycki. •

Oficjalnym celem odbywającego  ɿ
się w 1970 roku wrocławskiego Sympo-
zjum była próba konfrontacji rożnych 
sposobów współczesnego myślenia 
plastycznego, mająca doprowadzić 
do powstania we Wrocławiu wybit-
nych dzieł sztuki. Przyczyną jego zor-
ganizowania był jubileusz Powrotu 
Ziem Zachodnich i Północnych do Ma-
cierzy. Najwybitniejsi polscy artyści 
zostali zaproszeni do przygotowania 
projektów, które miały wykreować 
nową strukturę przestrzenno – urba-
nistyczną wciąż borykającego się ze 
zniszczeniami wojennymi Wrocławia. 
Wydarzenie to wzmiankowane jest 
w niemal każdym opracowaniu pol-
skiej historii sztuki nowoczesnej, 
lecz komentarz najczęściej ogranicza 
się do kilku zdań. Wokół Sympozjum 
narosło wiele mitów: jest postrze-
gane jako pierwszy manifest sztuki 
konceptualnej w Polsce, jako ostatni 
zjazd awangardy, ale również, jako 
organizacyjna porażka i wydarzenie, 
które może należałoby przemilczeć; 
każda z tych ocen jest jednocze-
śnie prawdziwa i nieprawdziwa. 
Na wystawie zgromadzono rozproszo-
ne materiały dotyczące Sympozjum: 
zachowane do dziś makiety, projekty 

do 19.06 | Warszawa, Fundacja Profile, Hoża 41/22 | www.fundacjaprofile.pl 

Henryk Stażewski: 9 promieni światła na niebie, Sympozjum Wrocław ’70, fot. Michał Diament
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WIDZĘ	 
RZECZY,  
KTÓRYCH NIE MA

– wystawa zaczerpnęła swój tytuł). 
Ekspozycja złożona jest głównie 
z prac znajdujących się w kolekcji Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie – jednej z najmłodszych instytucji 
sztuki w Europie (powołanej do życia 
w 2005 roku). W jego działalność, kie-
dy muzeum nie posiada jeszcze wła-
snego budynku, wpisany jest m. in. 
aktywny udział w produkcji nowych 
prac artystycznych odnoszących się 
do lokalnego kontekstu, transfor-
macji polityczno-społecznych, jak 
i aktywny udział w przepisywaniu 
historii sztuki najnowszej, gdzie 
swoje miejsce w międzynarodowym 
kanonie odnajdują zapomniani czy 
pominięci twórcy z Europy Środko-
wo-Wschodniej. Otwarcie wystawy 
w Polskim instytucie w Rzymie, wy-
stawy stanowiącej próbkę powyż-
szych instytucjonalnych strategii, 
zbiega się w czasie z zainaugurowa-
niem działalności MAXXi – Narodowe-
go Muzeum Sztuki XXi Wieku. Jest tym 
samym „przypisem” do międzynaro-
dowej debaty na temat przyszłości 
i powinności muzeów publicznych. 
artyści: Wojciech Bąkowski, tania 
Bruguera, Oskar Dawicki, Aneta 
Grzeszykowska, Sanja iveković , De-
imantas Narkevičius, Agnieszka Pol-
ska, Katerina Šedá, Piotr Uklański  
Kuratorzy: Sebastian Cichocki i Ana 
Janevski (Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie) •

Za pomocą instytucjonalnego  ɿ
narzędzia jakim jest muzeum, uczy-
my się zapamiętywać, konstruować 
historyczne kanony, ale i doskonalić 
się w sztuce zapominania. Rzeczy, jak 
i towarzyszące im narracje, znajdują 
swe miejsce w lub poza historią, prze-
tasowane za pomocą ekspozycyj-
nych roszad, peregrynacji pomiędzy 
salą wystawienniczą a magazynem, 
czy też siły uwikłania w mechani-
zmy legitymizacji władzy i prestiżu. 
Wystawa Vedo Cose Che Non Si Sono 
(Widzę rzeczy, których nie ma) stano-
wi zwięzłą opowieść o muzeum oraz 
jego kompulsywnej, ale i kapryśnej 
potrzebie akumulowania przedmio-
tów, za sprawą której instytucja 
staje się maszyną do konstruowania 
oraz redagowania historii sztuki, 
jak i historii powszechnej w ogóle. 
Prezentowane na wystawie prace od-
noszą się do procesu przełamywania 
oficjalnie funkcjonujących narracji 
historycznych, jak i metod kreowa-
nia własnych, prywatnych biografii. 
Artyści świadomi muzealnych strate-
gii, dokonują manipulacji na języku 
i pamięci, wskazując na to, co i jak ma 
zostać zapamiętane – niezależnie od 
tego czy będzie to powszechnie obo-
wiązująca retoryka „narodu wybrane-
go” (Uklański) czy osobiste mitologie 
(Bąkowski, z którego to pracy – będą-
cej dla artysty „pomnikiem” dedy-
kowanym rozmowie z przyjacielem 

Oskar Dawicki, Bałwan cytatów, instalacja (śnieg, guziki, chłodziarka), 2005

do 6.09 | Włochy, rzym, instytut Polski, Via Vittoria Colonna 1 | 
www.artmuseum.pl
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IDEALNA  
WYSTAWA

groteska – próba przedstawienia rze-
czywistości, jednak w przerysowanej, 
Absurdalnej formie, wyolbrzymia-
jącej istniejące problemy. Ważnym, 
często powracającym w pracach 
grupy problemem jest awangardowy 
paradygmat oryginalności i nowości 
w sztuce. 
Projekt zakłada najobszerniejszą jak 
dotąd prezentację dorobku grupy Azor-
ro, bazującą na koncepcji wystawy re-
trospektywnej. tytuł i formuła pokazu 
zdradzają jednak ironiczne podejście 
do tematu samej retrospektywy.
Na wystawę składa się prezentacja 
wybranych filmów oraz archiwum 
złożone z obiektów, rysunków i do-
kumentacji w różnej formie. Wybór 
materiałów na ekspozycję jest próbą 
nowego spojrzenia na działalność 
grupy, która weszła już do oficjal-
nego kanonu współczesnej polskiej 
sztuki. •

Grupa artystyczna używająca też  ɿ
nazwy Supergrupa Azorro, powsta-
ła w 2001 roku. Dowcipne działania 
grupy stanowią swoistą przeciwwa-
gę dla egzystencjalnej powagi sztuki 
krytycznej poprzedniej dekady; nie 
są one jednak pozbawione głębszych 
treści, zawierają dozę ironii określa-
nej jako „lekki krytycyzm”. Głównym 
tematem podejmowanym przez Azor-
ro jest artystyczny światek galerii, 
wystaw, kuratorów i marszandów. 
Jak pisze Magdalena Ujma: „Człon-
kom Azorro udało się bycie artystami 
bez tworzenia sztuki”. W ich filmach 
przewija się problem roli artysty 
w społeczeństwie, stawianych przed 
nim oczekiwań, mitów i stereotypów 
z nim związanych. Z drugiej strony 
podejmują też kwestię funkcjonowa-
nia dzieła sztuki i jego odbioru. ich 
działania opierają się na ironii i hu-
morze. Ważną figurą jest tu również 

Grupa Azorro: idealna wystawa

do 26.09 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | 
www.csw.torun.pl

REWOLUCJA  
TO NIE  
KOLACJA

kazana w pochodzącym z 1967 roku 
filmie Jean – Luca Godarda La Chino-
ise fascynacja paryskiej młodzieży 
polityką komunistycznych Chin zde-
rza się z otwartym oporem inteli-
gencji polskiej wobec reżimu Polski 
Ludowej. Postrzegane na Zachodzie 
jako modne gadżety podobizny Mao, 
Lenina i Che Guevary budziły w tym 
samym czasie w Polsce skrajnie od-
mienne emocje. Praca Anny Baum-
gart pokazuje, w jaki sposób kultura 
masowa zmienia znaczenie znaku; 
wytworzony przez lewicowy dyskurs 
symbol, multiplikowany i powielony 
w setkach egzemplarzy zmienia się 
w wyzutą z pierwotnego znaczenia 
dekorację.•

La révolution n’est pas un dîner de  ɿ
gala Anny Baumgart to pierwsza od-
słona projektu dotyczącego szeroko 
pojętej „ikony rewolucji”, poblemów 
polskiej awangardy, jej depolitycyza-
cji (w reakcji na epizod socrealizmu), 
sakralizacji oraz przechodzenia na 
pozycje liberalne. Stanowi komentarz 
do polityki wytwarzania, powielania 
i transponowania sfery symbolicz-
nej. Polska jawi się na tle Europy jako 
kraj o szczególnie zawiłej historii – 
katolicka i konserwatywna tradycja 
stanowiła w PRL źródło emancypacji 
i oporu wobec wypaczonej doktry-
ny komunistycznej. Anna Baumgart 
podjęła próbę eksploracji ikonosfery 
politycznej Francji i Polski w 1968; po-

Anna Baumgart, fot. prasowe wystawy Anny Baumgart Rewolucja to nie kolacja w galerii 
lokal_30 

do 20.06 | Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17B/30 | www.lokal30.pl
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RZECZY  
BUDZĄ	 
UCZUCIA

ekspozycji motywem wiodącym. Emo-
cje są niedocenianym, choć naszym 
zdaniem bardzo ważnym czynnikiem 
poznawczym współczesnej sztuki, 
który chcemy ujawnić z całą ich bez-
pośredniością. Określenie „narracje” 
w odróżnieniu od określenia „zbiory’, 
użytego w poprzedniej edycji Kolek-
cji CSW, akcentuje nowy wybór prac 
i narracje zawarte w dziewięciu wyod-
rębnionych przestrzeniach ekspozy-
cji. Podkreślenie poznawczych funk-
cji uczuć jest jedną z idei tego pokazu.  
Otwarciu wystawy towarzyszy pokaz 
filmu Romana Opałki w Galerii Labo-
ratorium •

Nowa ekspozycja prac z Kolekcji  ɿ
CSW przedstawiona zostanie w całko-
wicie nowej postaci i układzie, bliższa 
bowiem będzie formule wystawy zbio-
rowej obejmującej kilka wybranych 
zagadnień niż kompleksowemu prze-
glądowi zbiorów. Po pięciu poprzed-
nich prezentacjach kolekcji nie jest 
już konieczne udowadnianie, że CSW 
posiada pokaźny zbiór prac, warto na-
tomiast wydobyć potencjał nowych 
treści, które w nim tkwią. Zaprezento-
wane zostanie również wiele prac nie 
pokazywanych w ostatnich latach.  
Emblematem ekspozycji są dwie prace 
Martina Creeda: neony Rzeczy i Uczu-
cia, a zagadnienie emocji będzie w tej 

Witalij Komar, Aleksander Melamid: Wybór społeczeństwa. Najbardziej pożądany i najmniej 
pożadany, 2001, olej na płótnie

22.06-31.12 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

MORZE

poprawności”. Morze to także lekcja 
geografii w dobie jej końca – szkic do 
nowej mapy świata, która nie opiera 
się już na fizycznych odległościach, 
lecz na kulturowych, ekonomicznych, 
cywilizacyjnych i komunikacyjnych 
dystansach. Morze wreszcie, to tytuł 
miesięcznika wydawanego w latach 
30. XX wieku przez Ligę Morską i Kolo-
nialną, trybuny polskich mocarstwo-
wych aspiracji. synonim naszych 
narodowych zmagań z tożsamością 
i miejscem w świecie. •

Morze ɿ  to summa zamorskich 
doświadczeń Janka Simona. Podró-
żując od wielu lat do Azji, Afryki, na 
Karaiby artysta tropił nie tylko ślady 
kolonializmu, ale również analizo-
wał przemiany własnej świadomo-
ści, od ekscytacji po rozczarowanie 
towarzyszącą podróżom natrętną 
i powszechną aurą egzotycyzacji. Ba-
dając mechanizmy – polityczne i eko-
nomiczne – podbojów kolonialnych 
Simon weryfikuje również współcze-
śnie przyjęte standarady „politycznej 

Janek Simon: Smutek tropików 

do 10.06 | Warszawa, raster, ul. Hoża 42 m 8 | www.raster.art.pl
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DOTYKAĆ	 
BARDZO  
PROSZĘ	

konstrukcja nakłania do ingerencji: 
rozpięcia guzika, podwinięcia frag-
mentu materiału. W ten sposób widz 
postawiony zostaje na pozycji agre-
sora, kogoś kto rozbiera, dotyka. Bo 
o granicach cielesnej nietykalności 
i ich naruszaniu mówią prace Basi 
Bańdy. •

Druga prezentacja z cyklu  ɿ Do-
tykać bardzo proszę to prace Basi 
Bańdy. Artystka tworzy w sali Galerii 
Wozownia, laboratorium sztuki, in-
stalację złożoną z obiektów prowo-
kujących do dotykania. Duża część 
wcześniejszych prac Basi Bańdy 
operuje prowokacją dotykową – ich 

Basia Bańda: Mięciutko

do 6.06 | toruń, Galeria Wozownia, ul. rabiańska 20 | www.wozownia.pl

ZJAWISKA  
KAPILARNE

Pojawienie się linii sieci kapilarnej 
na ścianach Cysterny Wodnej jest 
metaforycznym obudzeniem do ży-
cia obiektu stanowiącego zabytek 
architektury (zrewitalizowany przez 
wybitnego artystę japońskiego ta-
dashiego Kawamatę). Charakter tej 
architektury, znajdującej się poniżej 
poziomu ziemi, związany jest z tym co 
ukryte, wewnętrzne i podskórne. Cie-
pła czerwień neonowej sieci jest swo-
istą transfuzją energii, bowiem kolor 
ten nieodmiennie kojarzy się z tym, 
co dynamiczne, żywe, ogrzewające. 
Jest to zatem rodzaj chromoterapii – 
leczenia kolorem i światłem. •

Na powierzchni zewnętrznej i we- ɿ
wnętrznej unikalnego obiektu jakim 
jest Cysterna Wodna CSW powstanie 
instalacja świetlna autorstwa izabeli 
Żółcińskiej utworzona przez delikat-
ne linie świecącego na czerwono neo-
nu giętego. Odtwarzają one strukturę 
sieci połączeń naczyń kapilarnych, 
których główną funkcją jest wymia-
na płynów, dostarczanie odżywczych 
substancji na przekór działaniu siły 
grawitacji. Struktury tego typu wy-
stępują w roślinach i organizmach 
zwierząt i ludzi. Naczynia kapilarne 
mają także zastosowanie w nowo-
czesnych technologiach.

izabela Żółcińska: Cysterna exterior

12.06-18.08 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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KATOLICY  
W KRONICEZA  

ŻELAZNĄ	 
BRAMĄ

tuje o „nich”, przewrotnie nawiązuje 
do „niech nas zobaczą”, „katolickigo 
coming out’u”. to wystawa o języku 
sztuki polskiej (albo deficycie/wyklu-
czeniu pewnych języków) oraz repre-
zentacji (lub braku) jednej z grup wy-
znaniowych (domi nującej) w polskiej 
sztuce i narzędzi wizualnych (widzial-
nego rytuału), którymi się posługuje. 
Wystawa składa się z prac zaproszo-
nych artystów oraz dokumentacji 
i  perswazyjnych gadżetów. Część 
z nich nie była jak dotąd pokazywa-
na z różnych powodów: braku okazji, 
z racji niezainteresowania polskiego 
art-worldu tematem, obawą i auto-
cenzurą niektórych instytucji sztuki. 
Wreszcie, niektórzy z zaproszonych 
artystów/artystek nie spotkaliby się 
ze sobą w podobnym zestawieniu, 
z klucza np.: preferencji kuratorskich, 
galeryjnych „stajni”, światopoglądu, 
rankingów, mody etc.•

tytuł wystawy  ɿ Katolicy w Kronice 
nawiązuje do typu wystaw zbioro-
wych (odwołujacych się do kategorii 
narodowych, wiekowych etc.) w ro-
dzaju: Sztuka chińska w Zachęcie, 
Młoda sztuka polska etc., podejmując 
kwestię języka i reprezentacji katoli-
ków czy katolicyzmu w sztuce Polskiej 
(bądź jej deficytu). Katolicy w Kronice 
brzmi zarazem niczym Ekolodzy/
Lewacy/Geje w Kronice, z jakimi to 
naznaczającymi głosami spotkała się 
wielokrotnie bytomska instytucja, 
stawiając pytanie: czy mniejszość 
może podobnie stygmatyzować więk-
szość lub czy jednocześnie może do-
wolnie reprezentować/ upominać się 
o inne grupy? Czy Kronika (konkretna 
instytucja o wyraźnej tożsamości) 
ma prawo zrobić taką wystawę,stać 
się „adwokatem diabła”? Projekt 
Katolicy w Kronice posiada zatem 
charakter nieco etnograficzny, trak-

Marek Wasilewski: transmisja, fragment instalacji, 2005

do 15.07 | Bytom, Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

nego w 1942. Jego tereny były przed 
drugą wojną światową centrum życia 
społeczności żydowskiej. Od 1989 po-
między blokami zaczęły powstawać 
inne budynki: postmodernistyczne 
apartamentowce, biurowce, hotele, 
które niszczą tereny zielone i orygi-
nalny układ przestrzenny osiedla. 
istotnym wymiarem pracy Heidrun 
Holzfeind jest ukazanie kolejnych 
warstw, sięgnięcie w historię miejsca. 
Artystka, która zazwyczaj pracuje 
na styku rzeźby, architektury i spo-
łecznej historii miejsc, na wystawie 
w CSW prezentuje instalację wideo 
inspirowaną przemianami tkanki fi-
zycznej i społecznej blokowiska od 
czasu, gdy w latach 60. wprowadzili 
się tu pierwsi mieszkańcy. •

tematem artystycznych poszu- ɿ
kiwań Heidrun Holzfeind w Warsza-
wie jest życie codzienne osiedla Za 
Żelazną Bramą. Artystka przepro-
wadziła rozmowy z mieszkańcami 
bloków i pracownikami ich punktów 
usługowych, nagrała ścieżkę dźwię-
kową w i dookoła bloków, na klat-
kach schodowych, w mieszkaniach, 
przedsionkach, sklepach, parkingach, 
trawnikach, placach zabaw; szuka-
ła fragmentów filmów i seriali z lat 
70., w których pojawia się to osiedle. 
Zaprojektowane na racjonalnych za-
sadach konstrukcyjnych socjalistycz-
ne bloki Za Żelazną Bramą zbudowa-
no tuż obok Ogrodu Saskiego (to jego 
brama dała nazwę osiedlu), na ru-
inach tzw. małego getta zlikwidowa-

Osiedle Za Żelazną Bramą, fot. materiały CSW

do 13.06 | Warszawa, CsW, Galeria Wejście, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl



26      notes.61 orientuj się orientuj się  notes.61      27

SEANS

istą filmową fabułę. Jest to dość po-
strzępiona opowieść, złożona z wy-
cinków zasłyszanych, wyczytanych 
i najczęściej wątpliwych anegdot 
na temat szamańskich procederów, 
fantastycznie nielogiczna i niecią-
gła w strukturze jak pierwsze próby 
filmowych tricków. Pociągnięte sre-
brzystą farbą płótna mają przypo-
minać zakurzone strzępy filmowej 
taśmy, uzmysławiając aurę tamtych 
czasów. Niewiarygodność przytacza-
nych historii to potwierdzenie statu-
su kina jako magicznego wehikułu, 
gdzie seans filmowy staje się tak 
niebywały jak seans spirytystyczny.  
tekst: Anna Czaban •

W wystawie  ɿ Seans Zofia Niero-
dzińska przywołuje mroczny klimat 
spotkań spirytystów z poczatku XX 
wieku oraz hipnotyczny zachwyt nad 
wynalazkiem kina wraz z jego chary-
zmatycznym anturażem pierwszych 
filmowych projekcji. Na wystawę 
składają się obrazy na płótnie, które 
artystka nie przypadkowo umieści-
ła w galerii Starter, znajdującej się 
w pięknej secesyjnej kamienicy, prze-
strzeni niegdyś mieszkalnej, która 
jakby w naturalny sposób przywołuje 
scenerię spirytystycznych zgroma-
dzeń. Przedstawione na obrazach 
sceny wywoływania duchów układa-
ją się jednocześnie w narrację, swo-

Zofia Nierodzińska: Seans

2-7.06 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl

WITRYNA

* W nadchodzących dniach mija 
dokładnie rok od zawieszenia dzia-
łalności autorskiej galerii Witryna, 
działałającej od września 2007 do 
czerwca 2009 roku. Witryna prezen-
towała dzieła poza tradycyjnym 
kontekstem muzeum czy galerii 
znajdując się na pograniczu instytu-
cji i przestrzeni publicznej. Witryna 
została zamknięa jako sprzeciw kura-
torek wobec próby przejęcia projek-
tu przez kierownictwo infoQultury. 
Galeria miała wznowić działalność 
w porozumieniu z nowym zarządcą 
lokalu. Obietnica dyrektora Biura Kul-
tury o wyłonieniu w drodze konkursu 
nowego zarządcy infoQultury pozo-
stała niespełniona. Kilkusetmetro-
wym lokalem, w którym niewiele się 
dzieje, kieruje wciąż ta sama osoba. 
W czasie obchodów zawieszenia 
działalności Witryny nadzorujące 
spojrzenie powraca jak echo. Wy-
dobywa na światło niedotrzymane 
przez urzędników kultury słowo. Kto 
jeszcze czuje na sobie jego ciężar? •

W rocznicę stypy po Witrynie*  ɿ
w oknie lokalu Bęc Zmiany Julia 
Staniszewska i Agnieszka Sural - ku-
ratorki orginalnej Witryny z placu 
Konstytucji w Warszawie - prezen-
tują fragment monitoringu pracy 
Oskara Dawickiego 10 000 PLN. 
W ramach swojej pracy artysta 
upublicznił hipotetyczny budżet 
na realizację wystawy eskponując 
go w Witrynie w postaci pliku bank-
notów. Dodatkowo w przestrzeni 
galeryjnej zainstalowano dwie ka-
mery przemysłowe, nadzorujące  
bezpieczeństwo wystawionych pie-
niędzy. Kamery miały zarejestrować 
potencjalnych grabieżców 10 000 
PLN. Zarejestrowany obraz sytuacji 
z wnętrza i sprzed Witryny stał się 
jednak źródłem informacji na temat 
widzów i przypadkowych świadków 
wystawy. taśma z monitoringu pra-
cy stała się panoptycznym studium, 
umożliwiającym obserwowację wi-
dzów, którzy często nie wiedzieli lub 
zapominali, że są obserwowani.

do 14.06 | Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | www.funbec.eu
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NIE KOBRO 
NIE CITY

jej twórczości. Przez lata badań, 
wystaw i edukacyjnych działań do-
prowadziło do jej spopularyzowania 
w Polsce i daleko poza jej granicami. 
Międzynarodowe uznanie, jakim 
cieszy się obecnie sztuka Kobro, jest 
zasługą kuratorów i badaczy zwią-
zanych z tą muzealną instytucją.  
Należy zauważyć, że z żadnym ze 
wspomnianych środowisk, pielęgnu-
jących pamięć o wielkiej polskiej 
artystce, nie dyskutowano pomysłu 
nazwania inwestycji mianem „Kobro 
City”. Nie odbyła się żadna publiczna 
debata na temat tego tak istotnego 
dla miasta symbolicznego gestu. 
trudno dostrzec przesłanki, które 
przemawiałyby za nadaniem takiej 
nazwy. Przeciwnie: można raczej 
utwierdzić się w przekonaniu, że nie 
jest to przedsięwzięcie w szczególny 
sposób bliskie ideom i wartościom, 
których wyrazicielką była Katarzyna 
Kobro. (...) Należy zatem mocno wąt-
pić w to, że nadanie im nazwy „Kobro 
City” przyczyni się do upowszechnie-
nia wiedzy o życiu i twórczości artyst-
ki. to raczej nowe przedsięwzięcie 
zyska na skojarzeniu z jej osobą. (...) 
Na tak instrumentalne traktowanie 
wielkiej artystki zgody być nie może.  
Dlatego w imieniu tych wszystkich, 
którym leży na sercu dobre imię Kata-
rzyny Kobro, zwracamy się z apelem 
o odstąpienie od pochopnego pomy-
słu nadania nowym łódzkim inwesty-
cjom miana „Kobro City”. 
Więcej na FB: Apel w sprawie Kobro. •

Protest przeciwko instrumental- ɿ
nemu wykorzystaniu dorobku Kata-
rzyny Kobro został podpisany przez 
kilkudziesięciu przedstawicieli śro-
dowiska sztuki. Oto jego fragment:
Postać i dorobek Katarzyny Kobro, 
przez lata znane jedynie specjali-
stom, obecnie stanowią dobro pu-
bliczne, a dla łodzian – przedmiot 
dumy i istotny punkt odniesienia 
w budowaniu własnej tożsamości.  
to rosnące uznanie dla wartości 
dzieła Kobro cieszy, jednak sposoby, 
na jakie próbuje się je wykorzystać, 
budzą niekiedy poważne zastrze-
żenia. Jedną z ostatnich inicjatyw 
odnoszących się do postaci wielkiej 
artystki, jest idea nazwania „nowego 
centrum łodzi”, wielkiej inwestycji 
planowanej w okolicach dworca łódź 
Fabryczna, mianem „Kobro City”. Pra-
gniemy wyrazić głębokie zaniepoko-
jenie tą inicjatywą, biorące się z oba-
wy, iż służy ona jedynie legitymizacji 
przedsięwzięcia nie mającego z jej 
osobą i dorobkiem nic wspólnego.  
Katarzyna Kobro jest do dziś wzorem 
bezkompromisowości i artystyczne-
go radykalizmu. Jej dzieła zajmują 
obecnie w światowej historii sztuki 
miejsce obok dzieł Rodczenki czy 
Mondriana. W latach 30. wspiera-
ła wraz z mężem, Władysławem 
Strzemińskim, tworzenie w łódz-
kim Muzeum Sztuki słynnej kolekcji 
międzynarodowej awangardy. Za 
owo niezwykłe wsparcie Muzeum 
odpłacało się upowszechnianiem 

www.msl.org.pl

Katarzyna Kobro: Kompozycja przestrzenna, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w łodzi
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CHORYZONTY 

konwencje od klasycznego graffiti, 
poprzez ikonografię zaczerpniętą 
z oldskulowych gier komputerowych 
i komiks, do języka współczesnej po-
pkultury. Jego rysunki są spełnieniem 
futurystycznych wizji z początku 
poprzedniego stulecia; miejsce bu-
dynków zajmują gigantyczne litery. 
Z okien wieżowców widać tylko są-
siednie okna. W tej monumentalnej 
przestrzeni Chory umiejscawia kilka 
historii „z życia”... •

Chory (rocznik 1976) jest Berliń- ɿ
czykiem, streetartowcem, projek-
tantem liter i twórcą działań zwią-
zanych z przestrzenią publiczną. 
Współzakładał legendarne grupy Sr 
i Wtk, namiętniej kolekcjonuje płyty 
winylowe. Swoją przygodę z kulturą 
hip-hop zaczynał jeszcze w latach 80.  
Na wystawie prezentowana jest se-
ria wielobarwnych rysunków odno-
szących się do topografii miejskiej 
Berlina. Artysta łączy w nich różne 

do 6.06 | Warszawa, Galeria start, ul.1-go sierpnia 36a | 
www.galeriastart.blogspot.com

WESTERN

pokolenia, przez kilka lat prowadził 
autorski fotoblog Accidents Will Hap-
pen (którego nazwa to tytuł piosenki 
Elvisa Costello). Obrazki z życia co-
dziennego własnego oraz przyjaciół, 
oniryczne sceny przyrody, miejskie 
ulice, nocne przyjemności, muzyka, 
sztuka, telewizor, koszykówka – to 
wszystko regularnie wracało w pra-
cach Kuby. Z tych kilku tysięcy zdjęć 
Dąbrowski wybrał kilkaset najlep-
szych i ułożył je tak, aby stworzyły coś 
na kształt serii teledysków. Muzykę 
na żywo – w programie przygotowa-
nym specjalnie na tę okazję – zagrały 
Pustki, kilkanaście improwizacji zbu-
dowanych wokół tematów znanych 
alternatywnych hitów. •

Western ɿ  to pierwsza książka Kuby 
Dąbrowskiego. Małe wydawnictwo 
o polskiej zimie stulecia, oglądaniu 
filmów, leżeniu w łóżku i wycieczkach 
do zoo. Bardziej jak EPka niż prawdzi-
wy long play. Kuba mówi, że to tro-
chę jak wrzut na bloga, tylko że na 
papierze. Zdjęcia (oprócz dwóch) nie 
były pokazywane wcześniej. Książka 
wyszła tylko w 300 egzemplarzach, 
każdy jest ręcznie sygnowany i nu-
merowany. Wydawnictwo nie trafi do 
obiegu księgarskiego.
Drugim jednorazowym projektem Dą-
browskiego był majowy Fotokoncert 
z zespołem Pustki w warszawskiej 
komunie.warszawa. Dąbrowski, bo-
daj najciekawszy fotograf młodszego 

Kuba Dąbrowski: Western Chory, materiały galerii

www.kubadabrowski.com 
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TAMAGOTCHI OSWAJANIE  
PRZESTRZENI 

wbudowany komputer. Tamagotchi 
to także tytuł wystawy Jakuba Pie-
leszka. Artysta zajmuje się głównie 
malarstwem. Jego twórczość definiu-
je z jednej strony pasja kolekcjono-
wania, z drugiej eksperymentowanie 
z materiałem. tematem prac może 
stać się niemal wszystko – pojazdy, 
zwierzęta, znaki czy postać z japoń-
skiej zabawki. •

„nie mogę już nic więcej zmienić, 
przesunąć czy wyobrazić sobie 
czegoś nowego”. 
Ceramika Grega Payce’a jest sztuką, 
która jest aktywnie zaangażowana 
w przestrzeń. Ostatnie prace arty-
sty wkraczają na nowe terytorium: 
terytorium mediacji. tutaj prace 
Payce‘a stają się inteligentnym ko-
mentarzem mediacji jako procesu 
wiążącego sztukę tradycyjną z nową 
i współczesną. 
Prace Smith są zdecydowane w um-
acnianiu swoich stwierdzeń, nie 
są to slogany, czy próżne refleksje. 
Emanuje od nich myśl i piękno, które 
są rzadko spotykane razem w sztuce 
współczesnej. •

tamagotchi to elektroniczna  ɿ
zabawka, wirtualne zwierzątko, 
którym należy się opiekować, stwo-
rzona w Japonii przez Aki Maitę. 
Szczególną popularność zyskała 
w drugiej połowie lat 90. Kształtem 
przypomina niewielkich rozmiarów 
plastikowe jajko wyposażone w trzy 
małe przyciski i wyświetlacz ciekło-
krystaliczny. Całością steruje prosty 

