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Wakacje 
+ Humanizm radykalny: 
Ivan Illich, Jan Sowa 
Koniec Szkoły. 
Bill Ayers Weather 
Underground. 
Jonas Mekas Pytaj 
Wiatr Dlaczego Wieje. 
Andrzej Tobis Mały 
Zestaw Katastroficzny. 
+ Ekstra Przewodnik: 
Najmniej Nowoczesne 
Muzea Warszawy! 
+ Agnieszka Brzeżańska, 
Michał Gayer, Huncwot, 
Norman Leto, 
Elias Redstone
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2    notes.62 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–75	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

76–85 ODSZKOLNIANIE	SPOŁECZEŃSTWA
 Ivan Illich, filozof i radykalny humanista, był orędownikiem rewolucji 

wymierzonej przeciwko instytucjom. O niesłabnącej sile jego idei 
z Janem Sową rozmawia Bogna Świątkowska.

.
86–97 OD	WEWNĄTRZ
 Czterdzieści lat temu należał do Weather Underground, radykalnej, 

studenckiej grupy protestującej przeciwko wojnie w Wietnamie i  
niesprawiedliwości społecznej. Dziś należy do grupy edukatorów, 
którzy domagają się znaczącej reformy szkolnictwa. Z Billem Ayersem,  
rozmawiają Kamila Rogowska i Bogna Świątkowska.

98–113 ZBYT LUDZKO
 Z Normanem Leto, jednym z najciekawszych polskich artystów 

młodego pokolenia, w przededniu premiery Sailora, jego 
pełnometrażowego filmu oraz książki, o widzeniu dźwięków, 
współczynniku efemeryczności dzieła, galeriach zatęchłych od 
szkolnych nawyków i wyższości biologii nad polityką, rozmawia Bogna 
Świątkowska.

114–125 KADRY	Z	RZECZYWISTOŚCI
 Tekstów o sztuce nie jestem już w stanie czytać, nużą mnie one 

potwornie, są zbiorami kalek, które nie generują żadnej wiedzy ani 
informacji. Moje zdjęcia traktuję jako rodzaj readymade. Jest tam 
więc wszystko, co mogłabym zrobić, ale nie zrobię, bo to już istnieje 
w rzeczywistości – z Agnieszką Brzeżańską rozmawia Agata Pyzik.

126–135 CO	CHCIAŁ	PAN	PRZEZ	TO	POWIEDZIEĆ?
 Często pyta się artystę, co pan chciał przez to powiedzieć? A to pytanie 

bez odpowiedzi, bo każdy, nawet poznawszy interpretację autora, 
odbierze dzieło po swojemu – z Michałem Gayerem o transmisji wrażeń 
na linii artysta-widz oraz reprodukcjach informacji, rozmawia Alek 
Hudzik.
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136–145 PYTAJ	WIATR,	DLACZEGO	WIEJE
 Dla mnie polityka to styl i sposób bycia. Promuję swoją politykę 

przez filmowanie momentów szczęścia i piękna. Opowiadam się 
za nimi – z Jonasem Mekasem, jednym z najważniejszych twórców 
amerykańskiego kina awangardowego, rozmawia Paulina Gorlewska.

146–157 MAŁY	WAKACYJNY	ZESTAW	KATASTROFICZNY
 Postępy w realizacji swego monumentalnego dzieła A-Z Gabloty 

edukacyjne, specjalnie dla notesu.na.6.tygodni relacjonuje Andrzej 
Tobis..

159–171 NAJMNIEJ	NOWOCZESNE	MUZEA
 Małe muzea są ekscytującą wyprawą na terytoria peryferyjne 

i dziwne. Prezentowane w nich ekspozycje są jak wyjęte z programu 
jakiegoś skrywanego przed nami, eksperymentalnego biennale. To 
biennale odbywa się w każdym mieście, wszędzie tam, gdzie są małe, 
nienowoczesne muzea. Przewodnik po warszawskich małych muzeach 
przygotowała Agnieszka Rodowicz.

172–185 WYJŚCIE	AWARYJNE
 Powierzono mu Polski Pawilon na 12. Biennale Architektury w Wenecji 

awaryjnie. Wraz z Agnieszką Kurant i Aleksandrą Wasilkowską 
przygotowuje instalację Emergency Exit, której tytuł jest swoistym 
komentarzem do skomplikowanych losów tegorocznego konkursu 
na projekt prezentowany w Wenecji. Kim jest Elias Redstone, kurator 
Pawilonu Polonia, u źródeł dowiadują się Kaja Pawełek i Bogna 
Świątkowska.

186–191 UDRĘKA	I	EUFORIA	
 Projektując dla instytucji kultury, zarywają noce najchętniej. 

Z Huncwotem, czyli Łukaszem Knasieckim i Arkiem Romańskim, 
o projektowaniu interaktywnym, rozmawia Marika Zmojska.

192 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 

TEKSTY:   Alek Hudzik, Paulina Gorlewska, Piotr Kowalczyk, Kaja Pawełek, 
  Agata Pyzik, Agnieszka Rodowicz, Kamila Rogowska, Andrzej  
  Tobis, Marika Zamojska, Pani Bogna (redaktor). Orientuj się:  
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JAK OTRZYMAć NOTES:  Zasil Bęca (ING BŚ 02 1050 1038 1000 0023 3025 8183 z dopiskiem  
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Notes.na.6.tygodni zrealizowano ze środków: 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz 
Miasta Stołecznego Warszawy

62



orientuj się  notes.62       5

62
06 28/pon

 29/wt

	 30/śr

07 01/czw

 02/pt

 03/sob

 04/nd

 05/pon

 06/wt

	 07/śr

 08/czw

 09/pt

 10/sob

 11/nd

 12/pon

 13/wt

	 14/śr

 15/czw

 16/pt

 17/sob

 18/nd

 19/pon

 20/wt

	 21/śr

 22/czw

 23/pt

 24/sb

 25/nd

 26/pn

 27/wt

	 28/śr

 29/czw

 30/pt

 31/sob

08 01/nd

 02/pon

 03/wt

	 04/śr

 05/czw

 06/pt

 07/sob

WUW	2010:	 
POTENCJAŁ	 
PORAŻKI

nie nie jako normatywną ocenę, ale 
opis rzeczywistości społecznej. Oraz 
poddać pod dyskusję koncepcję spo-
łeczeństwa jako asemblażu, który 
składa się z elementów tworzących 
całość, która nie jest logicznie ko-
nieczna, ale kontyngetnie obowiązu-
jąca. Ponadto, chciałbym spojrzeć na 
momenty które uznajemy za porażkę 
społecznych projektów, jako koniecz-
ne punkty przejścia do innego układu 
elementu, które nie tylko są ciekawe 
poznawczo, ale również zawiera-
ją potencjalność transgresywnego 
działania. 
Lektury: 1. Manuel DeLanda A New 
Philosophy of Society. Assembla-
ge Theory and Social Complexity 
2. Oskar Hansen Ku Formie Otwartej
Fragmenty tekstów dostępne będą 
na stronie WUW-u. Projekt WUW zre-
alizowany jest dzięki dotacji od m.st. 
Warszawy. •

Czytanki dla robotników sztuki ɿ  
to cykl seminariów w ramach Wol-
nego Uniwersytetu Warszawy 2010 
nawiązujący do tradycji otwartych 
uniwersytetów, artystycznych grup 
samokształceniowych i wolnej edu-
kacji. Kolejne spotkanie z tego cyklu 
prowadzić będzie Joanna Erbel, go-
ściem specjalnym zaś będzie artysta 
Jon Brunberg.
Tak streszcza on tematykę semina-
rium: – Kiedy rozmawiamy o przy-
szłej formie wspólnoty, projektujemy 
społeczne utopie, uwodzi nas wizja 
społeczeństwa jako skończonej ide-
alnej całości. Brak możliwości zreali-
zowania wszystkich wyznaczników 
tej idealnej całości podważa naszą 
wiarę w słuszność ideałów, które 
leżały u jej podłoża. Stwierdzenie, 
że „ideały były dobre tylko zawiodła 
praktyka” jest znanym argumentem 
wysuwanym przez zwolenników ko-
munizmu. W czasie Czytanek spró-
bujemy potraktować to stwierdze-

Pola Dwurnik, Mapping the KNOT, 2010

1.07, godz 18 | Warszawa, Knot na ursynowie, Kopa Cwila | www.wuw2010.pl | 
www.knotland.net 
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SZTUKA	/	PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA	/	DEMOKRACJA

współczesnej i architektury, studia 
performatywne, nowe media oraz 
ich zastosowanie praktyczne w sfe-
rach publicznych. Warunki przystą-
pienia do studiów: list motywacyjny. 
Warunki zaliczenia: poszczególne 
zajęcia praktyczne i teoretyczne, 
realizacja projektu. Opracowanie 
i realizacja indywidualnego projektu 
w przestrzeni publicznej. 
Czas trwania: dwa semestry.
Dokument ukończenia studiów: ab-
solwenci otrzymują, przewidziane 
ustawą, świadectwo ukończenia stu-
diów podyplomowych w Szkole Wyż-
szej Psychologii Społecznej.
Telefon informacyjny dla kandyda-
tów: +48 22 517 98 49 czynny do 15.10•

Studia te przeznaczone są dla  ɿ
osób, które chcą poszerzyć wiedzę 
o oddziaływaniu i przenikaniu się 
kluczowych zjawisk i dyskursów XXI 
wieku leżących u podstaw współ-
czesnej produkcji artystycznej i in-
telektualnej. Przeznaczone są dla 
kuratorów, artystów, architektów, 
reżyserów, producentów kultury 
i wszystkich osób, zainteresowanych 
interdyscyplinarnym podejściem 
do zdobywania wiedzy w poprzek 
i tworzeniem nowych dziedzin. 
Uczestnicy będą mieli możliwość 
uzupełnienia wiedzy o zagadnie-
nia dotyczące współczesności m.in. 
najnowsze teorie polityczne, nauki 
o złożoności, zagadnienia ze sztuki 

www.swps.edu.pl

UNIWERSYTET	 
DOMOWY

storii i architektury jest redaktorem 
pisma studenckiego „Arcytektura”. 
Do tej pory prowadził wykłady na 
temat architektury PRL, a także na 
temat ulicy Aleja Szucha. Pierwsze 
spotkanie w ramach Uniwersytetu 
Domowego odbyło się 23 czerwca na 
Wilczej i było poświęcone architektu-
rze i urbanistyce Warszawy z przeło-
mu wieków XIX i XX. •

Celem letniego projektu  ɿ Uni-
wersytet Domowy jest edukacja 
w mieszkaniach prywatnych. Pierw-
szą dziedziną, którą organizatorzy 
chcą przybliżyć, jest architektura. 
Grupa Bangkok! i arch. inż. Grzegorz 
Mika zapraszają na cykl wykładów 
odbywających się w mieszkaniach 
udostępnionych przez mieszańców 
miasta. Grzegorz Mika, pasjonat hi-

lato 2010 | Warszawa, różne miejsca | www.miastobangkok.pl MIASTO-PLENER

będą mieli okazję poznać nietypowe 
miejsca Opola, wymienić się doświad-
czeniem z zagranicznymi artystami 
oraz zaprezentować swą twórczość 
mieszkańcom miasta. Owocem pracy 
plenerowej będzie wideo-artowy film 
oddający różne sposoby pojmowania 
przestrzeni miejskiej Opola. Projekt 
odbywać się będzie w dniach 6.09-
18.09. •

Miasto – plener  ɿ to międzynarodo-
wy projekt skierowany do artystów 
zajmujących się sztuką wideo. Ideą 
projektu jest wejście w interakcję 
z przestrzenią miejską Opola oraz 
zilustrowanie za pomocą techniki 
wideo nabytych podczas pleneru do-
świadczeń. Organizatorzy zapraszają 
do udziału w dwutygodniowym ple-
nerze, w trakcie którego, uczestnicy 

do 20.07 | opole | www.miastoplener.pl 

PODRÓŻE	 
MIEJSKIE 

sko, adres mailowy, numer telefonu 
komórkowego, numer dowodu oso-
bistego (potrzebny do zameldowania 
przejścia w specjalnych miejscach), in-
formację nt. stopnia znajomości języ-
ka angielskiego, którym będzie się po-
sługiwał Boris Sieverts. Liczba uczest-
ników każdej wycieczki: 18 osób.  
Cena (wpłata przelewem po potwier-
dzeniu zgłoszenia udziału): 90 PLN 
w tym m.in. wyżywienie, koszt wypo-
życzenia rowerów, transportu sprzętu.  
Ubiór i wyposażenie: obuwie tury-
styczne, ciepła odzież na wieczór, ubiór 
przeciwdeszczowy, dowód osobisty.  
Projekt realizowany jest w ramach 
Promised City, wspólnego projektu 
Instytutu Goethego i Instytutu Pol-
skiego w Berlinie, wspieranego przez 
m.st Warszawa. •

Boris Sieverts od lat proponuje  ɿ
mieszkańcom aglomeracji (m.in. Ko-
lonii, Paryża) alternatywny sposób 
zwiedzania miasta, Zachęca do zej-
ścia z ustalonych szlaków turystycz-
nych, baczenia na codziennie poko-
nywane trasy. Tym razem artysta 
z Kolonii zaproponuje alternatywny 
sposób zwiedzania Warszawy. Artysta 
spogląda z zewnątrz – poznaje i anali-
zuje zabudowę, energię miasta, ruch 
mieszkańców i odnajduje konotacje 
z innymi europejskimi metropoliami; 
na tej podstawie opowiada swoją su-
biektywną historię wybranych miejsc. 
Boris Sieverts podważa przekonanie 
o tym, że znamy swoje miasto.
Zgłoszenia przyjmowane są pod ad-
resem: contact-promised@warschau.
goethe.org, należy podać imię, nazwi-

10.07, 11.07, godz. 10 | Warszawa, start przed kościołem św. Aleksandra, Plac 
trzech Krzyży | www.promised-city.org
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SZTUKA 
NA 
BILLBOARDACH 

oddzielne, indywidualne życie. Czy 
lepiej być singlem, czy tworzyć trwały 
związek? Czy lepiej zrzeszać się w więk-
sze organizmy takie jak Unia Europej-
ska, czy raczej trzymać się osobno? 
Czy lepiej czuć się członkiem narodu, 
czy raczej pojedynczym obywatelem? 
Takich tropów interpretacyjnych jest 
bardzo wiele. Więc: razem czy osobno?  
10 najlepszych prac wyłonionych 
przez międzynarodowe jury zostanie 
pokazanych na bilbordach w prze-
strzeni miejskiej Torunia we wrześniu/ 
październiku 2010. Autor najlepszej 
pracy otrzyma Główną Nagrodę w wy-
sokości 7000 PLN. •

Konkurs towarzyszy 3 Międzyna- ɿ
rodowemu Festiwalowi Sztuki na Bil-
bordach Art Moves [Sztuka Porusza]. 
Praca konkursowa ma być twórczą 
wypowiedzią artystyczną, nawiązu-
jącą do konkursowego hasła, które 
w tym roku brzmi: Razem czy osobno? 
Hasło to można traktować jako pew-
nego rodzaju metaforę procesów za-
chodzących we współczesnym świe-
cie. Zarówno pojedyncze jednostki 
ludzkie jak i całe społeczeństwa stoją 
przed takim wyborem. Czy chcą żyć 
razem, współtworzyć, współpraco-
wać i w konsekwencji wypracowywać 
wspólną wartość, czy też prowadzić 

do 10.08 | www.artmovesfestival.org

CENTRUM  
SZTUKI  
W	KONTENERACH

cepcja mobilnego centrum sztuki 
z wykorzystaniem modułów kon-
tenerowych. Celem konkursu jest 
stworzenie projektu budynku, który 
będzie pełnił funkcję centrum sztu-
ki. Zastosowanie modułów konte-
nerowych ma umożliwić mobilność, 
a także przekształcalność obiektu, 
a jego forma ma być dostosowana 
do jego tymczasowej, zmiennej lo-
kalizacji.
Nagroda główna: 10000 PLN, wyróż-
nienia: 3 x 1000 PLN. 