W zapowiedzi wystawy  ɿ Oswa-
janie przestrzeni czytamy: – Prace cz-
wórki kanadyjskich artystów, Heleny 
Hadały, Grega Payce‘a, Katie Ohe oraz 
Laurel Smith tworzą dynamiczną 
interakcję z przestrzenią.  
Odbiorcy sztuki Hadały rozpoznają 
w artystce przekonującą poetkę 
wschodniej subtelności. Artystka 
potrafi również, z charakterystyczną 
dla swoich prac siłą, połączyć elementy 
zauważalne z elementami, które trzeba 
najpierw odkryć, aby je zauważyć.
Ohe jest prawdziwym czarodziejem, 
jeśli chodzi o choreografię przestrze-
ni. Jej prace nigdy nie są statyczne. 
Artystka uważa, że jej rzeźby są 
skończone dopiero wtedy, kiedy 

Robert Pieleszek: tamagotchi Katie Ohe: Weeping Bees

25.06-25.07 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl 11.06-18.07 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl
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DEMISTYFIKACJA 
RZECZYWISTOŚCI

dzi w obraz ruchomy, w film będący 
animowanym malarstwem artysty. 
Całość przenika autorska wizja ko-
munikacji międzyludzkiej realizującej 
się bądź to na bujnym łonie przyrody, 
bądź na tle pejzażu miejskiego, pośród 
fetyszy, ikon i gadżetów współczesno-
ści, stanowiących swoiste post-deko-
rum dla zaskakujących sytuacji. •

Krzysztof Skarbek z sześćdziesię- ɿ
ciu pięciu obrazów buduje w Galerii 
Entropia szczególną scenografię, 
która wprowadza widza w świat ba-
śni dla dorosłych. Wielowarstwowa 
struktura formalna wystawy, w której 
zabiegi czysto malarskie spotykają się 
z graficznymi i z fotografią, w pewnym 
momencie niepostrzeżenie przecho-

Krzysztof Skarbek, z cyklu Demistyfikacja rzeczywistości 

1 – 21.06.2010 | Wrocław, galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl 

POLSCY  
ARTYŚCI	 
NA PARADE 

ni publicznej. Na potrzeby Parade 
artystka zaprojektowała specjalne 
kokony ludzkich rozmiarów. Grupa 
polskich artystów – Joanna Warsza, 
Roman Dziadkiewicz i Wojtek Kosma 
– w ramach „Rynku idei” rozłożyli 
swoje „stragany”, które zamieniły się 
w instalacje i sceny performensów. 
W konferencji wzięli udział polscy fi-
lozofowie, socjolożki, urbaniści, akty-
wistki i architekci: Małgosia Bocheń-
ska, Joanna Erbel, Ewa Majewska, 
Lidia Makowska, Krzysztof Nawratek, 
Michał Kozłowski. •

Parade ɿ  to organizowana  przez 
Critical Practice (zespół badawczy 
Chelsea College of Art & Design 
w Londynie) razem z kuratorem Kubą 
Szrederem  otwarta konferencja do-
tycząca kwestii „bycia publicznym„. 
W wydarzeniu mocno zaznaczyli 
swoją obecność polscy artyści i archi-
tekci. Aleksandra Wasilkowska i Mi-
chał Piasecki, wspólnie z członkami 
Critical Practice zaprojektowali śro-
dowisko architektoniczne dla Parade. 
Joanna Rajkowska zajęła się zmysło-
wym, cielesnym aspektem przestrze-

17-23.05 | Londyn | www.criticalpracticechelsea.org 

konstrukcja Aleksandry Wasilkowskiej i Michała Piaseckiego, fot. Joanna Erbel
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TEREN  
BUDOWY 

z historiami i mitami o Chełmnie oraz 
podzielić refleksjami dotyczącymi wy-
branych przestrzeni. ich uczestnicy 
przygotują ogromne, trójwymiarowe 
litery i ułożycie je w jednowyrazo-
we hasła, które zostaną wymyślone 
w czasie warsztatów i umieszczone 
w ważnych dla nich miejscach prze-
strzeni publicznej. Litery pozostaną 
w mieście przez jedną niedzielę. •

Chełmno jest pięknym, małym  ɿ
miastem. Niewielu mieszkańców 
w natłoku codziennych zajęć, zasta-
nawia się nad jego historią i architek-
turą.  Fundacja Form i Kształtów po-
stanowiła  wykorzystać wspomnie-
nia mieszkańców Chełmna i stworzyć 
teren Budowy. 
Na warsztatach organizowanych przez 
Fundację będzie można zapoznać się 

19-20.06 | Chełmno | www.formy.art.pl

1994 

których kręciło się niegdyś życie 
konsumenckich mas. 1994 to nie jest 
ani piekło, ani niebo rzeczy, prędzej 
coś pomiędzy. Nie jest to też rzecz 
kultowa, raczej powszednia, banal-
na. to taki poziom zero reklamowej 
fotografii i komercyjnej fantazji” 
– napisał we wstępie Adam Mazur 
Mikołaj Długosz (ur.1975). W latach 
1999-2002 studiował w PWSFit w ło-
dzi, zaś od 2002 roku utrzymuje się 
z fotografowania ludzi dla ilustro-
wanych magazynów (m.in. „L’Uomo 
Vogue” i angielskiego „tank Maga-
zine”). Wystawiał swoje prace na 
wystawach zbiorowych w Polsce i za 
granicą. Laureat nagrody Chimera 
2005 za okładkę Magazynu Lajfsty-
le. Autor albumu i wystawy Pogoda 
ładna, oraz albumu Real Foto bę-
dącego zbiorem zdjęć znalezionych 
w internecie.
Publikacja ukazała się dzięki wspar-
ciu otrzymanemu od: Coca-Cola.•

Album i wystawa  ɿ 1994, autorstwa 
Mikołaja Długosza, to refleksja nad 
podstawami współczesnej polskiej 
kultury konsumpcyjnej. Prezentuje, 
pochodzące z epoki definiowanej 
przez turbokapitalistyczne przyspie-
szenie Planu Balcerowicza, marzenia 
o towarach i konsumpcji, rzeczy do-
stępnych po okazyjnej cenie i w du-
żej ilości w sieciach hipermarketów. 
Prezentowane przez Długosza foto-
grafie „pakszotowe” powstały w 1994 
r. na potrzeby druków promocyjnych. 
„W 1994 Mikołaj Długosz łączy pasję 
antropologa codzienności, kolekcjo-
nera nudnych fotografii i wrażliwe-
go na urodę świata estety. 1994 to 
katalog rzeczy bez ceny, wyjętych 
niejako z komercyjnego kontekstu, 
choć przecież nie z historii, o czym 
świadczy tytuł projektu. Abstrakcyj-
ne tło i konkret towaru, to zostaje, 
podobnie jak wspomnienia z rze-
czami związane, z  fetyszami, wokół 

17.06-17.07 | Warszawa, Galeria m2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl 
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WRACAMY  
Z POLOWANIA 

Męczy nas, że nie potrafimy odróżnić 
zwierzęcej namiętności do parzenia 
się, jak zwierzę z ciałem innego zwie-
rzęcia, od genealogii rodzinnej i hi-
storii. i ten zamęt w nas się podwa-
ja, ponieważ selekcja dokonywana 
przez śmierć jest równie przypadko-
wa, jak sukcesja osobników, których 
możliwość osobniczego istnienia 
zależy wyłącznie od przypadkowych 
skutków spółkowania. Rozmnażanie 
płciowe skazane na kaprys, kapryśne 
wybory śmierci i wyrywkowa świa-
domość takiego właśnie istnienia 
(płynnie odtwarzana przez sen, zmie-
niana i zaciemniana przez mowę) 
to jedna i ta sama rzecz oglądana 
jednocześnie. (Pascal Quignard, Seks 
i trwoga).•

Projekt  ɿ Wracamy z polowania 
podejmuje problem mocno nadal 
zakorzenionego w kulturze męskie-
go wzorca, który jest nierozerwalnie 
związany z przemocą. Odwołuje się 
do motywów zaczerpniętych z dzie-
cięcych zabaw (w tropienie, w zabi-
janie, w wojnę), z klasycznej baśni 
i horroru filmowego (figura człowie-
ka-psa, człowieka-wilka, wilkołaka). 
Przede wszystkim jednak czerpie ze 
specyficznej stylistyki i obrzędowości 
myśliwskiej, a także z pornografii – 
znajdując paralelę między tym, co sek-
sualne (wyuzdane) i tym, co związane 
jest z agresją, z brutalną siłą, zdoby-
waniem i kolekcjonowaniem trofeów, 
a także z twórczą niemocą, która kom-
pensuje się w zadawaniu śmierci. 

Michał Bieniek: Wracamy z polowania, instalacja, 2010

do 18.06 | Wrocław, Mieszkanie Gepperta, ul. ofiar oświęcimskich 1/2 | www.
mieszkaniegepperta.pl

ALFABET  
POLSKI  
2

we i sensualne, często noszą ślady 
rozpadu i destrukcji. Pisze teksty, 
w których dopowiada historie powo-
łanych przez siebie postaci. W latach 
1995-2000 studiował rzeźbę na ASP we 
Wrocławiu. Zadebiutował wygraniem 
konkursu na pomnik Pomarańczowej 
Alternatywy. W 2009 roku nominowa-
ny do konkursu Spojrzenia – Nagroda 
Fundacji Deutsche Bank. Mieszka 
i pracuje we Wrocławiu. •

Alfabet polski  ɿ to cykl prezentacji 
najciekawszych polskich artystów 
w tarnowskiej Galerii Miejskiej. W pią-
tej odsłonie cyklu będzie można zoba-
czyć prace Olafa Brzeskiego. Brzeski 
zajmuje się rzeźbą, instalacją, filmem 
i rysunkiem. Swoje prace zapożycza 
z podświadomych wizji i obrazów. 
Konsekwentnie próbuje uwolnić się 
od wszechobecnych reguł złotego 
podziału. Jego prace bardzo zmysło-

Olaf Brzeski: Sierotki, billboard, Wrocław 2010, fot. Krzysztof Solarewicz

2.06-30.06 | tarnów, BWA Galeria Miejska, rynek 4 | www.gm.tarnow.pl/sekcja
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RÓB  
TAK:

zawiera się materia pracy, jej zamysł 
i znaczenie. Zawiera się, ale nie zamy-
ka. intrygujące koncepcje nie wyczer-
pują potencjału zrealizowanych prac 
– wiedząc jak są skonstruowane, zna-
jąc ich fundament, interpretujemy je 
z poczuciem, że wszystko jest na swo-
im miejscu i funkcjonuje właściwie, 
jakbyśmy wyszli z dobrą diagnozą od 
lekarza, albo oddali mieszkanie do re-
montu renomowanej firmie.
Skojarzenia z rzemiosłem są uzasad-
nione, ponieważ cała wystawa jest 
w pewnym stopniu poświęcona te-
matowi pracy. Pracy rozumianej jako 
celowe, systematyczne i zdyscyplino-
wane działanie, dzięki któremu pew-
ne obszary rzeczywistości zostają 
wyodrębnione z chaosu i zaczynają 
stanowić część jakiegoś porządku. 
Ważny tutaj jest nie tyle pragmatycz-
ny cel pracy, ile sam proces – ujęte 
w pewien system „dzianie się”.
tekst: Zuzanna Hadryś, Michał Laso-
ta•

„Rób tak” – mówi się do kogoś, wi- ɿ
dząc jego zmagania z materią, kiedy 
samemu się wie, jak tO należy zrobić.
Wystawa o tym tytule zbiera prace 
artystów, których łączy charakte-
rystyczny sposób myślenia o dzie-
le sztuki, dążenie do przejrzystej 
i uzasadnionej konceptualnie pracy 
artystycznej. „Dyscyplina konceptu-
alna”, określenie, którego użył kie-
dyś łukasz Gorczyca w odniesieniu 
do twórczości Rafała Bujnowskiego, 
wydaje się być terminem trafnie 
oddającym postawę wszystkich 
czterech artystów zaproszonych do 
wystawy.  
Zarówno Bujnowski, jak Bosacki, 
Nur i Orłowski, scalają formę i treść 
swoich prac w sposób zbliżony do 
dzieł abstrakcyjnych, pomysły wy-
wodzą jednak zazwyczaj z obserwa-
cji codziennych i egzystencjalnych. 
Mamy zatem do czynienia z pracami, 
o których można powiedzieć: „to jest 
zrobione tak i tak” – i w takim opisie 

Rafał Bujnowski: Rób tak

7-30.06 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl

OSCYLATOR  
EKONOMICZNY

symbole i złudzenia zdominowały 
widzialność – prawda jest jeszcze 
sprawdzalna? Świat realny zanika 
pod grubą warstwa pozorów stwa-
rzanych przez media elektroniczne. 
Efektem tego jest stan, w którym 
oglądane przez nas obrazy dają 
nam złudne wrażenie uczestnictwa 
w prawdziwym świecie. to rozbicie 
pomiędzy obecnością a repetycją 
znalazło odzwierciedlenie w obra-
zach malarskich Sakowskiego, które 
zostały przedstawione na wystawie 
tylko za pomocą fotografii. •

Wystawa  ɿ Oscylator ekonomicz-
ny jest kontynuacją wcześniej-
szego, prezentowanego w Galerii 
Leto, wspólnego projektu dwóch 
artystów – klasyka awangardy, 
współzałożyciela Grupy Nowohuc-
kiej – Jerzego Wrońskiego i młodego 
postkonceptualnego twórcy– Piotra 
Sakowskiego. Proces fotograficzny 
w pracach Sakowskiego zamiast 
odsłaniać informację o obrazie, 
świadomie ją ukrywa. Czy w sytu-
acji dostępności i wszechobecno-
ści obrazu fotograficznego – gdzie 

Piotr Sakowski, Jerzy Wroński: Oscylator ekonomiczny

14-30.06 | Wrocław, Mała Galeria Fotografii, ul.Lisia 6 m 12 
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PODWÓRKO  
SZTUKI 

i ściany domów na granicy posesji.
Miejsce, w którym galeria będzie 
przebywać przez 2 najbliższe lata, 
ma stać się czymś w rodzaju publicz-
nej agory, na której będą się ścierać 
wyobrażenia o sztuce z tym, co jest 
zastanym kontekstem społecznym: 
zarówno w sensie zamieszkiwania 
okolicznych kamienic, miejsc pracy 
jak i funkcjonowania mieszkańców 
w centrum miasta.
Obecnie już po wejściu na teren pose-
sji przy ulicy Narutowicza 32 w Lubli-
nie można zobaczyć: realizację Jadwi-
gi Sawickiej Zapomnij, umieszczoną  
na 3 balkonach i mural grupy twoży-
wo Barbarzyństwo życia – cywilizacja 
śmierci. Ale to dopiero początek prze-
obrażeń tego miejsca. •

Podwórko Sztuki ɿ  to zaniedbane 
miejsce w centrum Lublina, na któ-
rym powstaną prace artystyczne. 
Projekt zakłada przekształcenie tego 
miejsca w jedną, ale różnorodną prze-
strzeń działań wizualnych w formie: 
murali, graffiti, billboardów i realiza-
cji przestrzennych.
inicjatorem akcji jest Galeria Biała. 
W wyniku remontu Centrum Kultury, 
w którego ramach pracuje galeria, na-
stąpiło przeniesienie części instytucji 
do innego miejsca. Jest nim budynek, 
przy ulicy Narutowicza 32, w którym 
przez kilkadziesiąt lat był Dom Dziec-
ka. Cały teren, oprócz budynków, 
obejmuje: opuszczoną piętrową oficy-
nę, budynki gospodarcze, teren zielo-
ny, drogi dojazdowe, bramy, oraz mur 

Jadwiga Sawicka: Zapomnij 

do grudnia 2010 | Lublin, ul. narutowicza 32 | www.biala.free.art.pl

ERAZM	CIOŁEK	–	
FOTOGRAFIA

Erazm Ciołek znalazł się w pamięt-
nych dniach sierpnia 1980 w Stoczni 
Gdańskiej, w centrum wydarzeń, któ-
re w stopniu przechodzącym wszel-
kie wyobrażenie wpłynęły na zmianę 
obrazu Polski i świata. Nie można 
przy tym pominąć faktu, że indywidu-
alny wybór Ciołka wpisał się w szereg 
jawnych i konspiracyjnych inicjatyw 
struktur „Solidarności”, których spo-
łeczny i ideowy wyraz trudno byłoby 
sobie wyobrazić bez fotografii tego 
artysty wypełniających publikacje 
Oficyny Wydawniczej NOWA, tygo-
dnika Mazowsze czy Przeglądu Wia-
domości Agencyjnych. •

Warszawskie CSW uchylało się,  ɿ
jak dotąd, od prezentacji fotografii 
stricte reportażowej, realizowanej 
częściej na konkretne zamówienie 
niż pod wpływem naturalnego im-
pulsu twórczego. Okazją do zrobie-
nia wyjątku są zbliżające obchody 
30-lecia wydarzeń sierpniowych. 
Prezentowany w CSW Erazm Ciołek 
porzucił wcześniejszą, czytelnie 
umiejscowioną rolę fotografa pra-
sowego (CAF, PAP, Polityka) na rzecz 
bezinteresownego zaangażowania 
(szczególnie od 1980) w nieprzewi-
dywalne procesy społeczne i poli-
tyczne.

Erazm Ciołek: interwencja milicji podczas demonstracji KPN, Warszawa, 3 lipca 1989

26.06-12.09 | Warszawa, CsW, Galeria 1, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 
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AWANGARDA  
DLA  
AMATORÓW

Learning umożliwia opanowanie 
partytury bez wcześniejszego roz-
winięcia zawodowych umiejętno-
ści z dziedziny kształcenia słuchu, 
techniki instrumentalnej (w utworze 
dominują środki wokalne; partie 
instrumentalne charakteryzują się 
niskimi wymaganiami technicznymi) 
czy odczytywania skomplikowanego 
zapisu nutowego. 
Oprócz warsztatów i wykonania Gre-
at Learning odbędą się ponadto wy-
jątkowe koncerty: nowego zespołu 
polsko-litewskiego pod kierunkiem 
kompozytora Arturasa Bumšteinasa 
oraz duetu Raphael Rogiński / Macio 
Moretti, który przedstawi archaiczne 
bluesy oraz arcydzieła amerykańskiej 
awangardy w nowych aranżacjach. 
25.07 odbędzie się koncert Revolutio-
nary Songs czyli bluesowo-rockowe 
wersje pieśni rewolucyjnych Corne-
liusa Cardew (skład Celia Lu / Nima 
Gousheh / Raphael Rogiński / Macio 
Moretti).
Zgłoszenia można wysyłać do końca 
czerwca na adres: eliza.orzechow-
ska@wigry.org. •

tygodniowe warsztaty w Wigrach  ɿ
mają doprowadzić do pierwszego 
w Polsce wykonania pełnej wersji 
The Great Learning Corneliusa Car-
dew – słynnego arcydzieła „awan-
gardowej muzyki dla amatorów”. 
Cornelius Cardew skomponował ten 
siedmioczęściowy cykl na przełomie 
lat 60. i 70. z myślą o swojej progra-
mowo egalitarnej Scratch Orchestra. 
Jej współczesny polski odpowiednik 
stworzą amatorzy z okolic Wigier oraz 
innych regionów Polski (zespół złożo-
ny z 40-60 osób). tygodniowe warsz-
taty oraz wykonanie poprowadzone 
zostaną przez brytyjskich znawców 
tego repertuaru pod przewodnic-
twem kompozytora Nimy Gousheh.  
W ramach warsztatów The Great 
Learnig muzycy-amatorzy przygo-
towani zostaną do realizacji funda-
mentalnych zadań wykonawczych, 
takich jak odczytywanie prostego 
zapisu partyturowego, reagowanie 
w czasie rzeczywistym na wskazów-
ki profesjonalnych muzyków oraz 
twórcza, interaktywna improwiza-
cja. Specyfika kompozycji The Great 

czerwiec - lipiec | Wigry | www.wigry.org 

PRZYGODY  
BARWNEJ  
PLAMY

ty. Kompozycje artystki uciekają od 
figuratywności, realizmu, iluzji, ale 
w inny sposób, niż klasycy malarstwa 
niefiguratywnego. Określić je można 
bardziej jako próbę uwspółcześnie-
nia języka abstrakcji, znalezienia dy-
stansu do świata symulakrów, malar-
skiej publicystyki przy jednoczesnym 
mówieniu o nich. Plama w obrazach 
Szymankiewicz, niczym czarna dziu-
ra, pochłania świat obrazów i przed-
miotów a następnie tłumaczy na 
swój własny język koloru.
Wystawa jest częścią projektu Inku-
bator prezentującego najciekawsze 
zjawiska „młodej” sztuki.
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska. • 

Malarstwo Małgorzaty Szyman- ɿ
kiewicz można określić jako przygody 
barwnej plamy. Plama to jeden z pod-
stawowych środków plastycznej eks-
presji. U artystki przybiera jednak zu-
pełnie nieoczekiwane formy. Czasami 
swobodnie rozlewa się po płótnie, 
nie licząc się z ramami obrazu. Kolor 
intensywny w centrum kompozycji, 
zanika, ulega dyskretnym metamor-
fozą przy jego krawędzi. Plama, choć 
abstrakcyjna, wydaje się uporczywie 
coś komunikować. Aluzyjność to 
kolejna z cech kompozycji artystki. 
Prace nie cieszą jedynie zmysłu wzro-
ku, angażują wyobraźnię odbiorcy, 
która dookreśla abstrakcyjne kształ-

Małgorzata Szymankiewicz: bez tytułu 106 , 2009, akryl na płótnie, 3 0 x 40 cm

do 20.06.2010 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 4 | www.laznia.pl
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TELEWIZJA

ku. Rodzice zajęci pracą. Nie chodzi mi 
o program, ale o przedmiotowy stosu-
nek do zjawiska, o oglądanie – ilumi-
nację, obietnicę przeżycia czegoś, cze-
go w żaden inny sposób nie można zo-
baczyć. Dziecinną, prymitywną magię 
trójwymiarowego pudła. Fetyszyza-
cja, oglądanie wszystkiego od obrazu 
kontrolnego po porady dla rolników, 
pierwsze przemyślenia nad estetyką 
i rolą telewizji. Większość programów 
była emitowana live i często się coś 
nie udawało. Dzisiaj w ogóle nie oglą-
dam tV. Czytam książki, których nie 
przeczytałem w dzieciństwie, bo
oglądałem telewizję. •

Wystawa Ryszarda Góreckiego  ɿ
w Galerii Pies dotyczy telewizji w jej 
osobistej, intymnej wręcz recepcji.
Prace przywołują pamięć długich 
chwil spędzonych przed telewizorem. 
to prywatna mapa odczuć, jakie budzi 
czy budziła telewizja. telewizor nie 
jest tu kolejnym meblem – to okno na 
równoległy świat.
Ryszard Górecki o swojej wystawie pi-
sze tak: – Wystawa ma tytuł Telewizja, 
to brzmi może dzisiaj paradoksalnie, 
ale wyedukowałem się kulturalnie 
i wychowałem dzięki telewizji, którą 
oglądałem już od siódmego roku życia 
(początek lat 60.) w małym miastecz-

Ryszard Górecki: telewizja

do 8.06 | Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25/4a | www.galeriapies.pl

PODWÓRKO

nie dopowiadający niepowtarzalną 
całość urbanistyczno-kulturową. By 
z tą niepowtarzalnością złapać kon-
takt, trzeba oderwać wzrok od podło-
ża, po którym pośpiesznie przemyka 
przyziemna codzienność. 
Wrocław to kolejne po Warszawie, 
toruniu i Bydgoszczy miasto, które 
artystka „portretuje” w ten sposób. 
Projekt cały czas jest kompletowany, 
powstają kolejne zdjęcia wrocław-
skich fasad. Jak wygląda mozaikowy 
portret Wrocławia dowiemy się do-
piero w otwarcie wystawy, które od-
bywa się w Święto Wrocławia. •

Podwórko  ɿ Doroty Podlaskiej 
to specyficznie zaaranżowana wy-
stawa fotografii stanowiąca meta-
foryczny portret Wrocławia i jego 
mieszkańców, zapis związku ludzi, 
architektury i historii. Fotografie 
okien, wycięte z tła i rozmieszczone 
na całej powierzchni ekspozycyjnej 
galerii, tworzą symboliczne podwór-
ko-studnię. Praca otacza widza, który 
zmuszony jest podnieść głowę, żeby 
przyjrzeć się oknom sąsiadów. Każde 
okno to teatr, portret prywatności 
wystawionej na widok publiczny, 
a jednocześnie fragment specyficz-

Dorota Podlaska: Okno

25.06 – 23.07  | Wrocław, Galeria entropia, ul.rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl
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PRZYRODA,  
PRZEMYSŁ,	 
KULTURA

Żerań, stanowią tematykę prac. O 
tym, czy oglądane sceny przynale-
żą do sztuki przedstawiającej rze-
czywistość, czy to rzeczywistość w 
naszym postrzeganiu upodobniła 
się do oglądanych obrazów, można 
będzie przeczytać w tekście Mar-
ka Sobczyka, w zaprojektowanym 
przez niego katalogu. •

Wystawa Jarosława Modzelew- ɿ
skiego jest prezentacją nowych ob-
razów artysty. Jej tytuł: A. Przyroda, 
B. Przemysł, C. Kultura i wypoczynek 
(szeroko rozumiane), zawiera w 
sobie inspiracje i zainteresowania 
twórcy. Podwarszawskie lasy, wnę-
trza pracowni, pejzaże, architektura 
przemysłowa z elektrociepłownią 

Jarosław Modzelewski: Elektrociepłownia z cieniami, 2009,  tempera żółtkowa

do 27.07 | Warszawa, galeria atak, Krakowskie Przedmieście 16/18 | 
www.atak.art.pl  

SPACER  
ŚCIEŻKĄ	 
KAPUŚCIŃSKIEGO

które wybrały ten sposób jako formę 
upamiętnienia pisarza, wieloletnie-
go mieszkańca Ochoty. Otwarciu, za-
projektowanej przez kolektyw Knoc-
koutDesign we współpracy z Maria-
nem Misiakiem ścieżki, towarzyszy 
publikacja będąca przewodnikiem 
po życiu Ryszarda Kapuścińskiego, a 
jednocześnie prezentująca historię 
Pola Mokotowskiego.. teksty napisa-
li: Max Cegielski, Roman Kurkiewicz, 
Agata Pyzik, Paulina Sieniuć, Magda 
Śliwka i Jarosław trybuś. Zaprojekto-
wana przez Magdę Piwowar bogato 
ilustrowana książka jest bezpłat-
na. Wydana przez m.st. Warszawa 
dostępna jest m.in w Fundacji Bęc 
Zmiana. •

Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego  ɿ
na Polu Mokotowskim w Warszawie 
to ścieżka śladami pisarza, który 
chodził nią na poranne spacery. Pole 
Mokotowskie to jedno z ulubionych 
miejsc warszawiaków, rozległy park 
w centrum stolicy. Dawniej był na 
nim wojskowy plac ćwiczeń, wyścigi 
konne, pierwsze w Warszawie lotni-
sko pasażerskie. Przed wojną plano-
wano utworzenie na tych terenach 
imponującej rozmachem Dzielnicy 
Reprezentacyjnej – to tu stanąć miała 
Świątynia Opatrzności Bożej. Spacer 
po Polu Mokotowskim, to także spa-
cer po Warszawie niezaistniałej.
Ścieżka Kapuścińskiego jest inicjaty-
wą Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota, 

Ryszard Kapuściński i Pole Mokotowskie, m.st. Warszawa 2010, projekt graficzny: Magda 
Piwowar, fot. Nicolas Grospierre

od 17.06 | Pole Mokotowskie, Warszawa
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RZECZY  
POLITYCZNE

nowego projektu Klamana to ruch 
i zaburzenie percepcji. Patrzymy na 
ciała w bezwładzie, ciała w popłochu. 
Kamera jest zawsze w ruchu, przeno-
sząca pęd samochodu lub pośpiech 
biegnącego z kamerą. Przestrzenie 
do przesady wyidealizowane – jak 
przestrzeń uniwersyteckiego kam-
pusu na Florydzie czy do szczętu 
zdegradowane – jak zrujnowany bu-
dynek biura projektów w stoczni to 
dziwne scenografie ciał i rzeczy poli-
tycznych. 
Wystawie towarzyszy książka pod 
redakcją Krzysztofa Gutfrańskiego 
z tekstami i wywiadami autorstwa 
Kuby Szredera, Waldemara Bara-
niewskiego, Romana Dziadkiewicza, 
Dietera Roelstratete, Hadas Maor, 
Gabrieli Salgado, Artura Żmijewskie-
go, łukasza Gorczycy, Krzysztofa 
Gutfranskiego, Kamili Wielebskiej 
oraz Anety Szyłak. Projekt graficzny - 
tomasz Bersz.
Kuratorka: Hadas Maor •

Grzegorz Klaman, artysta, akty- ɿ
wista i pedagog, jedna z najważniej-
szych postaci niezależnych ruchów 
artystycznych od początku lat 80. jest 
w ostatnich latach głęboko zaanga-
żowany w zagadnienie materializa-
cji pamięci oraz sposoby, za których 
pomocą zajmujemy się historią. Jego 
aktywność w tym polu to w ostatnich 
latach zdarzenia i performance – ta-
kie jak zaproszenie sobowtóra Lecha 
Wałęsy do dawnego warsztatu pracy 
lidera Solidarności, uruchomienie Su-
biektywnej Linii Autobusowej, która 
jest polifonią długo niesłyszanych 
głosów stoczniowców – jak i działa-
nia z istniejącymi obiektami.
tego lata instytut Sztuki Wyspa pre-
zentuje nowe, nieznane w Polsce 
prace Grzegorza Klamana, które 
wydają się otwierać nowy rozdział 
w jego twórczości. Wystawa w Wy-
spie to pierwsza od 12 lat indywidu-
alna wystawa artysty w Gdańsku. 
Najbardziej charakterystyczne cechy 

Grzegorz Klaman: Blow-up, klatka z filmu

5.06-30.09 | Gdańsk, is Wyspa, ul. Doki 1/145B | www.wyspa.art.pl 

DZIKA  
AKCJA

nikach talenty. Dla najlepszych i naj-
wytrwalszych do wygrania niepowta-
rzalne upominki.
Każdy może przygotować i przepro-
wadzić swój własny performance, ar-
tystyczną zabawę etc. Kontakt: info@
beznadziejna.org. 
Dzikiej Akcji towarzyszyć będzie mu-
zyka. Projekt startuje wczesnym po-
południem, a wieczorem – impreza. 
Planowane są występy zaprzyjaźnio-
nych z galerią DJ-ów i zespołów mu-
zycznych. •

Pierwszego dnia wakacji w war- ɿ
szawskim Centrum Działań twór-
czych zostanie rozegrana nieco-
dzienna gra. Przemieszczając się po 
labiryncie małych, średnich i dużych 
pomieszczeń, będzie można wziąć 
udział w zabawach i akcjach przygo-
towanych przez zaprzyjaźnionych 
z galerią „beznadziejna” artystów 
z Polski, Europy, a nawet Australii. 
ten swoisty tor przeszkód uruchomi 
kreatywność, ożywi wyobraźnię i po-
może rozbudzić drzemiące w uczest-

Podpisanie partnerstwa o współpracy, po lewej Marcin Kowalik (Polska), dyrektor artystyczny 
OFF-iS-ON institiute, po prawej Michael Yuen (Australia), dyrektor artystyczny Donkey institute 
of Contemporary Art (DiCA), Pekin

26.06, od godz. 13 | Warszawa, Centrum Działań twórczych 1500 m2 Do 
Wynajęcia, ul. solec 18 | www.beznadziejna.org | www.1500m2.blogspot.com 
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BEREK  
NA  
PRADZE

je prywatne historie, bawię się formą, 
kolorem, dzielę się z widzem tym, co 
mnie drażni, fascynuje, porusza. Na 
murach maluję mój osobisty dziennik, 
zapis mojego życia – mówi artystka. 
iwona Zając (ur. 1971) mieszka 
w Gdańsku i Londynie. Malarka. Od 
2002 roku rezydentka Kolonii Arty-
stów (obecnie Młodego Miasta) na 
terenie Stoczni Gdańskiej. 
Galeria Murr to 24 metry galerii ulicz-
nej na warszawskiej Pradze. Galeria 
powstała w 2009 r. Zaproszeni arty-
ści prezentują tam prace stworzone 
specjalnie dla tej przestrzeni, z myślą 
o specyfice miejsca, a także o charak-
terze najbliższej okolicy. W Galerii 
Murrr prace artystów ze sobą współ-
grają, nakładają się na siebie, wzajem-
nie ze sobą dialogują. Artyści prezen-
towani we wcześniejszych odsłonach: 
Dominik Cymer, truth, Jan Kallwejt.•

iwona Zając często podejmuje  ɿ
problematykę społeczną. Od 2000 r. 
zajmuje się malarstwem ściennym, 
swoje murale pokazywała w Polsce 
i za granicą. Do najbardziej znanych 
jej projektów należy Stocznia – seria 
szablonów na zewnętrznych murach 
Stoczni Gdańskiej, przedstawiająca 
opowieści stoczniowców związane 
z ich życiem i pracą. Od paru lat temat 
jej muralów ogniskuje się wokół ro-
dziny: Mama, Cudzoziemka, On mnie 
tego nauczył. Podobnie jest z Ber-
kiem, pracą, którą iwona Zając zreali-
zowała na zaproszenie Galerii Murrr. 
Projekt nawiązuje do nazwy placu 
zabaw na warszawskim Grochowie, 
którego oficjalną nazwę wbrew peł-
nym patosu (plac Wiary, plac Matki 
Polki) propozycjom radnych przefor-
sowały miejscowe dzieci. 
– W swoich muralach opowiadam swo-

...

od 25.05 | Warszawa, Mur Lay’s, Zamoyskiego 24/26 | www.iwona-zajac.com | 
www.galeriamur.pl

iwona Zając: Berek, fot. Marcin Rupiewicz

CSW  
1:20

ców regionu na to, iż można próbo-
wać działać kreatywnie bez wzglę-
du na ilość dostępnych pieniędzy, 
metrów kwadratowych czy podział  
wpływów.
Budynek Centrum został zaprojekto-
wany przez grupę architektów z po-
znańskiej pracowni Projekt 11.
instytucja, choć niewielka pod wzglę-
dem wymiarów (wieżowiec w skali 
1:20) będzie organizować we wnę-
trzach modelu siedziby pełnowarto-
ściowe wystawy sztuki. Zwiedzający, 
poprzez przeszkloną fasadę budynku 
będą mogli oglądać dzieła artystów.
Pierwszą prezentowaną w nowym 
gmachu wystawą będzie ekspozycja 
trójki artystów: Konrada Smoleńskie-
go, Pawła Kowzana i Piotra łakome-
go. Na wystawie pod znamiennym 
tytułem Skala zaprezentują realizacje 
przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Zostaną one pokazane na wszystkich 
pięciu kondygnacjach wieżowca.•

30 maja miało miejsce otwarcie  ɿ
pierwszego w Wielkopolsce Centrum 
Sztuki Współczesnej. Nowy budynek 
stanie przy Starym Rynku w Pozna-
niu... w Skansenie Miniatur w Pobie-
dziskach.
Centrum będzie działać jak regularna 
instytucja, ze swoją radą programo-
wą i biurem. Dyrektorem Centrum 
jest dr Wojciech Hoffmann. Kurato-
rem Programowym – tekla Woźniak. 
Centrum nie zamierza ograniczać się 
do kontekstu lokalnego. Na jesień 
2010 planowany jest przyjazd do cen-
trum na pobyt rezydencyjny znanego 
artysty z Kalifornii.
Województwo wielkopolskie za-
mieszkałe przez ponad trzy miliony 
osób nie posiada centrum sztuki 
współczesnej. Projekty budowy ta-
kiej instytucji w regionie są, najczę-
ściej ze względu na brak funduszy, 
nieustannie odwlekane. Artyści po-
stanowili zwrócić uwagę mieszkań-

od 30.05 | Pobiedziska, skansen Miniatur, woj. wielkopolskie | www.centreofarts.
com 
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DZIEWIĘĆ 
TYTUŁÓW

tej Oskara Hansena. Artyści w czasie 
pobytu w galerii będą pracować na  
gotowych pracach albo na nich paso-
żytować. Dzieła już istniejące, dzięki 
nowych relacjom wzajemnym,  w kon-
tekście galerii i miasta, będą tworzyć 
nowe, nieoczekiwane być może dla 
samych artystów, znaczenia.
Artyści: Václav Girsa, Eva Koťátková, 
Dominik Lang, Marek Meduna, Mar-
kéta Othová, Pavel Sterec, Lenka Vit-
ková •

Zbigniew Libera zaprosił do wy- ɿ
stawy w galerii BWA w Zielonej Górze 
siedmioro czeskich artystów średnie-
go i młodego pokolenia. Libera, jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych obec-
nie polskich twórców, mieszka od 
kilku lat w Pradze. Jego ogląd czeskiej 
sceny artystycznej jest więc uważ-
nym patrzeniem z wewnątrz. Kluczem 
do wystawy jest kwestia możliwości 
wspólnej pracy – Libera odwołuje 
się przy tym do teorii formy otwar-

Zbigniew Libera (pierwszy z prawej)  z artystami

do 30.06 | Zielona Góra, BWA, ul. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

GRYMASY  
ZNUŻ0NEJ	 
WIOSKI

cych los, którego sobie nie wybierali. 
Rozmaite imprezy organizowane z ja-
kiejś okazji, ale częściej bez, w nie-
chlujnych domach i na podwórkach 
wyglądają żałośnie. Ludzkie oczy nie 
wyrażają nadziei, ale brak w nich tak-
że skargi – akceptują oni życie takie, 
jakie ono jest, często dzierżąc w ręku 
butelkę. Nic innego im nie pozostało. 
tylko jasne twarze pojawiających się 
od czasu do czasu dzieci wydają się 
przynosić jakąś nieuzasadnioną na-
dzieję. 
Kurator: Eglė Deltuvaitė •

Przyglądając się cyklom  ɿ Sny w za-
grodzie (Farmstead Dreams), Gryma-
sy znużonego sioła (The Grimaces of 
the Weary Village) czy Rzeź (Slaugh-
ter) Rimaldasa Vikšraitisa wpada się 
prosto w codzienną rzeczywistość 
znużonych gospodarstw i wiosek na 
południowo-zachodniej granicy Li-
twy. Chociaż cykle te ledwo obejmują 
ubiegłe dwie dekady, ich opowieść 
daje świadectwo całej historii Litwy, 
a po części i całej Europy Wschodniej. 
twarze zwykle pijanych i zmęczo-
nych ludzi z rezygnacją przyjmują-

Rimaldas Viksraitis: Keturnaujiena, z cyklu Grimaces of the Weary Village, 1999

do 25.06 | Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5 | www.galeria-piekary.com.pl 
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APE-X

wielu równoległych informacji, po-
zyskiwane różnymi, niekoniecznie 
wizualnymi kanałami, a następnie 
które są wizualizowane przez kom-
puter. Prace Siéra zmagają się także 
ze zrozumieniem mechanizmów fi-
zycznych, ewolucyjnych czy teorią 
chaosu i używają do tego symulacji. 
Przykładowo, jedna z prac to grafiki 
produkowane przez głośniki wychla-
pujące tusz, który tworzy przypad-
kowe wzory na kartkach. Żródłem 
dźwięku jest ruch w galerii wychwy-
tywany, następnie przetwarzany 
przez system. •

André Siér pracuje jako interme- ɿ
dialny artysta-programista. Posiada 
wykształcenie filozoficzne. tworzy 
obiekty, które wymagają zastosowa-
nia audiowizualnych języków pro-
gramowania. Przy tworzeniu prac 
współpracuje z artystami plastykami, 
performerami i muzykami. Od 2002 r. 
uczy programowania audiowizualne-
go i organizuje warsztaty. 
twórczość André Siéra estetycznie 
i wizualnie nawiązuje do kubizmu, 
ale będąc interaktywną nie przy-
pomina typowego malarstwa kubi-
stycznego. Jest to natomiast sztuka 

...

18.06-30.07 | Łódź, Galeria nt / imaginarium, ul. traugutta 18 | 
www.galeria-nt.pl 

PO  
PROSTU  
PATRZ

je własnymi emocjami i przekszta-
łacając to, co zwyczajne, codzienne, 
publiczne – w intymne wyznania. 
Historie te dzieją się w łodzi, Warsza-
wie, na Śląsku, we wnętrzach domów, 
dotyczą ludzi, zwierząt, rzeczy i gier 
jakie się między nimi toczą, a jeśli 
zdarza się przy okazji poezja, magia 
czy nawet sacrum to nie wydumane 
czy założone, ale zaskakujące nagle 
między kolejnymi odsłonami reje-
strowanej rzeczywistości. Bo, zgod-
nie ze słowami Rolanda Barthesa 
„Fotografia może kłamać tylko co do 
znaczenia jakiejś rzeczy, gdyż z natu-
ry jest tendencyjna, ale nigdy w spra-
wie istnienia tej rzeczy”. •

Młoda polska fotografia odbija  ɿ
wiele ważnych dziś artystycznie i spo-
łecznie kwestii, jest lokalna i uniwer-
salna zarazem, ujawnia  wrażliwość, 
zmysłowość, empatię ale i ostrość 
widzenia artystów. Wybór prac – Aga-
ty Barańskiej, Oli Buczkowskiej, Ewy 
Ciechanowskiej, Anny Orłowskiej, 
Michała Przeżdzika, Uli tarasewicz, 
Marty Zasępy, Doroty Zyguły – po-
zwala przyjrzeć się temu zjawisku 
z bliska. Zobaczyć jak opisują siebie, 
swoje miejsce i swój czas poprzez od-
krywanie ludzi i sytuacji, których nie 
dostrzegamy, albo pomijamy.
W swoich fotografiach anektują 
fragmenty rzeczywistości nasycając 

Michał Przeździk: Still Life 

do 10.06 | Warszawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 | 
www.bochenskagallery.pl 
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PAMIĘTNIK	 
RODZINNY  
CENZURA

instytucji sztuki.
Postanowiłem sam ocenzurować 
swój film. tym samym praca stawia-
jąca tezę braku dialogu w rodzinie 
sama stała się jej potwierdzeniem.
Postanowiłem, nie czekając na wyrok: 
autocenzurować swoją pracę, tekst 
kuratorski, tytuł, zamieścić w ogól-
nopolskiej prasie publiczne przepro-
siny, poprosić o zgodę na możliwość 
pokazania pracy w uznanej instytucji 
sztuki, po czym przekazać pracę do 
jej kolekcji (praca zostanie przekaza-
na do kolekcji Kroniki).
Cenzura, jaka dotyka moją pracę jest 
dwojakiego rodzaju. Z jednej strony 
oparta jest na prawie do ochrony wi-
zerunku, z drugiej – na nieuchwytnej, 
ale szczególnie mocno fetyszyzo-
wanej wierze w moc czy funkcję ro-
dziny. Funkcja rodziny nie może być 
przez jej członków dyskutowana, jest 
przezroczysta i pewnie dlatego, gdy 
zostaje użyta, działa w tak opresyjny 
sposób. Wymuszając ocenzurowanie 
dzieła okalecza nie tylko pierwotny 
zamysł, ale także każe pytać, na czym 
w rzeczywistości polega związek/
relacja rodzinna – na ogólnym po-
rozumieniu czy na zawieszonej na 
krótszy lub dłuższy czas możliwości 
opresji?”. •

tak o historii swojego projek- ɿ
tu opowiada Michał Korchowiec  
– Pierwsza wersja pracy była poka-
zana w galerii Nova w Krakowie (pt. 
Auto) jako część instalacji złożonej 
z mebli i bibelotów imitujących pokój 
dzienny w mieszkaniu i trzech telewi-
zorów, na których były wyświetlane 
filmy z udziałem mojej rodziny, ma-
jące ilustrować kluczowy problem 
braku dialogu między bliskimi sobie 
ludźmi.
Kilka miesięcy po wystawie od jed-
nej z osób, która była pokazana na 
filmie (kuzyna), zacząłem otrzymy-
wać pogróżki, żądania przesłania fil-
mów, zdjęcia informacji o wystawie, 
a w przypadku nie zrobienia tego 
groźby wytoczenia mi procesu. 
Osoba grożąca mi procesem zamiast 
pytań i próśb o wytłumaczenie spra-
wy używała obelg, jednocześnie wy-
muszając na mnie „błaganie o prze-
baczenie u całej rodziny”. 
W rozmowie z adwokatem dowie-
działem się, że w przypadku wyto-
czenia procesu i mojej przegranej sąd 
mógłby mi nakazać ocenzurowanie 
pracy, publiczne przeprosiny, a także 
przekazanie dochodu ze sprzedaży 
pracy lub zrzeczenie się praw do dzie-
ła i przekazanie go do kolekcji jakiejś 

do 19.06 | Bytom, galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl 

Michał Korchowiec: Pamiętnik Rodzinny. Cenzura

Michał Korchowiec: Pamiętnik Rodzinny. Cenzura
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KOSMICZNE  
RÓWNANIE

znalezionych na Youtubie, wyświe-
tlanych jednocześnie na kilku ekra-
nach. Przedstawiają one zarówno 
statyczne zapisy konferencji ba-
dawczych, jak i psychodeliczne tele-
dyski zrealizowane w estetyce new 
age. Wszystkie te filmy zajmują się 
„szarą strefą” nauki, siłami nadprzy-
rodzonymi i filozofią. Dla artystki 
Playlist to rodzaj listy odniesień do 
różnych systemów wiedzy i mądro-
ści, z których sama korzysta. 
Nazwa wystawy Cosmic Equation to 
także tytuł jednej z płyt Sun Ra, lege-
darnego muzyka jazzowego. •

Cosmic Equation ɿ  to pierwsza 
solowa wystawa Agnieszki Brzeżań-
skiej w Szwajcarii. Prezentuje ona 
zamknięty cykl prac, które powstały 
w 2009 roku. Poszczególne części 
tego cyklu były prezentowane na róż-
nych wystawach, m.in. w Londynie 
i Berlinie. 
W swoich pracach Brzeżańska łączy 
różne media – malarstwo, fotogra-
fię, film, rysunek. inspiracje czerpie 
z takich dziedzin jak fizyka, badania 
DNA, astronomia, new age, różne 
niezweryfikowane para-nauki. Jej 
ostatnia praca Playlist to 39 filmów 

Agnieszka Brzeżańska, widok na wystawę,  Ausstellungsansicht Kunsthaus Baselland, 2010, fot. 
Viktor Kolibàl, dzięki uprzejmości galerii: Galerie Joanna Kamm, Berlin; Karma international, 
Zürich; Hotel Gallery, London

do 4.07 | Bazylea, Kunsthaus, st. jakob strasse 170 | 
www.kunsthausbaselland.ch

KNOT  
WARSZAWA

produkcyjnych, kuchnią, kawiarnią, 
laboratorium, salą szkolną, sceną, 
akademikiem, dyskoteką i jednocze-
śnie przestrzenią wystawienniczą 
i archiwum.
Projekt czerpie inspiracje z aglomera-
cji miejskich Berlina, Warszawy i Bu-
karesztu, nawiązuje także do innych 
miast, z których pochodzą lub w któ-
rych mieszkają uczestnicy projektu. 
W Warszawie Knot zatrzyma się 
w trzech dzielnicach: na Polu Mo-
kotowskim (17-20.06), ursynowskiej 
Kopie Cwila (22.06-4.07) i na Pradze 
Północ (6-18.07). 
the KNOt realizowany jest dzięki do-
tacji otrzymanej z Unii Europejskiej 
w ramach Promised City, wspólnego 
projektu instytutu Goethego i insty-
tutu Polskiego w Berlinie, wspierane-
go przez m.st Warszawa. •

the Knot jest mobilną platformą  ɿ
dla działań i prezentacji artystycz-
nych, po wizycie w Berlinie (kwie-
cień, maj), odwiedzi Warszawę (czer-
wiec, lipiec) i Bukareszt (październik). 
W każdym z trzech miast zatrzymuje 
się na kilka tygodni, „stacjonując” 
w różnych obszarach przestrzeni 
publicznej oferować będzie nowe 
miejsce do spotkań, eksperymentów 
i wymiany. Realną podstawą pro-
jektu jest specjalnie zaprojektowa-
na konstrukcja o strukturze, która 
łatwo dopasowuje się do różnych 
miejskich sytuacji, łatwo daje się 
rozbudować i transportować. Stwo-
rzona przez biuro architektoniczne 
raumlabor Berlin jednostka odpo-
wiada potrzebom programowym 
projektu the Knot, spełniając wiele 
funkcji: jest miejscem warsztatów 

Pola Dwurnik: rysunki z KNOta

17.06-18.07 | Warszawa, kolejno: Pole Mokotowskie, ursynów – Kopa Cwila, 
Praga Północ | www.knotland.net 
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ŚLĄSKA	 
RZECZ 

przedstawione jako atuty regionu. 
Dowcipnie zmieniono znaczenie 
stereotypowej symboliki charak-
terystycznych dla Śląska elemen-
tów. Materiały są spójne graficznie, 
a konwencja graficzna jest trafnie 
dostosowana do grupy odbiorców” 
– czytamy w werdykcie jury Śląskiej 
Rzeczy. •

V edycję konkursu  ɿ Śląska Rzecz, 
za rok 2009 w kategorii w kategorii 
„projekt graficzny” wygrała książka 
Indunature projektu Dominika Cy-
mera wydana przez bytomską CSW 
Kronika. „Projekt jest udaną formą 
alternatywnego spojrzenia na Gór-
ny Śląsk. Negatywne skojarzenia 
ze Śląskiem zostały w projekcie 

Dominik Cymer: mapa połączeń tramwajowych indunature, CSW Kronika, 2009.

do 1.08 | Cieszy, Śląski Zamek sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3 | 
www.slaskarzecz.zamekcieszyn.pl 

OLSZTYN  
–	DORTMUND.	 
DWA OGRODY

celem jest ożywienie miejsca poprzez 
współpracę osób zamieszkujących 
okolicę. Każdego roku działania po-
dejmowane w ogrodzie odnoszą się 
do jednego z trzech tematów: Śmierć 
w roku 2008, Życie w roku 2009, w roku 
2010 – Przyszłość.
Do połowy czerwca trwają w ogrodzie 
prace polegające na przekształceniu 
go w samowystarczalny organizm. 
teren ma być dziki, ale jednocześnie 
dostępny. W czerwcu i lipcu odbywać 
się będą warsztaty plastyczne dla 
dzieci oraz rzeźbiarskie dla bezdom-
nych, którzy nocowali w tej części 
Olsztyna. Potem powstanie m.in. in-
stalacja Dżungla, odbędą się 3 perfor-
manse, wystawy, festiwal Bez prądu 
– Olsztyn na wyjeździe.  •

Olsztyn – Dortmund. Dwa Ogrody ɿ  
to trzyletni cykl działań, odbywający 
się równolegle w dwóch miastach, 
w Olsztynie i w Dortmundzie, pole-
gający na rewitalizacji zaniedbanego 
fragmentu przestrzeni publicznej.  
W 2008 roku pół hektara zarośli poło-
żonych w pobliżu centrum miasta, nad 
jeziorem Długim, stało się Ogrodem – 
nową przestrzenią otwartą dla wszyst-
kich. Rewitalizacja polega na połącze-
niu w jednym miejscu działań arty-
stycznych, rolniczych i ogrodniczych.  
W tym samym czasie Dortmundzie zo-
stała wygospodarowana przestrzeń 
na podobnych zasadach. Animatorzy 
olsztyńscy nawiązali współpracę ze 
stowarzyszeniem Labor für sensori-
sche Annehmlichkeiten. Wspólnym 

Fot. archiwum projektu Olsztyn - Dortmund. Dwa Ogrody

czerwiec – wrzesień | www.ogrodwolsztynie.pl 
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ARTBAZAAR  
RECORDS

szym nośniku, najwierniej oddającym 
zapisane dźwięki, przy bezpośrednim 
kontakcie z płytą i okładką – płycie 
winylowej.
Chcielibyśmy abyście poczuli przy-
jemność trzymania okładki płyty 
w ręku, obejrzenia ręcznie wykonanej 
przez artystę okładki i posłuchania 
jego muzyki. Każda z płyt wydana zo-
stanie w nakładzie 250 egzemplarzy. 
66 z nich będzie w ręcznie wykona-
nych przez artystów okładkach. Płyty 
oczywiście będzie można kupić.
ABR 001 – Mariusz tarkawian Ame-
boid – muzyka elektroniczna łącząca 
tworzone przez artystę na syntezato-
rze dźwięki z zaskakującymi dźwięka-
mi świata zewnętrznego – ludzkimi 
głosami, ludowymi zaśpiewkami, od-
głosami cywilizacji. Każda z 66 okła-
dek została ręcznie wykonana przez 
Mariusza i każda będzie inna.
ABR 002 – Wojtek Bąkowski Zsyp – to 
słuchowisko w trzech częściach. Jest 
to opowieść o rzeczach i sprawach, 
jakich nie widzimy na co dzień. One 
zawsze gdzieś koło nas są – warczące 
lodówki, odgłosy, oddechy, rozmowy 
zza ścian, z szybu windy, tajemnicze 
chomiki żyjące w ścianach naszych 
mieszkań. Druga strona płyty to tylko 
jeden utwór, opus magnum czarna 
suita Pt. Śmierć. Zsyp może być so-
undtrackiem do nieistniejącego Fil-
mu Mówionego 0. Bardzo mocne.
W przygotowaniu także projekty 
muzyczne Piotra Bosackiego, Adama 
Witkowskiego, Konrada Smoleńskie-
go, Radka Szlagi i łukasza Jastrub-
czaka. •

Projekt  ɿ ArtBazaar Records, czyli 
wydawania muzyki tworzonej przez 
artystów sztuk plastycznych, nawią-
zuje do projektu warszawskiej galerii 
RR i studenckiej wytwórni Alma Art. 
W latach 80. wydała ona dziewięć 
płyt winylowych z muzyką tworzoną 
przez artystów współpracujących 
z tą galerią. 
W dekadzie stanu wojennego, Solidar-
ności, Gruppy, Neue Bieriemiennost 
powstał projekt łączący muzykę ze 
sztuką. Artyści, muzycy blisko zwią-
zani z Galerią RR tworzyli muzykę, 
która podczas różnego rodzaju wer-
nisaży, koncertów odtwarzana była 
w galerii towarzysząc ich własnym 
projektom lub też wystawom innych 
artystów. Muzyka ta, m.in. Andrzeja 
Bieżana, Andrzeja Mitana, Krzysztofa 
Knittla, Jubileuszowej Orkiestry Hel-
muta Nadolskiego czy też Jarosława 
Kozłowskiego została potem wydana 
na dziewięciu płytach winylowych. 
Równie ważne jak muzyka były w tym 
projekcie okładki. Zaprojektowali 
i wykonali osobiście wybitni artyści: 
Edward Krasiński, Andrzej Szewczyk, 
Ryszard Winiarski, tadeusz Rolke czy 
Włodzimierz Borowski.
tak narodził się projekt całkowicie 
dziś zapomniany, przez niektórych 
odbierany gdzieś na pograniczu le-
gendy. ArtBazaar Records nawiązując 
do tamtego projektu ma zamiar udo-
stępniać muzykę tworzoną w chwili 
obecnej przez najmłodsze pokolenie 
artystów: - Nie zmieniliśmy medium 
za pomocą jakiego można słuchać 
muzyki. Pozostajemy przy najlep-

od 10.06, godz. 19 | Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | www.
artbazaarrecords.pl 

Mariusz tarkawian: Ameboid, 2010
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WARSZAWSKI  
TYDZIEŃ	 
DIZAJNU 

sign Week będzie mozna przedstawić 
szerszej publiczności wykonany przez 
siebie projekt od stadium potrzeby 
do gotowego efektu. Prezentacje 
odbywać się będą w dni powszednie, 
od 7 do 11 czerwca w Centrum Festi-
walowym na Solec 18, od godziny 16 
do 20. Jedna prezentacja to 15 minut 
– można ich przeprowadzić kilka. Na 
miejscu do dyspozycji rzutnik i sprzęt 
audio. Prezentacje będą dokumento-
wane w ramach festiwalowej telewi-
zji. Więcej informacji pod adresem 
mailowym biuro@warsawdesignwe-
ek.com.