Konkurs organizowany przez  ɿ
Fundację Voxartis polega na stwo-
rzeniu przestrzeni wystawienniczej 
dla sztuki w kontenerach przemy-
słowych. Konkurs skierowany jest 
do architektów, architektów wnętrz, 
studentów a także wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką archi-
tektury tymczasowej. 
Konkurs ma charakter otwarty, jed-
noetapowy i jest konkursem kon-
cepcyjnym z możliwością realizacji. 
Przedmiotem konkursu jest kon-

do 10.09 | www.kontenerart.pl 

aż po Londyn i właśnie Reykjavik. 
Pierwszy tydzień Villi Reykjavik bę-
dzie zarazem najbardziej intensyw-
nym – pełnym inauguracji wystaw, 
koncertów, performance’ów, spo-
tkań i wielu innych wydarzeń. Klub 
Bakkus stanie się centrum festiwalo-
wym, głównym miejscem interakcji. 
Villa Reykjavík to kolejna edycja 
spotkań zapoczątkowanych w 2006 
roku przez galerię Raster. 10 gale-
riii spotkało się wtedy w opuszczo-
nej willi na warszawskiej Ochocie, 
której właścicielem jest Antoni 
Moniuszko. Budynek zamienił się 
w niezwykłą przestrzeń wystawową. 
W czasie projektu będzie można sko-
rzystać ze specjalngo przewodnika 
po galeriach zawierającego wszelkie 
potrzebne informacje na temat Villi 
Reykjavik. •

Tego lata 14 europejskich galerii  ɿ
stworzy w Reykjaviku unikalną dziel-
nicę sztuki. Prowadzony przez war-
szawską galerię Raster projekt Villa 
Reykjavik jest rezultatem zniechęce-
nia formułą targów artystycznych. 
Jednocześine projekt wyrasta z prze-
świadczenia, że to prywatne galerie 
we współpracy z artystami odgry-
wają decydującą rolę w kształtowa-
niu współczesnego pola sztuki i kie-
runków artystycznych poszukiwań. 
14 działających na co dzień w innych 
częściach świata galerii zgroma-
dzonych na niewielkiej przestrzeni 
stolicy Islandii będzie organizo-
wało wystawy i różne nietypowe 
projekty oparte na współpracy 
między galeriami i artystami. Villa 
to przegląd prywatnych galerii z Eu-
ropy – od Wilna przez Warszawę 

VILLA 
REYKJAVIK

9-31.07 | www.villareykjavik.com

VARP  
2010

może aplikować każdy obywatel kra-
ju wyszehradzkiego. Warunek jest 
tylko taki, że rezydencja musi się od-
bywać w innym kraju niż ten, którego 
obywatelem jest kandydat. Wybrani 
twórcy dostają stypendium w wyso-
kości 4500 euro (połowę otrzymuje 
artysta, a połowę instytucja przyjmu-
jąca). Program obejmuje wszystkie 
możliwe formy sztuki.•

Visegrad Artist Residency Program  ɿ
obchodzi 5-lecie działalności. Od 2006 
roku z powodzeniem łączy indywidu-
alnych twórców z krajów wyszehradz-
kich (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) 
z goszczącymi ich instytucjami arty-
stycznymi. Do dnia dzisiejszego VARP 
zorganizował 90 indywidualnych po-
bytów rezydencyjnych. Do udziału 
w trwającym 3-miesiące programie 

do 10.09 | www.visegradfund.org/residence.html



10      notes.62 orientuj się orientuj się  notes.62      11

odpowiedzi na pytanie, jak można 
zrealizować alternatywny kongres 
kultury przy minimalnych środkach 
i ograniczonych zasobach. Entuzjazm 
jest w takim przypadku środkiem nie-
zbędnym, ale czy wystarczającym? 
Przekonajmy się sami!
Projekt WUW zrealizowany jest dzię-
ki dotacji od m.st. Warszawy. •

największej grupy czytelników, jak 
najmniejszym kosztem. Notes uka-
zuje się od 2003 roku. Ma nakład 
3000 egzemplarzy, który wysyłamy 
do ponad 100 galerii i kawiarni w ca-
łym kraju.
„Notes.na.6.tygodni” nie mógłby się 
ukazywać bez wsparcia, jakie otrzy-
mujemy od Czytelników (dziękuje-
my!), sponsorów oraz dotacji otrzy-
mywanych od Miasta Stołecznego 
Warszawy i Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
Międzynarodowy konkurs projekto-
wania graficznego ED Awards towa-
rzyszy Europejskiemu Festiwalowi 
Dizajnu, którego finał miał miejsce 
jak zwykle w maju, tym razem w Rot-
terdamie. •

Wolny Uniwersytet Warszawy,  ɿ
korzystając z gościny KNOT-a, za-
prasza wszystkich do wspólnego 
planowania kolejnego kongresu nie-
zależnej kultury Swoją drogą II, który 
odbędzie się w grudniu 2010. Przed 
uczestnikami i potencjalnymi współ-
pracownikami stawiany jest jeden 
cel – uzyskanie podczas barcampu 

„Notes.na.6.tygodni” znowu  ɿ
wśród grona najlepiej zaprojekto-
wanych magazynów w Europie. Tym 
razem otrzymaliśmy III nagrodę w ka-
tegorii Magazyn. Jest to drugie już 
wyróżnienie dla „Notesu.na.6.tygo-
dni” w międzynarodowym konkursie 
European Design Awards.
Nagrodę tę zawdzięczamy pracy 
Grzegorza Laszuka – autora projek-
tu graficznego oraz Małgorzaty Gu-
rowskiej – autorki okładek. Forma 
graficzna „Notesu”, jego format, 
ilość stron, dobór kroju i wielko-
ści liter, jest wypadkową naszych 
założeń ideologicznych oraz nie-
wielkich możliwości finansowych 
– jak najwięcej informacji, na jak 
najmniejszej powierzchni, dla jak 

SWOJĄ	 
DROGĄ	 
GRA	WSTĘPNA NAGRODA  

DLA NOTESU.
NA.6.TYGODNI

11.07, godz. 12-18 | Warszawa, Knot na Pradze Północ, ogród Pałacyku 
Konopackiego, ul. strzelecka 11/13 | www.wuw2010.pl | www.knotland.net 

www.europeandesign.org | www.funbec.eu/notes 

WUW2010:	 
PRAWO	 
DO MIASTA

na warszawskiej Pradze – to te-
matyka tego seminarium. Gośćmi 
Czytanek będą Łukasz Stanek, Ewa 
Majewska, Lidia Makowska i Maciej 
Czeredys.
Projekt WUW zrealizowany jest dzię-
ki dotacji od m.st. Warszawy.
Kurator: Kuba Szreder •

Kolejny, trzeci odcinek tego- ɿ
rocznych Czytanek dla Robotników 
Sztuki to okazja do przeczytania 
i dyskusji nad pierwszym tłumacze-
niem na polski znanego tekstu Hen-
ri Lefebvre’a Prawo do miasta. Pra-
wo do miasta a postkomunistyczna 
wyobraźnia i jak czyta się Lefebvre’a  

13.07, godz. 18:30 | Warszawa, Knot na Pradze Północ, ogród Pałacyku 
Konopackiego, ul. strzelecka 11/13 | www.wuw2010.pl | www.knotland.net

STGU_CHŁODNA25

z oryginalnymi w naszej rzeczywi-
stości praktykami projektowymi. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 21. 
czerwca – jego gościem był Błażej 
Pindor. Najbliższe spotkania:Domi-
nik Cymer (5.07) i Edgar Bąk (12.07). 
Plakat promujący cały cykl zaprojek-
tował Rene Wawrzkiewicz. •

Stowarzyszenie Twórców Gra- ɿ
fiki Użytkowej i Chłodna 25 zapra-
szają na cykl spotkań, prezentacji 
i dyskusji z grafikami młodego 
i średniego pokolenia. Zdarze-
nie pozwoli zapoznać się z mało 
znanymi choć bardzo ciekawymi 
twórcami, z ich realizacjami oraz 

5.07, 12.07 | Warszawa, Klubokawiarnia, ul. Chłodna 25 | www.wideoprojekt.pl | 
www.chlodna25.blog.pl 
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THE	 
KNOT

i pieszych zgodnie z regulaminem da-
nej instytucji. Bramka przygotowana 
przez Igora Krenza i Tomka Saciłow-
skiego jest modelem przeznaczonym 
specjalnie do ćwiczenia skoków. Ar-
tyści sami przeprowadzają treningi 
i zawody, uczą skakać najmłodszych, 
zapraszają też doświadczonych spor-
towców i sportsmenki do wykonania 
pokazowego skoku.
KNOT do 4 lipca stacjonował  na ur-
synowskiej Kopie Cwila. Tutaj oferta 
była jeszcze bardziej zróżnicowana 
– miały miejsce wydarzenia takie jak 
Mistrzostwa Świata w utopijnym my-
śleniu, Radykalne Utopie Dźwiękowe 
czyli performatywny wykład i pro-
gram filmowodźwiękowy z Rolandem 
Schöny’m, liczne instalacje i perfor-
manse, warsztaty z rysunku  dla dzie-
ci czy Inside –Out – architektoniczne 
sondowanie publicznych przestrzeni 
Ursynowa, warsztaty kulinarne oraz 
zajęcia z twórczego pisania czy dwie 
w końcu odsłony Wolnego Uniwersy-
tetu Warszawy. 
Na Pradze Północ KNOT rozbija się 
w ogrodzie zrujnowanego Pałacu 
Konopackiego, wybudowanej w dru-
giej połowie XIX w. rezydencji zało-
życiela Nowej Pragi. Program jest tak 
bogaty i nieprzewidywalny, że warto 
sprawdzać na bieżąco stronę www.
knotland.net

Projekt THE KNOT jest finansowany 
z funduszy: European Commission 
Culture Program, Hauptstadtkultur-
fonds Berlin. The KNOT jest częścią 
cyklu The Promised City / www.pro-
mised-city.org

Nomadyczny KNOT (z ang. Węzeł)  ɿ
to mobilne, miejskie centrum sztuki, 
kultury, myśli, sportu, nauki i rekre-
acji. Od kwietnia do października 
2010 roku podróżuje po Berlinie (maj), 
Warszawie (czerwiec – lipiec) i Bu-
kareszcie (październik). W każdym 
z tych miast rozkłada swoje obozowi-
sko w parkach, na byłych lotniskach, 
wśród mieszkalnych bloków czy na 
brzegach rzek, żeby na jakiś czas 
zmienić kawałek miejskiej codzien-
ności w miejsce spotkań, sporów, 
dyskusji, myślenia, tworzenia sztuki 
i zwykłego nic-nie-robienia.
Pierwszym przystankiem KNOTa 
w stolicy Polski był warszawski Cen-
tral Park, czyli powszechnie znane, 
lubiane i chętnie odwiedzane Pole 
Mokotowskie. Tam można było do-
świadczać przygotowanych przez 
Igora Krenza i Tomka Saciłowskiego 
Skoków przez bramkę. Artyści przygo-
towali urządzenie inspirowane bram-
ką biletową warszawskiego metra. 
Podobne stalowe bramki funkcjonu-
ją nie tylko w komunikacji miejskiej, 
a także w wielu budynkach publicz-
nych z ograniczonym dostępem, ta-
kich jak biura firm, urzędy państwo-
we, czy ośrodki sportu i rekreacji. Są 
charakterystycznym znakiem roz-
poznawczym architektury wielkich 
miast. Są ważnym elementem wspie-
rającym nowoczesne procesy usta-
nawiania relacji podporządkowania 
obywatel-instytucja, jawnej, nie-ne-
gocjowalnej selekcji, bezpiecznego 
utrwalania społecznego ładu i hie-
rarchii. Technicznie rzecz ujmując 
kierują ruchem klientów, petentów 

o 18.07 | Warszawa, ursynów, Kopa Cwila i Praga Północ, ogród Pałacyku 
Konopackiego, ul. strzelecka 11/13 | www.knotland.net | 
www.promised-city.org

Igor Krenz i Tomek Saciłowski, Skoki przez bramkę, 2010, fot. Joanna Erbel
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10 
HZ