Warsaw Design Week prezentuje  ɿ
to, co najciekawsze w młodym war-
szawskim projektowaniu. Na festi-
walu swoją wystawienniczą odsłonę 
będzie miała też publikacja Bęc Zmia-
ny Nerwowa drzemka. O poszerzaniu 
pola w projektowaniu, na której swo-
je projekty pokaże Jakub HAKOBO 
Stępień. 
inne projekty to m.in. indywidualna 
wystawa Karola Śliwki,  wystawa Per-
ły Awangardy Warszawy, wystawa 
ProEkoDizajnm, jubileuszowa wysta-
wa plakatów Emma Pak. 
Oprócz tego W ramach Warsaw De-

4-13.06 | Warszawa, 1500m2 do Wynajęcia solec 19, Bęc Zmiana Mokotowska 
65, skrzyżowanie Mokotowska/Koszykowa i inne miejsca | www.
warsawdesignweek.com 

Bęc Zmiana, fot. Jakub Hakobo Stępień

HOME  
MADE  
VIDEO

a martwy ptak rusza skrzydłami. Ale 
najważniejsza jest absolutna świado-
mość i pewność artystki w wyborze 
narzędzia, jakim jest wideo. Stwo-
rzyła swój własny język, którego nie 
można przełożyć na malarstwo, ry-
sunek, czy fotografię. Jedynie zapis 
wideo jest w stanie go przekazać. 
Sharon Balaban jest profesorką 
w Bezalel Academy of Fine Arts And 
Design w Jerozolimie. W Polsce poka-
zywała swoje prace dwukrotnie – na 
wystawie Tratwa Meduzy (Muzeum 
Narodowe w Warszawie i Krakowie) 
oraz przy okazji Mediations Biennale 
w Poznaniu. Wystawa w Galerii Ap-
pendix2 jest retrospektywą twórczo-
ści artystki i prezentuje prace od 1997 
roku do dzisiaj. •

Jej prace są kameralne. Rzeczywi- ɿ
ście, w większości zrobione w domu, 
w pracowni, rzadko wychodzi z ka-
merą na zewnątrz. Zwykle są to zbli-
żenia przedmiotów, fragmentów 
ciała, natury. Używa najprostszych 
środków, wykorzystuje naturalne 
oświetlenie, nie dba o scenografię. 
Filmy są krótkie, trwają kilkanaście 
sekund, najdłuższe mają 2-3 minu-
ty. W swych lapidarnych utworach 
Sharon Balaban zmienia znaczenia 
przedmiotów, nadaje im nowe. Woda 
lejąca się z kranu przypomina świetli-
sty akt kobiecy; ugotowana muszelka 
makaronu zamienia się w podmuchu 
powietrza w żywą, organiczną formę; 
rozkołysana kiść ręki jest tancerką go 
go; skórka banana staje się ptakiem 

Sharon Balaban: Home Made Video, wideo

do 30.06 | Warszawa, appendix2, ul. Białostocka 9 | www.appendix2.com
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MADE IN  
WROCLAW  
1945-1989

tykę prezentowanych eksponatów, 
jak również proponują własną, este-
tyczną i funkcjonalną interpretację 
historii wrocławskiego wzornictwa 
epoki PRL. Unikając „ostalgii”, wyko-
rzystując nowoczesne multimedia 
i techniki przejęte z popartowych 
kierunków w sztuce, pokazują, jak 
niezbyt w końcu odległą przeszłość 
widzi i interpretuje nowa generacja 
– kosmopolityczna, mobilna i pozba-
wiona uprzedzeń. Wystawa Made in 
Wroclaw: 1945-89 jest zaproszeniem 
do intelektualnej, w pełni interak-
tywnej gry z wyobrażeniami, kliszami 
i przyzwyczajeniami. 
Kuratorzy: Joanna Sabat, tomasz Sob-
czak (WROzament) •

Wystawa we wrocławskiej galerii  ɿ
Design – BWA Wrocław przedstawi 
wybrane urządzenia codziennego 
użytku produkowane we Wrocławiu 
między 1945 a 1989 rokiem. Kurato-
rzy wybrali dorobek przedsiębiorstw: 
Elwro, Polar, Wrozamet. Pokazane 
zostaną komputery (Odra z lat 70. 
oraz ośmiobitowy mikrokomputer 
edukacyjny Elwro Junior 800 z lat 80.), 
kalkulatory (lata 70. i 80.), synteza-
tor Elwirka (lata 80.), konsola do gier 
telewizyjnych (przełom lat 70. i 80.), 
motorower Ryś (lata 60.), pralka Polar 
Superautomat PS 663 oraz kuchenka 
Ewa (lata 70. i 80.). Autorzy wystawy, 
kierując się optyką vintage, wskazują 
zarówno na pierwotną funkcję i este-

klawiatura komputera Odra, grafika: Sebastian Sobótka 

25.06-17.07 | Wrocław, BWA Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.
pl | www.madeinwro.pl

CIEKAWE  
CO OZNACZA  
TA CISZA

Weinmayr film to zbiór wywiadów 
z ludźmi, którzy kiedyś zetknęli się 
z Art in Ruins, zestaw mocnych ko-
munikatów, kontrowersyjnych wy-
powiedzi, wspomnień oraz fotografii 
i tekstów Art in Ruins. 
Eva Weinmayr urodziła się w 1963 
roku. Jej twórczość odnosi się do 
form natychmiastowej komunika-
cji, reklam i nagłówków gazet, które 
przekształcają język w coś co ma być 
widziane i słyszane. Koncentruje się 
na wąskiej granicy między faktem 
a fikcją i plotką w codziennym za-
lewie informacji. Współpracowała 
z Gustawem Metzgerem przy projek-
cie Water Fund on Mars. tworzy filmy 
i performanse, jest autorką interak-
tywnych odczytów. 
Kuratorka: Julia Leopold •

Najnowszy projekt Evy Weinmayr,  ɿ
artystki urodzonej w Augsburgu a za-
mieszkającej w Londynie, jest rodza-
jem dochodzenia w sprawie tajemni-
czego zniknięcia angielskiego duetu 
artystycznego Art in Ruins. Działająca 
na przełomie lat 80. i 90. grupa, w pro-
wokujący sposób podejmowała te-
maty związane z kapitalizmem, dys-
kryminacją, a także swoją rolą jako 
artystów w świecie sztuki. Po głośnej 
i wszechobecnej fazie aktywności 
Art in Ruins zamilkła na zawsze. Eva 
Weinmayr stara się odkryć, co było 
przyczyną tej najbardziej radykalnej 
formy strajku artystycznego – całko-
witej rezygnacji z produkcji sztuki. 
Czy wpływ na tę decyzję miał Gustav 
Metzger i jego koncepcja Sztuki Au-
todestrukcyjnej? Zrealizowany przez 

Eva Weinmayr: Ciekawe co oznacza ta cisza, 2010, kadry z filmu, dzięki uprzejmości artystki

29.06-15.08 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3a | www.zacheta.art.pl 
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LESZNO / 
ŚWIERCZEWSKIEGO	/	
SOLIDARNOŚCI

wstało pięć mieszkalnych bloków 
(na ostatnim piętrze jednego z nich 
ulokowano pracownię Stażewskie-
go). W ramach próby zmierzenia się 
z własną pamięcią i osobistym sto-
sunkiem do Holocaustu, organizato-
rzy wystawy wysłali do mieszkańców 
tych bloków Listy o głodzie, doko-
nując wraz z Arturem Żmijewskim 
powtórzenia jego działania z prof. 
Joanną tokarską-Bakir. Listy, choć 
są sygnałem z przeszłości, doma-
gają się współczesnej odpowiedzi.  
Przy tej samej Świerczewskiego mie-
ściło się Muzeum Lenina, dziś – Mu-
zeum Niepodległości z odziedziczoną 
przez nie kolekcją sztuki politycznie 
zaangażowanej, w której zwraca uwa-
gę obecność prac awangardowych 
artystów. W ramach wystawy, w holu 
muzeum pokazana zostanie rzeźba 
Ekshumowany Aliny Szapocznikow, 
znaleziona w przepastnej kolekcji tej 
instytucji. Ekshumowany jest reakcją 
na współczesne artystce wydarzenia 
polityczne na Węgrzech. 
integralną część wystawy stanowi 
wykład zamykający wystawę oraz 
cały cykl Ideoz dyskusje m.in. profe-
sora Waldemara Baraniewskiego (in-
stytut Historii Sztuki UW) i profesora 
Andrzeja turowskiego (Université de 
Bourgogne, Dijon) dotyczące kon-
tekstu i przestrzeni dawnego studia 
Stażewskiego i Krasińskiego (11.06). 
Artyści: Henryk Stażewski Alina 
Szapocznikow Artur Żmijewski  
Kuratorki: Agnieszka Szostakiewicz 
Aleksandra Fedorowicz-Jackowska 
Justyna Zielkowska •

Leszno/Świerczewskiego/Solidar- ɿ
ności to ostatnia, zamykająca cykl 
Ideozy wystawa odbywająca się w in-
stytucie Awangardy, przygotowana 
wyjątkowo we współpracy z Muzeum 
Niepodległości. Wystawa zwraca 
się ku wątkom miejsca, bliskiego są-
siedztwa byłego mieszkania–studia 
Henryka Stażewskiego i Edwarda 
Krasińskiego, wydobywając i badając 
ślady tego, czego już nie ma – Getta 
Warszawskiego, Muzeum Lenina 
umieszczonego przez komunistyczną 
władzę w dawnym pałacu Radziwił-
łów i wreszcie awangardowych prac 
Henryka Stażewskiego zabranych po 
jego śmierci w 1988 roku z pracowni.  
Obecność nestora awangardy zosta-
je przywrócona za pomocą Reliefu 
nr 27”, który artysta stworzył w tym 
miejscu w latach sześćdziesiątych. 
Abstrakcyjnej formie obrazu przeciw-
stawia się rzeczywistość za oknem. 
Panorama Warszawy widziana przez 
szklane ściany pawilonu instytutu 
Awangardy i z tarasu na dachu przy-
pomina o bliskości getta (tu przebie-
gała jego granica) i pustce pozostałej 
po jego zniszczeniu.
Leszno, najbardziej ruchliwa ulica 
getta, z jej kawiarniami, fotoplasty-
konem i teatrem muzycznym tętniła 
życiem na przekór temu, co działo się 
wokół, stanowiąc miejsce rozrywki 
i rozpaczliwego eskapizmu. Dziś ta 
ulica nosi nazwę Alei “Solidarności”, 
ale przez pół wieku nazywana była 
Aleją Świerczewskiego – generała 
i działacza komunistycznego. Przy 
ówczesnej Świerczewskiego po-

do 11.06 | Warszawa, instytut Awangardy, al. solidarności 62 | www.ideozy.pl | 
www.ideozy.blogspot.com

HALLO!

przed kamerą (film pt. Jak się czujesz, 
autor ZbyZiel), dokumentacji, w po-
staci pustych płócien tych, którzy cho-
ciaż byli zaproszeni z różnych powo-
dów nie wzięli w niej udziału, wresz-
cie 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 
zaproszonych. Do końca maja  2010 
złożono już 160 autoportretów, a ko-
lejne wciąż napływają. Na wernisażu 
(11.06, godz. 18 w BWA Bydgoszcz) za-
grają solo  muzycy związani z klubem 
Mózg.•

Projekt  ɿ Hallo! zakłada uczestnic-
two ok. 250 artystów z Bydgoszczy 
i z Bydgoszczą związanych. Pre-
zentacja dotyczy szeroko pojętych 
sztuk wizualnych. Część główną 
wystawy stanowić ma ekspozycja 
autoportretów (płótno o wymia-
rach 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 proce-
su, dlatego ekspozycja obejmować 
będzie również pokaz procedury na-
woływania artystów, rozmowy z nimi 

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

obiekt z cyklu Hallo, fot. materiały organizatora  
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NOWE  
OBRAZY  
O	ŚMIERCI

zawsze widać po prawej i po lewej 
stronie, coś, co wyznacza kierunek 
przemieszczania i zarazem rysuje 
perspektywę. to „coś” to pierzeje 
miejskiej ulicy, szpaler drzew wzdłuż 
drogi, a tak naprawdę - cywilizacja 
i kultura, które cały czas kierunkują 
naszą uwagę i sposób myślenia epa-
tując logiką celu - nieustannie przy-
bliżającego się punktu do którego 
zmierzają wszystkie nasze czynno-
ści, intelektualne i fizjologiczne. Per-
spektywa sama w sobie jest wytwo-
rem kultury, matematyczną próbą 
organizacji naszego widzenia, wyna-
lazkiem stworzonym na potrzeby re-
prezentacji świata widzialnego, jego 
interpretacją. Ma więc też oczywiste 
zastosowanie praktyczne jako me-
toda pozwalająca na oddanie wra-
żenia przestrzeni w płaskim obrazie 
malarskim. Rogalski po raz kolejny 
mierzy się tu również z właściwo-
ścią medium, „kłamstwem” wpisa-
nym w malarstwo i w reprezentację 
w ogólności. •

tak łukasz Gorczyca pisze o no- ɿ
wej wystawie Zbigniewa Rogalskie-
go – tytuł wystawy niedosłownie 
i nie wprost odnosi się do jej zawar-
tości, zwraca natomiast uwagę na 
specyficzny, autorefleksyjny cha-
rakter prac Rogalskiego. (…) Prace 
Rogalskiego są zawsze „o czymś” 
(sam artysta w rozmowach chętnie 
wyjaśnia ich sens) i jest to warunek 
o charakterze etycznym - sztuka za-
wsze powinna być „o czymś”: o życiu 
albo o śmierci. Wczesne prace Rogal-
skiego często mówiły o tym wprost, 
językiem figuracji i nie stroniąc od 
czytelnej narracyjności. Nowe prace 
– choć na pierwszy rzut oka mniej się 
na nich dzieje – są bardziej złożone 
i wielowarstwowe. to obrazy w naj-
bardziej dosłownym sensie wciąga-
jące, iluzjonistyczne i kontemplacyj-
ne. Zarazem jednak, prace „o czymś”, 
zgrabnie wyzyskujące dwuznaczność 
i metaforykę słowa „perspektywa”. 
Właściwie cały czas jesteśmy w dro-
dze - zauważa trzeźwo Rogalski, coś 

Zbigniew Rogalski: Studium węgla, detal

6.06-2.07 | Warszawa,  Galeria raster, ul. Hoża 42 m 8 | www.raster.art.pl 

ZŁY	 
TLEN 

mówi o swoich pracach artysta.   
Jakub Czyszczoń (ur. 1983) jest absol-
wentem Liceum Plastycznego w Je-
leniej Górze. Studiował na wydziale 
Komunikacji Wizualnej/Grafiki ASP 
w Poznaniu (dyplom w 2008 roku 
– specjalizacja Grafika projektowa 
i Malarstwo sztalugowe), w roku 
2005 odbył stypendium w Oslo (Hoge-
skole). W 2010 brał udział w 9. Edycji 
Konkursu Malarskiego im. Eugeniu-
sza Gepperta. Mieszka i pracuje w Po-
znaniu. •

W pracach Jakuba Czyszczonia  ɿ
można zobaczyć świat budowany za 
pomocą wybrakowanych, niepełnych 
i ułomnych elementów bytu. „Mo-
tywem przewodnim pracy stały się 
wątki dymu, zamglenia i zadymienia, 
które przybierają kształt maski, war-
stwy, która utrudnia rozpoznanie, 
zniekształca i wypacza to, co chcie-
libyśmy dostrzec. Dym kojarzyć się 
może z ostrzeżeniem, i zapowiedzią 
katastrofy – chodzi bardziej o stan 
niepewności niż zastraszenie” – 

Jakub Czyszczoń, bez tytułu, 2010 

do 10.06 | Kraków, Art Agenda nova, ul. Kochanowskiego 10 | www.nova.art.pl
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FUKT

tej pory podwójny numer magazynu 
zawiera prace aż 31 artystów. Dział 
Fukt In Focus prezentuje twórczość 
artystów zaproszonych przez Bjørna 
Hegardta, w części Invited To Invite 
wyboru dokonało dwunastu zapro-
szonych przez redaktora artystów 
i kuratorów. W ramach instalacji 
w galerii Laboratorium oprócz naj-
nowszego znajdą się także poprzed-
nie numery pisma a także wybrane 
oryginalne rysunki. 
Wernisażowi wystawy będą towarzy-
szyły koncerty w wykonaniu Nicka 
Yulmana i Adama Repuchy.
Bjørn Hegardt (Norwegia) jest rysow-
nikiem i autorem instalacji (działając 
w duecie z theo Agrenem). W swojej 
twórczości portretuje wyludnione, 
surrealistyczne przestrzenie zesta-
wiając utopijną architekturę z obiek-
tami codziennego użytku. Wywiad 
z Bjørnem Hegardtem znalazł się 
w #59 Notesie Na 6 tygodni. •

Fukt to po norwesku wilgoć, jest  ɿ
to także nazwa jednego z najcie-
kawszych czasopism poświęconych 
współczesnemu rysunkowi. Wyda-
wany od 2000 roku Fukt jest galerią 
w formie magazynu, przestrzenią 
prezentacji i refleksji nad współ-
czesnym rysunkiem, kreowaną we 
współpracy z międzynarodowym 
gronem artystów i kuratorów. „Fukt” 
skupia się na rysunku jako nieza-
leżnej praktyce artystycznej, od-
krywając siłę i pojemność medium, 
w którym proste narzędzia zyskują 
nieograniczoną siłę wyrazu. Redak-
torem i założycielem magazynu jest 
mieszkający w Berlinie norweski ar-
tysta Bjørn Hegardt. 
Fukt In Warsaw to wystawa magazy-
nu a pretekstem do jej realizacji jest 
wydanie numeru 8/9, który powstał 
podczas rezydencji Hegardta w War-
szawie, we współpracy z polskimi ar-
tystami i kuratorami. Największy do 

8.06-25.07 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl | www.fukt.de | 
www.bjornhegardt.com

Pawel Olszczyński, FUKt magazine 8/9, 2010
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Jeff Olsson, FUKt magazine 8/9, 2010
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ZEPSUTE  
KODY

średnie (działania performatywne). 
Michał Gayer prezentuje na wysta-
wie rysunki, puste pudełka i zabaw-
ki, łącząc je z graffiti. Grafficiarską 
część pomysłu zrealizowano we 
współpracy z Vanem, którego nieba-
nalne tagi (POKE) interesują Gayera 
od kilku lat oraz z artystą, którego 
dawną ksywkę znają tylko nieliczni. 
Kaos (KidKaos, PanKaos) występuje 
incognito. Jest odpowiedzialny za 
gęstą warstwę brutalnych tagów 
przykrywającą prace Gayera. •

Zepsute kody ɿ  to wystawa Micha-
ła Gayera, Kaosa i Vana w ramach 
cyklu Invitatus. Projekt Invita-
tus (łac. zaproszony) jest konfron-
tacją młodych artystów z innymi 
zaproszonymi do dialogu twórcami. 
Na pierwszą część projektu skła-
dają się dwie wystawy zbudowane 
wokół słowa, przy zastosowaniu 
różnych środków wyrazu – od po-
pularnych (np. komiks) przez trady-
cyjne (rysunek, grafika), medialne 
(projekcje, sztuka video) oraz bezpo-

do 8.06 | Warszawa, Galeria Program, ul. Andersa 20 | www.artprogram.art.pl

Michał Gayer: Hotel

ABERRACJE  
ODNIESIENIA

wspólnej, inkluzywnej ikonografii, 
stanowiącej punkt wyjścia i zachetę 
do refleksji etycznej i estetycznej. 
W swoich pracach artystka nawiązu-
je do nurtu sztuki filozoficznie zaan-
gażowanej, którego przedstawicie-
lami byli m.in. Joseph Kosuth, Mark 
Rothko czy Barnett Newman. Naj-
nowsza wystawa artystki jest próbą 
nawiązania do problemu obecności 
śladu graficznego znaku w dyskursie 
filozoficznym, który – jak twierdził 
Jacques Derrida – „zawsze uważał, 
że może się bez niego obejść”. Jest 
tym samym próbą ukazania uwikła-
nia sztuki i wizualności w struktury 
dyskursu, wpisania sztuki w hory-
zont logosu czy niemego pisma. 
kurator: Paweł Polit •

Wystawa Ewy Bobrowskiej obej- ɿ
muje obrazy malarskie i wideo służą-
ce zobrazowaniu wybranych wątków 
refleksji filozoficznej Jean-François 
Lyotarda i Emmanuela Levinasa, 
dwóch myślicieli kluczowych dla po-
nowczesności. Prace te dotyczą pro-
blemu korespondencji między sztuką 
i filozofią, rozważanego przez ar-
tystkę w kontekście Levinasowskiej 
problematyki innego i różnicy – klu-
czowej w koncepcji sprawiedliwości 
u Lyotarda. Problematyka ta staje się 
szczególnie istotna w obliczu eska-
lacji okrucieństwa, która dokonała 
się w historii dwudziestowiecznej. 
Przyjmując za przesłankę pogląd 
Lyotarda, zgodnie z którym przemoc 
rodzi się tam, gdzie wykluczono 
dialog, Ewa Bobrowska poszukuje 

do 23.06 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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Michał Gayer: Rozkaz dla komputera
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LETNI  
NIELETNI

artystów mniej oczywistych. Wysta-
wa skupia się szczególnie na tym, co 
łączy sztukę współczesną i młodość – 
ich procesualny charakter. Zarówno 
sztuka, jak i młodość stają się, nigdy 
nie zastygając w ustalonej formie.
Na wystawie prezentowane są prace 
kilkudziesięciu artystów, m.in. Jan 
Dziaczkowski, Sylwester Gałuszka i 
Mikołaj Robert Jurkowski, ivo Helior, 
tomasz Kopcewicz, Kamil Kuskow-
ski, Konrad Smoleński/Czykita, Adam 
Witkowski, Anna Witkowska, Honza 
Zamojski, Maria Zuba.  •

Letni nieletni ɿ  to wystawa dyplo-
mowa Wydziału Studiów Kurator-
skich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Projekt prezentuje różnorodny obraz 
młodzieży we współczesnej sztuce 
polskiej. to trudny temat nie tylko 
dlatego, że zaskakująco niepopular-
ny w sztuce, chociaż bardzo aktualny 
w dyskusjach poza sztuką, ale rów-
nież dlatego, że dwunastu kuratorów, 
słuchaczy podyplomowych muzeal-
niczych studiów kuratorskich na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, podjęło się 
zadania pokazania go poprzez prace 

tomasz Kopcewicz: ławka szkolna

29.06-15.08 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3a | www.zacheta.art.pl 

NIESAMOWITE

to przynajmniej poświadczyć o obłę-
dzie, w jakim lokuje się nasze pozornie 
zrównoważone życie. Przedstawiane 
historie nie mają mieć charakteru tu-
nelu strachu z objazdowych lunapar-
ków, choć zdajemy sobie sprawę, że 
groteska, tragifarsa są jednymi z for-
malnych środków budowania grozy. 
Przez niebezpieczny styk tego, co re-
alne z psychodelią, przez pociągające 
nas poczucie odrazy czy gwałtowne-
go strachu Niesamowite staje się czę-
ścią naszego doświadczenia.
Artyści: Zorka Wollny, Katarzyna 
Skupny, Hubert Czerepok, Julia Zbo-
rowska, Laura Pawela, Daniel Ru-
miancew, Anna Orlikowska
Kurator: Piotr Stasiowski •

Wystawa  ɿ Uncanny rozgrywa się 
na dwóch zasadniczych płaszczy-
znach. Naszych obsesji i lęków, odnaj-
dywanych w obrazach kina i sztuki 
oraz próby analizy formalnych środ-
ków, za pomocą których budowane 
jest sztuczne napięcie. Artyści, któ-
rych prace zaprezentowane zostaną 
na wystawie, czerpią z doświadczeń 
filmu grozy. Za pomocą języka kina 
poszukują takich momentów, które 
budzą w nas poczucie niesamowito-
ści. W ten sposób, budują przestrzeń 
nasyconą zboczeniami, perwersją, 
okrucieństwem czy fantazją, ukryty-
mi w zgoła banalnych gestach. Gesty 
te, w odpowiednim natężeniu i opra-
wie są w stanie jeśli nie doprowadzić, 

1-18.06 | Bratysława, Galéria Hit, Hviezdoslavovo nám. 18 | www.galeriahit.com 

TOFIFEST  
–	KINO	 
NIEPOKORNE

cy pokazują swoje debiuty i drugie 
filmy. Oprócz niego filmy powalczą 
w dwóch innych kategoriach: krót-
kometrażowym Shortcut i polskim 
From Poland. Na zwycięzców czeka 
Grand Prix – Złoty Anioł i 10 tysięcy 
euro do podziału. Ciekawie zapowia-
da się także pasmo filmowe Camp 
Not Dead. Prócz tego nowe kino świa-
towe w pasmach Forward! (ekspery-
menty i nowy język kina), Fokus (pro-
mocja młodych), Open Space (kino 
plenerowe).  •

Ósma edycja odbywającego się  ɿ
w toruniu Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego w tym roku pokaże 
niepokorne kino z ponad 40 krajów 
świata. W tym pierwsze w kraju, 
unikatowe retrospektywy greckiego 
„rewolucjonisty kina” – Costy Gavra-
sa i brytyjskiego „enfante terrible” – 
Kena Russella. Po raz pierwszy w Pol-
sce odbędzie się też przegląd kina 
gruzińskiego. 
Na program festiwalu składa się kon-
kurs główny, w którym młodzi twór-

26.06–02.07 | toruń | www.toffifest.pl 
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Adam Witkowski: Syf
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ARCHITEKTURA  
I ZBRODNIA 

ulokowanym na tyłach Schronu. 
Pośród 36 realizacji artystycznych 
Survival będzie można zobaczyć m. in-
.najnowsze prace Doroty Nieznalskiej, 
Pawła Kowzana, Michała Smandka, 
Szymona Kobylarza oraz grupy i inni. 
Podczas tegorocznej edycji Przeglą-
du zostaną także zaprezentowane 
realizacje artystów zagranicznych 
m. in. Andrew Binkley’a (Hawaje, 
USA), Nicole Wassal (Wielka Brytania) 
i Benedikta Dischgans’a (Niemcy). 
Kuratorami generalnymi 8 edycji 
Przeglądu Sztuki są Michał Bieniek 
i Anna Kołodziejczyk; za program 
z obszaru sztuki dźwięku odpowiada 
Daniel Brożek, który zaprezentuje m. 
in. instalację dźwiękową Wojtka Ku-
charczyka (aka the Complainer). •

8 edycja  ɿ Przeglądu Sztuki Survival 
odbywa się pod nową nazwą (dotych-
czas: Przegląd Młodej Sztuki w Ekstre-
malnych Warunkach Survival) i w no-
wej konwencji: tegoroczna edycja ma 
swój wątek przewodni, który kon-
centruje się wokół pojęć takich jak 
“architektura” i “zbrodnia”. Survival 8 
będzie zaskakiwał: miejscem, proble-
matyką, sposobami prezentacji...
Na Survival 8 składają się: trzydniowy 
Przegląd Sztuki - prezentacja prac 
artystów z Polski i świata w Schronie 
Strzegomskim oraz pokazy filmowe; 
instalacje dźwiękowe i cykl debat 
dotyczących problematyki współ-
czesnej kultury, kierunków jej roz-
woju i sytuacji ekonomicznej. Debaty 
odbędą się w klubie festiwalowym 

...

25-27.06 | Wrocław, Bunkier strzegomski, | www.survival.art.pl 
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Kiedy zdecydowałem się nie produkować 
dzieła do galerii, zadałem sobie pytanie, 
co mogę robić. Okazało się to niezwykle 
trudne. Doszedłem do wniosku, że muszę 
po prostu zacząć pracować – o wartości 
pracy, niewidzialności artysty, próbach 
porządkowania świata i surrealizmie naj-
zwyklejszych przedmiotów z Rolandem 
Roosem rozmawia Agata Pyzik.

PROSTA
SATYS-
FAKCJA

Roland Roos, bez tytułu, z cyklu Free Repair
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W swoim projekcie naprawiania elementów w przestrzeni publicznej oto-

czyłeś się kilkoma ograniczeniami: lista obiektów powinna zamknąć się 

w 100, zawsze fotografujesz obiekt „przed” i „po”, a następnie wystawiasz 

fotografie na sprzedaż za ekwiwalent pieniężny wykonanej pracy. Uderza 

mnie, że to, co robisz wykracza poza stereotyp tzw. „sztuki w przestrzeni 

publicznej”. Przede wszystkim ty wybierasz obiekty, które zostaną napra-

wione. Co motywuje twój wybór?

Interesują mnie rzeczy bezużyteczne. Tak wiec wybieram zazwyczaj nie-
wielkie obiekty, i to takie, których naprawa nie ma tak naprawdę więk-
szego sensu. Jedną z zasad tego projektu jest to, że nie odbieram „pracy” 
innym ludziom, nie robię czegoś, co „musi” być wykonane, bo od tego za-
leży czyjeś być albo nie być. Gdybym np. naprawił komuś rower, oznacza-
łoby to, że ta osoba mogłaby potem na nim jeździć i zabrałbym w ten spo-
sób pracę komuś, kto naprawia rowery. Nie interesuje mnie ten typ pracy. 
Jeśli przyjrzysz się mojemu projektowi, wybieram zazwyczaj małe rzeczy, 
które są jednak zauważalne. Ludzie widzą, że są zepsute, jednak nikogo to 
nie obchodzi. To jest zasadnicze. Ludzie o nie nie dbają, ponieważ to nie 
są przedmioty, które koniecznie muszą zostać naprawione. W Warszawie 
obserwuję np. mnóstwo wybrakowanych chodników – ale to jest łatwe do 
„nie zauważenia” – po prostu robisz krok i omijasz dziurę. Taki ubytek ła-
two odsunąć na bok. Takie rzeczy mnie więc interesują, do pewnego stop-
nia absurdalne.

Tak, jednak z drugiej strony twoje „interwencje” czynią te ubytki mniej na-

turalnymi. Przyzwyczajamy się do tych błędów w rzeczywistości i staramy 

się je omijać. Twoja praca idzie w dwie strony: jeśli widzimy jakiś ubytek 

codziennie, tak się do niego przyzwyczajamy, że przestajemy go zauważać. 

Ty czynisz to widzialnym.

Czynię to widzialnym, robiąc zdjęcie zepsutego elementu. Robię jednak 
zdjęcia również później. Interesują mnie oba stany. To prawda, ze ludzie 
przestają zauważać rzeczy, jeśli widzą je codziennie, jednak z drugiej stro-
ny, jeśli coś zostanie nagle „naprawione”, ludzie w ogóle tego nie zauważa-
ją. Jeśli rozejrzysz się po tym barze, nie zwrócisz uwag na krzesła, dopó-
ki wszystkie są jak należy. Interesuje mnie tworzenie, chcę być twórczy, ale 
to, co robię staje się widzialne dopiero, kiedy znasz projekt. Gdybym zabrał 
cię do jednej z moich napraw, musiałbym najpierw ci objaśnić co to jest, 
opowiedzieć o naprawie etc. Ktoś, kto to po prostu minie, nic nie zauważy, 
ponieważ teraz obiekt jest w stanie w jakim „powinien” być.

Powiedziałeś, że interesuje cię bezużyteczność. Dla mnie te przedmioty to 

jakby pozostałości zapomnianej przestrzeni. Jednak niektóre z nich są prze-

cież całkiem użyteczne! Naprawiłeś np. znak z ogłoszeniem o nieruchomości 

na sprzedaż, albo tabliczkę z nazwiskiem. Komuś więc pomogłeś, to nie było 

bezużyteczne.

To prawda. Zwróć jednak uwagę na ten znak w Lucernie, który nakazywał 
zwolnienie na zakręcie. Naprawienie go też było w pewnym sensie bezu-
żyteczne, ponieważ był on zepsuty od lat, napisy ostrzegawcze się zatar-
ły, wszyscy zdążyli się już do tego przyzwyczaić i wiedzieli, że po prostu 
w tym punkcie muszą zwolnić. Właśnie dlatego zdecydowałem się to na-
prawić – nikt nawet nie zwracał na niego wcześniej uwagi i nie sądzę, aby 
się to zmieniło po mojej naprawie. Było to jakby nadanie powtórnie kultu-
rowego znaczenia czemuś, co i tak jest w ich głowach.

Roland Roos, bez tytułu, z cyklu Free Repair
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Większość twoich „prac” prawdopodobnie nigdy nie zostanie zauważona.

Interesuje mnie przede wszystkim stan „sprzed”. Od kiedy zacząłem ten 
projekt, minęły już dwa lata, podczas licznych spacerów po różnych mia-
stach, rozwinąłem w sobie „oko” na rzeczy jakoś zepsute, naruszone. Inte-
resuje mnie przede wszystkim kulturowy wymiar czegoś, co jest „zepsute”. 
Krytyczny aspekt tej działalności to także naprawianie kultury, dostrze-
gam, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno, coś jest nie tak. Jak zauważy-
łaś wcześniej, każde zdjęcie stanu „przed” i „po” sprzedaję za tę samą kwo-
tę 300 franków szwajcarskich, co stanowi przeciętny wydatek, jaki ponoszę 
podczas naprawy. Przeciętnie czas spędzony przy naprawie to 4 godziny, 
więc wypłacam sobie około 60 franków za godzinę, co stanowi przecięt-
ną stawkę w Szwajcarii plus około 80 franków za materiały, jeśli muszę coś 
kupić dodatkowo. Sprzedaję przede wszystkim zdjęcia ze stanu „przed”, 
ponieważ jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która go zauważyła – 
i w tym sensie jest to „oryginał” – jedyne zdjęcie, które ktokolwiek wyko-
nał w tym miejscu. Jest to więc taka trochę absurdalna, postawiona na gło-
wie pogoń za oryginałem.

Tak, pojedynczość i niepowtarzalność obiektu – mogłabym tu jeszcze dodać 

teorie surrealistów o „objet trouve” czy też sposób, w jaki Marcel Duchami 

wybierał swoje ready mades – wybór obiektu jest tutaj kluczowy. Masz jed-

nak szczególny smak w dobieraniu swoich i obiektów, mimo że są to obiekty 

w różnej skali, przestrzeni etc. Co decyduje, że patrzysz na coś i myślisz – 

„to!”?

Postanowiłem od początku traktować projekt poważnie, tak więc naprawy 
muszą być zawsze przeprowadzone od początku do końca, ponieważ po-
tencjalnie mogłyby trwać w nieskończoność. Dlatego, że zdecydowałem, 
żeby to był zamknięty projekt, starałem się, żeby obiekty były na przykład 
zróżnicowane. Osiągnąłem już 96 ze 100, tak więc im więcej obiektów do-
łącza do mojej kolekcji, tym trudniej jest wybrać coś, co różni się od pozo-

stałych. Na początku chodziłem po mieście i wiedziałem, że mogę wybrać 
cokolwiek, co było ograniczane tylko moją zdolnością do naprawienia ich. 
Jeśli rozejrzysz się po serii, zauważysz, że zaczynałem od bardzo prostych 
obiektów, jednak z czasem nabywałem coraz większej sprawności tech-
nicznej, wiec mogłem dobierać sobie bardziej skomplikowane obiekty.
Od początku wiedziałem, że ten projekt wymaga na przykład podróżowa-
nia, żeby zapewnić mu różnorodność obiektów. Zawsze z pomocą mogli 
mi przyjść przyjaciele, jednak kiedy podróżowałem, traciłem te kontak-
ty i byłem zdany na moją walizeczkę z narzędziami. Zanim więc przystę-
puję do naprawy, staram się oszacować, czy mogę to naprawić dysponując 
tym, co mam. W Warszawie zdałem sobie sprawę, że wiele z materiałów, 
których mógłbym użyć przy naprawach, po prostu nie istnieje. W wielkich 
sieciowych sklepach z takim sprzętem, a macie bodaj cztery takie marki 
w Polsce, odkrywałem, że nie znajdę tam materiałów do naprawy rzeczy 
starych, jakie mnie interesowały. Wtedy musisz wymyślić nowy sposób na-
prawy, co także jest ciekawe. Widzisz, jak funkcjonuje dane miasto, z cze-
go składa się jego przestrzeń.

Podoba mi się idea, że każdy zepsuty obiekt w potencjalny sposób istnieje 

jako element twojej kolekcji.

Ale o to właśnie chodzi – każdy może to zauważyć i naprawić samodziel-
nie. Potrzeba odrobiny ciekawości i zadania sobie pytania, co mogę z tym 
zrobić. Ciekawe jest też to, że mam tak wiele „sztuki publicznej”, o której 
nikt nic nie wie!

Uderza mnie w twojej pracy efekt „zacierania śladów”. Ponadto zwracasz 

uwagę na coś tak ważnego, jak wartość pracy we współczesnym świecie. 

Pracujesz w miastach zachodniego zamożnego świata, w których ludzie 

myślą, że jeśli coś zostało naprawione, uczyniła to zapewne „niewidzialna 

ręka”. Aspekt zacierania śladów wydaje mi się za to bardzo poetycki.

Roland Roos, bez tytułu, z cyklu Free Repair
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Wyjęłaś z tej pracy bardzo ważne elementy. Zacieranie śladów jest bar-
dzo istotne, bo jest dla mnie ważne, że praca nie jest „o mnie” – jest o sa-
mej pracy, o przedmiotach. Nie chcę czynić mojej pracy widzialną. Jest 
dla mnie ważne, i tego się nauczyłem z tego projektu, podobnie, jak z pro-
jektu, do którego zainspirowała mnie akcja Bęc Zmiany Zniknij nad Wi-
słą, kiedy zbudowałem z lodu łódź, którą popłynąłem po Wiśle. Te dzia-
łania mają podobne struktury: tworzę coś, używam tego czegoś w danym 
momencie i potem to tracę, nie można tego zatrzymać. Projekt z napra-
wami uświadomił mi, że mogę być produktywny jako artysta, niekoniecz-
nie zapełniając świat nowymi przedmiotami, nie czyniąc ich widzialnymi. 
Nie chcę być artystą, który kładzie swój obiekt do galerii i oznajmia, że to 
jest jego dzieło. Gdybym dał ci mapę wszystkich rzeczy, które naprawiłem 
w Warszawie, twój spacer uobecniałby wszystkie drobne historie, jakie to-
warzyszą tym obiektom. Kiedy kończę dzieło, zawsze myślę, że to właśnie 
ta opowieść: kto mi pomógł, jakie były reakcje, kiedy pracowałem, jakie 
były trudności towarzyszące, jest najważniejsza.

Czasem jednak jesteś jedyną osobą, która „widziała” pracę. W ten sposób 

fotografia staje się jedynym świadectwem, że praca została wykonana.

To, co robię, wzbudza rozmaite kontrowersje. Niektóre obiekty, które chcę 
naprawić, znajdują się np. w przestrzeni prywatnej. Wtedy muszę zwrócić 
się o specjalne pozwolenie i nie zawsze mi się to udaje. Miałem z czymś 
takim do czynienia w Szwajcarii, chciałem naprawić bramę, która znaj-
dowała się na terenie prywatnym. Ale kiedy zwracałem się do właścicieli 
z prośbą o możliwość naprawy, mówili, że za miejsce odpowiedzialny jest 
samorząd. Wzbudzam zainteresowanie, i zawsze końcowe pytanie brzmi: 
jak to, robisz to za darmo? O co w tym chodzi? Kiedy odpowiadam, że tak, 
za darmo, tracą zainteresowanie. Stwierdziłem wiec, ze lepiej w ogóle nie 
pytać, po prostu pójść, zorganizować narzędzia i zacząć naprawę. Ale kie-
dy praca zostaje ukończona i chcę zrobić zdjęcie, ludzie mówią: nie, nie 
wolno ci zrobić zdjęcia. Wtedy musze objaśniać cały projekt od początku. 
Muszę nieustannie objaśniać, o co chodzi w tym projekcie, po co to robię, 
dlaczego, że po wykonaniu pracy fotografuję ją i tak dalej, bo fakt, że ktoś 
robi coś za darmo, jest niezrozumiały.

Czy wrażenia przechodniów w Polsce były odmienne? Jak ludzie reagowali, 

widząc cię przy pracy?

Zauważyłem, że tutaj, kiedy ktoś widzi kogoś pracującego w przestrzeni 
publicznej, woli się nie wtrącać, co jest akurat całkiem miłe (śmiech), bo 
pozwala po prostu pracować. Naprawiałem np. miejsce parkingowe na Ur-
synowie – to z przemieszczonymi płytkami – trwało to ponad 4 godziny, 
czyli wiele osób zdążyło przejść obok. Nikt się nie odezwał, może też po-
wodów językowych. Tylko jeden chłopak powiedział „dzień dobry”, ja mu 
odpowiedziałem, i widziałem, że po jego głowie błąka się pytanie „dlacze-
go, o co chodzi?”, jednak nic nie powiedział.

Bardzo lubię tę pracę, ze względu na stan „przed”, na którym był kompletny 

chaos.

Tak, to miejsce parkingowe wyglądało niesamowicie. Wyobrażam sobie 

jednak, że ktoś, kto tam mieszka i mijał to miejsce dziesiątki razy, zdążył 
już przywyknąć do tego widoku na parkingu, dlatego widząc kogoś, kto to 
w końcu reperuje, nie mógł się nadziwić. Podobała mi się jego reakcja: coś 
między śmiechem, zakłopotaniem, pomieszaniem.

Może się ucieszył, że ktoś w końcu się tym zajął? Miejsce parkingowe jest 

szczególnie ciekawe, jako nie-obiekt. Co jednak z przecięciem aspektu prak-

tycznego i estetycznego? Powiedziałeś, że to impuls estetyczny przyciąga 

cię do konkretnych obiektów.

Mój impuls nie jest czysto estetyczny. Staram się uniknąć jakiejkolwiek 
„estetyki”. Oczywiście nie da się w pełni tego uniknąć. Jeśli popatrzysz na 
zdjęcia, zobaczysz, że ja nie jestem fotografem, nie jestem profesjonali-
stą, nie obchodzi mnie tak bardzo, jak zostaną wykonane te zdjęcia. Nale-
gam jednak na sprzedaż zdjęć parami, żeby można było zobaczyć oba sta-
ny, przed i po. Robię dużo, bo około 30 zdjęć jednej rzeczy i siedząc przy 
komputerze, wybieram to, które mi odpowiada. Ktoś zapytał mnie, dlacze-
go nie fotografuję z lepszej perspektywy, np. z balkonu okolicznego domu, 
żeby zrobić lepsze zdjęcie? Mnie nie interesuje jednak „najlepsza” perspek-
tywa, ale taka, jaką ja sam miałem, kiedy wykonywałem pracę.

Jednak przez to, że projekt skupia się na „nieczynnych”, zaniedbanych ele-

mentach kultury, zaczyna nabierać pewnej estetyki.

Powtórzę to, co już powiedziałem: wybieram małe rzeczy, ty możesz zro-
bić to samo. Gdybyś jednak sama miała rozejrzeć się za takimi obiektami, 
wybrałabyś coś innego, co odpowiadałoby twojej wrażliwości. Ten projekt 
jest efektem bardzo osobistego podejścia do rzeczy.

Interesuje mnie też ta natychmiastowa satysfakcja, jaką odczuwa widz, kie-

dy widzi, że coś zostało naprawione, to usatysfakcjonowane „aha!”, bo po 

prostu wygląda ładniej. Z tego musi brać się jakaś satysfakcja twoja jako wy-

konawcy. Nie chcę brnąć w wielkie pytania, bo podoba mi się pewna skrom-

ność tego projektu, ale to, jakie są reakcje, coś mówi o społeczeństwie.

Oczywiście, kiedy coś naprawię, odczuwam satysfakcję. Ale nie jest to sa-
tysfakcja z tego, że coś ładnie wygląda, ale z tego, że udało mi się wykonać 
pracę. Tydzień temu robiłem naprawę gdzieś w lesie, z dala od jakiejkol-
wiek publiczności i wszystko poszło dobrze. Czasem jednak, mimo że jest 
wiele możliwości wykonania jakiejś naprawy, kończę z uczuciem, że cos 
mogło zostać wykonane lepiej. W mojej pracy trochę sobie żartuję z tego 
idealnie uporządkowanego świata, w jakim żyjemy. Z tej satysfakcji: te-
raz jest lepiej, jest znowu czysto, jest tak, jak powinno być. To także odsła-
nia sposób, w jaki świat funkcjonuje, jak staramy się nałożyć na niego po-
rządek. Wiem, że może też być dokładnie odwrotnie, wszystko może ulec 
chaosowi. Kiedy zdecydowałem się nie produkować po prostu dzieła, nie 
kłaść obiektu do galerii, zadałem sobie pytanie, co mogę robić. Okazało się 
to niezwykle trudne. Doszedłem do wniosku, że muszę po prostu zacząć 
pracować. Mam również satysfakcję, że wykonywane przeze mnie prace 
pasują do teoretycznego modelu, o którym mówiłem wcześniej. Ciekawe 
jest to, że kiedy myślę nad czymś, to zwykle dystansuje się od po prostu 
„robienia czegoś”, a w tej pracy oba te aspekty udaje się połączyć.
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Wydaje mi się też, że model działania w naprawach jest bardzo szwajcar-

ski.

Jak najbardziej, nie zawaham się nazwać tej pracy szwajcarską. W naszym 
społeczeństwie zajmujemy się najdrobniejszymi detalami, nic się nie ucho-
wa przed szwajcarskim okiem. Z tego powodu miałem trudności ze znale-
zieniem obiektów do mojej serii w Szwajcarii. Jeżdżę na rowerze po Zury-
chu i nie mogę znaleźć niczego zepsutego!

Nie dajesz żadnych komentarzy do zdjęć, chcesz, żeby mówiły same za 

siebie. Jednak patrząc na ten projekt myślę od razu o niemieckiej zasadzie 

„Ordnung muss sein!” i filmie pod tym tytułem, gdzie bohater obsesyjnie 

naprawia rzeczywistość, co się jednak kończy w tym wypadku tragicznie…

(śmiech)

Tak, oczywiście, to jest też w tym projekcie, znam ten film. Kiedy 
projekt zostanie zakończony, wydam książkę, nad którą już pracuję. 
W książce będzie objaśniony aspekt teoretyczny, opowieści związane 
z naprawami i dokumentacja. Ale mnie mniej to interesuje, niż same 
prace. Tak, jak zobaczyłaś to na stronie internetowej – są same zdjęcia 
i kilku zdaniowe objaśnienie konceptu. Zdjęcia mówią najwięcej o tej 
pracy, dzięki temu każdy może pomyśleć sobie o niej cokolwiek chce 
i każdego zaprowadzi w odmiennym kierunku. Ty na przykład pomy-
ślałaś o tym filmie.

Zdjęcia nie przypomniały mi o filmie, były ciekawe, bo czyniły te rzeczy nie-

powtarzalnymi. Film przypomniał mi się, ponieważ temu projektowi patro-

nuje pewna marzycielska formuła „naprawy świata”, poprawiania go.

Może nie naprawiać, szukać dziur w świecie i starać się je wypełniać. 
Żałuję, że w mailach ludzie zadają mi pytania teoretyczne, a mniej są 
zainteresowani poziomem materialnym. To jest ciekawy sposób patrze-
nia, ale nie jedyny. Ludzie sztuki myślą, jak to zinterpretować, natomiast 
ludzie, którzy pracują na rzeczach, interesują się, jak coś wykonałem. 
Prosty wyjściowy pomysł okazał się prowadzić w wielu kierunkach. Tak 
wiec, chociaż czekam na jego zakończenie, trudno mi się będzie rozstać 
z tym projektem.

Roland Roos artysta szwajcarski. Od kilku lat realizuje utopijny projekt FREE 

REPAiR, w ramach którego samodzielnie naprawił 100 rozmaitych elementów 

w taczającej nas rzeczywistości. Pomiędzy styczniem a marcem 2010 przeby-

wał na pobycie twórczym w a-i-r laboratory CSW Zamek Ujazdowski w War-

szawie. W tym czasie zrealizował 12 napraw w przestrzeni publicznej.

www.rolandroos.net

ŁÓDŹ LODOWA

W czasie pobytu w Warszawie Roland Roos wykorzystał panujące ujemne 

temperatury i zainspirowany projektem Zniknij nad Wisłą, skonstruował 

łódź wykonaną jedynie z lodu, którą przeprawił się z jednego brzegu Wisły na 

drugi. Oto zapis tamtej akcji: „Do budowania formy łodzi użyłem dużej ilości 

drewna. Wewnątrz tej konstrukcji umieściłem kawałek plastiku, dzięki cze-

mu drewniana forma stała się wodoodporna. Następnie wypełniałem formę 

wodą, dzień po dniu. Każdego dnia dodawałem około 5 cm wody, tak więc łódź 

z lodu powoli rosła. Była prawie gotowa, kiedy zrobiło się cieplej i woda prze-

stała zamarzać.

trzy dni temu zdecydowałem się zapomnieć o całym projekcie i zabrać łódź. 

Kiedy zdemontowałem drewniane części, zaskoczyło mnie, jak pięknie wy-

glądała. Pomyślałem, że mogłaby pójść na wodę taka, jaka jest. Przesunąłem 

wiec łódź w kierunku rzeki i popłynęła. Zanim łódź zginęła w wodzie, która 

miała 6º C, przywiązałem się do liny, której drugi koniec przymocowałem przy 

brzegu. Aparat fotograficzny był nastawiony na robienie zdjęć w pętli co 10 

sekund. Wszedłem do łodzi i odbyłem małą przejażdżkę po wodzie. Wróciłem 

bezpiecznie na brzeg, a łódź powoli zniknęła.

Następnego dnia poszedłem nad rzekę zebrać drewno, którego użyłem do bu-

dowy łodzi. Niestety, ktoś zauważył je i zabrał ze sobą.

W końcu straciłem też dane cyfrowe. Kiedy obudziłem się następnego dnia, 

zdałem sobie sprawę, że mój komputer się zawiesił. Pomyślałem – proste, re-

startuję go. Jednak tym razem, kiedy komputer chciał zacząć ponownie dzia-

łać, na ekranie pojawił się tylko znak zapytania (który oznajmiał, że nie można 

odnaleźć żadnego twardego dysku).

Na komputerze były wszystkie zdjęcia, jakie zrobiłem dzień wcześniej. Jedyny 

ocalałe zdjęcie to to, które  wysłałem poprzedniego wieczora, po przejażdżce 

łodzią, do mojej dziewczyny. Niestety, jest to zdjęcie w małej rozdzielczości.

Żeby skrócić długą historię:

Lód się roztopił.

Drewno zostało skradzione.

Zdjęcia zostały utracone”.

(tłum. Agata Pyzik)

Roland Roos: łódź lodowa, 2010
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miesz-
kania
x
Prywatne mieszkania stają się 
przestrzenią dla mikro-sytuacji 
reżyserowanych przez artystów, ar-
chitektów, filmowców, muzyków, 
teoretyków i mieszkańców. Z kura-
torkami projektu X Apartments: Ste-
fanie Peter, Anne Schulz  oraz Joanną 
Warszą, rozmawia Paulina Jeziorek

fot: Adam Walicki
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Prywatne mieszkania przestrzenią spektaklu – o co tu chodzi?

JOANNA: Jest to projekt oparty o ekonomię doświadczenia. Polega na stwo-
rzeniu sytuacji opartej o dwa paramentry – czas (każdy epizod trwa do 
10 minut) i miejsce (konkretną przestrzeń prywatną). Praca z czasem jest 
częścią codziennego doświadczenia reżyserów, jednak dla artystów sztuk 
wizualnych – a w większości zaprosiliśmy właśnie ich – stworzenie pra-
cy w oparciu o konkretną ilość minut (a nie o konkretny metraż galerii), 
jest zadaniem zmieniającym podstawowe zasady ich pracy. Podobnie „pod-
mieniamy” rolę widzów – zwykle doświadczenie teatralne przeżywane jest 
wspólnie na widowni i w rytualnej ciszy, tutaj publiczność będzie mia-
ła wolność, tak jak podczas zwiedzania wystawy, gdzie odbiór jest indywi-
dualny, swobodniejszy i umożliwia dialog. W tym projekcie idziemy nieco 
tropem takich artystów jak Pierre Huyghe czy Rirkrit Tiravanijia, którzy za-
pytywali, co gdyby sztuka nie miała istnieć w przestrzeni, ale w czasie? Pro-
jekt jest też dialogiem z ideą sztuki w przestrzeni publicznej, która odnosi 
się do siatki kontekstów: charakteru miejsca, jego historii, geografii, seryj-
ności wydarzenia – a nie tylko bezpośredniego doświadczenia miejsca.

ANNe: Scenariusz projektu polega na tym, że publiczność, w parach, zawsze 
po dwie osoby, wyrusza na spacer po określonej części miasta. Wybrałyśmy 
trzy dzielnice, a w nich po siedem mieszkań prywatnych. Do projektu za-
prosiłyśmy artystów z różnych dziedzin sztuki. Każdy z nich tworzy w da-
nym mieszkaniu sytuację, performans czy instalację. Artyści pracują na 
Mirowie i na Starym Mokotowie. W trzeciej dzielnicy, na Bródnie, autora-
mi sytuacji będą Paweł Althamer i jego sąsiedzi. Każdy performans będzie 
trwał około 10 minut i będzie „zaloopowany” – powtarzany dla kolejnych 
widzów. Nie możemy zdradzać treści poszczególnych sytuacji, będziemy 
mogły mówić tylko o punktach wyjścia do naszych poszukiwań.

Czym się kierowałyście w doborze lokalizacji?

STefANIe: Projekt X-Apartments, już wielokrotnie był realizowany w róż-
nych metropoliach świata, zawsze odnosząc się do heterogeniczności mia-
sta, danej dzielnicy, historii jej mieszkańców czy ich codziennych praktyk. 
Wybrałyśmy dzielnice, które wydały się nam szczególnie interesujące i nie-
jednoznaczne. Mirów – tereny wokół Hali Mirowskiej – wybrałyśmy z po-
wodu naocznego nawarstwienia historii: od topografii getta, przez miasto 
ruin, osiedle Za Żelazną Bramą, projekty deweloperskie, dyskursy mniejszo-
ściowe, problemy gentryfikacyjne. Tutaj jak zresztą wszędzie w Warszawie 
rzuca się w oczy nieklarowna sytuacja własnościowa pojedynczych kamie-
nic, mieszkań czy działek. Te wszystkie blizny w obliczu miasta. Mokotów 
posiada ciekawą historię jako niegdysiejsze przedmieście, a w czasie wojny 
dzielnica niemiecka, co ją w końcu uratowało przed zniszczeniem. Jest to 
też rejon, gdzie mieści się Nowy Teatr, projekt jest tam więc mapowaniem 
i oswajaniem okolicy. Dobrze jest wiedzieć, co dzieje się w sąsiedztwie.

A Bródno?

STefANIe: Bródno to przedmieścia z blokami, co typowe dla postkomuni-
stycznych krajów. Warszawa jest, prócz Berlina wschodniego, pierwszym 
miastem z byłego bloku wschodniego, gdzie projekt X-Apartments ma 

Projekt wpisuje się trochę  →
w debatę pomiędzy antropologią 
a sztuką i pytanie o to, czy 
artysta jest – i w jakich 
warunkach – etnografem

fot: Adam Walicki

VIVRe SANS TeMPS MORT – „Żyjmy bez czasu martwego” – apelowali Sytu-

acjoniści w latach 60. Żyjmy bez nudy, pustej pogoni za niepotrzebnymi pra-

gnieniami, które legitymizują społeczeństwo spektaklu. Sytuacjoniści nawo-

ływali też do tworzenia sytuacji, a nie materialnych przedmiotów biernej kon-

templacji, przywrócenia natury bezpośredniego doświadczenia, stymulowa-

nia kulturowej dywersji i żądania niemożliwego. X-Apartments jako projekt 

oparty o ekonomię doświadczenia i udział w zdarzeniach w przestrzeniach 

prywatnych w obrębie jednej, przemierzanej pieszo dzielnicy, nawiązuje do 

tamtych postulatów i towarzyszącej im psychogeografii – emocjonalnego 

oddziaływania przestrzeni na człowieka. Zaproszeni do projektu artyści, ar-

chitekci, filmowcy i teoretycy zostali poproszeni o stworzenie sytuacji opartej 

o dwa paramentry – czas (każdy epizod trwa do 10 minut) i miejsce (konkretną 

przestrzeń prywatną). Praca z czasem jest cechą teatru, jednak dla artystów 

sztuk wizualnych stworzenie działania w oparciu o konkretną ilość minut 

(a nie o konkretny metraż galerii), jest zadaniem zmieniającym podstawowe 

zasady ich pracy. X-Apartments przywraca dryf, doświadczenie i dezorienta-

cję miejską. Przecież „pod chodnikami są plaże”!

Joanna Warsza
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miejsce. Znaczenie „własnego mieszkania” ma inne skojarzenia w euro-
pie Centralnej. Projekt będzie miał też na Bródnie odsłonę specjalną, bar-
dziej partycypacyjną. Autorami sytuacji w mieszkaniach będą nie artyści, 
ale mieszkańcy – sąsiedzi i współpracownicy Pawła Althamera.

Jaki jest zamysł tego projektu? Czemu przenosicie teatr do prywatnych 

mieszkań?

JOANNA: Archeologia tego projektu to wystawa Chambre d’Amis z 1986 
roku w Gent w Belgii. Lokalne muzeum zostało wtedy zamknięte z po-
wodu renowacji. Kurator projektu Jan Hoet poprosił mieszkańców, by 
przechowali w swoich domach dzieła sztuki. Można więc było wypoży-
czyć obraz van Gogha i udostępnić go w swoim mieszkaniu np. w nie-
dzielę w określonych godzinach. Dodatkowo znani artyści poproszeni 
zostali o stworzenie prac dla konkretnych mieszkań prywatnych. Pomy-
słodawca X-Apartments, dyrektor Hebbel Theater, Matthias Lilienthal, 
zaadoptował ten koncept, zapraszając artystów do wyreżyserowania sy-
tuacji w konkretnych mieszkaniach. Projekt po raz pierwszy będzie miał 
swoją edycję za żelazną kurtyną, gdzie przestrzenie prywatne miały czę-
sto pół-publiczny charakter: jako latające uniwersytety, galerie sztuki, 
miejsca zebrań i podsłuchów, pracownie artystyczne czy kryjówki opre-
sjonowanych. Interesuje nas też organiczność takich przestrzeni i wpisa-
nie się artystów w nią. W Londynie na przykład organizuje się London 
Design Days – kiedy to mieszkania prywatne udostępniane są dla zwie-
dzających jako przykład „żywego designu”. W naszym przypadku będzie 
to „żywe doświadczenie”: czyjaś prywatna kolekcja kaset home-wideo, 
porzucony dom albo pokój hotelowy, który też jest przecież substytu-
tem mieszkania.

STefANIe: W przekroczeniu progu prywatnego kosmosu kogoś obcego uru-
chamia się strach, vojeryzm, wścibskość. Sama to odczuwałam podczas 
naszego riserczu. Te miejsca tyle mówią o biografiach, statusie, marze-
niach, aspiracjach ich mieszkańców. Szczególnie ciekawe są te różne war-
stwy dizajnu wnętrz. To sam w sobie bogaty materiał na atlas obyczajów. 
Od Cepelii przez Kartell po Ikeę, i nie tylko. Zdarza się, że z jednym miesz-
kaniem związane są dwa albo trzy pokolenia jednej rodziny. Każde z nich, 
a także każdy system zostawił tam swoje ślady.

Nie szukacie zwyczajnych mieszkań. Te, które odwiedziłam z wami, całko-

wicie mnie zaskoczyły. Tak jak ich lokatorzy. Na co dzień nie łatwo spotkać 

80-letnią staruszkę, która znajduje się w księdze rekordów Guinnessa.

ANNe: Widziałaś bardzo wyjątkowy wybór. Oczywiście szukamy mieszkań, 
które są szczególne, bo naszym celem jest pokazać widzom nową perspek-
tywę, miejsca, ludzi, o których wcześniej nie słyszano, mieszkania ze niety-
powym wnętrzem czy szczególną historią. Zakładamy różnorodność, inne 
spojrzenie na coś, co wydaje się znane i oswojone.

Ale to artyści dokonują ostatecznego wyboru? Powstały już konkretne po-

mysły?

ANNe: Naszym zadaniem jest inspiracja, poprowadzenie artystów ich ku po-

mysłom, mapowanie problemów i tropów. Oni odpowiadają na nasz risercz: 
od kwestii Ukraińskiej siły roboczej, przez zjawisko powszechnego remon-
towania mieszkań, kupowania na kredyt i nie szanowania rzeczy nadwerę-
żonych, przez zapomniany sposób komunikacji między mieszkaniami za 
pomocą listów na sznurkach, po kryjówki po aryjskiej stronie getta, miesz-
kania opozycjonistów czy galerie w przestrzeniach prywatnych. Artyści od-
noszą się do tego riserczu, rozbudowując go i często włączając nowy trop.

JOANNA: Projekt wpisuje się trochę w debatę pomiędzy antropologią 
a sztuką i pytanie o to, czy artysta jest – i w jakich warunkach – etno-
grafem. Badając Mirów tak się czujemy, bo wiele osób pyta nas, gdzie to 
jest. A to przecież samo centrum Warszawy. Wyjątkowo ciekawie nakła-
dają się tu na siebie warstwy historyczne i architektoniczne. Przed wojną 

Wybrałyśmy artystów,  →
których sztukę uważamy za 
performatywną w znaczeniu 
subwersywnego oddziaływania na 
rzeczywistość.

fot: Adam Walicki
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przed Halą Mirowską był plac, wokół którego koncentrowała się zabudo-
wa i tętniło życie okolicy. Budowa ulicy Jana Pawła całkowicie zmieniła 
topografię dzielnicy – w czasie wojny częściowo teren Małego Getta. Po 
powstaniu zamieniony w morze gruzów i przestrzeń architektury samo-
rzutnej – nabudowanej jak palimpsest z tego, co było pod ręką. W od-
różnieniu od sąsiedniego Muranowa, Mirów był samo-zorganizowany 
do czasu powstania Osiedla za Żelazną Bramą w latach 70. Mieszkańcy 
przyjęli 21 nowych bloków z radością, jako nowoczesny projekt w duchu 
Le Corbusiera, który wreszcie ma szansę zmienić oblicze okolicy opisy-
wanej przez Tyrmanda w Złym jako Dziki Zachód. Dziś osiedle nie ma 
najlepszej sławy, choć trudno zaprzeczyć, że jest jedną z najbardziej wy-
razistych ikon modernistycznych miasta. Mieszkają tu Wietnamczycy, 
ale też coraz liczniej Żydzi, m.in. Izraelczycy, którzy wracają do Polski 
i chcą mieszkać w obrębie tysiąca kroków od synagogi. Rabin mówi na-
wet, że najbliższy blok Grzybowska 5 określa się jako „getto blok”. Za-
mieszkują go chasydzkie rodziny, kilku pracowników Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich. Tworzy się coś w rodzaju mikro-diaspory. W innym 
bloku – przy Chłodnej 11 – mieszka rodzina księdza Popiełuszki, tu też 
podrzucono materiały, które miały go skompromitować. W przedwojen-
nej kamienicy przy Chłodnej 20 mieszkał i popełnił samobójstwo Adam 
Czerniaków, prezes Judenratu w getcie. Obok stoi nowy apartamento-
wiec, mieszkają w nim Wietnamczycy, którzy odnieśli w Polsce finanso-
wy sukces. Na Łuckiej 12 są przedwojenne kamienice przeznaczone do 
rozbiórki, sąsiadują z Hiltonem i innymi hotelami, które od lat 90. wy-
pełniają wolne parcele w tym rejonie. No i kamienica na rogu Żelaznej 
i Krochmalnej, z opisywanym przez Tyrmanda barem Słodycz, w którym 
„najgorszy daltonista odzyskiwał moc widzenia kolorów”. No i oczywi-
ście klub Chłodna 25. Poszukiwałyśmy też przestrzeni, które na pierw-
szy rzut oka nie wydają się mieszkalnymi: m.in. lokale bokserów w hali 
Gwardii lub mieszkania strażaków w koszarach.