(projekty radiowe, muzyka teatralna, 
muzyka filmowa, nagrania terenowe). 
Prace Ani Witkowskiej często nawią-
zują do popkultury i świata konsump-
cji, igrają z rzeczywistością reklamy 
i strategiami marketingowymi, wpro-
wadzając w nie wirusa sztuki.
W 2010 roku cykl interdyscyplinar-
nych wydarzeń Synchronicity po-
święcony jest mikro przestrzeniom 
oraz stosowanym przez mieszkań-
ców miast sposobom synchronizacji 
potrzeb z faktycznymi (nie)możliwo-
ściami.
Podczas finisażu wystawy będzie mia-
ła miejsce premiera książki poświęco-
nej twórczości Ani Witkowskiej i Ada-
ma Witkowskiego. Projekt Synchro-
nicity realizowany jest dzięki dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy•

Ania Witkowska i Adam Witkow- ɿ
ski – dwoje artystów często odnoszą-
cych się w swoich pracach do świata 
popkultury – wykonało replikę słyn-
nej Dream Machine. Urządzenie to, 
skonstruowane w latach 60. przez 
beatników Briona Gysina i Williama 
S. Burroughsa oraz matematyka Iana 
Sommerville’a, wywołuje w mózgu 
fale alfa (8-12 Hz), charakterystyczne 
dla stanu głębokiej relaksacji, me-
dytacji, zasypiania. Unieważniając 
świat zewnętrzny, maszyna sprawia, 
że koncentrujemy się na nieograni-
czonych przestrzeniach wewnętrz-
nych. Wystawę dopełniają prace 
wideo. 
Adam Witkowski zajmuje się sztuką 
wizualną (malarstwo, grafika, instala-
cja, wideo) oraz dźwiękiem i muzyką 

Ania Witkowska, Treasure, 2009, 5’ 20’’

do 7.07 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | 
www.synchronicity.pl, www.funbec.eu

MŁODA	 
SZMATA  
I	SZMACIARZ	

pretacji materii, raz tylko formalnie, 
a w innym przypadku ze względu na 
historię. Generacje twórców mierzą 
się z tematem. Czasem z pogardą, 
czasem z afirmacją, ale względem 
„szmaty” czy sztuki? 
Na wystawie będzie można zobaczyć 
prace Lidii Chmielewskiej i Mariana 
Stępaka. Gruba Najgorsza przygoto-
wała też specjalny słowniczek, korzy-
stając z wikipedii oraz słownika mowy 
potocznej na www.miejski.pl, który 
odnosi się do takich znaczeń słowa 
szmata jak: „5. w języku motocykli-
stów określenie niskiej jakości opony, 
gumy” czy „9. inaczej amfetamina”. •

Wystawa  ɿ Młoda szmata i szma-
ciarz to kolejna akcja toruńskiego ko-
lektywu Gruba Najgorsza. Tym razem 
poświęcona jest ona malarstwu na 
płótnie. Stosowanie płótna w sztuce, 
a głównie w malarstwie upowszech-
niło się wraz z rozwojem malarstwa 
olejnego, które to razem umożliwiły 
delikatniejszy światłocień i pogłę-
biony modelunek. Przypada to na 
początek renesansu (2 poł. XIV), czyli 
od ponad 700 lat wykorzystuję się 
„szmatę” w sztuce i nadal jej zastoso-
wanie ewoluuje. Poza samym malo-
waniem na zagruntowanym płótnie 
artyści próbują wejść w głąb inter-

Lidia Chmielewska: Bez tytułu

1-15.07 | toruń, CsW, Pokój z kuchnia, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | 
www.csw.torun.pl | www.gnoje.com
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PODRÓŻ 
WOKÓŁ 
CZASZKI

trza jednostki. Wystawa Podróż wokół 
czaszki pomyślana jest jako wędrów-
ka po przestrzeniach świadomości 
i imaginacji. Kuratorzy zrywają z roz-
powszechnionym modelem wystaw 
problemowych, w których artyści 
dostarczają prac ilustrujących zadany 
im temat. Podróż wokół czaszki jest 
jest to projekt – przygoda, zbudowany 
na zasadzie narracji „szkatułkowej”, 
swoistego rodzaju mise-en-abyme 
rozgrywającego się przed oczami wi-
dza. Artyści: Wojciech Bąkowski, Do-
rota Buczkowska, Norman Leto, Róża 
Litwa, Łukasz Ratz, Konrad Smoleński 
Kuratorzy: Ewa Gorządek, Stach Sza-
blowski •

Tytuł wystawy nawiązuje do słyn- ɿ
nej książki węgierskiego pisarza Frigy-
esa Karinthy’ego Podróż wokół mojej 
czaszki (1937). Dzieło to jest historią 
choroby, zapisem walki autora z gu-
zem mózgu ale także zapis halucynacji 
i szczególnej symbiozy artysty z „ob-
cym ciałem w jego głowie”, wywołu-
jącym odmienne stany świadomości. 
Głowa, zarówno jej obraz, jak i wizu-
alizacje zachodzących w niej proce-
sów są ikonograficznym leitmotivem 
wystawy. Zgromadzone na niej prace 
są artystycznym zapisem wrażeń 
zmysłowych i obrazów wyobraźni, nie 
dających się precyzyjnie określić zda-
rzeń inscenizowanych na scenie wnę-

Łukasz Ratz, z cyklu blog rysunkowy numer 2, 2009, www.ratz.pl

do 1.08 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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BĘDZIE	LEPIEJ 
I	CORAZ	LEPIEJ

rzeczy powszechnie postrzegane 
w jednoznaczny, często zafałszo-
wany sposób. W zdaniu Ryszarda 
Grzyba, jest nie tyle konstatacja, co 
raczej zaklinanie, by świat był lep-
szy. I tym tropem idzie większość 
prac zgromadzonych na wystawie. 
Artyści: Paweł Althamer, Wojtek Bą-
kowski, Marcin Berdyszak, Wojtek 
Doroszuk, Edward Dwurnik, Izabela 
Gustowska, Ela Jabłońska, Zuzanna 
Janin, Paweł Jarodzki, Zofia Kulik, Ja-
rosław Kozakiewicz, Agata Michow-
ska, Jarosław Modzelewski, Dorota 
Podlaska, Józef Robakowski, Julita 
Wójcik. Kuratorka wystawy: Małgo-
rzata Jackiewicz-Garniec. •

Wystawa zbudowana wokół zda- ɿ
nia – hasła Ryszarda Grzyba: „Będzie 
lepiej i coraz lepiej”, ma za zadanie 
wyzwolić w odbiorcy pozytywne 
emocje. W ogromnej części sięga do 
dzieł artystów tworzących w nurcie 
sztuki krytycznej. Tych twórców, 
którzy w swych działaniach ko-
mentują otaczającą nas rzeczywi-
stość, nas samych, i co szczególne, 
pokazują, że warto szukać dobrych 
rozwiązań, ulepszać swoje życie. 
Wystawa gromadzi też i takie prace, 
które nie tylko nawołują do „bycia 
lepszym”, ale też i te, które pokazują 
„dobre wyjścia ze złych sytuacji’”, 
czy wreszcie inne spojrzenie na 

Julita Wójcik: Dokarmiaj niebieskie ptaki, 2003, obiekt 31 x 50 x 57 cm, styrodur, słoma, metal, 
drewno

do 5.09 | olsztyn, BWA, Al. Piłsudskiego 38 | www.bwa.olsztyn.pl 

PRZEKLEŃSTWA 
WYOBRAŹNI

Zaprezentowana zostanie twór-
czość najbardziej znanych artystów 
kojarzonych z odrodzeniem zainte-
resowania surrealizmem, jak: Jakub 
Julian Ziółkowski czy Tomasz Ko-
walski, twórczość uznanego za pre-
kursora takiego podejścia Piotra Ja-
nasa, jak również prace wciąż mało 
znanej w Polsce Doroty Jurczak. 
Światy przedstawione w obrazach 
znajdą przedłużenie w przestrzeni 
wystawy: w obiektach rzeźbiarskich 
i instalacjach przestrzennych Gosh-
ki Macugi i Kasi Fudakowski. Jako 
rodzaj suplementu pojawią się na 
wystawie prace Hansa Bellmera i Ed-
munda Monsiela, które będą stano-
wiły cytaty i punkt odniesienia, przy-
pominając o fascynacjach treścio-
wych i formalnych zaproszonych do 
wystawy artystów. •

Przekleństwa wyobraźni  ɿ to wy-
stawa, dla której punktem wyjścia 
stał się, coraz silniej widoczny w ma-
larstwie polskim, nurt charakteryzu-
jący się zwrotem w kierunku estetyki 
surrealizmu i abstrakcji. To sztuka 
intymna, introwertyczna, odbijająca 
wewnętrzne światy twórców. Nawar-
stwiające się narracje autobiograficz-
ne odsłaniają przestrzenie zbudowa-
ne ze snów, lęków i obsesji autorów. 
Tym, co wydaje się łączyć światy 
artystów, jest ubrana w kostium 
surrealizmu fascynacja cielesnością 
wyzbytą formy, perwersyjną, czasem 
wzbudzającą odrazę.
Ważnym elementem dzieł, tworzonych 
pod znakiem powrotu do wyobraźni, 
wydaje się być ich narracyjność – snu-
cie dziwnych, niepokojących, a zara-
zem fascynujących historii. 

Dorota Jurczak: Babuszka wstrictila balasa i Maciusia, 2003, dzięki uprzejmości Galerii 
Corvi-Mora, Londyn

do 22.08 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl
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DNA

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu i Monachium, uczeń Se-
ana Scullego, znanego w całym świe-
cie amerykańskiego malarza abstrak-
cjonisty, dwukrotnie nominowanego 
do Nagrody Turnera, nie podąża za 
obowiązującymi w malarstwie moda-
mi. Zajączkowski, konsekwentnie od 
lat, zagęszcza płótna, blachy, ceraty, 
płyty MDF swoimi znakami. Maleńkie 
kropeczki i kreseczki niczym łańcuchy 
DNA, tworzą mapę. Oryginalną, kolo-
rową. Radosną  Pulsującą światłem 
MK-JZ DNA… Na wystawie swoją pracę 
pokaże także Michalina Kostecka. •

Czy obrazy mogą świecić? Tysią- ɿ
ce, setki tysięcy, milion... Kropeczki 
i kreseczki Jurka Zajączkowskiego 
są nie do policzenia. Zapełniają 
jego obrazy układając się w orygi-
nalne mozaiki – wibrujące niezli-
czonymi kolorami. Pulsujące, nie-
pokojące. Obrazy Jurka Zajączkow-
skiego świecą. Świecą kolorem. 
Punkty, linie, figury. Geometryczne 
desenie, które w niczym nie przypomi-
nają tak modnego obecnie malarstwa. 
Malarstwa szybkiego, często byle 
jakiego, spontanicznego, nie zawsze 
popartego wiedzą czy warsztatem.  

Michalina Kostecka: To wszystko 

do 31.07 | Kraków, Galeria BB, ul. Garbarska 24 | www.galeriabb.com

CZAS 
PERSONALNY 
A	PRZESTRZEŃ

się twórcze w określonym indywi-
dualnie czasie, w procesie anektacji 
przestrzeni sali galerii. W tym sensie 
galeria (jej gabaryty przestrzenne, 
klimat) stanowiła niejednokrotnie 
o ostatecznych decyzjach twórczych, 
zaproszonych do realizacji wystawy, 
artystów. Pokazy w galerii miały tym 
samym w wielu wypadkach charakter 
unikalny i praktycznie niepowtarzal-
ny. I do tych aspektów duchowo-men-
talnych, merytorycznych, warunkują-
cych w dużej mierze wartość i sens 
istnienia Galerii AT (wypracowanych 
przez wiele lat) odnosi się tytuł wy-
stawy zaproponowanej przez MCSW 
Elektrownia w Radomiu.•

Wystawa  ɿ Czas personalny a prze-
strzeń to pokaz prac ośmiu artystów 
z Poznania związanych od wielu 
lat z Galerią AT. Galeria AT powsta-
ła w roku 1982 na terenie Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu (wów-
czas PWSSP) z inicjatywy artysty 
plastyka Tomasza Wilmańskiego. Od 
samego początku miała charakter 
galerii autorskiej i przez blisko 30 
lat działalności prezentowała twór-
czość artystów, którzy wpisywali się 
w aktualny nurt sztuki współczesnej, 
tj. instalacja, obiekty, performance, 
wideo art, poezja wizualna i dźwięko-
wa, etc. Zawsze była miejscem, które 
umożliwiało artystom spełnienie 

Hanna Łuczak: Niech żyje fantom, 2010

do 18.07 | radom, Mazowieckie Centrum sztuki Współczesnej, ul. Kopernika 1 | 
www.elektrownia.art.pl
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pal męczarni i różowy obelisk. Kon-
frontują się dwa zdarzenia falliczne 
o całkowicie różnej wymowie. Jedno 
straszne, drugie rozkoszne. Brutalno-
ści stalowego bolca przeciwstawiona 
zostaje cukierkowa słodycz toczonej 
figury szachowej. Upodlenie versus 
rozkwitanie. Dawne kontra współ-
czesne. W obu wypadkach pełna 
erekcja. Wobec istniejącej gamy kolo-
rów i „gęstości” samego miejsca, inte-
resowała mnie mocna ingerencja, tak 
na poziomie prostoty nowoczesnej 
formy jak intensywnej barwy. Róż 
z wielu powodów wydaje mi się tu 
naturalny i adekwatny(...). Liczę na fe-
tyszystyczny potencjał, przy czym nie 
mam tu na myśli ewidentnej asocja-
cji z erotyczną zabawką ile bardziej 
uniwersalny jego aspekt – kształt 
zachęcający do pieszczoty. Mamy 
wdzięczną, abstrakcyjną formę, któ-
ra odwołuje się tak do piękna, wspo-
mnianej już figury szachowej, jak do 
hedonistycznej estetyki „pałacowej” 
– rzeźbionych kolumienek, balustrad, 
ornamentów, po których tak chęt-
nie przeciągamy dłonią. (...) Wierzę 
w potencjał piękna, przyjemności, 
rozkoszy. W szlachetność geometrii. 
Reszta jest eksperymentem.