STefANIe: Atrakcyjna strona tego projektu polega też na przemierzeniu dro-
gi pomiędzy mieszkaniami, na efekcie poznawczym poprzez spacerowa-
nie. Strollology, to nazwa nauki o spacerowaniu, w latach 80. propagowanej 
przez słynnego szwajcara Luciusa Burckhardta (1925-2003), który zało-
żył szkołę krytycznych urbanistów i architektów. Ma wielu naśladowców 
na świecie.

Kim są zaproszeni twórcy?

JOANNA: Sytuacje są reżyserowane przez artystów, architektów, filmowców, 
teoretyków i mieszkańców w przestrzeniach prywatnych. Obok Krzyszto-
fa Warlikowskiego i Małgorzaty Szczęśniak, niewielu jest twórców związa-
nych bezpośrednio z teatrem. Wybrałyśmy artystów, których sztukę uwa-
żamy za performatywną, w znaczeniu subwersywnego oddziaływania na 
rzeczywistość: działania i prace m.in. Anny Witt, Agnieszki Kurant czy 
Tomka Saciłowskiego odnoszą się do naruszania praw rzeczywistości, na-
kładania innej logiki na tę obowiązującą. Ci artyści będą autorami insce-
nizacji, gdzie fikcja i rzeczywistość są w nieustającym va et vient. W po-
wszechnie przyjętej mimetycznej formie teatru wtargnięcie realności jest 

złym snem, o którym krążą potem legendy (jak np akcja Wirus, którą prze-
prowadziłam z Grupą Sędzia Główny w Teatrze Rozmaitości w 2006 roku, 
kiedy dziewczyny wtargnęły na scenę podczas spektaklu doprowadzając 
do zawieszenia go). W zaproponowanych sytuacjach będzie odbywał się 
nieustający dialog pomiędzy inscenizacją a rzeczywistością. Ciekawią nas 
te momenty, kiedy proces „przedstawiania’” załamuje się i wkracza doń re-
alność lub błąd – (np. aktor zapomina tekst, łyżwiarz upada na lodzie). 
Wymienieni artyści grają na takich pęknięciach, tworząc szeroko rozu-
miany teatr postdramatyczny w oparciu o dialog pomiędzy fikcją a rze-
czywistością. Zaprosiłyśmy też artystów, którzy za materię pracy przyjmu-
ją codzienność: jak na przykład zespół Ballady i Romanse, który nagrał 
swoją pierwszą płytę w kuchni z użyciem sprzętów domowych; szwajcar-
skiego artystę Rolanda Rossa, który w cyklu Free Repair oferuje bezpłatny 
serwis naprawy przedmiotów codziennego użytku, często i tak nieużytecz-
nych; czy Martina Clausena, choreografa zespołu Two fish (jego świetny 
spektakl Christina Muller wyprowadza się prezentowany był w Wilii War-
szawa w 2006 roku). Martin oswaja nieswoją przestrzeń prywatną, dome-
stykując ją.

Za żelazną kurtyną  →
przestrzenie prywatne 
miały często pół-publiczny 
charakter: jako latające 
uniwersytety, galerie sztuki, 
miejsca zebrań i podsłuchów, 
pracownie artystyczne czy 
kryjówki opresjonowanych.
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Sztuka nie jest  →
odpowiedzialna za zmiany. Ona 
tylko ukazuje perspektywę, 
dokonuje zmian percepcyjnych.

STefANIe: Pracujemy też m.in. z berlińskim kolektywem architektonicznym 
Club Real, grupą performatywną Show Case Beat le Mot, kompozytorem 
Jankiem Duszyńskim, choreografką Marysią Stokłosą, izraelską dokumen-
talistką Tal Sterngast czy greckim performerem Yorgosem Sapountzis.

Mieszkańcy również będą brać udział w przedstawieniu. Ale nie we wszyst-

kich przypadkach?

ANNe: Czasem mogą wziąć udział bezpośrednio, czasem ich obecność 
może być zapożyczona przez nagrany głos, film wideo, czy po prostu ślady 
ich bytności. Mogą uczestniczyć na różne sposoby. Jedno z mieszkań może 
stanie się miejscem rezydencji artystycznej na ten czas. Ważne jest to, że 
znalazłyśmy artystów zainteresowanych interakcją z tak zwanym prawdzi-
wym życiem, czasem intymnością. Interesuje nas praca w intymnej prze-
strzeni, z widzami, nielicznymi aktorami albo nawet zupełnie bez nich.
Na Bródnie – na zaproszenie Pawła Althamera – mieszkańcy staną się ar-
tystami i wyreżyserują sytuacje połączone pomiędzy sobą przez system 
widoków pomiędzy balkonami.

Pomysłodawcą X-Apartments jest Matthias Lilienthal, dyrektor berlińskiego 

teatru Hebbel am Ufer zwanego HAU. Postać owiana legendą. Zrealizował 

kilka edycji X-Apartments, (równolegle z edycją warszawską przygotowy-

wana jest edycja w Johannesburgu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej). 

Podstawową ideą projektu jest to, że wychodzi z czarnego pudełka teatru 

„do ludzi”. Jednak Matthias powiedział w jednym z wywiadów, że sztuka nie 

przynosi zmiany społecznej. Uważacie, że to kokieteria? Naprawdę nie?

STefANIe: Sztuka może zmienić perspektywę przez dekontekstualizację i re-
kontektualizację. Może zmienić przyzwyczajenia widza, który wkraczając 
do prywatnego mieszkania nie ma pojęcia czego oczekiwać.

JOANNA: Uważam, że sztuka nie jest odpowiedzialna za zmiany. Ona tylko 
ukazuje perspektywę, dokonuje zmian percepcyjnych. To widz jest odpo-
wiedzialny za to, co z takiego wydarzenia wyniesie, odpowiedzialność jest 
delegowana na niego. Tutaj chodzi raczej o zakwestionowanie typowego 
uczestnictwa, zatarcie się granic między tym, co realne i fikcyjne. 

ANNe: W São Paulo jednak dokonało się coś, co można nazwać zmianą spo-
łeczną. Performans odbywał się w dzielnicy, do której normalnie ludzie by 
nie poszli. Z powodu silnych uprzedzeń: że jest niebezpieczna, że kręcą 
się tam sami kryminaliści. X-Apartments otworzył ludziom oczy. Zauwa-
żyli, że ta okolica jest interesująca, że w ogóle mogą się tam zapuścić. Pro-
jekt odbywał się m.in. na squacie dla bezdomnych. Widzowie wychodzili 
emocjonalnie poruszeni. Wydaje mi się, że wpłynęło to na ich wizję mia-
sta, bardzo podzielonego klasowo i urbanistycznie.

Anne, byłaś kuratorką X-Apartments w São Paulo. Co tam najbardziej zapa-

dło ci w pamięć?

ANNe: Rzeczywiście zdarzyły się tam wyjątkowe sytuacje. Społeczeństwo 
w Brazylii jest bardziej hierarchiczne niż w europie. Niemal każda rodzina 
z klasy średniej posiada służbę. To osoby, które pochodzą z daleka, czasem 

fot: Adam Walicki

fot: Adam Walicki
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podróżują do pracy codziennie przez kilka godzin. Należą do jednej z naj-
niższych warstw społeczeństwa. W jednym z mieszkań pracowała dziew-
czyna, która tam skąd pochodziła profesjonalnie grała w piłkę nożną. Przy-
jechała do São Paulo, chciała zarobić wielkie pieniądze, ale skończyła jako 
służąca. W bogatym domu, w świetnej dzielnicy. Wzięła udział w naszym 
performensie. Witała widzów, stała się gospodarzem. Opowiadała głównie 
o odległościach – jak często przechodzi między kuchnią a salonem, ile to jest 
metrów, jak daleko ma z domu do pracy, ile metrów przebiega podczas gry 
w piłkę nożną. Przedstawienie łączyło jej historię i teksty filozoficzne. Nie-
którzy widzowie nie zaakceptowali jej w roli gospodyni. Pobłażliwie pyta-
li, gdzie są państwo domu. Przełamanie roli, którą na co dzień odgrywała 
w tym domu, było dla niej trudne. Właściciele domu również wzięli udział 
w projekcie. Wychodząc można było zobaczyć ich w kuchni, pijących drogie 
wino, w aroganckich pozach. Okazali się bardzo otwarci i samoświadomi. 
Z kolei Ariel Davila z kolektywu BiNeural Monokultur pracował na squacie 
w centrum São Paulo, gdzie mieszkają bezdomni. W centrum miasta stoi 
wiele zniszczonych i opuszczonych domów. Rząd nic z tym nie robi, próbu-
jąc w ten sposób wyprzeć biednych na przedmieścia. W czasie projektu, któ-
ry odbywał się w jednym ze squatów, policja wyrzuciła bezdomnych na ulicę 
– rzeczywistość wyparła naszą inscenizację. Artyści jednak nie poddali się – 
zrobili dokument na ten temat. W rezultacie bezdomni otrzymali lokum od 
miasta. Te dwa przykłady dotyczą przełożenia sztuki na sytuacje społeczne. 
Ale były też inne projekty. elisa Ohtake zrobiła projekt w mieszkaniu z bal-
konem, z którego można było obserwować lądowisko dla helikopterów. Wy-
kreowała wojnę miejską posługując się jedynie balonami i kolorowym con-
fetti. Wycelowała lufę w stronę miasta, z użyciem kolorowej broni.

Rola kuratora dyskutowana była wielokrotnie. Przy tym projekcie nabiera 

ona szczególnego znaczenia. Zacierają się częściowo granice między artystą 

a kuratorem.

JOANNA: Jest to projekt oparty o risercz i ekonomię doświadczenia. My za-
rysowujemy pole, mediujemy pomiędzy mieszkańcami a artystami, dzia-
łamy para-dziennikarsko, zaproszeni twórcy dodają swój własny risercz 
i reżyserują zastaną rzeczywistość. Ostatnio zauważyłyśmy jednak, że wie-
lu z zaproszonych artystów jest trochę zmęczonych metodami kolaboracji, 
wiele osób preferuje puste przestrzenie, wysyła mieszkańców zagranicę, 
albo pracuje raczej na krajobrazie za oknem niż we wnętrzu. X-Apart-
ments ma już kilka lat, odmowa współpracy artystów łączy się być może 
z potrzebą przedefiniowania idei partycypacji. My też zastanawiamy się 
czy ten projekt nie jest dzieckiem trochę innych czasów.

Jaki projekt byłby więc dzieckiem naszych czasów?

JOANNA: W Berlinie powstaje teraz wersja projektu nie w mieszkaniach, ale 
w szkołach (X-Schools) – to jest odpowiedź na problemy współcześnie wi-
szące w powietrzu jak ożywienie edukacji, inscenizacja przekazywania 
wiedzy, samo-organizacji czy od-uczania społeczeństwa.

STefANIe: Ale jednak to lekkie zmęczenie materiałem jest dla nas wciąż bar-
dzo ciekawe.

X- Apartments Mirów i Stary Mokotów – Artyści: Agnieszka Kurant, Anna Witt, 

Ballady i Romanse, Club Real / Christoph theußl, Jan Duszyński / Wojciech Puś, 

Krzysztof Warlikowski / Małgorzata Szczęśniak, Marysia Stokłosa / Julia Stani-

szewska, Martin Clausen (two Fish), Roland Roos, Showcase Beat le Mot, tal 

Sterngast, tomek Saciłowski, Yorgos Sapountzis i inni.

edycja specjalna X Apartments Bródno – Paweł Althamer i sąsiedzi: Jędrzej 

Rogoziński, Julia Matea Petelska, Maciej Urbański, Michał Mioduszewski, Pa-

weł Buchholz, Wiola Wrotna.

Projekt X-Apartments w Warszawie realizowany jest przez Nowy teatr w ra-

mach międzynarodowego Promised City / www.promised-city.org, wspólnego 

projektu Goethe-institut i Polskiego instytutu w Berlinie we współpracy z Mia-

stem Stołecznym Warszawa.

fot: Adam Walicki
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Miasto to kakofonia. O wsi i wiejskich ak-
cjach, pejzażach i ludowości z Kobasem 
Laksą, inicjatorem projektu plenerowego 
Spycifestum, rozmawia Bogna Świątkow-
ska

KONCEP-
TUALIZM
WIEJSKI

Kobas Laksa: Spycimierz, 2009
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Jak to się stało, że ty kojarzony przede wszystkim z miejskimi kolażami, z za-

gęszczaniem przestrzeni miasta, zainteresowałeś się wsią?

W tym pytaniu zawarta jest już odpowiedź. Tylko jedno wyjaśnienie. Nie 
zagęszczałem miasta. Raczej przyglądając się jak przedstawiana jest miej-
ska przestrzeń zauważyłem, że przede wszystkim fragmentarycznie, wy-
cinkowo. Obserwując miasto ma się wrażenie przebywania wśród rozsy-
panych bezładnie kawałków puzzli. Od próby złożenia tych puzzli do kupy 
rozpoczęły się moje zmagania z fotomontażem miejskim. Te doświadcze-
nia okazały się przydatne nie tylko do obserwacji miasta, ale relacji prze-
strzennych jako takich. Zbierając materiały fotograficzne do kolejnych 
projektów kadrowałem architekturę i przypadkowo znalezione przedmio-
ty w taki sposób, by można było je później łatwiej ze sobą łączyć. Wie-
le z tych zdjęć było na tyle udanych, że pokazywałem je również oddziel-
nie. Tak powstawały małe i większe serie dokumentujące życie w mieście. 
Jednak zainteresowanie miastem ostatnio bardzo wzrosło. Internet zala-
ny jest zdjęciami w takiej ilości, że kolejne kolaże dowolnego miasta mógł-
bym robić nie wychodząc z domu. Natomiast nie jest najlepiej z fotografią 
wsi. Dominują tandetne, przaśne widoczki lub pamiątkowe fotki z wycie-
czek do „tu i tam”. Sam złapałem się na tym, że w zasadzie nie wiem na co 
się zdecydować – iść w stronę kiczowatych magic moments czy skoncen-
trować się na szeroko pojętej „ludowości”. Ludowość to sztucznie podtrzy-
mywana tradycja nie mająca już wiele wspólnego z tym co działo się na 
danym terenie wcześniej. Magic moments są zwykle piękne na żywo, ale 
gasną złapane w kadr. W Polsce granice między wsią i miastem są płynne. 
W obu przypadkach pojawiają się surrealistyczne, nieprzystające do siebie 
treści. Znalazłem na wsi to co wydało mi się interesujące w mieście – abs-
trakcyjne, nienaturalne formy. Zacząłem szukać i przyglądać się tej wiej-
skiej „nie-naturalności”. 

Sporo tego?

Sporo, ale przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego typu obrazu wsi – sielanki, 
lub przeciwnie – ciężkiej mozolnej pracy. Pojawia się czasem baśniowosć 
jak w malarstwie Jacka Malczewskiego czy filmach Jana Jakuba Kolskiego. 
Natomiast autentyczny obraz wsi to zgiełk i chaos podobny do tego w mie-
ście tyle, że jakby zwolniony w czasie i odbywający się na większych prze-
strzeniach. Bardzo ciekawe są obserwacje związane ze zmechanizowaniem 
się wsi. Dawniej zaskakiwały traktorzystki, potem rozśmieszał samochód 
terenowy Tarpan, dziś z podziwem można przyglądać się pracy kombaj-
nów. Urządzenia wykorzystywane do pracy w polu i w zagrodzie są zna-
komitym tematem do fotografowania. Podobnie jak wszystko co pomijane 
przez pejzażystów: szczątki zużytych, rolniczych maszyn, przedziwne kon-
strukcje wyglądające jak scenografia z filmów Sf, zwierzęta podłączone do 
rur ssąco-tłoczących. Czyli jednak, nie sam pejzaż, ale działalność ludzka 
właśnie. Zwłaszcza ta która wiąże się z przemysłową produkcją żywności. 

Ale to jednak wciąż wieś. Z czym ci się kojarzy wieś?

W tej chwili szczerze mówiąc, kojarzy mi się z obciachem. Obciach jest 
fotogeniczny, ale obserwowanie upadku jest trochę smutne. Ten upadek 
jest widoczny na wielu płaszczyznach i odczuwa się go dobitniej gdy wie 

się coś więcej o historii danego miejsca i jego tradycjach. Pojawiając się 
w danej miejscowości wystarczy zdobyć podstawowe informacje i rozej-
rzeć dookoła, żeby zrozumieć jak niewiele wspólnego ma to miejsce ze 
swoją przeszłością. Brak ciągłości historycznej i wyjałowienie kulturalne 
wsi odbija się niekorzystnie na jej wizerunku. Brak zmysłu estetycznego 
i obycia mieszkańców sprawiają, że polska wieś nie wydaje się być szcze-
gólnie ciekawa turystycznie. Są oczywiście chlubne wyjątki, ale wtedy za-
wsze mam podejrzenia, że to pomysł na agrobiznes – tak jak widać to na 
przykład w Białowieży – gdzie zanika spontaniczność, a pojawia tande-
ta wciskana turystom jako autentyk. Z tym, że paradoksalnie bardzo mnie 
intryguje ułomność tego procesu przemian. Tandeta, mizerność projektów 
architektonicznych, groteskowa przaśność.

Ale jak do tego się ma tradycja i ludowość?

Zwykle ma się nijak, ale są też silnie zakorzenione zwyczaje, tak jak na 
przykład Gody Żywieckie i związane z tym obyczajem przemarsze kolęd-
ników w Żywcu (Beskid Żywiecki). Pojechałem tam, żeby zrobić doku-
mentację do filmu. Przygotowany byłem na obciach i nudę, ale to co zo-
baczyłem okazało się dużo ciekawsze niż się spodziewałem. Ten zwyczaj 
ewoluował przez ponad 1000 lat, jest starszy od chrześcijaństwa w Pol-
sce, a sama ewolucja kolędniczych strojów w miejscowości Milówka, ści-
śle związana jest ze zmianami cywilizacyjnymi. Macidula (łatkorka, sznur-
korka, sznurkarz) w propozycji młodego zespołu z Milówki ubrany był ze 
starych ubrań i obwieszony dodatkowo zgniecionymi puszkami po piwie. 
Podtrzymanie tego zwyczaju, takiego zespołu nie jest jak się okazuje łatwe. 
Telewizja i globalne mody skutecznie odstręczają młodych ludzi od takich 
projektów, a lokalne władze wstydzą się lub zamieniają żywą tradycję w fe-
styniarski spektakl.

Sporo jest w tym wszystkim symbolicznych odniesień. Cała symbolika doty-

cząca na przykład wielkanocnego jajka.

W Polsce granice między  →
wsią i miastem są płynne. 
W obu przypadkach pojawiają 
się surrealistyczne, 
nieprzystające do siebie 
treści.
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Tak. Konkluzja jest bardzo ciekawa. Kultura pogańska przetrwała do dziś, 
pomimo zwalczania jej przez Kościół katolicki w czasach średniowiecz-
nych. Z wiary w przyjazne bóstwa nie zrezygnowano w zasadzie do dzisiaj, 
o czym świadczą niezliczone wizerunki pojawiających się w Polsce róż-
nych wcieleń Matki Boskiej, świętych, ale przede wszystkim ludowe obrzę-
dy. Zwyczaj kolędowania wywodzi się od pradawnego kultu ziemi i słońca, 
gdzie turoń miał obłaskawić siły przyrody kopulując z ziemią – co w moż-
na zobaczyć podczas Godów Żywieckich. Obecny w symbolice wielkanoc-
nej zając był zresztą symbolem płodności. Jajko jako pisanka też jest zwią-
zana z pogańskimi obyczajami, podobnie jak bożonarodzeniowa choinka 
czy topienie marzanny.

Sądziłam, że poszukujesz wizualnych podniet, że ciebie wieś intryguje z po-

wodu dezorganizacji, która jest widoczna na pierwszy rzut oka w większo-

ści wsi w Polsce, szczególnie dobrze to widać na tzw. ziemiach odzyskanych, 

czy tam gdzie organizacja przestrzenna poddana była pewnemu rygorowi, 

gdzie wszystkie elementy krajobrazu musiały współgrać w określony spo-

sób ze sobą, a teraz przybywa domów, które są pozaregionalne, są w stylu, 

którego nie można niczemu przypisać. I bardzo różne są powody mieszkania 

ludzi na wsi. Dla jednych to świadomy wybór, po prostu nie chcą mieszkać 

gdzie indziej. Inni są do tego przymuszeni brakiem innych możliwości.

Niestety, ograniczenie wynika z braku wykształcenia, dostępu do inter-
netu, ale i niechęci do miejsca w którym się żyje i pracuje. Podczas poby-
tu w Holandii, gdzie pracowałem przy sadzonkach i rozbieraniu szklarni 
obserwowałem tamtejszych rolników (okolice Hagi). Zaskakujące było, że 
zupełnie nie miało się wrażenia, że są do czegokolwiek zmuszeni, a wyjaz-
dy traktują czysto rozrywkowo. Praca przy warzywach i kwiatach sprawia-
ła właścicielom więcej satysfakcji niż sezonowym pracownikom. Oczywi-
ście porównanie może nie jest zbyt na miejscu, bo Holandia to jednak kraj 
znacznie bogatszy od Polski, ale to polskie narzekanie i tęsknota za nicnie-
robieniem jest chyba polską cechą narodową i to się przekłada na obraz 
nie tylko wsi ale też miasta. Perspektywą jest wyjazd gdzieś do USA, pra-
ca w Polsce, u siebie, wciąż kojarzy się z niskimi zarobkami i brakiem sa-
tysfakcji. Obraz polskiej wsi to trochę taki obraz niechęci i olewki. Cho-
ciaż nie wszędzie. Wizja domku za miastem i własny ogródek to też polskie 
marzenie, chociaż realizowane w dość toporny sposób, bez wyobraźni i po 
najmniejszej linii oporu. Obrzędy i podtrzymywanie tradycji zrzuca się 
zwykle na urzędników.

Właśnie to mnie interesuje, czy skupiałeś się na ludziach, twórcach obrzę-

dów, czy bardziej interesowała cię przestrzeń i to, co ludzie robią ze swoim 

otoczeniem? Pamiętasz, jak w drodze do emilcina popsuł ci się samochód 

i musieliśmy pojechać do dziwnego warsztatu, gdzie ogródek ozdabiały zro-

bione z opon łabędzie, tak charakterystyczne dla małych miejscowości?

faktycznie, w Opolu Lubelskim w warsztacie samochodowym spotkali-
śmy chłopaka, który opony tak nacinał i malował, że wyglądały jak ła-
będzie. Ustawiał je w ogrodzie, a jego wuj kiedy przychodziła zima pa-
lił tymi łabędziami w piecu. Taka relacja między nimi miała w sobie coś 
z mitycznego obrazu mistrza i czeladnika, Janka muzykanta i Antka z po-

zytywistycznych nowel. Widząc jednak usmarowanych smarem mecha-
ników samochodowych, podpitych i przaśnych, trudno zdefiniować taki 
obrazek jako kicz, pomimo zdecydowanie wiejskiego krajobrazu. Pejzaż 
w rozumieniu dosłownym jest kiczowaty, ale przyglądając się autentycznej 
atmosferze życia na wsi można znaleźć prawdziwe rarytasy. Z tej przygody 
mam zdjęcie, w której kogut zanurza łeb w garnku, stojącym na zakrytym 
folią rozwalającym się maluchu, gdzie w tle na ścianie szopy obok wiszą-
cych narzędzi gospodarczych kredą narysowane są satanistyczne symbo-
le. Nie wymyśliłbym tego lepiej. Miasto stało się tematem banalnym, bo ła-
two dostępnym. Pejzaż wiejski jest trudniejszy, bo potrzeba wysiłku żeby 
pozbyć się klisz i zobaczyć coś więcej niż tylko drzewa i naturę. To w jaki 
sposób człowiek próbuje z naturą współżyć i jak mu to nie wychodzi jest 
tematem moich poszukiwań. Tematem jest ułomność tego współżycia, tak 
jak ułomne są łabędzie z opon.

A kiedy pierwszy raz pojechałeś tak świadomie na wieś, żeby coś złowić?

Wiesz co, ja w ogóle swoje dzieciństwo spędziłem na wsi. To nie jest 
dla mnie obcy twór. Mieszkając w Białymstoku, miałem puszczę za ro-
giem prawie. Bycie na wsi było wtedy dla mnie równie naturalne jak by-
cie w mieście. Potem studia w Poznaniu było oswajaniem się z miastem 
bardziej ucywilizowanym. Jednak dopiero w Warszawie bardzo moc-
no odczułem miejskość, ale w postaci zniewalającego uczucia nienasyce-
nia. Nienasycenia w kontaktach międzyludzkich i jakości życia. Brak jed-
noznacznego kursu i nieustanne zmiany są stymulujące, ale może też być 
przyczyną zmęczenia . Paradoksalnie wyjazd na wieś męczy w drugą stro-
nę, brakiem rozrywki do której przyzwyczailiśmy się w mieście. Oczywi-
ście kilkudniowy urlop to wspaniała przygoda, ale przeprowadzka na wieś 
to już sport ekstremalny.
Ale wracając do pytania, bo pytałaś czy zainteresowałem się człowiekiem, 
czy estetyczną stroną wsi. Zdecydowanie stroną plastyczną, poszukiwałem 
nowych podniet wzrokowych i oddechu od tematów miejskich. Paradok-
salnie coś czego w mieście poszukiwałem intuicyjnie, na wsi udało się zo-
baczyć w dużo bardziej jaskrawej formie – chociaż efekt jest inny.

Autentyczny obraz wsi  →
to zgiełk i chaos podobny 
do tego w mieście, tyle że 
jakby zwolniony w czasie 
i odbywający się na większych 
przestrzeniach.
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O jakich odkryciach mówisz właściwie?

Mówię o sytuacjach, które wydarzają się na pograniczu konceptualnego 
myślenia o świecie, człowieku współczesnym i czystej abstrakcyjnej kom-
pozycji, które w połączeniu ze sobą dają bardzo ciekawe pole do manew-
ru intelektualnego. Myślę konkretnie akurat o takim zdjęciu, które zrobi-
łem z moim synem…

Tak, to też było pierwsze zdjęcie, które mi przesłałeś. Zaintrygowało mnie.

Myślę, że to zdjęcie najlepiej obrazuje sposób myślenia o tym, czym dla 
mnie jest konceptualny pejzaż wiejski. Marcel stojąc na pokrytym smołą 
dachu pochyla się by podnieść drewnianą szczotkę wyglądającą jak wielki 
pędzel. Wokół niego stoją wiadra, rozrzucone są jakieś szmaty. Od krawę-
dzi dachu rozciąga się trawa, drzewa, jakieś wyrwy w ziemi. Najciekawsze 
jest to co dzieje się na styku dachu z zielenią. Powstaje złudzenie wzroko-
we, w którym widzimy malarza malującego gigantyczny obraz wiejskie-
go pejzażu. Skojarzenia jakie rodzą się patrząc na ten i inne projekty nie-
miejskie, wykraczają poza czysto estetyczne ćwiczenia. W każdym zdjęciu, 
czy projekcie, jest coś więcej niż tylko plastyczność. Jest też myśl, jakieś 
zaczepy intelektualne. To taki jakby konceptualizm wiejski. Brzmi trochę 
śmiesznie, ale też wieś daje więcej powodów do uśmiechu.

A śmieszny ma być twój projekt w Spycimierzu sypania dywanu z kwiatów 

w Boże Ciało?

Traktuję go całkiem serio. Nie zamierzam drwić z tradycji, która w tym 
mieście trwa już dwieście lat. Zamierzam zostać współuczestnikiem tego 
wydarzenia, które odbywa się w czerwcu w okolicy Uniejowa. Mieszkań-
cy Spycimierza zbierają kwiaty i układają w długi dwukilometrowy dywan, 
po którym przechodzi procesja Bożego Ciała. Dywan jest wcześniej pro-
jektowany i odrysowywany kredą na chodniku. Projektowanie jest spon-
taniczne, abstrakcyjne. Ludzie ubrani jak do mszy, nagle pochylają się nad 
asfaltem i wykonują dziwne gesty. Przypomina to zabawy kredą z dzieciń-
stwa, a w swojej formule sypanie mandali.

Czy to jest projektowane w każdym roku inaczej?

Mieszkańcy mają swoje indywidualne pomysły, ale też jeden do drugiego 
próbuje się dostosować. Nikt nie próbuje wyskoczyć z bardziej oryginal-
nym wzorem. Jest kilka osób, które próbują np. twarz Maryi usypać, to cie-
kawe. Ludzie dostosowują się myśląc geometrycznymi kształtami, co też 
jest ciekawe. Dlaczego geometria akurat? Dlaczego nie przypadkiem roz-
sypane kwiaty jak w innych miastach? Jedziemy z kilkoma osobami jako 
taka trochę delegacja artystyczna przyjrzeć się z bliska artystom sztuki na-
turalnej. W tym sypaniu kwiatów jest coś metafizycznego, pogańskiego 
i pięknego.

To sypanie cię obudziło? Kiedy wystąpiła w tobie ciekawość wsi?

Obserwacje krajobrazu wiejskiego spowodowały, że przestało mi się chcieć 
przekształcać, robić fotomontaże. Zwróciłaś mi kiedyś uwagę na kolorowe, 
malowane przystanki w drodze z Białowieży. Można oczywiście było cyk-
nąć fotę i zrobić z tego jakieś fiku-miku, tylko ulotniłyby się te cechy kra-

jobrazu, dla których warto było zatrzymać się przy tych przystankach na 
dłużej. Co ciekawsze – miasto dawało się w dowolną stronę modyfikować 
i to nie zmieniało kontekstu. Miasto to kakofonia – i to zresztą fascynują-
ce odkrywać mechanizm miejskiego chaosu. Z naturą jest inaczej, nie-na-
turalność jest od razu widoczna, intrygująca i jakby z innej planety. Czło-
wiek jest z innej planety może. 

I tutaj wracamy do starożytnych wątków, skąd jest człowiek. 