Tak o swoim najnowszym pro- ɿ
jekcie pisze Maurycy Gomulicki – 
Rynek poznański szczególny jest 
z kilku względów – obok tego, co 
interesujące lecz i przewidywalne 
znajdziemy tam nieoczekiwany mo-
dernistyczny implant – mam tu na 
myśli galerię sztuki współczesnej 
„Arsenał” (a szczególnie jej geome-
tryczną fasadę) – w miejscu zasadni-
czo ukierunkowanym na przeszłość. 
Kolejnym partykularnym zdarzeniem 
są kamieniczki po wschodniej stronie 
architektonicznej „wyspy” zajmują-
cej centrum placu, które w zabawny 
sposób integrują ilustracyjną fanta-
zję z rzeczywistością. Wreszcie wy-
raźnym punktem na mapie cudów 
i dziwów jest zachowany tu późno-
średniowieczny pręgierz – obiekt 
o silnej wymowie symbolicznej, a jed-
nocześnie nader syntetyczny formal-
nie (...). Dla mnie w tym konkretnym 
wypadku jest to kolejna okazja, by 
kontestować jeszcze jedną ikonę 
cierpienia i poniżenia, by spróbować 
stworzyć paralelny monument ku 
chwale witalności i zmysłowej rado-
ści. Przygotowana instalacja działa 
na zasadzie spolaryzowanych zwier-
ciadeł. Mamy dwóch protagonistów: 

OBELISK

7.07, godz. 18 – 31.08 | Poznań, Galeria Arsenał, rynek 3 | www.arsenal.art.pl 

Maurycy Gomulicki: Obelisk, wizualizacja, 2010
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POLSKIE 
DZIEWCZYNY

wideo przygotowane specjalnie dla 
galerii Heppen Transfer. Pipilotti Rist 
zaprosiła do projektu dwie polskie 
tancerki – Ewelinę Guzik i Kayę Koło-
dziejczyk, których performance na tle 
pracy Homo Sapiens Sapiens sfilmuje 
szwajcarski fotograf Raphael Zubler. 
Homo Sapiens Sapiens, w którym 
dwie kobiety (Ewelina Guzik i duń-
ska aktorka Gry Bay) tworzą uwodzi-
cielską atmosferę zmysłowości, po 
raz pierwszy wyświetlono na kopule 
kościoła San Stae w ramach Biennale 
w Wenecji w 2005 roku. •

Pipilotti Rist jest znana przede  ɿ
wszystkim z pełnych kolorów, uwo-
dzących instalacji audiowizualnych. 
Na wystawę Polish Girls Rule The 
World zostały wybrane prace ważne 
dla twórczości Rist, takie jak liryczna 
opowieść o kobiecie, której każda 
część ciała symbolizuje jeden z regio-
nów świata – I Want to See How You 
See or Portrait of Cornelia Providoli 
z 2003 roku oraz Aujourd’hui (I Could-
n’t Agree With You More) będąca sub-
telną konfrontacją rzeczywistości 
i wyobraźni. Pokazane zostanie także 

Live performance w Heppen Transfer, Polish Girls Rule the World, fot. Raphael Zubler, 2010

do 10.07 | Warszawa, Heppen transfer, Wilcza 29a m 12, V piętro | 
www.heppentransfer.art.pl

FLIGHTS 
91_08

nowoczesności. Sam Wieteska opo-
wiada o projekcie tak: „Starałem się 
uchwycić istniejące napięcie między 
tymi dwoma światami i obszarem 
pustki między nimi. W Japonii ele-
menty inności i obcości tworzą dy-
stans, który jest dla mnie inspirujący, 
ponieważ określa mój stan ducha”. 
Wystawie towarzyszy wydanie limi-
towanej numerowanych i sygnowa-
nych przez autora serii portfolio. •

FLIGHTS 91_08  ɿ Wojciecha Wiete-
ski jest kontynuacją projektu artysty 
realizowanego od 1991 roku w Ja-
ponii. Zdjęcia powstawały w latach 
1991-2008 w trakcie kilku dłuższych 
pobytów poświęconych wyłącznie 
temu projektowi.
Na wystawie zaprezentowano 24 ko-
lorowe fotografie. Artysta starał się 
uchwycić kontrasty kultury japoń-
skiej – zanurzenie w tradycji i pęd ku 

Wojtek Wieteska, z cyklu FLIGHTS 91_08

do 31.08 | Warszawa, Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33 | 
www.yoursgallery.com
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WIĘCEJ 
ZNACZY 
WIĘCEJ

siebie przedmiotów; analogiczny gest 
widzimy w pracy Jordi Colomer’a, który 
dodatkowo podkreśla podział pomię-
dzy sferą publiczną i, coraz bardziej 
odcinającą się od niej, przestrzenią 
prywatną. John Bock w swoim teatral-
nym wideo ukazuje nam przerysowa-
ną postać, której życiowe terytorium 
powstało w wyniku groteskowego na-
gromadzenia. W pracach Hansa Scha-
busa i Costy Vece widzimy osoby zmu-
szone do ucieczki z przeładowanych 
przestrzeni. Merzbow z kolei pozwala 
odbiorcy doświadczyć w niezwykłym 
hałasie zgromadzonych dźwięków 
stanu bliskiego medytacji, powszech-
nie kojarzonej raczej z wyciszeniem 
niż ogłuszeniem. Zbudowana przez 
Gregora Schneidera, pusta i pozornie 
zwykła sala wystawiennicza, wskutek 
ledwie zauważalnej interwencji arty-
sty, zdaje się wciągać i zarazem wypy-
chać widza na zewnątrz. •

„Mniej znaczy więcej” (ang. „less  ɿ
is more”) to, głoszone przez Miesa 
Ven der Rohe hasło programowe 
światowego modernizmu w archi-
tekturze. Sformułowanie to stało się 
podstawą racjonalnego funkcjonali-
zmu, który potępił wszelki ornament, 
uznając go za zbrodnię. Co złego wi-
dzieli w nadmiarze artyści i myślicie-
le związani z modernizmem? Jakie 
znaczenie ma eksces, który miał być 
wypleniony? Jaki zbiorowy sen ukry-
ty jest za tym gestem? Czy chodzi po 
prostu o racjonalnie skonstruowaną 
utopię, która umożliwi zbudowanie 
dobrego i szczęśliwego społeczeń-
stwa? Czy chaos i nadmiar stanowią 
zagrożenie? 
Zgromadzone na wystawie More Is 
More prace w różny sposób odnoszą 
się do tworzenia osobistej przestrze-
ni. Oskar Dawicki ukazuje monstrual-
ny wymiar akumulacji podobnych do 

John Bock: Palms, wideo 50', 2007, dzięki uprzejmości artysty

26.06-24.10 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | 
www.csw.torun.pl 

BRIESEN 
/  
WĄBRZEŹNO

Fotografie przedstawiające nowocze-
sne miasto odarte ze zgiełku i chaosu, 
zabierają odbiorcę w nostalgiczną 
podróż po miejskiej codzienności 
uwięzionej w bezczasie. Poszukując 
symbolicznych znaczeń w architektu-
rze Berlina, ukazanego bez rozmachu, 
przypominającego raczej zwyczajne 
prowincjonalne miasto niż potężną 
stolicę, Zieliński wydobywa pustkę, 
bezruch, ciszę i melancholię miasta. •

Wystawa pokazana w warszaw- ɿ
skim Projekcie Kordegarda jest ko-
lejną odsłoną realizowanego przez 
Krzysztofa Zielińskiego od 1995 roku 
cyklu Briesen. Tytuł wystawy wywo-
dzi się od niemieckiej nazwy rodzin-
nej miejscowości artysty – Wąbrzeź-
na. Cały cykl stanowi dokumentację 
osobistego doświadczenia przestrze-
ni Berlina, będącego nowym miej-
scem zamieszkania Zielińskiego.

Krzysztof Zieliński: Briesen, fot. dzięki uprzejmości artysty, Projekt Kordegarda, 2010

do 25.07 | Warszawa, Projekt Kordegarda, ul. Gałczyńskiego 3 | 
www.zacheta.art.pl
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SEKRETNE 
PUNKTY 
MIASTA

cają do niecodziennego spaceru po 
mieście. Przystanięcia, pochylenia 
się, zajrzenia w zakamarki w poszu-
kiwaniu tego oblicza miasta, które 
wyłania się po spojrzeniu na nie 
z perspektywy szperacza, z uwagą, 
a nawet czułością. Sekretne Punkty 
Miasta sprzyjają nawiązaniu z nim 
kameralnej, intymnej więzi, która po-
maga wydobyć się ukrytemu, przyjąć 
nielubiane lub pokochać mocniej to, 
co oswojone. Ustanowić prywatną 
więź z przestrzenią publiczną. •

Sekretne Punkty Miasta ɿ  to 7 
miejsc w przestrzeni publicznej By-
strzycy Kłodzkiej, w których zapro-
szeni artyści zrealizują swoje prace. 
Te dyskretne mikro-działania w tkan-
ce Starówki zapoczątkowało wspo-
mnienie „Sekretów” – dziecięcych 
instalacji, budowanych w ziemi z ko-
lorowych złotek i szkiełek, których 
lokalizację trzymano w tajemnicy lub 
dzielono tylko z wybranymi. Subtelne 
ingerencje artystyczne w bystrzycką, 
nasyconą historią, przestrzeń zachę-

Karolina Freino: Ponad tęczą, Bystrzyca, 2010

do 31.07 | Bystrzyca Kłodzka, Mały rynek | www.sekretnepunktymiasta.
wordpress.com

PROTOPLAZMA

drogi, motywacji i inspiracji, zarysuje 
się obraz młodego pokolenia wkracza-
jącego na pole sztuki, a rodowodem 
związanego z Podlasiem.
Artyści: Paweł Dziemian, Natalia Fie-
dorczuk, Marcin Gwiazdowski, Justy-
na Kisielewska, Milena Korolczuk, 
Marta Mariańska, Paweł Matyszew-
ski, Zofia Nierodzińska, Luks Piekut, 
Jan Szewczyk •

Protoplazma ɿ  to wystawa młodych 
artystów związanych z Podlasiem. Nie-
typową przestrzenią ekspozycyjną bę-
dzie nieczynna białostocka elektrow-
nia. Kuratorka Iza Tarasewicz o wysta-
wie pisze tak: – Założeniem wystawy 
jest przyjrzenie się procesom zacho-
dzącym w głowach i duszach młodych 
ludzi. Poprzez stawianie licznych py-
tań na temat ich warsztatu twórczego, 

Marta Mariańska, Poganka, 2010, wideo

25.06-29.08 | Białystok, stara elektrownia, ul. elektryczna 13 | www.galeria-
arsenal.pl 
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LOGIKA 
I MATEMATYKA

do jego racjonalnej podstawy uto-
pijnego i romantycznego splotu”.       
W trakcie trwania wystawy Ears Like 
Loops zostanie zaprezentowany 
m.in. projekt Kateriny Šedy No Light. 
Geneza jego powstania wiąże się 
z wybudowaniem Fabryki Hyundai 
w małej miejscowości Nosovice. Jej 
pojawienie się zaburzyło relację in-
terpersonalne w wiosce. Zaburzenia 
w komunikacji między mieszkańca-
mi zostały zaprezentowane przez 
artystkę w formie diagramu, którego 
centrum stanowią słowa „nedá se 
svítit” (nie ma światła). Równocze-
śnie wokół jądra problemu „krążą” 
komentarze samych mieszkańców. •

Łódzka odsłona projektu  ɿ Cze-
ski sen – świadomy sen wystawa 
Ears Like Loops to prezentacja prac 
najmłodszego pokolenia artystów 
w Czechach. Kluczem, jakim posłu-
giwała się kuratorka wystawy Edith 
Jeřabkova przy wyborze prac były 
„matematyczne i logiczne odnie-
sienia w pracach współczesnych 
czeskich artystów”. Wykorzystując 
metody naukowe i te z pogranicza 
nauki, artyści starają się zrozumieć 
i opisać świat wokół nich. Przetwa-
rzając język matematyki i logiki 
na swój własny, dążą do tego, aby 
„uczynić świat dookoła nas bardziej 
zrozumiałym i jednocześnie dodając 

Eva Koťtková, Control, 2007, wideo, dzięki uprzejmości artystki i galerii Hunt Kastner 
Artworks w Pradze

3.07-20.08 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl 

CZESKI SEN 
–	ŚWIADOMY	SEN

nej w Łodzi oraz Czeskie Centrum 
w Warszawie. W ramach projektu 
odbędą się takie wystawy jak Eears 
Lke Loops prezentująca najmłodsze 
pokolenie czeskich artystów, pokaz 
wideo artu Acts of Timeless, wystawa 
Milana Grygara Drawings And Sound 
czy wspólny projekt Jiříego Davida 
i Jiříego Kovandy oraz studentów ASP 
w Warszawie pod nazwą Exhibition 
Is (no)T...•

Projekt  ɿ Czeski sen – świadomy sen 
prezentuje czeską scenę artystyczną, 
od klasyków po najmłodsze pokole-
nie artystów. Składają się na niego 
wystawy, pokazy wideo artu, panele 
dyskusyjne, warsztaty ze studentami. 
Czeski Sen – Świadomy Sen jest re-
alizowany we współpracy z takimi 
instytucjami jak legendarna Galeria 
Foksal, Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, ZONA Sztuki Aktual-

Jiri David, My Hostage (13), 1998, dzięki uprzejmości Artysty i Fundacji Dominik Art Projects

25.06-20.08 | Warszawa, Galeria Foksal i Akademia sztuk Pięknych; Łódź, Zona 
sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.dominikprojects.org



32      notes.62 orientuj się orientuj się  notes.62      33

OBÓZ  
KULTURY  
2.0

muzycznych instalacji interaktyw-
nych z wykorzystaniem programu 
PureData,  projektowanie urządzeń 
elektronicznych gadżetów z wyko-
rzystaniem otwartej platformy elek-
tronicznej Arduino, warsztaty audio-
wizualne z pracownikami medialabu 
Kitchen Budapest (po angielsku). 
Warsztaty będą dotyczyły wykorzy-
stania oprogramowania Processing 
i / lub Fluxus (do ustalenia) do two-
rzenia animacji i form wizualnych. 
Uzupełnieniem warsztatów będzie 
seria prezentacji na temat Kultury 
2.0; idei medialabów, oraz szereg 
wieczornych imprez kulturalnych. 
Ponadto w tym samym okresie od-
bywają się doroczne Dni Chrzelic. 
Uczestnictwo w warsztatach jest 
bezpłatne. Termin nadsyłania zgło-
szeń na Obóz Kultury minął w czerw-
cu, ale być może ktoś wcześniej 
zrezygnuje z udziału – kontakt do 
organizatorów na stronie projektu.  • 

MediaLab Chrzelice – Obóz Kul- ɿ
tury 2.0 jest realizowany w ramach 
projektu Kultura 2.0, który od 2006 
roku analizuje i opisuje przemia-
ny kulturowe związane z tech-
nologiami i mediami cyfrowymi. 
Za stronę merytoryczną projektu 
są odpowiedzialni Mirek Filiciak 
(SWPS) oraz Alek Tarkowski (Cre-
ative Commons Polska / ICM UW). 
Formuła obozu odwołuje się do idei 
medialabu: instytucji (często nie-
zależnej) umożliwiającej wspólne 
uczenie się i pracę osób o różnych 
umiejętnościach (informatycy, pro-
jektanci, artyści, użytkownicy), nad 
projektami wykorzystującymi nowe 
media i technologie. Co się będzie 
działo w Chrzelicach? Trzonem 
weekendowego spotkania będą 
warsztaty prezentujące możliwości 
kreatywnych działań z wykorzy-
staniem nowych technologii cyfro-
wych takich jak m.in.: tworzenie 

12-16.08 | Chrzelice, koło opola | www.obozkultury20.artklaster.pl 

WIDMA  
UTOPII

na po prostu Przestrzeń publiczna, 
w której wezmą udział Malcolm Mi-
les, Krzysztof Nawratek i Magda Tyż-
lik-Carver. Innym ciekawym wystą-
pieniem ma szansę okazać się referat 
Karola Kurnickiego z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Strzeżone osiedle 
jako społeczna i urbanistyczna uto-
pia ponowoczesności. 
W momencie oddawania „Notesu.
na.6.tygodni” do druku na stronie kon-
ferencji nie były dostępne abstrakty 
poszczególnych wystąpień. Skontak-
tował się jednak z nami David Bell, dok-
torant na wydziale politologii i stosun-
ków międzynarodowych University of 
Nottingham oraz autor muzycznego 
bloga fatandblood.blogspot.com. Bell 
przedstawi na konferencji referat The 
Shape of Utopia to Come. Improvised 
Music and Nomadic Utopianism. Jak pi-
sze, jego wystąpienie będzie dotyczyło 
kolektywnej improwizcji muzycznej 
i nawiązywało m.in. do Gillesa Deleu-
ze'a, nauki o systemach złożonych czy 
anarchistycznej filozofii politycznej. 
Oficjalnym językiem konferencji jest 
angielski. 

Spectres Of Utopia to 11 edycja mię-
dzynarodowej konferencji organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Studiów 
Nad Utopią (Utopian Studies Society). 
Trwające cztery dni panele, warszta-
ty i dyskusje podzielone zostały na 27 
bloków – łącznie ponad 50 wystąpień 
teoretyków z całego świata. Swój 
udział w roli wykładowców plenar-
nych zapowiedzieli: Profesor Lyman 
Sargent (University of Missouri), Pro-
fesor Nicole Pohl (Oxford University) 
oraz prof. dr hab. Tadeusz Sławek 
(Uniwersytet Śląski). Konferencja po-
święcona jest zagadnieniu funkcjo-
nowania doskonałych i totalitarnych 
społeczeństw we współczesnym 
świecie, naukach społeczno-politycz-
nych, kulturze, literaturze i filmie. 
Tytuły prawie wszystkich referatów 
brzmią doskonale (np. Retoryka ciała 
i przestrzeni w powieści dystopijnej; 
Mini Raport z „Raportu mniejszości” 
i kilka uwag na temat przyszłości ko-
munikacji; Nauka, utopia i dystopia 
w roku 3000). Jednym z najbardziej 
interesujących punktów programu 
wydaje się być dyskusja zatytułowa-

7-10.07 | Lublin, uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej, Pl. M. Curie-skłodowskiej 
5 | www.utopia2010.umcs.lublin.pl
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BEZ 
UZASADNIENIA

Japonii, Zambii, Norwegii. Wystawa 
jest okazją do szerszego spojrzenia 
na program galerii. Będzie jej towa-
rzyszyć wydawnictwo Galeria Aneks 
2009 wraz z suplementem ukazują-
cym prace na tej wystawie. Udział 
biorą: Ewa Kulesza, Natalia Brandt, 
Yukiko Terada, Basia Bańda, Alexan-
der Komarov, Katarzyna Kłudczyń-
ska, Paweł Polus, Sophia Pompéry, 
Maciej Sarna, Ola Wach, Jarosław 
Szelest, Jens Nippert, Paweł Prusa-
czyk, Jagna Ciuchta, Mathis Collins, 
Agata Janicka, Diana Fiedler, Paul 
Magee, Mikołaj Poliński •

Wystawa  ɿ Bez uzasadnienia pod-
sumowuje cztery lata działalności 
Galerii Aneks w Arsenale. Projekt 
był realizowany przez Dianę Fiedler, 
Olę Wach i Mikołaja Polińskiego. Od 
stycznia 2006 roku do listopada 2009 
odbyły się 24 pokazy, które prezen-
towały różnorodne postawy arty-
styczne młodych twórców, artykuło-
wane za pomocą różnych mediów. 
Zaproszeni artyści byli związani nie 
tylko z Poznaniem (poznańską Aka-
demią Sztuk Pięknych), ale również 
z innymi ośrodkami, m.in. z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Meksyku, 

Jens Nippert: Gazeta X, 2009

18.06-13.07 | Poznań, Galeria Arsenał, stary rynek 3 | www.arsenal.art.pl

STRATEGIE  
PATAFIZYCZNE

rii nowoczesnej nauki często wyraża-
nych w bezsensownym języku.
Edwin Deen mieszka i pracuje w Am-
sterdamie (Holandia). Od 2006 roku 
brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych w Holandii i Niemczech. 
W 2009 roku ukończył z wyróżnie-
niem the Gerrit Rietveld Academy. 
W tym samym roku otrzymał także 
nagrodę the Art Olive Young Talent 
2009. W zimie 2010 roku Fundacja Ate-
lier rozpoczęła nowy projekt artist-i-
n-residence, do którego jako pierw-
szego artystę zaproszono Edwina 
Deena. Od lutego do kwietnia praco-
wał w Warszawie nad nowym cyklem 
małych instalacji, które prezentuje 
na wystawie Flatland w Galerii Fun-
dacji Atelier. •

Twórczość Edwina Deena jest  ɿ
w jakimś sensie absurdalna, a jedno-
cześnie poetycka. W pierwszej chwili 
odbiorca nie może powstrzymać się 
od śmiechu. Ale zaraz potem począt-
kowo wydający się przypadkowym 
układ przedmiotów zaczyna nasuwać 
interpretacje wykluczające się na-
wzajem. Obiekty nabierają nowych 
znaczeń, a ich poszukiwanie jest za-
maskowane przez przypadkowość 
i współistnienia samych obiektów. 
W jego eksperymentalnych obiektach 
odkrywa się nowe znaczenia. Deen 
nawiązuje w swoich pracach do „pa-
tafizycznych strategii” (terminu stwo-
rzonego przez francuskiego pisarza 
Alfreda Jarry, 1873-1907), odzwiercie-
dlających parodiowanie metod i teo-

do 31.08 | Warszawa, Galeria Atelier, ul. Foksal 11, ii p. | www.atelier.org.pl 

Edwin Deen, Flatland
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UWAGI	 
O	RZEŹBIE

obok budynku ms2 powstaje najnow-
sza instalacja Labirynt –  artysta od 
lat 70. tworzy kolejne wersje tej pracy. 
Stanowi ona przestrzenną konstruk-
cje o strukturze labiryntu. Specjal-
nie na potrzeby łódzkiego projektu 
Morris użyje innego niż dotychczas 
materiału – granit i sklejkę zamieni na 
drut ogrodzeniowy.
W ramach wystawy odbędą się rów-
nież warsztaty z udziałem Joanny 
Szymajdy – wybitnej specjalistki z za-
kresu tańca współczesnego, a także 
członków Stowarzyszenie Teatralne-
go Chorea. Na październik planowa-
na jest także sesja poświęcona twór-
czości Morrisa.
Wystawie towarzyszy trzytomowe 
wydawnictwo. Tom pierwszy, który 
ukazał się w dniu otwarcia wysta-
wy, zawiera przetłumaczone po raz 
pierwszy na język polski najważniej-
sze teksty Roberta Morrisa.•

Wystawa Roberta Morrisa – ame- ɿ
rykańskiego rzeźbiarza i performera – 
w Muzeum Sztuki w Łodzi jest pierw-
szym indywidualnym pokazem prac 
tego artysty. Obejmuje ona okres od 
lat 60. ubiegłego wieku aż po dzieła 
realizowane współcześnie. Znajdzie-
my na niej zarówno filmy, instalacje, 
obiekty i rysunki artysty. Wystawa nie 
jest typową retrospektywą, ale – jak 
mówią jej kuratorzy – tworzy „prze-
strzenny esej”. Jedną z kluczowych 
prac pokazywanych na wystawie bę-
dzie instalacja Hearing z 1972 roku: 
w przestrzeni zamienionej na pokój 
przesłuchań spotykają się XX wieczni 
myśliciele, pisarze i artyści tacy jak Mi-
chel Foucault, Ludwik Wittgenstein, 
Marcel Duchamp, Jorge Luis Borgesa 
czy Claude Levi-Strauss. Morris z frag-
mentów ich tekstów tworzy wielogło-
sowy dialog o kondycji współczesnej 
kultury. Specjalnie na tę wystawę 

Robert Morris: Wisconsin, 1969, film, dzięki uprzejmości artysty oraz Sonnabend Gallery, NYC (c) 
2010 Robert Morris / Artists Rights Society (ARS), New York

do 24.10 | Łódź, ms2, ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl

FLOWER	 
POWER

w tym wypadku charakter siedziby 
Domu Pracy Twórczej. Sztuka współ-
czesna spotyka się tu z turystyką 
i wypoczynkiem, a także prowincjo-
nalną polską religijnością i jej sko-
mercjalizowaną współczesną formą 
– pamiątkarstwem, dewocjonaliami, 
pielgrzymkami autokarowymi. Jak 
w tym kontekście zaistnieją projekty 
artystyczne? Kto położy się na łące 
pośród fal maciejki? Kto zobaczy po-
widok słońca w kwietniku z bratków? 
Dalsze losy sztuki współczesnej w Wi-
grach są niepewne – zamiast bylin, 
drzew i krzewów artyści sadzą więc 
kwiatki sezonowe, a nawet cięte. 
Artyści: Maurycy Gamulicki, Jeronimo 
Hagerman, Elżbieta Jabłońska, Domi-
nik Jałowiński i Julita Wójcik. •

Latem tego roku pojawią  się  ɿ
w klasztorze w Wigrach projekty ar-
tystyczne zrealizowane z użyciem 
roślin. Inspiracją dla tych prac będzie 
sztuka, która korzysta z kwiatów jako 
tworzywa – sztuka konceptualna, ale 
także czysto estetyczna czy wręcz 
nieprofesjonalna. Wiejskie ogródki 
pielęgnowane przez panny na wyda-
niu, kwietniki miejskie, balkonowe 
skrzynki i cmentarne wieńce. Kwiet-
ne dywany układane na katolickie 
święto Bożego Ciała i buddyjskie 
mandale z płatków. 
Flower Power ma dać wszystkim 
podstawową, estetyczną, zmysłową 
przyjemność. Nawet jeśli potrwa ona 
tylko jedną ciepłą lipcową noc. Szcze-
gólne znaczenie, jak zawsze, nadaje 

Maurycy Gomulicki: Fangor Flower, fot. Radosław Krupiński 

Wigry, Dom Pracy twórczej, Klasztor | www.wigry.org 
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AKT 
PONADCZASOWY

można uznać za specyficzny ekspe-
ryment przeniesienia filmów z gale-
rii sztuki i ich prezentacje w salach 
projekcyjnych. Bardzo często pracom 
tym brak jednolitej fabuły, która zo-
staje zastąpiona poprzez działania 
i gesty artystów/aktorów, mające 
symboliczne znaczenie. W trakcie re-
alizacji filmów nastąpiło odwrócenie, 
a nierzadko zachwianie tradycyjnie 
pojmowanej roli reżysera (artysty), 
jak również aktora/statysty, którym 
staje się przypadkowy przechodzień. 
Acts of Timeless to autorska kom-
pilacja, gdzie początek i koniec nie 
ma znaczenia. Jest to ciągła zabawa 
z czasem i przestrzenią. To, co waż-
ne, w tym wypadku ma miejsce poza 
ekranem, gdzie „głównymi protagoni-
stami są sami autorzy i ich przyjazne 
relacje”. •

Odbywający się w ramach projek- ɿ
tu Czeski sen – świadomy sen pokaz 
wideo artu Acts of Timeless to nieza-
leżny projekt Davida Kořinka i Mar-
ka Meduny. Kuratorzy, na co dzień 
związani z grupą Rafani, stworzyli 
własną listę filmów, których selekcja 
nie odbywała się za pomocą jednego 
klucza. Pomimo braku mianownika, 
filmy posiadają pewne cechy wspól-
ne. Jedną z nich jest wiek artystów, 
którzy zaliczani są do najmłodszej 
generacji na scenie czeskiej. Inna to 
fakt, że żaden z wybranych filmów 
nie powstawał z myślą o prezentacji 
w kinie lub nawet w sali projekcyjnej. 
W większości prace te stanowiły ele-
ment wystawy i były prezentowane 
jedynie w galeriach sztuki. Niektóre 
filmy są ponadto elementem całego 
cyklu. Dlatego też Acts of Timeless 