He, he. Na pewno nie jest stąd, bo gdyby był to chyba nie próbowałby tak 
nieustannie majstrować przy naturalnym biegu rzeczy. O zobacz tutaj. Bia-
łowieski zwierzyniec. W pobliskim Zakładzie Badań Ssaków PAN prowa-
dzone były udane eksperymenty z krzyżowania bydła hodowlanego z dzi-
kim. Powstał żubroń. Też postanowiłem coś skrzyżować. Dzięki drobnym 
zabiegom fotomontażowym samodzielnie przekształciłem konika polskie-
go w stworzenie pozbawione głowy za to z dodatkową ilością wymion i ko-
pyt.

Natura jest jednak silniejsza niż jakiekolwiek wymysły i wysiłki człowieka, 

na końcu zawsze wygrywa.

Ciekawym przykładem przegranej walki miasta z naturą jest Ruda Śląska. 
Miejsce, które kojarzy się z ciężkim przemysłem, przegrało z procesami 
naturalnymi. Zarośnięte wejścia do kopalnianych szybów, krzaki powkrę-
cane w tory, hałdy zarośnięte trawą. Wygląda to jak wielki park, po którym 
rodziny z familoków chodzą z dzieciakami na spacer i pokazują gdzie kie-
dyś pracowali.

A powiedz mi, kogo zabierasz ze sobą do Spycimierza na wycieczkę? Co tam 

będziecie robić?

Kobas Laksa: Pejzaż wiejski, 2009
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Współpracuję przy tym przedsięwzięciu z Justyną Wesołowską z CSW Za-
mek Ujzadowski – byliśmy już u proboszcza i dostaliśmy zgodę, dostaliśmy 
około 100 metrów bieżących miejsca do usypania części dywanu. Zaprosi-
łem kilka osób z którymi pracowałem też przy innych projektach, między 
innymi: Ulę Tarasiewicz, Krystiana Batyjewskiego, Dawida Radziszewskie-
go z galerii Pies i Magdę Wunsche. Każdy z innego powodu zainteresowany 
jest tym wyjazdem. Ula i Krystian mają przygotować dokumentację, Mag-
da zainteresowana jest obyczajem, o którym nie słyszała wcześniej, Dawid 
chce zobaczyć po co właściwie go tam zaprosiłem. Ważnym gościem ma 
być też moja mama. Wcześniej filmowałem ją w drodze do Lichenia. Mia-
łem dystans i czułem się niewidzialny. Teraz o niewidzialności nie może być 
mowy. Chcę tam z kwiatów, zbieranych wcześniej z okolicy, usypać napis, 
który odkryłem w miejscowym kościele: „Panie, ratuj nas, giniemy”. To cy-
tat z ewangelii św. Mateusza (Mt 8:25), często przywoływany w historii Pol-
ski podczas zrywów narodowych, które kończyły się klęską.

Motyw lamentu często pojawiający się w polskiej kulturze.

Tak. Polska sztuka współczesna też zajmuje się lamentowaniem, tyle że 
w formie ironiczno-krytycznej. Zastanawiałem się też czy tekst nie jest 
zbyt dosłowny. No jest, tak. Ale tradycja ludowa jest dosłowna. Prosta i do-
sadna. Poddałem się tej zasadzie, skoro mam być częścią tego wydarzenia, 
a nie cynicznym współuczestnikiem.
Podtytuł tego performance’u, to Delegacja. I jak każda delegacja powinna 
zakończyć się wesoło. Dzięki uprzejmości burmistrza Uniejowa dostali-
śmy na trzy dni hotel tuż przy gorących źródłach termalnych o właściwo-
ściach leczniczych.

Rozumiem…

Tak? Bo ja jeszcze nie do końca…

Ten podział na sztukę ludową i nieludową…

Jest bardzo widoczny.

Ale artyści ludowi są inspiracją dla sztuki, są włączani w obieg sztuki. To tak 

jak sztuka jest konsumowana przez reklamę, tak sztuka ludowa jest konsu-

mowana przez artystów, którzy przerabiają intelektualnie to, co ich intere-

suje w sztuce prymitywnej.

Tak się dzieje jedynie w warstwie plastycznej, najbardziej powierzchow-
nej. Łatwo zaczerpnąć elementy formalne, bo są nacechowane silną pla-
stycznością, ale już myślą zajmują się jedynie antropolodzy i etnografowie. 
Konceptualizm nie grzebie w tradycji ludowej przeskakując co najwyżej 
w poszukiwaniach do instynktów pierwotnych. Sztuka ludowa, nie bardzo 
pasuje do galerii, tego białego kloca. Realizacje Moniki Sosnowskiej wyko-
rzystujące wycinanki to był ten trop, podjęty jedynie przez dizajnerów. Nie 
bardzo wiadomo jakiego rodzaju tematy można poruszyć poprzez sztu-
kę ludową, skoro odwołania dotyczą głównie kultury wiejskiej. Brak jest 
przestrzeni dla subtelnych skojarzeń i ironicznej puenty. Sztuka współcze-
sna kamufluje znaczenia, posługuje się nie-jednoznacznością. Sztuka lu-
dowa jest dobitnie bezpośrednia. Ale za to wspaniale kolorowa.

No tak, komunikat musi być czytelny.

Komunikat musi być super czytelny.

Wróćmy jeszcze do wątku związanego z dizajnem. W rzemiośle ludowym 

widać ciągłość, zwłaszcza jeśli mówimy o sprawach projektowych. Widać 

w tych osobach, które są nośnikami tradycji, że przejmują wiedzę z prze-

szłych pokoleń. Oczywiście projekty nie zawsze są kopiowane 1:1 z rzeczy, 

które były robione w przeszłości, ale są modyfikowane i przystosowywane 

do współczesnych możliwości. Ten twój dywan też tak działa?

Dywan nie jest mój. Ważny jest element współuczestnictwa i współpracy. 
Pomimo wychowania w katolickiej rodzinie, nie czuję się częścią Kościo-
ła. Nie zakładam też, że po śmierci przekształcę się w inną formę świado-
mego istnienia. To sprawia, że udział w takim wydarzeniu jest dla mnie in-
nego rodzaju przeżyciem niż dla parafian Spycimierza, innym dla mojej 
mamy, a jeszcze innym dla moich przyjaciół i gości. Jednak w sensie for-
malnym wszyscy bierzemy udział w wydarzeniu o długiej historii. Mam 

Kobas Laksa: Spycimierz, 2009

Pejzaż wiejski jest  →
trudniejszy, bo potrzeba 
wysiłku, żeby pozbyć się klisz 
i zobaczyć coś więcej niż 
tylko drzewa i naturę.
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wrażenie, że w Polsce tradycja jest czymś, co przyjmuje coraz bardziej for-
malną strukturę. I ta forma zniekształca myśl pierwotną i dlatego więk-
szość młodych ludzi od tradycji się odcina, nie czuje, że jest tam coś inte-
resującego. Jeśli forma ulega silnej deformacji – ginie treść. O tym jest też 
projekt, który przygotowuję dla Krakowa na festiwal ArtBOOM 2010. Ty-
tuł LikeKonik / Cracow Fetish Tour powstał jako parafraza „Lajkonika”. Ten 
krakowski fetysz kojarzy się z kolorowym krasnalem, który ma kukłę ko-
nia między nogami. Jak ktoś zna legendę, wie, że historia dotyczy ataku 
Tatarów na Kraków, ale jak się okazuje pomysł na Lajkonika był bardzo 
brawurowym pomysłem zabawy ludowej – miejskiej. Na pamiątkę tatar-
skiego napadu z XIII wieku, Lajkonik w wersji pierwotnej miał gigantycz-
ną buławę, biegał po rynku i lał nią ludzi po głowach tak, że aż krew sika-
ła, pękały czaszki.

A czemu to miało służyć?

Pamięci o historycznej napaści Mongołów na europę. I o porażce w Kra-
kowie. Jak znienawidzić Tatara? Pokazać, że on leje w mordę raz do roku. 
Pomysł dosyć drastyczny, ale chętnie przyjęty przez mieszkańców Krako-
wa jako brutalna forma pamięci. Dopiero w 1904 roku Stanisław Wyspiań-
ski rozrysował strój Lajkonika w takiej formie jaką znamy dzisiaj. Dzięki 
niemu groźny Tatar stał się bajkowym stworem. Dziś można powiedzieć: 
poprawnym politycznie gadżetem. Zupełnie umarła myśl, która była pier-
wotna dla tego pomysłu.

Ale to znaczy, że artysta wszedł w reakcję z pewną tradycją, z pewnym wzo-

rem ludowym, zaburzył go…

Wystylizował za bardzo i zaburzył formę do tego stopnia, że dziś trud-
no w ogóle zrozumieć o co właściwie chodzi. Widzę tu analogię z zako-
piańskim stylem. Stworzony przez Stanisława Witkiewicza, ojca Witka-
cego. Dziś jest czymś naturalnym, sprawia wrażenie naturalnej ciągłości 
tatrzańskiego dizajnu, ale Witkiewicz przerabiając tradycyjne chałupy 
podhalańskie wzbogacił je o elementy secesji i chciał stworzyć podstawy 
dla nowoczesnej polskiej architektury narodowej. eksperymentując z for-
mą architektury Podhala nadał jej charakter tak silny, że trudno w tej chwi-
li sobie wyobrazić jak było wcześniej.

To są delikatne sprawy.

Są, bo teraz formy w większości wsi nie ma. Architektura wsi to taki współ-
czesny kołtun polski.

Co więc robisz właściwie z tym Lajkonikiem? Czym jest to twoje działanie?

Sięgając do tradycji, próbuję tego Lajkonika uwiarygodnić, przypomnieć 
skojarzenia jakie niósł ze sobą wcześniej. W związku z tym przebieram go 
w stroje związane z kulturą BDSM, czyli lateks, skóra, pewnego typu gadże-
ty, które się kojarzą z niebezpieczną zabawą i z docieraniem do granic wła-
snego bólu. Lajkonik był niebezpieczną, ale akceptowaną przez mieszkań-
ców formą drastycznej zabawy. Podobnie jest w kulturze BDSM. Pretekstem 
była też historia małżeństwa, które za nagrywanie i rozpowszechnianie fil-
mów w tym stylu z własnym udziałem ma problemy z prokuraturą, pomi-

mo zapewnień, że nikomu nie stała się krzywda, a film był reżyserowany. Za-
skakujące jest to, że za dużo większe pieniądze można pokazywać na ekranie 
najbardziej drastyczne sceny i żaden prokurator się nie zainteresuje.

Hmmmm.

Przy okazji zainteresowałem się też samą kulturą BDSM. Ludzie zajmujący 
się wytwarzaniem i wykorzystywaniem specjalnie zaprojektowanych stro-
jów uważają się za artystów, twórców oryginalnych fetyszów, a nie narzę-
dzi tortur! Nie chodzi o zadawanie bólu, ale poszukiwanie granicy. Każ-
dy może ją przekroczyć w dowolnym miejscu, ale zabawa polega na tym, 
że zbliżamy się do granicy bólu, ale nie przekraczamy jej. Przekraczanie 
jest już dewiacją i źle się kończy. Jak zawsze gdy nie zachowuje się środ-
ków ostrożności. Odrzucana jest forma BDSM bo pobudza wyobraźnię 
i rodzi strach.

Czemu się tym zainteresowałeś?

To ciekawe jak silnie forma przenosi treść. Ale powód był jeszcze inny. 
Okazuje się, że jedną z zabaw BDSM jest styl zwany Pony Fetish. Ludzie 
przebierają się za konie, prowadzą zaprzęgi, są specjalne buty i rękawiczki 
w kształcie kopyt. Kompletny odjazd. I ciekawe nawiązanie w kontekście 
myślenia o krakowskim lajkoniku. Strój przygotowuję z Haliną Mrożek. 
Jej doświadczenia w pracy z plexi i umiejętności szycia strojów bardzo się 
przydają. Jednak nad koncepcją całości czuwam w najmniejszym detalu.

Czyli jednak zajmujesz się formą?

formą, ale taką, która przenosi treść. Ale też konceptualizmem. Wiej-
skim.

Kobas Laksa: Spycimierz, 2009
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Kobas Laksa jest absolwentem wydziału grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 

w Poznaniu, reżyserem i scenarzystą krótkich form filmowych (fabuła, doku-

ment, teledysk, animacja). W 1996 roku współpracował z Wojtkiem Koron-

kiewiczem przy jego filmie Fikcyjne pulpety, parodii Pulp Fiction Quentina 

tarantino. Rok później z Cezariuszem Andrejczukiem zrealizował Sceny z uży-

cia, wyróżnione grand prix na festiwalu OFF Cinema Poznań 2001. Kolejne fil-

mowe projekty artysty to Strzały, Czy mógłbym się u pani wykąpać albo prze-

spać? oraz dokument o rodzinnej wycieczce do Lichenia Pojechałem z mamą 

na pielgrzymkę. Zajmuje się także dokumentalną fotografią manipulowaną. 

Cykl Projekt miejski: Warszawa, powstawał w latach 2003-2005 i jest surreali-

styczną wizją miasta o skomplikowanym układzie splątanych ulic, stłoczo-

nych wieżowców, wiaduktów i instalacji przemysłowych. W roku 2006, dzięki 

zaproszeniu lipskiej galerii parismoskau twórca zrealizował cykl Rauchdelikt 

będący fotograficzną reinterpretacją obrazów znanego lipskiego artysty Neo 

Raucha. W 2008 r. zrealizował w Poznaniu Memento Vulgari – pięć monumen-

talnych fotomontaży rozwieszonych w centrum miasta, przygotowanych 

wraz z Ewą łowżył na podstawie obrazów znanych renesansowych malarzy: 

tycjana, Botticellego, Giorgione, P. Bruegela i Ghirlandaia. także w 2008 r. Ko-

bas Laksa zrealizował cykl montaży fotograficznych The Afterlife of Buildings 

jako część wystawy Hotel Polonia nagrodzonej Złotym Lwem podczas Bienna-

le Architektury w Wenecji.

http://kbx.pl

Festum Sanctissimi Corporis Christi – Święto Ciała i Krwi Pańskiej, w trady-

cji ludowej znane jako Boże Ciało, to jedna z najważniejszych uroczystości 

liturgicznych w Kościele katolickim. Uroczystość ta została ustanowiona na 

skutek widzeń błogosławionej Julianny z Cornillon. Katolicy wierzą, że w 1263 

w Bolsenie miał miejsce cud eucharystyczny, gdy hostia w rękach wątpiące-

go w przeistoczenie księdza zaczęła krwawić. W Orvieto przechowywany jest 

korporał, na który wówczas spadły krople krwi. Święto zostało wprowadzone 

do liturgicznego roku kalendarzowego jako zadośćuczynienie za znieważa-

nie Chrystusa, grzechy heretyków oraz na znak ustanowienia Najświętsze-

go Sakramentu. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup 

Nankier w 1320 w diecezji krakowskiej. Uroczystość stała się swoistą dekla-

racją wiary wiernych, którzy poprzez uczestniczenie w procesji publicznie 

manifestują swoją przynależność do Kościoła.   Spycimierz to wieś położona 

w województwie łódzkim licząca 380 mieszkańców. Od 200 lat kultywuje się tu 

zwyczaj układania dywanów kwiatowych w święto Bożego Ciała. Mieszkań-

cy Spycimierza układają wzory kwiatowe z polnych i ogrodowych kwiatów, 

krzewów, liści, kamyków. Układanie dywanu zaczyna się koło południa. Po na-

bożeństwie korowód wiernych z duchownym trzymającym monstrancję z ho-

stią przechodzą po kwietnym dywanie długości 2 kilometrów. Zdewastowany 

dywan kwiatowy jest sprzątany dopiero po kilku dniach.

Działanie Kobasa Laksy w Spycimierzu ma charakter eksperymentu. trudno 

przesądzić, co stanie się dziełem: happening – współuczestnictwo w katolic-

kim, ludowym obrzędzie, hasło – cytat usypany z kwiatów, czy dokumentacja, 

która pozwoli nieobecnym podczas wydarzeń widzom badać wielowątko-

wość tego przedsięwzięcia. Czy wspólne działania świeckiego artysty z zaan-

gażowaną w kulturę chrześcijańską matką będą niosły ze sobą te same treści? 

Czy w obrębie tradycji i kultury ludowej jest miejsce dla sztuki współczesnej?

Akcja ma charakter otwarty. Dzięki uprzejmości proboszcza i mieszkańców 

Spycimierza każdy, kto będzie chciał współuczestniczyć w projekcie, może 

przyjechać i pomóc w układaniu kwietnego dywanu.

Spycifestum – projekt plenerowy

Spycimierz, gmina Uniejów, Boże Ciało, 3 .06.2010 

Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

www.csw.art.pl

Like Konik

Kraków, 11-27.06.2010

Organizator: ArtBoom tauron Festival 

www.artboomfestival.pl

Kobas Laksa: Spycimierz, 2009
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europejska ulica od ukraińskiej najbar-
dziej różni się tym, że jest już zajęta. Graf-
fiti i przemysł street-artowy pracowały już 
nad każdym zakątkiem. U nas graffiti jest 
zajęciem nielicznych osób. Wszyscy się 
znają. O ukraińskiej scenie street-artowej 
z Vovą Vorotniovem, gościem tegoroczne-
go Out of Sth we Wrocławiu, rozmawiają 
Alek Hudzik i Maciek Kuś.

ABSTRO 
SPREJEM
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Zacznijmy od banalnego pytania – dlaczego wyszedłeś na ulicę i zacząłeś 

malować?

Miałem pociąg do graficznego i tekstowego ekshibicjonizmu w przestrze-
ni publicznej, do komunikacji spontanicznej. Jest to coś, jak wrzucenie 
do morza butelki z listem S.O.S. Pamiętam dziecięcy wandalizm z czasów 
ZSSR – pisanie na stołach w szkole było czymś z rodzaju chuligaństwa an-
tysystemowego. Właśnie to drapanie biurek, napisy w toaletach, jest dla 
mnie czymś bardziej podstawowym, niż subkultura writingu, pisania swo-
ich nicknames w stylu nowojorskim, o czym usłyszałem w latach 90. Na 
ulicy zacząłem pisać i malować najpierw rzeczy naiwne, takie jak znaczki 
anarchii, pacyfki oraz różne napisy, jak na przykład Metallica. Inspirowa-
ła mnie tradycja pisania swoich ksywek na szkolnym dachu. Przed waka-
cjami uczniowie musieli robić remont sal lekcyjnych i farba do malowa-
nia ram okiennych zawsze lądowała w graffiti na dachu. Ale żeby pisać 
swoje imiona trzeba było mieć autorytet. Za napisami stoją przecież re-
alni ludzie.

Początki twojego malowania na ulicy wiążą się z kolektywną, tak? Czy mamy 

rację? Jak to właściwie było?

Kiedy przeniosłem się z małego miasta niedaleko Lwowa do Kijowa, za-
cząłem się angażować w graffiti-writing. Graffiti miało już tutaj znamiona 
czegoś „cool”. Przez długi czas malowałem sam. Gdzieś w roku 1999 wy-
myśliłem załogę Psia Krew, chociaż to była tylko nazwa, samej załogi jako 
grupy osób jeszcze nie było. Właśnie z Psia Krew, do której na początku 
XXI w. dołączyło kilku młodszych kolegów z Kijowa (Ura, Koit, Homer) 
zaczęła się nasza lokalna ukraińska sława „odkrywców” street-artu i nie 
standartowego graffiti. Robiliśmy wszystko od szablonów, stikerów, tagów, 
murali, do malowania pociągów i metra. Chcieliśmy po prostu, żeby to 
wszystko u nas było. Dlatego mamy bardzo szeroką działalność, wciąż nie 
mogę się skoncentrować na jakimś jednym kierunku.

Wolisz zespołową pracę czy solówkę? Co przynosi ci większą frajdę? Jaka 

jest siła solówki, a jaka kolektywu?

Muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się do pracy zespołowej. Komfor-
towo czuję się w kolektywie, gdzie każdy dodaje coś do wspólnego wyni-
ku. Czasem jednak tego co chcemy zrobić nie da się podzielić na zespół. 
Myślę, że praca grupowa i solowa muszą mieć zastosowanie w konkret-
nej realizacji. Pracuję teraz poza Psia Krew, ale czuję potrzebę działania 
w grupie. Teraz takim kolektywem jest zjednoczenie ukraińskich zespo-
łów PSKR SWB ePS z Kijowa, Tarnopola i Jałty i nasz taki-sobie ruch, któ-
ry nazywa się Children’s Cruzade (http://childrenscruzade.blogspot.com). 

Skąd twój pseudo, Lodek, to ukraiński ludek, czy jakiś kod?

Lodek to skrót od Vlodek, tak w Ukrainie Zachodniej czasem brzmi moje 
imię Volodymer. Normalnie nazywają mnie Vova, Lodek brzmi bardzo eg-
zotycznie dla ucha kijowskiego. Prawie nikt nie kojarzy, że to w rzeczywi-
stości jest odmiana mojego realnego imienia.

Przeglądając twoją stronę mamy nieodparte wrażenie, że twoje prace na uli-

Vova Vorotniov, działanie podczas Out of StH, Wrocław, 2010
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cach są ukryte, zakonspirowane. Mieliśmy problem ze znalezieniem twoich 

murali. Skąd ta konspiracja?

Nie chodzi tutaj o konspirację. Nie bardzo interesuje mnie promocja mo-
ich prac w internecie. Teraz strasznie się namnożyło internetowych „graf-
fiti celebrities”, którzy wstawiają natychmiast każde swoje nowe malowanie 
do Internetu. Nie mam strony – mam bloga, na którym piszę różne rze-
czy i dodaję obrazki. Ważne jest pozostawanie bardziej lub mniej anoni-
mowym twórcą czegoś co funkcjonuje na ulicy, a nie spieszyć się, by po-
kazać to wszystkim internecie. Chociaż, muszę przyznać, że internet jest 
tylko narzędziem, instrumentem i często służy do komunikacji efektyw-
nej i przydatnej. Trudno zaprzeczyć, że odegrał wielką rolę w street-arto-
wej komunikacji w ostatnich 10-15 latach. Nie jest to sytuacja czarno-bia-
ła. Nie chcę sztucznie wspierać działalności streetowej przez skrupulatną 
dokumentację. Mówiąc słowami Wolanda z Mistrza i Małgorzaty Michaiła 
Bułhakowa „Rękopisy nie płoną”…
Mieliście też chyba problem ze znalezieniem moich murali bo ja nie robię 
żadnych murali. Wielką indywidualną ścianę robiłem w tym roku we Wro-
cławiu dopiero po raz pierwszy…

Widzieliśmy prace polegające na zestawieniu dwu obrazów – zdjęcia budyn-

ku socrealistycznego i twojego obrazu „mozaiki”, gdzie centralne miejsce 

zajmowała geometryzacja i przetworzenie obrazu budynku. Jakie miejsce 

w takim razie w twoich pracach zajmuje pamięć po komunizmie, po po-

przedniej epoce?

Nie było tu nigdy żadnego „komunizmu”, chociaż wiem, że termin ten 
w europie Wschodniej jest używany dla opisania czasów socjalizmu, epo-
ki Układu Warszawskiego. W tych pracach chodziło mi o estetykę specy-
ficzną dla tak zwanego Radzieckiego Kijowa.
Właśnie w czasach radzieckich Kijów realizował się jako wielkie i ważne 
miasto z oryginalnym stylem w architekturze i designie. Jest to raczej styl 
narodowy, inspirowany przez ukraiński folk, niż surowy propagandowy 
sowiecki styl partyjny. Ta epoka interesuje mnie właśnie w kontekście po-
szukiwania współczesnej identyfikacji kulturowej Kijowa.

Jako historycy sztuki mamy takie detektywistyczne skrzywienie, poszuku-

jemy analogii, tropimy inspiracje. Stąd pytanie czy twoja aktywność na uli-

cy związana się z jakimś środowiskiem, miejscem w którym powstaje, czy 

uwzględniasz historię i poplątane losy Ukrainy? Czy twoje graffiti nawiązu-

ją do otoczenia w których powstają? Skąd czerpałeś inspiracje?

Właśnie Kijów walczy teraz swoją identyfikację. Prawie zrusyfikowane 
sowieckie miasto stało się stolicą niepodległego państwa z własną odpo-
wiedzialnością. Dlatego poszukiwanie swojej tożsamości i lokalnego stylu 
plastycznego jest bardzo aktualne. eksploracja przeszłych epok jest moim 
prywatnym zainteresowaniem, jednak wpływa to oczywiście na to co ro-
bię jako street artysta. Na przykład od lat maluję taki ironiczny logo-obra-
zek – postać z kozackim czubem i podpisem Le Cozaq Sportif. Robiłem 
także street-artowy projekt Mova Power (Siła Języka), dla którego nośni-
kiem były naklejki z portretem Tarasa Szewczenki i dodanymi hasłami. 
Wyglądały trochę jak propaganda jakiegoś radykalnego ruchu i miał wizu-

alny wpływ na realne ruchy radykalne. Ciągle ten styl różne organizacje mi 
kradną. A we Lwowie jakaś restauracja zrobiła nawet remake tego obrazu.
Najbardziej jednak inspiruje mnie bogata lokalna tradycja awangardowa. 
Od kilku lat maluję graffiti abstrakcyjne (nazywam ten styl abstro), a in-
spirację dla tego projektu była twórczość m.in. Kazimierza Malewicza, Da-
wida Burliuka.

Często bywasz w Berlinie. Czym różni się niemiecka ulica od ukraińskiej?

Niemiecka ulica, i ogólnie europejska, od ukraińskiej różni się najbardziej 
tym, że jest już zajęta. Graffiti i przemysł street-artowy pracowały już nad 
każdym zakątkiem. Subkultura zajmująca się aktywnie graffiti w europie 
Zachodniej jest bardzo liczna. U nas graffiti nie jest przestępstwem i jest 
zajęciem nielicznych osób. Wszyscy się znają. Także powiedziałbym, że 
u nas bardziej liczy się wartość artystyczna, niż takie rzeczy jak respekt/
szacunek, gang fame, itd. W europie, jak wynika z mojego doświadcze-
nia, jest tam trochę inny klimat. Chociaż, myślę, że europejskiego graffi-
ti nie da się opisać jednym zdaniem. Za dużo jest rożnych nurtów, walczą-
cych miedzy sobą.

Jak to się stało, że znalazłeś się na Out of Sth we Wrocławiu?

Nie wiem. Zaprosił mnie Zbiok. Chyba na podstawie swojego gustu. Out 
of Sth / Breaking the Wall podobało mi się bardzo. Nie ma imprez na ta-
kim poziomie u nas na Ukrainie. Motywacja i wybór artystów tej inicja-
tywy jest głębsza, a nie skierowana na rozrywkę dla mas, jak to się czę-
sto zdarza.

Mówi się, że twoje prace odpowiadają na aktualną sytuację społeczną. Czy 

jesteś aktywistą społecznym?

Nie mam jakiegoś widocznego social message. Wrocławskie murale to były 
freestyle, czyli improwizacja na temat dwóch aktualnych dla mnie koncep-
tów – abstro, o który już mówiłem i coś w rodzaju szarady figuratywnej, 
albo jak ja to nazywam – figurative spam. Czyli to drugie jest całkiem de-
koratywną bezmyślną freską. Z tym, że zdaję sobie z tego sobie sprawę. 
Nie chcę żadnej fabuły, idei formalnej, uważam to za nudne. Dlatego wolę 
spam. Kiedy malowałem we Wrocławiu mural, jakiś dziadek z podwórka 
cały czas komentował i pytał mnie o ideę tego co maluję. Kiedy powiedzia-
łem, że nie ma żadnego poważnego sensu w tym wszystkim, to on zaczął 
go szukać i znalazł wiele wątków jak w płótnie dekoratywnym. Symbolizm 
tak, fabuła – nie.

Czy razi cię zawłaszczanie przestrzeni miejskiej przez reklamy?

Zależy jakie miasto i jaka reklama. U nas jest wielki kryzys w sferze dizajnu 
miejskiego w ogóle, ponieważ w latach 90. miejsca dizajnerów wszędzie, 
a zwłaszcza w nowych kierunkach, wcześniej nieistniejących, zajęli ludzie 
bez gustu, wykształceni tylko technicznie, których jedyną zaletą było to, że 
w odpowiednim czasie posiadali komputer. To doprowadziło do profana-
cji całych gatunków projektowania graficznego: plakatów, szyldów sklepo-
wych, logotypów, etc.
Denerwuje mnie więc reklamowe bezguście, ale reklama jako taka jest jed-
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Vova Vorotniov, działanie podczas Out of StH, Wrocław, 2010
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nym ze sposobów komunikacji miejskiej. Bez reklamy wiele rzeczy po pro-
stu nie funkcjonuje. Teraz są takie czasy, że reklama jest tańsza w produk-
cji, bardziej prymitywna w znaczeniu i agresywna w charakterze. Taka jest 
dzisiejsza kultura konsumpcji.

A ty robiłeś kiedyś graffiti tylko dla kasy? Albo głównie dla kasy?

Tak, robiłem. Myślę, że każdy rajter malował coś za kasę. Często „graffiti” 
zamawiane jest dla reklamy lub jako „dizajn” wnętrza. Oczywiście nie ro-
bię tego pod swoją ksywką, ani w swoim stylu. Maluję to, czego zazwyczaj 
oczekują od nas – „graficiarzy”. Trochę inaczej podchodzę do zamówie-
nia, kiedy chodzi o dizajn (nie koniecznie łączący się z graffiti czy street-
artem). Poster staram się zrobić indywidualnie, tak, żeby i mnie to się po-
dobało, a nie tylko po to, żeby dostać forsę.

Poszedłeś w modę. Pokazujesz się na wybiegu, uczestniczysz w reklamowa-

nych festiwalach. Dlaczego? Co cię w tym kręci, jak to łączysz to ze street-

artem?

Moda jest ciekawa jako estetyzacja ludzkiej sylwetki i przekaz wartości es-
tetycznych. Ale ja nie znam się zbytnio na szyciu i konstruowaniu odzieży. 
Robię tylko coś graficznie, czyli uczestniczę w tym na poziomie graphic-
wear. Mam kilka brandów (Kaiser Casque, Vova Vova), ale jest to zabawa, 
a nie żaden biznes. Inspiruje mnie praca stylisty. Podoba mi się tworzenie 
tekstu z ciuchów.