Rafani, 2007, wideo

30.06, godz. 19, Warszawa, AsP, ul. Krakowskie Przedmieście | 1.01, godz. 20, 
Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.dominikprojects.org

IDĄC	 
ZA  
SŁOWEM

ne murale – tym razem w przejściu 
podziemnym przy ul. Wita Stwosza, 
przy Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Gdańskiego. Iwona Zając 
od dziesięciu lat tworzy w przestrze-
ni miejskiej obrazy ścienne o różnej 
tematyce. Jedną z najbardziej zna-
nych jej prac jest ogromny mural 
pod tytułem Stocznia.  Przedstawia 
on opowieści stoczniowców związa-
ne z ich życiem i pracą. Iwona Zając 
jest także autorką najnowszej reali-
zacji w ramach warszawskiej Galerii 
Murr – muralu Berek przy ulicy Za-
mojskiego. •

Do końca lipca na billboardzie,  ɿ
umieszczonym przed klubem stu-
denckim Żak, można oglądać prace 
trójmiejskiej artystki Iwony Zając, 
Młodej Załogi i studentów kulturo-
znawstwa. Powstały one w nawiąza-
niu do teatralnego projektu PC dra-
ma zorganizowanego przez Klub Żak. 
Jedną z prac jest mural Taniec Delhi, 
który stworzony został przez studen-
tów w ramach warsztatów szablonu 
Idąc za słowem prowadzonych przez 
Zając. 
We wrześniu warsztaty będą miały 
ciąg dalszy i powstaną na nich kolej-

Iwona Zając i studenci kulturoznawstwa UG: Jestem

do 31.07 | Gdańsk, Klub Żak, Grunwaldzka 195/197, Grunwaldzka 238A | 
www.pc-drama.blogspot.com | www.klubzak.com.pl 
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PRZEDOSTATNI  
STAN  
SKUPIENIA

to znak, że żadna logika w tej sytu-
acji nie ma sensu” – napisał  w tek-
ście towarzyszącym Filip Zawada. 
Krzysztof Solarewicz (ur. 1979) jest 
pracownikiem Ośrodka Postaw Twór-
czych we Wrocławiu.•

Przedostatni Stan Skupienia  ɿ
Krzysztofa Solarewicza to książka 
fotograficzna, 27 zdjęciowa opo-
wieść prawdopodobnie o śmierci. 
„Jeżeli śmierć jest ostatnim stanem 
skupienia, a żałoba przedostatnim, 

Krzysztof Solarewicz, z książki Przedostatni stan skupienia

www.opt-art.net

CIEMNA  
DZIURA

nawet jeśli intuicja podpowiada, że 
nie będzie to nic miłego. Najbardziej 
jednak boi się, że zastanie pustkę...
Aleksandra Urban (ur. 1978 w Jeleniej 
Górze) – malarka, ukończyła Liceum 
Plastyczne w Jeleniej Górze oraz ASP 
we Wrocławiu (dyplom 2004 z malar-
stwa w pracowni prof. Nicole Nasco-
wa). Dwukrotna stypendystka Ministra 
Kultury i Sztuki (w 1998 i 2003 roku).•

Na wystawie Dark Hole Aleksandra 
Urban prezentuje pozornie niejed-
norodny, cykl prac o wspólnym rdze-
niu ideologicznym – melanż tego, co 
niewinne i słodkie z tym, co mroczne 
i złowrogie. Artystka poszukuje ta-
jemnicy w pozornie nudnym i zwy-
czajnym życiu, jest jak ciekawski pod-
lotek, który zastanawia się, co może 
kryć się w tytułowej ciemnej dziurze, 

Aleksandra Urban: Twins, 100x130, 2010

do 19.07 | jelenia Góra, BWA Karkonosze, | www.galeria-bwa.karkonosze.com 
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DYPLOMY  
2010 

krojowych pokazów dotychczasowych 
poszukiwań młodych artystów w obrę-
bie wszystkich mediów oraz rzemiosła 
artystycznego. Obszary, po których po-
ruszają się absolwenci, to malarstwo, 
rzeźba, grafika, nowe media, ceramika, 
szkło, wzornictwo przemysłowe oraz 
architektura wnętrz.•

Tradycyjnie na przełomie czerwca  ɿ
i lipca galerie BWA Wrocław prezentują 
prace dyplomowe absolwentów wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplomy ASP stanowią najważniejszą 
prezentację aktywności najmłodszego 
pokolenia wrocławskiego środowiska 
artystycznego, forum debiutów i prze-

praca Ewy Łuczak, 2009

26.06-16.07 | Wrocław, BWA, galeria Awangarda, ul. Wita stwosza 32 |
www.bwa.wroc.pl 

CZARNE  
KWADRATY

nie dokumentują rzeczywistości, ale 
są ciekawe na poziomie formalnym 
– często przypominają abstrakcyjne 
obrazy malarskie. Jak pisze w tekście 
towarzyszącym wystawie kurator To-
masz Plata:, „wielu młodych fotogra-
fów próbuje dzisiaj robić podobne 
zdjęcia – zbrudzone, ostre, zagad-
kowe, choć zarazem bezpośrednie, 
działające raczej na poziomie stylu 
niż narracji, do tego szukające tych 
momentów rzeczywistości, w któ-
rych otoczenie przestaje się łatwo 
tłumaczyć, okazuje się jakoś nieprzej-
rzyste, absurdalne”. Wystawa Czarne 
Kwadraty dowodzi, że 81 letni Tade-
usz Rolke jest ich prekursorem.

Czarne kwadraty ɿ  to dwadzieścia 
kilka czarno-białych, kwadratowych 
zdjęć odnalezionych w ogromnym 
archiwum Tadeusza Rolke, jednego 
z najwybitniejszych polskich  foto-
grafów, klasyka fotografii modowej. 
Większość z nich pokazywana jest 
szerszej publiczności po raz pierw-
szy. Zdjęcia prezentują zupełnie inną 
stronę twórczości Rolkego – mroczne 
,miejskie krajobrazy, ludzi, którzy cza-
sem wpatrują się w obiektyw, a cza-
sem ze strachem przed nim uciekają. 
Kompozycje często świadomie są 
niedoskonałe. Kadr nie służy tu opo-
wiedzeniu pewnej historii, bo kon-
tekst nie jest najważniejszy. Zdjęcia 

Tadeusz Rolke: Warszawa, Sklep z zabawkami, 1959, fotografia, 55x55 cm

do 31.07 | Warszawa, Galeria Le Guern, Widok 8 | www.gallery.leguern.pl
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MOBILNE  
CENTRUM	 
KULTURY

przez klub Dragon. 
W bogatym programie wydarzeń 
wyróżnia się cykl działań pro-ekolo-
gicznych All Eco Act organizowany 
przez Fundację All For Planet, łączący 
ekologię z muzyką i z designem. Od 
sierpnia realizowane będą warsztaty 
związane z eco-designem. 
Wychodząc naprzeciw wakacyjnym 
nastrojom, infrastruktura Kontene-
rART wzbogacona została o miejską 
plażę. Leżaki, hamaki, drewniane 
siedziska i kolorowe parasole to 
atrybuty, dzięki którym KontenerART 
zaistniał na mapie letnich atrakcji 
Poznania. Organizatorzy zadbali też 
o ciekawe wnętrze, w którym, w myśl 
eco-designu, wiele zużytych przed-
miotów dostało nową funkcję (np. 
bar został zbudowany ze zużytych 
opon). •

Mobilne centrum kultury Konte- ɿ
nerART funkcjonować będzie w Po-
znaniu do października 2010 roku. 
Przez cały czas działania Kontene-
rART jest miejscem działania pracow-
ni artystycznych, nową przestrzenią 
klubową, miejscem inicjatyw ekolo-
gicznych oraz działań promujących 
ideę zrównoważonego rozwoju. Poza 
ustalonym programem, do współpra-
cy zaproszeni są animatorzy kultury 
i twórcy, którzy chcieliby zrealizować 
w KontenerART swoje projekty.
W półrocznym planie wydarzeń 
znalazły się m.in. koncerty Tzadik 
Festival, festiwal Perkusyjne Rytmy 
Świata – Korzenie Rytmu; konkurs ar-
chitektoniczny na mobilne centrum 
sztuki współczesnej, kontynuacja 
projektu We are the FLUX Containers, 
oraz liczne koncerty organizowane 

fot. materiały kontenterart

do października | Poznań – Chwaliszewo | www.kontenerart.pl 

ZNALEZIONE

niekiedy wywrotowe treści. Drugi 
wątek stanowiły przestrzeń i przed-
mioty znalezione w najbliższym 
otoczeniu galerii. Zainspirowały 
one Nikicia do stworzenia tajemni-
czego obiektu, opartego na cyrku-
lacji wody, którą zmyto kurz gro-
madzący się od lat we wnętrzach 
Pałacu Kultury. •

Zakończona przed kilkoma dnia- ɿ
mi wystawa Ivo Nikicia Znalezione 
składała się z dwóch wątków. Jeden 
z nich to znalezione na murach ob-
razy i znaki przekształcane, komen-
towane przez kolejnych użytkowni-
ków i ostatecznie transformowane 
przez artystę w malarstwo, które 
stara się przekazać ich niepokojące, 

Ivo Nikić: Fontanna z brudną wodą, obiekt, 2010

do 30.06 | Warszawa, Galeria studio, teatr studio, im. st. i. Witkiewicza, Pałac 
Kultury i nauki | www.teatrstudio.pl/galeria
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KING  
KONG

rowej. – W stworzonych pracach 
miksuje idee, religie i kultury. Poka-
zuje, że skoro zgodnie i harmonijnie 
funkcjonują w jej sztuce, to mogą 
też i w życiu. Jest ciekawą świata 
orędowniczką jak dotąd utopijnych 
idei – napisała o pracach Warlikow-
skiej Lila Dmochowska.
Małgorzata ET BER Warlikowska uro-
dziła się w 1970 r. W 1996 r. ukończy-
ła ASP we Wrocławiu. Od 1997 r. jest 
wykładowcą na macierzystej uczelni, 
obecnie w Pracowni Sitodruku prof. 
Christophera Nowickiego. •

Małgorzata ET BER Warlikowska  ɿ
uprawia grafikę warsztatową (lino-
ryt, serigrafię, serigrafię na cerami-
ce), rzeźbę w ceramice oraz malar-
stwo. Działa na styku tych dyscyplin. 
Graficy często traktują jej graficzne 
prace jako bliższe malarstwu, a ma-
larze mówią, że jej obrazy to jednak 
bardziej grafiki. Na grafikach łączy 
linoryt z serigrafią, pokrywa cera-
mikę grafiką, zamalowuje farbami 
olejnymi wcześniej zadrukowane 
płótna, na pleksi drukuje witraże 
oraz korzysta z grafiki kompute-

do 18.07 | Gorzów Wielkopolski, Galeria sztuki najnowszej, Miejski ośrodek 
sztuki, ul. Pomorska 73 | www.mosart.pl 

Małgorzata ET BER Warlikowska: Twardziel

PUSTY  
KOMIKS

stronach. Dopiero, gdy pierwszy etap 
rysowania zostanie zamknięty, plan-
sze zostaną zdjęte, pocięte i złożone 
w całość w formie zupełnie nowej 
historii. Czy będzie miała ona sens, 
zależy tylko od jej uczestników. 
Druga część wystawy to już pre-
zentacja prac samego Jacka Frąsia. 
Pokazane zostaną zarówno plan-
sze oryginalne, wydruki, autorskie 
zdjęcia do poszczególnych kadrów 
i ilustracji komiksowych, jak i szkice 
i scenariusze z ostatnich lat. Głów-
ną ideą tej wystawy jest ukazanie 
komiksu w zupełnie innej formie 
i zmierzenie go z takimi dziedzinami 
sztuki jak instalacja, rzeźba, malar-
stwo czy druk. Stąd współpraca Frą-
sia z gdańskim rzeźbiarzem i cera-
mikiem, Marcinem Grzędą.•

Wystawa komiksów Jacka Frąsia  ɿ
nie jest ani zwykłą wystawą komik-
sów, ani nawet wystawą komiksów 
Jacka Frąsia. Każdy, kto przyjdzie do 
Łaźni w dniu wernisażu (25.06), sta-
nie się automatycznie uczestnikiem 
wystawy, na której w zamierzeniu 
od początku zostaną pokazane puste 
strony komiksowe – bez rysunków, 
jedynie same ramki – kadry. Komiksy 
i historie na tej wystawie trzeba bę-
dzie dopiero narysować.
Temat jest luźny i nienarzucony. Waż-
na jest tylko jedna zasada, aby nie od-
nosić się w żaden sposób do innych 
rysunków, które powstaną jednocze-
śnie tego dnia. Rysunki mają być ze 
sobą zupełnie niepowiązane, w róż-
nych stylach, rysowane przez różnych 
uczestników wystawy na wspólnych 

do 15.08 | Gdańsk, CsW Łaźnia, jaskółcza 1 | www.laznia.pl 
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ROBOTNICY	 
OPUSZCZAJĄ	 
MIEJSCA	PRACY

tycznych, społecznego zaangażowa-
nia, politycznej akcji czy zajęć domo-
wych. Produktywność wykorzystuje 
tzw. „masowy” lub „ogólny intelekt”, 
do którego należą wspólne wszyst-
kim choć indywidualnie zróżnicowa-
ne, zdolności takie jak: posługiwanie 
się językiem, myślenie, widzenie ob-
razów, odczuwanie. 
Na wystawie będzie można zobaczyć 
prace m.in.: Josepha Beuys’a, Rafała 
Bujnowskiego, Romana Dziadkiewi-
cza, Miklósa Erhardta, Artura Żmijew-
skiego. Wprowadzeniem do wystawy 
będzie cykl wykładów przygotowany 
we współpracy z Klubem Krytyki Poli-
tycznej w Łodzi.•