Co sądzisz na temat instytucjonalizacji i komercjalizacji street artu? Jak 

ta sytuacja przedstawia się na Ukrainie? Czy artyści na Ukrainie uprawiają 

street-art dlatego, że to lubią, czy nastawiają się od razu na wystawianie 

w galeriach? Czy na Ukrainie artyści potrafią bawić się z przestrzenią miej-

ską?

Dla mnie street-art jest sceną post-graffiti. Ale „street-art” może także być 
i czymś innym. Sztuka uliczna może być całkiem nie spontaniczna, 100 % 
legalna lub nawet municypalna. Rożne estetyzujące przestrzeń bzdury też 
mogą być street-artem. Jest to termin bardzo szeroki i tak na prawdę mało 
znaczący. Pod tym względem uliczna sztuka komercyjna i instytucjonal-
na, „mniej kolorów może miała”… Ciekawi mnie los tej społeczności post-
graffiti lat 90. i dwutysięcznych, która powstała na drodze rozwoju graffiti 
w sytuacji rozszerzenia horyzontu wykorzystania narzędzi tej w pewnym 
sensie miejskiej partyzantki. I tu dużo jest komercjalizacji całkiem nie in-
teligentnej, kiedy na ulicach tworzy się „brand”, jaki potem się banalnie 
sprzedaje śliczniutko upakowany.
Dlatego, że szanuję społeczność, a nie tylko efekt, który można łatwo 
sprzedać, zwracam uwagę na etykę w graffiti. etyka jest bardzo ważna – 
kto, jak i dlaczego to robi. Są to warunki tak samo ważne jak i sam este-
tyczny art-produkt.

Czy na Ukrainie, ktoś jeszcze maluje na pociągach, albo nielegalnie na uli-

cy?

Ciągle malują, tu kulminacja jeszcze nie nastąpiła. W Polsce chyba przez 
jakiś czas było tego za dużo – mam na myśli srebrne litery w mieście i po-

ciągach, dlatego teraz mało się dzieje. U nas nie było takiego wybuchu 
graffiti jak w Polsce. Rozwoju nie ma. Wszystko się rusza powoli.

estetyka twoich murali wyłamuje się z utartych schematów, dla zwykłego 

przechodnia wydawać się mogą odrzucające, prymitywne. Ale po głębszym 

wejściu w mural, ta estetyka urzeka i pochłania, jest wielką układanką. Trze-

ba zatrzymać się na dłuższa chwilę i pogłówkować. Nie są to prace banalne, 

wręcz przeciwnie są wielkimi puzzlami. Co kryjesz za swoimi pracami, co 

chcesz przez nie przekazać?

Większość uwagi zwracam na kompozycję i formę, plastykę obiektów, 
a maluję często w surowej manierze aerozolowej. Bardzo lubię linię spre-
jową – oldskulową, nierówną linię od standart-capu. Taki kontur jest pod-
stawowym elementem moich murali, nie wstydzę się tej brutalnej krzywi-
zny. Czystość obrazka mnie nie martwi. Dla mnie sprej jest jak fetysz przez 
swój niepowtarzalny efekt, a także przez to, że pozwala malować bardzo 
dynamicznie. Wielkich prac nie maluje się szybko, ale nie mam cierpli-
wości gnić pod ścianą przez tydzień z pędzlami, wałkami i wiadrami far-
by. Muszę widzieć w perspektywie niedaleki koniec pracy i nie zapominać 
o przyjemności procesu, akcji. Malowanie sprejem ma lekki związek z ba-
letem i choreografia musi być spoko. Czasem się tańczy, czasem nie.

Vova Vorotniov aka Lodek, Volvo (ur. 1979) – ukraiński graficiarz, też trochę 

projektant, trochę grafik. Przedstawiciel radykalnego i agresywnego stylu 

ukraińskiej sceny ulicznej, jeden z pionierów street artu na Ukrainie. Zapro-

jektował marki Kaiser Casque, VovaVova. W 2010 r. brał udział w Out of Sth/

Breaking the Wall we Wrocławiu, gdzie wykonał dwa murale: Kosmopolita 

i Poliglota. Mieszka w Kijowie, lecz często wpada do Berlina, a czasami do 

Warszawy. Ostatnio był w Moskwie. Lubi jeździć na rowerze.

http://lodek.livejournal.com

http://www.myspace.com/vovavova
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O tech-gnozie, niewłaściwym użyciu me-
diów, komputerach i logice ternarnej oraz 
o ucieczce w kosmos z Francisem Hunge-
rem, badaczem, artystą, kuratorem, roz-
mawiał Krzysztof Gutfrański.

ZIEMIĘ
OPUŚCIĆ
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Poznaliśmy się przy okazji wystawy Nie śpią tylko duchy prezentowanej 

niedawno w toruńskim CSW. Byłeś tam osobą odpowiedzialną za sprawy 

technologiczne – jesteś bowiem jednocześnie specjalistą w dziedzinie wy-

korzystania mediów, kuratorem i artystą używającym zaawansowanych 

technologii. Wystawa zarysowuje subtelną granicę pomiędzy współcze-

snym irracjonalizmem o zabarwieniu apokaliptycznym, a powolnym proce-

sem uświadamiania sobie przez ludzkość tego, że technologii można uży-

wać na wiele sposobów, innych od ich pierwotnego przeznaczenia. O czym 

mówi tak naprawdę ta wystawa?

Jednym z najciekawszych aspektów jest tu moim zdaniem ciekawość, która 
pojawia się w każdym pokoleniu wobec dostępnych im mediów – czy jest 
to fotografia, magnetofon szpulowy, czy telewizja – a inspirująca ludzi do 
tego, by przy użyciu tych „polować” na duchy. Uważam, że nie jest przy-
padkiem to, że większość osób, głównie mężczyzn, którzy zajmowali się 
Electronic Voice Phenomena (eVP)* wywodziła się ze środowisk wojsko-
wych lub pracowała na stanowiskach inżynierskich. Z perspektywy psy-
chologicznej mógłbym to uargumentować próbą kompensacji poprzez to, 
co było całkowicie irracjonalne w technologii, na której pracowali, całko-
wicie bazującej na racjonalności.
Innym interesującym zagadnieniem jest tu wątek klasycznej tragedii grec-
kiej istniała możliwość pojawienia się ducha na scenie, który zazwyczaj 
rozkręcał tempo akcji. W greckiej tragedii martwi mieli możliwość komu-
nikowania się z żywymi. Thibault de Ruyter, wraz z Inke Arns kuratorzy 
wystawy, zaproponował również jeszcze inny kontekst – mianowicie zwró-
cili uwagę na fakt, że znaczna ilość osób zajmujących się eVP pochodziła 
z pokolenia, które straciło bliskich podczas drugiej wojny światowej. Szu-
kali oni sposobu ułatwiającego na pogodzenie się z nieobecnością zmar-
łych. Inke odniosła się również do Aleksandra Kluge i jego świetnych dia-
logów z Heinerem Müllerem dotyczących samej kondycji teatru. Jest tam 
zgoda na to, że nasza śmierć jest wielkim nieznanym, ale też czymś na co 
naprawdę możemy liczyć*, ponadto na scenie teatralnej spotykamy śmierć 
wcieloną w aktorów. To właśnie Kluge zainspirował Inke do wyboru tytu-
łu wystawy, który odnosi się do momentu, w którym śpimy (wciąż żyjąc), 
i w którym budzą się duchy, przypominając nam o tym, że dołączymy do 
nich prędzej czy później. Inną interpretacją zainteresowania eVP jest fakt, 
że mógł być to sposób radzenia sobie ze świadomością własnej śmierci, za-
miast chodzenia do teatru, zaczęto wykorzystywać nowoczesne media. To 
bardzo wiele mówi o tamtej generacji.

Życie codzienne nie może dziś obyć się bez telefonów komórkowych i inter-

netu. Śledzenie tego jak współczesna kultura ulega zmianom stymulowa-

nym przez nowe wynalazki jest bardzo ważnym, ale jednak bardzo trudnym 

zadaniem. Czy ta trudność nie stymuluje czasem wciąż rosnącego zaintere-

sowania retrofuturyzmem, widmologią? W końcu próba poznania czegoś 

wymykającego się klasyfikacji jest już jakimś sposobem zapanowania nad 

specyfiką takich zjawisk, jak mit lub postęp technologiczny.

W bezpośrednim odczytaniu materialistycznym mógłbym odpowiedzieć 
tak: musisz zrozumieć historię, żeby uchwycić teraźniejszość. Leninista 
lub może nawet marksista mógłby dodać …i kreować tym przyszłość, jed-

Friedrich Jürgenson (1903-1987) odkrył w 1959 r., a pracował wtedy jako śpiewak operowy, malarz 
i architekt, że posługując się mikrofonem, magnetofonem i odbiornikiem radiowym, można 
uzyskać biały szum i nagrać dźwieki, które nie są głosem, a brzmią jak głos. Metoda, którą 
opracował, stała się znana na całym świecie jako Electronic Voice Phenomenon, w skrócie EVP. 
Reprodukcja dzięki uprzejmości CSW w toruniu.
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nak my jesteśmy w tym komfortowym położeniu, że możemy dostrzec, iż 
ta ostatnia kwestia jest kompletną bzdurą. Mogę się zgodzić, jeżeli chodzi 
o koncept punktu początkowego znajdującego się w przeszłości lub wielu 
punktów, jak również postępu, który można umiejscowić pomiędzy wte-
dy a teraz. Jednak jeśli patrzysz na historię, nie koncentrujesz się na kon-
kretnym punkcie, a raczej na jej rozwoju. Jedyną drogą jest uświadomienie 
sobie, że historia jest pewnym konstruktem, i dalej – że ta skonstruowa-
na historia jest jedynym narzędziem, które pozwala nam zrozumieć dzi-
siejszą sytuację.
Są takie retro-zjawiska, jak np. Steampunk, w których ludzie próbują po-
wrócić do wieku, kiedy para była głównym źródłem energii, a elektrycz-
ność grała jeszcze marginalną rolę. Zainteresowania te czerpią z XIX stu-
lecia, używając estetyki maszyn parowych, miedzi, drewna, zero plastiku 
itd. Ten rodzaj retro-kultury nie do końca mnie przekonuje. Jest związana 
z przeszłością, której nigdy nie było i która jest w pełni konstrukcją, choć 
jest w tym z pewnością wiele zabawy. Wydaje się jednak, że nie próbuje 
ona zmierzyć się z dzisiejszym społeczeństwem. To eskapizm.
W odniesieniu do retrofuturyzmu wydaje mi się, że Neue Slowenische 
Kunst, w nawiązaniu do Slavoja Žižka znaleźli najbardziej inteligent-
ny sposób na poradzenia sobie z „brudną” przeszłością: musisz przywró-
cić traumę, żeby ewentualnie znaleźć w niej przeszłość. Według mnie jest 
to dużo istotniejszy sposób odniesienia się do futuryzmu przeszłości, po-
nieważ próbuje zrozumieć co właściwie przydarzyło się modernistycznej 
awangardzie i jak możliwe jest, by była w tym samym momencie totali-
tarna. Jak było w przypadku faszystów włoskiego futuryzmu czy moder-
nizmu (np. Giuseppe Terragniego, który był żarliwym faszystą), czy nieco 
inaczej w przypadku rosyjskiej awangardy, która zgodnym chórem żąda-
ła nowego człowieka i jednocześnie była otwarta na totalitarne tendencje. 
Oba programy nie zostały doprowadzone do końca: Mussolini w końcu 
zanegował modernistyczne podejście Terragniego, który chciał ustano-
wić modernizm estetyką faszyzmu; Stalin zaś stworzył nowego człowieka 
czystkami w partii i społeczeństwie, jednak ten nowy człowiek był przed-
stawiany już w manierze realizmu socjalistycznego, a nie na sposób kon-
struktywistyczny.

***

Interesujesz się logiką wielowartościową, kilka lat temu napisałeś książkę 

o rosyjskim eksperymencie z komputerem ternarnym, czy mógłbyś powie-

dzieć czym był i jaki miał właściwy wymiar projekt o nazwie SeTUN.

Patrząc na historię zastosowania komputerów, dostrzegłem, że znaczna 
ilość literatury ujmuje to zagadnienie jako historię dziejącą się na Zacho-
dzie – ze względu na tę dysproporcję, zacząłem interesować się tym, co 
powstało na Wschodzie. Natknąłem się na komputer Setun, który dzia-
ła w logice ternarnej (-1|0|1), w odróżnieniu od quasi-standardowego pro-
gramowania binarnego (0|1). Byłem tym całkowicie wstrząśnięty. Mamy 
więc tak zwany komunizm z systemem planowanej ekonomii i jednocze-
śnie działa tam ktoś taki jak inżynier Mikołaj Pietrowicz Bruszencow, który 
rok po wystrzeleniu Sputnika, w roku 1958 zaprojektował prototyp kom-

putera ternarnego, dopuszczonego w krótkim czasie do produkcji seryj-
nej, która wyniosła około siedemdziesięciu kopii w czasie kilku kolejnych 
lat. To było dość dużo jak na tamte czasy. Mówimy jednak o kompute-
rach opierających się na proto-tranzystorach, proto-mikroczipach, trzeba 
tu dookreślić czym taki komputer właściwie był. Nie posiadał monitora, 
myszki ani klawiatury. Był wyposażony w perforowane taśmy, przełączniki 
do ustawiania trytów w pamięci oraz lampy do pokazywania statusu. Było 
to wielkie liczydło, elektroniczna maszyna kalkulująca, która przetwarzała 
liczby niczym linia produkcyjna forda. Można powiedzieć wręcz, że była 
to elektroniczna linia produkcyjna służąca kalkulacji, w bezpośredni spo-
sób – dziecko rewolucji industrialnej. I na ile możemy to zbadać, mająca 
swój sukces w latach 60. i zmierzch niedługo później.
Mamy tu dwa interesujące punkty: los projektu Setun i logiki ternarnej 
może być widziany jako metafora upadku komunizmu. Mamy ten „łamacz 
liczb” bazujący na zasadach fordowskiej linii produkcyjnej i z drugiej stro-
ny, jest tak zwany komunizm, który mógłbym raczej interpretować jako 
państwo-centryczną konfigurację fordowską. W takiej optyce istniał for-
dyzm na Wschodzie i na Zachodzie. Następnie w latach 70. układ sca-
lony, produkt uboczny wyścigu kosmicznego, jest po raz pierwszy użyty 
do dużych liczb – do misji Apollo potrzebne było na przykład około 3000 
układów scalonych. Powstaje rynek masowy dla operacji binarnych obsłu-
giwanych właśnie przez układy scalone. Wyścig kosmiczny oraz inne po-
stępy: w balistyce rakietowej i matematycznej symulacji wymagały więk-
szej siły obliczeniowej, ale także specjalnych narzędzi wewnętrznych, jak 
system grafiki zorientowany na koncepcji okna, wykorzystujący mysz 
jako urządzenie zewnętrzne. Nasz „łamacz liczb” zyskuje medialną otocz-
kę i zamienia się w multimedialne urządzenie służące komunikacji, jakie 
znamy dzisiaj. Blok wschodni miał spory problem w rozwijaniu tej tech-
nologii i pozostawał w tyle, głównie z powodu błędów w zarządzaniu. Jak-
kolwiek jednak fordowski model produkcji został zastąpiony w głównej 
mierze przez post-fordyzm, bazujący na mediach, networku oraz ogniwie 
produkcji optymizowanym przez komputery w czasie rzeczywistym, jak 
sądzę – tutaj tkwi jeden z powodów dlaczego blok wschodni doznał kra-
chu ekonomicznego. Nie był w stanie przejść do post-fordowskiego mo-
delu produkcji. Kapitalistyczny Zachód trzydzieści lat później musi się 
zmierzyć z pełnymi konsekwencjami tego przejścia, jest to coś, co obec-
nie określamy kryzysem finansownym i który jest czymś znacznie więcej 
niż tylko kryzysem finansowym. Projekty ternarne na Wschodzie i na Za-
chodzie nie były kontynuowane od chwili, kiedy binarny układ scalony 
stał się zwycięskim paradygmatem dla komputerów, a ponieważ technolo-
gia binarnych układów scalonych była tania, pozwoliła rosnącej sile prze-
liczeniowej emulować logikę wielowartościową. Oczywiście cała historia 
jest dużo bardziej skomplikowana, kiedy zaczynasz przyglądać się szcze-
gółom.

A twój wkład do tej historii?

Mój projekt The Setun Conspiracy (Spisek Setun) składał się z dwóch czę-
ści: po pierwsze – instalacji i performance który dopuszczał częściowo fik-
cyjne podejście, a po drugie – książki z tekstami źródłowymi przetłuma-
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czonymi z języka rosyjskiego oraz moim esejem o komputerze Setun i jego 
recepcji na Wschodzie i Zachodzie. W instalacji opowiadałem ludziom 
częściowo fikcyjne historie, które były uzależnione od zadawanych mi py-
tań. Instalacja i dziejący się w niej performance były całkowicie totalitar-
ne w swym charakterze, było tam kilka zasad, jak: powinieneś ustawić się 
równo w kolejce oczekujących osób, nie masz prawa niczego komentować, 
itd. W instalacji absolutna kontrola nad wiedzą, jak także władzy dawania 
do niej dostępu lub też nie, przez co posiadam możliwość konstruowania 
historii. Testowanie mojego własnego potencjału totalitarnego było chyba 
największą wartością dodaną tego projektu.

Zastąpienie logiki zero-jedynkowej logiką (0|1|-1) – jak pisał amerykański 

informatyk Donald Knuth, nigdy nie nastąpiło na szeroką skalę, pomimo, 

że system trójkowy (prawda, fałsz i wartość dodatkowa) bliższe są naturze 

i nieformalnemu myśleniu.

To jest akademicka dyskusja matematyczna, którą nie za bardzo jestem 
w stanie komentować, ponieważ brak mi znajomości matematycznych na-
rzędzi, do których odnosi się Knuth. Dla mnie nie jest istotna spekulacja 
czy komputery ternarne mogłyby być lepsze lub nie. Najprawdopodobniej 
nie. Z pewnością mogę powiedzieć, że jeśli są rozwijane w tych samych 
warunkach socjo-politycznych, to czy jest to ternarny, czy binarny system, 
traci znaczenie. To nie technologia formuje społeczeństwo lecz społeczeń-
stwo powołuje technologię do życia. I jeśli społeczeństwem rządzi abstrak-
cyjna zasada zwiększania zysku, to nie ma znaczenia której maszyny uży-
wasz by osiągnąć cel. Jeśli więc chcesz mówić o sposobie w jaki obecnie 
komputery są konfigurowane i używane, jesteś zmuszony mówić głównie 
o programistach-mężczyznach i tym, w jaki sposób wpisują oni zoriento-
wany na mężczyzn i technologię sposób rozumienia świata poprzez so-
ftware oraz co to oznacza dla użytkowników, którzy nie są mężczyznami, 
czy maniakami technologii – i których jest zasadnicza większość. Tutaj po-
jawia się również zagadnienie baz danych, do kogo należą, kto je progra-
muje i co się stanie z nimi kiedy powstanie zupełnie inny system danych, 
ten temat w ogóle nie istnieje w publicznej dyskusji.

***
Jednym z twoich kolejnych projektów badawczych będzie rzecz poświęcona 

Walentynie Ponomarjewej. Czy mógłbyś zdradzić jakieś szczegóły?

Walentyna była w latach 60. jedną z pięciu koleżanek-kosmonautek Tie-
reszkowej – pierwszej kobiety, która poleciała w przestrzeń kosmiczną. 
Ponomarjewa była również jej bezpośrednią zastępczynią w razie wypad-
ku w trakcie kosmicznego eksperymentu, planowano również, że wyle-
ci w przestrzeń, lecz kiedy sowiecki program kosmiczny z sukcesem wy-
słał pierwszą kobietę w przestrzeń, ograniczono i finalnie zrezygnowano 
z żeńskiego projektu kosmicznego. Bardzo mnie interesuje ta jej osobista 
tragedia, która mówi tak wiele o losie całego społeczeństwa, zwłaszcza me-
chanizmu aspirowania do czegoś, co jest poza zasięgiem. Interesujący jest 
również ten szczególny rodzaj heroizmu. Tiereszkowa, której właściwie się 
udało, w wywiadzie z okazji 70. urodzin powiedziała: Gdybym miała pie-
niądze, chętnie poleciałabym na Marsa. To był sen pierwszych kosmonau-

Setun, 1970, fot. archiwum artysty 

Mikołaj Pietrowicz Bruszencow (w środku) i zespół jego współpracowników, konstruktorów 
komputera Setun, 1959, Uniwersytet Moskiewski im. M. łomonosowa
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tów. Życzę sobie bym mogła go zrealizować! Jestem gotowa lecieć i już tutaj 
nie wracać. I na tyle ile mi wiadomo, mówiła całkowicie serio. Ze śmier-
telną powagą.
Obecnie pracuję nad czymś co może być instalacją połączoną ze sztuką te-
atralną lub audycją radiową jako punkt wyjściowy. W tej chwili piszę tekst 
dramatyczny o Ponomarjewej z elementami fikcji, starając się jednocze-
śnie o pozyskanie funduszy, bym mógł wystawić go w teatrze lub radio, 
oraz zrealizować instalację.
Pierwszym efektem jest już The Choir of Dead Space Travelers (Chór po-
dróżników martwej przestrzeni). Pomysł można by streścić następująco: 
ktoś siedzi w statku kosmicznym i ten ktoś gotowy jest na śmierć. Siedzi 
on w małej metalowej puszce, a kontrolowana eksplozja wypycha go od 
dołu w przestrzeń kosmiczną – eksplozja, która tylko częściowo znajdu-
je się pod kontrolą. Więc wylatuje jako właściwie martwy i mało prawdo-
podobne jest, że powróci znów jako żywy. Tuż po lądowaniu, kiedy wraca 
jako żywy, jest i tak martwy: gdyż jaki sens ma dalsze życie na Ziemi dla 
kogoś, kto był na ziemskiej orbicie czy na księżycu?
Instalacja składa się z dziewiętnastu portretów kosmonautów, którzy zgi-
nęli podczas pełnienia swych obowiązków. Strona frontalna jest całkowi-
cie czarna, z weluru, który absorbuje całe światło. Portrety kosmonautów 
i astronautów, którzy zginęli w trakcie misji kosmicznej zamontowane są 
na podobraziu. W ten sposób pozostają niewidzialne dla widza, tylna stro-
na jest widoczna jedynie w trakcie montowania wystawy. Istnienie/nie-
obecność podróżników martwej przestrzeni odnosi się do traumy znanych 
poświęceń indywidualnych w imieniu (sowieckiego) kolektywu czy (ame-
rykańskiej) obietnicy wolności, ofiary dla wyższych celów. Dla projektu 
jako całości, ten chór podróżników martwej przestrzeni odgrywa rolę me-
ta-komentatora i na teatralnej scenie mamy znów konfrontację martwego 
z żywym, chóru wraz z Walentyną Ponomarjewą.

Kilka tygodni temu chmury wulkanicznego pyłu sparaliżowały komunikację 

na całym świecie. W odniesieniu do tego odkryłem historię tak zwanego 

roku bez lata 1816, kiedy to między 5 a 15 kwietnia miał miejsce wybuch wul-

kanu w holenderskich Indiach Wschodnich. Zaowocowało to wulkaniczną 

zimą, która miała dobitny wpływ na rozwój pewnych wynalazków służących 

nietradycyjnej komunikacji – welocypedu, przydatnego ze względu na nie-

wielką ilość paszy dla koni. Czy wrócimy do transportu morskiego? 

Nie jesteśmy w stanie powrócić do nikąd. Historia nie daje się odwrócić. 
Ziemia będzie zniszczona poprzez stopniowo wyłaniającą się katastro-
fę ekologiczną. Jedynym sposobem na przetrwanie jest ucieczka w prze-
strzeń, opuszczenie Ziemi.

PRZYPIS:

* http://muller-kluge.library.cornell.edu

Francis Hunger (1976), artysta, kurator, badacz. Jego zainteresowania obej-

mują wzajemne relacje sztuki z technologią, ekonomiczne i polityczne konse-

kwencje globalizacji, konflikt Wschód – Zachód i jego wpływ na kształtowanie 

się płci kulturowej. Jego instalacje, prace wideo bazują głównie na długoter-

minowych badaniach. Poza działaniami artystycznymi Hunger prowadzi wła-

sną praktykę kuratorską, jest także redaktorem kilku wydawnictw. Mieszka 

i pracuje w Lipsku.

www.irmielin.org

* eVP (electronic Voice Phenomena) – określenie dźwięków zarejestrowanych 

w postaci nagrań, zarówno cyfrowych jak i analogowych, o niezidentyfikowa-

nym źródle i pochodzeniu. Są to mniej lub bardziej zniekształcone głosy ludz-

kie, wypowiadające pojedyncze słowa lub krótkie frazy. Zdarzały się również 

przypadki rejestracji dłuższych przekazów.

Badacze tego zjawiska, którzy wierzą w jego paranormalne pochodzenie, 

zakładają możliwość, że są to głosy osób zmarłych, przekazy psychiczne od 

samych badaczy, bądź też przekazy od inteligentnych istot nie będących ludź-

mi. inni starają się wykazać, iż zjawisko to ma źródło całkowicie naturalne, 

brane są pod uwagę takie możliwości jak modulacja skrośna, interferencja od 

nadajników radiowych, oraz pareidolia – dążenie człowieka do odnajdywania 

znajomych sygnałów w bodźcach całkowicie losowych. Badania nad EVP po-

legają najczęściej na nagrywaniu wielu godzin ciszy (z mikrofonu lub mikrofo-

nów ustawionych w cichym, wytłumionym pomieszczeniu), a następnie szu-

kaniu w tej ciszy dźwięków przypominających zniekształcone głosy ludzkie. 

W dobie komputerów nagrania wykonuje się najczęściej cyfrowo, a następnie 

ogląda wizualizację plików, wyłapując i odsłuchując fragmenty przewyższają-

ce przeciętny poziom nagrania. Źródło: www.wikipedia.pl

Francis Hunter: Setun Conspiracy, fot. Sven Heine, Kassel 2006
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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; GLIWICe Centrum Organizacji Kulturalnych ul. Studzienna 6; 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; KATO.BAR ul. Gliwicka 3; 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; Barwoteka ul. Gertrudy 19, www.barwoteka.pl; 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; eufemia, ul. Krakowskie Przedmieście 5; 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; Przestrzeń ego&eco Nowy Świat 35; Raster, ul. Hoża 

42/8, www.raster.art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6,www.tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 

1, www.muranow.gutekfilm.pl; Szczotki Pędzle, ul. tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl; TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, 

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

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl WROCŁAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. 

Kuźnicza 29a, www.kalambur.art.pl; Cafe Club Kamfora ul. Św. Antoniego 24c, www.kamfora.pl Galeria Awangarda, ul. Wita 

Stwosza 32; Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl;Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 

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

Falanster ul. św. Antoniego 23; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net; Pracownia, ul. Więzienna 6; 

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

Centrala Twórcza, ul. Fabryczna 13b

NIeMCY: BeRLIN Collectiva, Brunnenstraße 152, www.collectivagallery.com; Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27; Żak 

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

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

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

pojawiać. Czekamy na podpowiedzi nn6t@funbec.eu

Piotr Bazylko 
Krzysztof Masiewicz

77 dzieł sztuki z historią
opowiadania zebrane
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005Gdzie i kiedy artystyczna niemoc dopadła Wilhelma Sasnala? Jak 
i dlaczego Zuzanna Janin przygotowywała się do walki z Przemy-
sławem Saletą? W jaki sposób Wojciech Fangor zarobił na swoje 
pierwsze mieszkanie? Który z klasyków polskiego malarstwa zaty-
tułował jedną ze swoich prac Gówno trąbi na zakręcie? I przy okazji 
licytacji jakiej pracy poznali się autorzy tej książki – Piotr Bazylko 
i Krzysztof Masiewicz?

Wśród autorów i bohaterów opowiadań składających się na 
niniejszy tom m.in. Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Wojciech Fibak, Tadeusz Kan-
tor, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Starmach, Leon 
Tarasewicz, Andrzej Wróblewski, Jakub Julian Ziółkowski.

77 dzieł sztuki z historią to książka zarówno dla osób, które dopiero 
zaczynają przygodę ze sztuką współczesną, jak i tych, którzy chcie-
liby poznać unikatowe historie zza kulis.

cena: 36 pln

Piotr Bazylko 
Krzysztof Masiewicz

77 dzieł sztuki z historią
opowiadania zebrane

77
Pi

ot
r B

az
yl

ko
 i 

K
rz

ys
zt

of
 M

as
ie

w
ic

z |
 7

7 
dz

ie
ł s

zt
uk

i z
 h

ist
or

ią

005Gdzie i kiedy artystyczna niemoc dopadła Wilhelma Sasnala? Jak 
i dlaczego Zuzanna Janin przygotowywała się do walki z Przemy-
sławem Saletą? W jaki sposób Wojciech Fangor zarobił na swoje 
pierwsze mieszkanie? Który z klasyków polskiego malarstwa zaty-
tułował jedną ze swoich prac Gówno trąbi na zakręcie? I przy okazji 
licytacji jakiej pracy poznali się autorzy tej książki – Piotr Bazylko 
i Krzysztof Masiewicz?

Wśród autorów i bohaterów opowiadań składających się na 
niniejszy tom m.in. Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Wojciech Fibak, Tadeusz Kan-
tor, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Starmach, Leon 
Tarasewicz, Andrzej Wróblewski, Jakub Julian Ziółkowski.

77 dzieł sztuki z historią to książka zarówno dla osób, które dopiero 
zaczynają przygodę ze sztuką współczesną, jak i tych, którzy chcie-
liby poznać unikatowe historie zza kulis.

cena: 36 pln

www.funbec.eu/sklep

Mikołaj Długosz 1994 +++ Już w księgarniach +++ wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, 2010
1994 Wystawa: 17.06-17.07 | Geleria M2, Oleandrów 6, Warszawa

Synchronicity* 2010 Miasto-Przestrzeń-My
www.synchronicity.pl

Ania Witkowska, Adam Witkowski: 10 hz
15.06 - 07.07.2010, Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

*Synchronicity_Warszawa to projekt w którym głos mają 
architekci poszukujący rozwiązań współczesnych problemów 
manifestowanych w przestrzeni miejskiej: społecznych, 
politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu
Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy
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