Na ile współczesne praktyki  ɿ
artystyczne – polegające m.in. na 
przetwarzaniu znaczeń i obrazów 
– związane są z aktualnymi przemia-
nami kapitalizmu? Jakie ekonomie 
reprezentują i projektują artyści, czy 
mają one potencjał zerwania z domi-
nującymi modelami produkcji? Punk-
tem wyjścia dla wystawy Robotnicy 
opuszczają miejsca pracy są współ-
czesne przemiany pracy i produkcji, 
które wiążą się z globalnym rozwo-
jem społeczeństwa informacyjnego, 
sektora usług i ekonomii opartej na 
wiedzy. Praca wkracza w obszary, od 
których kiedyś była oddzielana: cza-
su wolnego, rozrywki, doznań este-

Piotr Jaros: Made in China

6.07-5.09 | Łódź, Muzeum sztuki, ms, Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl

FILMY  
ZMÓWIONE

More Mirosława Bałki czy klasyka 
polskiego wideo artu – Rozmyślania 
przy lizaniu Józefa Robakowskiego, 
swoją premierę miała praca Wojcie-
cha Doroszuka, Call Me Poetic. Film 
przedstawia czarnoskórego nowo-
jorskiego poetę czytającego i impro-
wizującego do kamery swoje wiersze. 
Posługując się różnymi przedmiotami 
– atrybutami szkoły fryzjerskiej, tele-
fonem komórkowym – i krążąc wokół 
kamery i deklamując, młody poeta 
osadza język w miejskich rytuałach 
z wszechobecnym rapem i medialną 
ekspresją ciała. 
Artyści: Józef Robakowski, Mirosław 
Bałka, Wojciech Bąkowski, Wojciech 
Doroszuk, Zorka Wollny, Piotr Bosacki. •

Filmy Zmówione ɿ  to wystawa 
złożona z tych prac wideo artystów 
polskich, których wspólną cechą jest 
wyraziste, intencjonalne posłuże-
nie się słowem. W realizacjach wi-
deo, ujętych w tym wyborze, obraz 
przemawia nie tylko własną wizu-
alnością, ale spotyka się ze słowem 
brzmiącym i słowem znaczącym. 
Słowa i intonacje, rodem z poezji, 
modlitwy czy magii, dobywają tu 
swoich mocy. W Filmach Zmówio-
nych język występuje w różnorod-
nych postaciach, przede wszystkim 
jednak przybiera postać monologu 
wewnętrznego. 
Na wystawie obok pokazu znanych 
już prac, takich jak np. Sunday Kills 

Wojtek Doroszuk, Call Me Poetic, wideo

do 16.07 | Budapeszt, instytut Polski, Galeria Platan, 1061 Budapest, Adrássy út 
32 | www.wrocenter.pl
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OKTOGON

pomocą nagranego głosu artysty.
Postępujący proces narastania liczb 
(artysta przekroczył obecnie pułap 
5590000) oraz postępujący proces 
rozbielenia płócien można zaobser-
wować podczas wystawy w Art Sta-
tions, stając w sercu słynnego Okto-
gonu Romana Opałki. 
Pokazowi Oktogonu obrazów towa-
rzyszyć będzie równoległy pokaz 
Oktogonu fotografii – autoportre-
tów malarza, wykonanych przez nie-
go samego podczas pracy nad tą se-
rią. Osiem portretów – wykonanych 
na przestrzeni wielu lat, specjalnie 
wyselekcjonowanych, stanowi kon-
tynuację głębokiego doświadczenia 
egzystencjalnego, jakiemu zostaje 
poddany widz podczas zwiedzania 
tej części wystawy. Mistyka obra-
zów z pierwszej części zostaje za-
stąpiona przez realizm fotografii 
w drugiej. •

Roman Opałka (ur. 1931) jest wy- ɿ
bitnym artystą konceptualnym, mi-
strzem palety monochromatycznej 
i twórcą nowych głębi w przestrzeni 
całości i jedności dzieła. Mistyka, 
rytm oraz niuanse odcieni szarości 
i bieli, wraz z głosem wypowiadają-
cym sekwencje liczb oraz fotograficz-
nymi portretami artysty, składają się 
na serię, którą artysta rozpoczął 45 
lat temu. Jest to jego najsłynniejsze, 
kontynuowane od 1965 roku, dzieło 
znane, jako Opałka 1965/1-∞.
Artysta rozpoczął tę serię, wypełnia-
jąc czarne tło szeregiem białych liczb, 
następnie kontynuował serię na sza-
rym tle, które od 1972 roku jest stop-
niowo rozjaśniane wraz z równolegle 
postępującym rozbieleniem rzędów 
cyfr. Proces narastania szeregu liczb, 
które stopniowo zanikają na białym 
polu obrazowym w wyniku braku 
kontrastu, zapisywany jest także za 

Roman Opałka, zdjęcie z archiwum artysty

do 12.09 | Poznań, Art stations Foundation, ul. Półwiejska 42 | 
www.artstationsfoundation5050.com

ZA  
LADĄ

praktyki, które były reakcją na wa-
runki społeczno-ekonomiczne ostat-
nich kilku dekad. Projekt udowadnia, 
że wschodnia Europa to nie są po 
prostu wschodnie rubieże Unii Euro-
pejskiej, tylko terytorium, na którym 
przetrwanie i prosperita przybierają 
zupełnie inny kształt niż w świecie 
zachodnim. W wystawie biorą udział 
m.in. Łukasz Skąpski, Anna Molska 
oraz współpracujący z warszawskim 
MSN Dan Perjovschi. •

Inspiracjami do wystawy  ɿ Za ladą 
(Over the Counter) były iluzje, uto-
pie, kreatywność i utrata nadziei, 
związane z nie tak odległą sytuacją 
ekonomiczną w Europie Środkowej, 
a aktualności przydał jej zapocząt-
kowany w roku 2008 kryzys gospo-
darki globalnej, który może być 
odebrany w naszym regionie także 
jako negatywna oznaka procesu ka-
pitalizacji.
Wystawa przedstawia artystyczne 

Anna Molska, Praca – Moc ( W = F*s, P= W:t), 2008, dyptyk wideo, dzięki uprzejmości artystki 
i Fundacji Galerii Foksal

do 19.09 | Budapeszt, Műcsarnok – 1146 Budapest, Dózsa György út 3 | 
www.mucsarnok.hu
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ZŁOTO	 
DLA  
POLSKI

to prestiżowy i jeden z najbardziej 
znanych na świecie festiwali poświę-
conych plakatowi, organizowany od 
ponad 40 lat. Zgłoszone prace oce-
nianie są w czterech kategoriach: 
plakat kulturalny, plakat reklamo-
wy, plakat społeczny i Złoty Debiut.  
Wystawa laureatów potrwa przez 
kolejne trzy miesiące. Większość wy-
darzeń Biennale zlokalizowana jest 
w Muzeum Plakatu. •

Maja Wolna otrzymała złoty  ɿ
medal w kategorii plakatów spo-
łecznych podczas tegorocznego 22. 
Międzynarodowego Biennale Plaka-
tu. Zwycięski plakat traktuje o pro-
blemach kobiet w islamie. Odsłona 
7 jest fragmentem serii 15 plakatów 
pod wspólnym tytułem Spoza za-
słony. Cykl jest próbą spojrzenia na 
kobietę w islamie w 15 odsłonach.  
Międzynarodowe Biennale Plakatu 

Maja Wolna, Odsłona 7, z cyklu Spoza zasłony

Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. st. Kostki Potockiego 10/16 | 
www.postermuseum.pl

PRE-MEDYTACJE

i Działań Przestrzennych od 2004 
roku, studenci realizują odmienne za-
łożenia związane z postawą twórczą 
prowadzących poszczególne jej pra-
cownie. Mają tam miejsce wielorakie 
aktywności: od typowo rzeźbiarskich, 
poprzez instalacje, nowe media, po 
działania performerskie.
Artyści: Janusz Bałdyga, Andrzej Bana-
chowicz, Jan Berdyszak, Marcin Berdy-
szak, Sławomir Brzoska, Jacek Jagiel-
ski, Kazimierz Raba; asystenci: Jaro-
sław Bogucki, Tomasz Drewicz, Rafał 
Górczyński, Paweł Kiełpiński, Dawid 
Szafrański; studenci: Ewa Grajnert-Ha-
łupka, Łukasz Gruszczyński, Agnieszka 
Kobyłecka Gizela Mickiewicz, Dorota 
Piekarczyk, Justyna Pyrzyńska, Alicja 
Rabenda, Łukasz Trusewicz, Joanna 
Wójcik. •

Projekt  ɿ preMedytacje jest cyklem 
wystaw prezentowanych w różnych 
ośrodkach sztuki w Polsce i za grani-
cą w latach 2010-2011, realizowanych 
przez Katedrę Działań Przestrzen-
nych Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu. Każda z wystaw w założeniu 
ma przedstawiać odmienne prace 
tych samych artystów-pedagogów. 
Podczas bielskiej wystawy pt. Ge-
sty zostaną zaprezentowane dzieła 
„trzech pokoleń” poznańskiej Ka-
tedry według klucza: profesor pro-
wadzący pracownię, asystent oraz 
wybrany student. Powstałe prace 
– jako integralne części przestrzeni, 
wchodzące z nią w interakcje – będą 
nawiązywać swoją formą do tytułu 
bielskiej wystawy.
W Katedrze Działań Przestrzennych, 
działającej na Wydziale Rzeźby 

Agnieszka Kobyłecka: Woda

8.07-12.09 | Bielsko Biała, Galeria Biała, ul. 3 Maja 11 | www.biala.free.art.pl 
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GALERIA  
INTERVIEW

ich kolejne prace.  Poza spotkaniami 
zapraszamy na planowane wykłady, 
debaty i mniej formalne spotkania. 
Na początek swoje nowe prace po-
każe IXI Colorze, który opowie także 
o dotychczasowych działaniach. Po 
IXI Colorze w galerii zaprezentuje się 
Rafał Czajka. •

Galerii Interview to letnie przed- ɿ
sięwzięcie Katarzyny Wyrozębskiej 
w ramach projektu Bangkok! – prze-
strzeń wystawowa na terenie war-
szawskiego Centrum Działań Twór-
czych 1500m2 Do Wynajęcia. Galeria 
będzie miała lekką formułę. Zapro-
szeni artyści będą pokazywali swój 
dorobek i opowiadali jak powstawały 

Rafał Czajka: Bon Voyage, olej na płótnie

od 1.07 | Warszawa, 1500m2 Do Wynajęcia, ul. solec 18/20 | www.miastobangkok.
pl | www.rafalczajka.com | www.keepitroll.blogspot.com 

TRASHOWY 
BAROK

co zresztą Szlaga robi, eksperymen-
tując z tradycyjnymi gatunkami: 
pejzażem, realistyczną figuracją, 
malarstwem animalistycznym, 
portretem, przedstawieniem ro-
dzajowym. Prymitywizm natomiast 
wciąż ma swoją moc, choć objawia 
się w postaci post-pierwotności 
wtórnego analfabetyzmu i neople-
mienności społeczeństwa informa-
tyczno-konsumpcjonistycznego. 
W dziedzinie kulturowych bodźców 
występuje nadmiar oraz bardzo 
niekorzystna proporcja ilości do 
jakości. Malarz, który usiłuje na te 
bodźce reagować i jakoś ogarnąć 
nadmiar wrażeń popychany jest 
w trashowy barok – i taki właśnie 
Szlaga uprawia, wskazując swoim 
malarstwem na nieprzebrane bo-
gactwo współczesnego świata, któ-
ry jest przebogaty w śmieci” – pisze 
o pracach Szlagi Stach Szabłowski • 

Radek Szlaga przygotowuje dla  ɿ
galerii Leto nowy projekt, który jest 
kontynuacją poszukiwań zawartych 
w książce artysty pod tytułem Droga. 
Książka stała się pretekstem do uję-
cia w ramy kotłujących się obrazów 
i wizerunków. 
„Moderniści szukali nowego im-
pulsu formalnego w sztuce ludów 
pozaeuropejskich, ze względu na 
ich domniemaną genialność zako-
dowaną w pierwotności. Sto lat 
później postmodernista Szlaga, 
wśród ludów pozaeuropejskich zna-
leźć może już tylko puszki po Coli, 
podrabiane koszulki Nike, łapcie 
z łysych opon Goodyear i chińskie 
telewizory podłączone do genera-
torów prądu na benzynę. O nowych 
impulsach w ogóle nie ma sensu 
dyskutować, bo przecież wszystko 
już było, więc jeżeli warto urucha-
miać jakiej impulsy, to raczej stare 

28.06-23.07 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl

Radek Szlaga, Demony
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MINIMUM  
MAXIMUM

Andre oraz slajdy Roberta Barry’ego 
pozwalają umieścić twórczość Dróż-
dża w szerszym kontekście. Każdy 
z prezentowanych podczas wystawy 
artystów w inny sposób bada relację 
pomiędzy sensem słowa, jego mate-
rialnym obrazem oraz przestrzenią, 
w której ono istnieje. Robert Barry 
– jak sam mówi – redukuje wartość 
informacyjną słowa, zastępując 
ją emocjonalnym, intelektualnym 
i estetycznym do niego podejściem. 
Z kolei dla Carla Andre słowa – ich 
znaczenie, kształt i dźwięk – stają się 
podobne do obiektów i rzeźb. Prace 
Dróżdża natomiast koncentrują się 
na uchwyceniu momentu, w którym 
słowo przestaje wskazywać na swoje 
znaczenie, lecz staje się obrazem lub 
częścią przestrzennego układu. •

Na wystawę  ɿ Minimum Maximum 
składają się prace trzech artystów: 
Stanisława Dróżdża – czołowego 
polskiego przedstawiciela poezji 
konkretnej oraz Carla Andre i Ro-
berta Barry’ego –  twórców sztuki 
minimalistycznej i konceptualnej. 
Tytuł wystawy zaczerpnięty został 
z pracy Dróżdża Optimum. Artysta 
pokazuje w niej, jak graficzne ze-
stawienie słów o przeciwstawnych 
znaczeniach, zaciera różnicę pomię-
dzy nimi. Wystawa jest doskonałą 
okazją do zapoznania się z najważ-
niejszymi pracami polskiego artysty, 
do których należą m.in.: Zapomnie-
nie, Niepewność-wahanie-pewność, 
Życie i śmierć, Samotność, Algebra 
przyimków, czy Permutacje. Rów-
nocześnie tekstualne prace Carla 

Stanisław Dróżdż: Bez tytułu (Teksty numeryczne)

do 4.09 | Berlin, Galeria Żak | Branicka, Linderstrasse 34-35 | www.zak-branicka.
com

HABANA  
LIBRE

„Te dwa filmy nabrały nowego sensu 
w związku z ostatnimi wydarzenia-
mi, które miały miejsce na Flotylli 
Pokoju” – mówi kurator Martin Schi-
bli. W Kalmar Konstmuseum będzie 
można także zobaczyć pracę Powtó-
rzenie. Film ten stanowi rekonstruk-
cję kontrowersyjnego eksperymentu 
psychologicznego Philipa Zimbardo. 
Jego uczestnicy zostali zamknięci 
w stworzonym na potrzeby projek-
tu więzieniu, gdzie podzielono ich 
na dwie grupy – więźniów i strażni-
ków.•

Habana Libre ɿ  jest pierwszą tak 
dużą i indywidualną ekspozycją 
prac Artura Żmijewskiego w Szwe-
cji. Główne wydarzenie tej wystawy 
stanowi światowa premiera nowego 
projektu filmowego artysty. Film Ha-
bana Libre został nakręcony w tym 
roku na Kubie. Premierze towarzyszą 
także filmy Moi sąsiedzi oraz Marsz 
żywych. Pierwszy z nich opowiada 
o trudnych relacjach pomiędzy Izra-
elczykami i Palestyńczykami. Artysta 
nakręcił go zimą 2008/2009 w czasie 
zaostrzenia konfliktu w Strefie Gazy. 

Artur Żmijewski: Habana Libre, kadr z filmu, 2010, dzięki uprzejmości artysty, Galerie Peter 
Kilchmann, Zurich oraz Fundacji Galerii Foksal, Warszawa

do 5.09 | szwecja, Kalmar, Kalmar Konstmuseum, stadsparken | 
www.kalmarkonstmuseum.se
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CIEPLARNIANE  
WARUNKI

Zapewniająca je wylęgarnia ma 
w sobie coś z gabinetu osobliwości, 
alchemicznego studia, laboratorium, 
terrarium. Kojarzy się z ogranicze-
niami wstępu zapewniającymi nie-
naruszalny stan, który sprzyja zacho-
dzącym zmianom. Wejście do niej za 
każdym razem wymaga zresetowa-
nia i przygotowania do zatopienia 
w świecie rządzącym się własnymi 
zasadami (...).
Artyści: Magdalena Starska, Natalia 
Bażowska, Kinga Bella, Tatiana Wol-
ska.•

Tak o wystawie w katowickim  ɿ
BWA będącej kontynuacją cyklu Re-
plikantki pisze jej kuratorka Marta 
Lisok: – Drążenie autorskich wizji 
oprócz precyzyjnych narzędzi wy-
maga cierpliwości i uwagi. Jeśli lek-
tura jest przeprowadzana z biegu, 
wytraca sens. Cieplarniane warunki 
przygotowują kokon dla wyobraźni, 
skraplają kiełkujące pomysły, ogrze-
wają je i chronią. Zostawiają pole do 
eksperymentu, w które wpisane jest 
ryzyko błędu i nieoczekiwanych re-
zultatów. 

Tatiana Wolska, Etui na rzeźbę potencjalną

15.07-14.08 | Katowice, BWA, Galeria sztuki Współczesnej, al. Wojciecha 
Korfantego 9 | www.bwa.katowice.pl

CZARNY  
PUNKT

siem zapoczątkowanego pod koniec 
XIX w. kryzysu tradycyjnej sztuki mi-
metycznej, wywołanego z kolei prze-
mianami społecznymi i wynalazkiem 
fotografii. Całokształt jego twórczo-
ści jest wynikiem intelektualnych 
dociekań świadomego artysty i pre-
zentujące świat form elementarnych, 
poddanych rygorystycznym prawi-
dłom kompozycji. Burda jest uczniem 
Oskara Hansena, a także m.in. twórcą 
pierwszego projektu land-artowego 
w Polsce. •

Krystian Burda (ur. 1935) jest  ɿ
przedstawicielem abstrakcji geome-
trycznej. Operuje różnymi środka-
mi wyrazu: od malarstwa, poprzez 
rzeźbę do monumentalnych form 
przestrzennych. Dla jego prac charak-
terystyczne jest występowanie form 
geometrycznych o zdecydowanych, 
wyraźnych konturach. Korzystając 
z doświadczeń takich kierunków 
jak: hard-edge painting, minimalizm, 
neokonstruktywizm, op-art stworzył 
własny język wyrazu, będący pokło-

Krystian Burda, materiały Galerii BWA Katowice

3.07-14.08 | Katowice, BWA, Galeria sztuki Współczesnej, al. Wojciecha 
Korfantego 6 | www.bwa.katowice.pl



60      notes.62 orientuj się orientuj się  notes.62      61

W	STRONĘ	 
MARGINESÓW

na zainteresowanie artysty ludzką 
naturą i kodami społecznymi, które 
zmuszały go do nieustannego nego-
cjowania swojej pozycji. 
To the Margin And Back to wystawa, 
która oprócz znanych odczytań sztu-
ki Wróblewskiego proponuje mię-
dzynarodowej publiczności nowe na 
nią spojrzenie. Prezentacji towarzy-
szy katalog, zaprojektowany przez 
Błażeja Pindora. Oprócz reprodukcji 
prac i esejów autorstwa znanych hi-
storyków sztuki, znalazły się w niej 
teksty krytyczne samego Wróblew-
skiego, skierowane w system akade-
mii sztuk pięknych. Oprócz dorobku 
krytycznego znajdują się w niej tak-
że teksty o różnym charakterze, pry-
watne notatki, listy oraz scenariusze 
filmowe •

To the Margin And Back  ɿ to pierw-
sza zagraniczna solowa wystawa An-
drzeja Wróblewskiego. Prezentowa-
nych jest na niej 67 prac – obrazów, 
monotypów i drzeworytów. Twór-
czość Wróblewskiego to intrygujący 
przykład walki pomiędzy jednostką 
a politycznym reżimem w powojen-
nej Europie wschodniej. Wystawa 
prezentuje różne okresy twórczości 
Wróblewskiego – od wczesnego za-
angażowania w polską awangardę, 
przez serię płócien będących celnym 
opisem wojennej traumy, obrazy 
socrealistyczne, aż po prace odda-
jące uczucie zaburzenia, alienacji 
i zawiedzionych oczekiwań artysty 
odnośnie roli sztuki w nowej rzeczy-
wistości. Wystawa odwzorowuje tę 
narrację, kładąc jednocześnie nacisk 

Andrzej Wróblewski, To the Marigin and Back, pod redakcją Magdaleny Ziółkowskiej, 2010, 
projekt książki: Błażej Pindor

do 15.08 | Holandia, eindhoven, Van Abbe Museum, Bilderdijklaan 10 |
www.vanabbemuseum.nl

INVITATION / 
ZAPROSZENIE

Zaproszenie na wystawę podobnie 
jak reklama w kolorowym magazynie 
o sztuce jest elementem rytuału „art 
worldu” i przedmiotem świadomej 
estetycznej i politycznej gry sił.
Cykl odnosi się także do sformułowa-
nej przez Waltera Benjamina teorii 
aury dzieła sztuki, która utracona jest 
w trakcie jego mechanicznej repro-
dukcji. Autor projektu w paradoksal-
ny sposób przywraca aurę pokazywa-
nych przez siebie obrazów dokonując 
ponownej tym razem pojedynczej re-
produkcji dzieł, które w formie zapro-
szeń powielane były kilkaset lub kilka 
tysięcy razy. •

Invitation ɿ  Marka Wasilewskiego 
to projekt zrealizowany specjalnie 
dla galerii Ego. Kilkadziesiąt zapro-
szeń na różne wystawy, pochodzące 
ze zbiorów artysty zostanie oprawio-
nych i pokazanych w galerii na pra-
wach autonomicznego dzieła sztuki. 
Kolekcja zwraca uwagę na formalne, 
plastyczne aspekty tych druków. 
Analizując to, co stanowi pierwszy 
kontakt odbiorcy z dziełem sztuki, 
co jest jego obietnicą i zapowiedzią, 
ale traktowane jest także jako rzecz 
marginalna i ulotna Wasilewski ana-
lizuje rozmaite strategie jakimi po-
sługują się artyści i instytucje sztuki. 

Omer Fast, Postmasters Gallery, 22.03-19.04.2003

do 10.07 | Poznań, Galeria ego, ul. Wrocławska 19 | www.galeriaego.pl
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MORAVA  
BOOKS

tekst autorstwa Petra Kazila – za-
mieszkałego w Rotterdamie teorety-
ka i miejskiego eksploratora.
Druga natomiast to, przygotowana 
w całości przez Jérémie’ego Egry, 
książeczka z reprodukcjami jego 
zdjęć. Jérémie jest młodym fran-
cuskim artystą, zajmującym się 
przede wszystkim fotografią, ale 
także obiektem, czy wideo. Wspólnie 
z trójką przyjaciół (Aurélien Arbet, 
Nicolas Poillot i Marco Barrera) pro-
wadzą również wydawnictwo JSBJ, 
w którym publikują ziny i książki ar-
tystyczne.
Obydwie publikacje zostaną wydane 
w nakładzie 100 egzemplarzy, nato-
miast edycja rysunkowa Agnieszki 
Grodzińskiej w nakładzie 20, sygno-
wanych przez autorkę sztuk. •

W najbliższych tygodniach nakła- ɿ
dem wydawnictwa MORAVA ukażą 
się dwie publikacje: Jeroen Jongeleen 
– The Climbing of Buildings, Fences 
and other Opportunities [MRV~03] 
oraz Jérémie Egry – Reponse Floue 
[MRV~04]. Wakacyjnym rarytasem 
dla kolekcjonerów będzie edycja 
rysunków specjalnie przygotowa-
nych przez Agnieszkę Grodzińską 
[M.ED~02].
Pierwsza z publikacji zawiera kilka-
dziesiąt niepublikowanych dotych-
czas zdjęć dokumentujących jeden 
z projektów Jeroena Jongeleena 
(http://flu01.com), który od wielu lat 
konsekwentnie realizuje w różnych 
miejscach, pokonując na swej drodze 
budynki, ogrodzenia i inne możliwe 
przeszkody. Fotografiom towarzyszy 

Jeroen Jongeleen: The Climbing of Buildings, Fences and other Opportunities

www.moravabooks.com | www.flu01.com |  www.xs4all.nl/~kazil | 
www.jesuisunebandedejeunes.com
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WODICZKO	 
NA	NOWYCH	 
HORYZONTACH

to wielofunkcyjny pojazd kształtem 
przypominający gigantycznego pta-
ka. Państwo pod postacią orła ale-
gorycznie występuje tu w roli  opie-
kuna swoich weteranów. W drugiej 
połowie lat 90. Wodiczko rozpoczął 
wykorzystywanie fasad monumen-
talnej architektury i pomników jako 
ekranów dla projekcji wideo. Artysta, 
wybierając miasta i obiekty architek-
toniczne dla swoich projekcji, stara 
się zgłębić najbardziej palące proble-
my danej społeczności. Jego prace od-
noszą się do dyskryminacji mniejszo-
ści seksualnych i rasowych, eskalacji 
przestępczości w wielkich aglomera-
cjach miejskich, przemocy w rodzinie. 
Oddają głos ofiarom, mniejszościom, 
wykluczonym.

W programie towarzyszącym 10. Mię-
dzynarodowemu Festiwalowi Era 
Nowe Horyzonty znalazło  się 10 wy-
staw sztuk wizualnych. Będzie można 
obejrzeć np. specjalnie przygotowa-
ną na tę okazję projekcję Krzysztofa 
Wodiczko. Artysta poruszy w niej 
problem traum wojennych – przysto-
sowania weteranów misji w Afgani-
stanie i Iraku do życia w warunkach 
pokoju. Półgodzinny film przedstawia 
rozmowy z weteranami wojennymi 
oraz ich rodzinami. Każdy tego typu 
projekt jest realizowany przez arty-
stę niemal do ostatniej chwili przed 
emisją.
Tegoroczna projekcja Wodiczko na-
wiązuje do pracy Pojazd dla wete-
ranów wojennych z 2007 roku . Jest 

22.07-1.08 | centrum Wrocławia | www.enh.pl

10. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY

ERA NOWE HORYZONTY
Wrocław, 22 lipca – 1 sierpnia 2010

Najwspanialszy festiwal filmowy na świecie.
Byłem na wielu, ale ten jest naprawdę najlepszy.
Guy Maddin

www.enh.pl
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FILMY 
O	SZTUCE

Inną ciekawą propozycją jest brazy-
lijski dokument Belair. Tytuł filmu 
nawiązuje do nazwy legendarnej wy-
twórni filmowej, która swoją nieco 
ironiczną nazwę wzięła od eleganc-
kiej dzielnicy willowej Los Angeles. 
W przeciwieństwie do ekskluzywne-
go charakteru amerykańskiego Bela-
ir, brazylijskie studio, założone przez 
dwóch niezależnych filmowców, 
Julio Bressane’a i Rogerio Sganzerla, 
było jak ładunek wybuchowy kontr-
kultury umieszczony w ciele brazy-
lijskiej kinematografii. Wywrotowe, 
eksperymentalne filmy ze studia 
Belair ocenzurowane przez brazylij-
ską dyktaturę popadły w niepamięć, 
a niepokorni twórcy musieli emigro-
wać. Dokument Noi Bressane (córki 
Julia) i Bruno Safadiego jest rodzajem 
archeologii obrazu – wydobywa na 
światło dzienne zakazane latami fil-
my, przywołuje rozpalone polityczne 
dyskusje, a formalnie stara się oddać 
eksperymentalny charakter kadrów, 
które wyszły ze studia Belair.•

Już po raz drugi Festiwalowi Fil- ɿ
mowemu Era Nowe Horyzonty będzie 
towarzyszył doskonale przyjęty przez 
festiwalową publiczność konkurs Fil-
my o sztuce. Będzie można zobaczyć 
m.in. biograficzny film Jean-Michel 
Basquiat: The Radiant Child autor-
stwa amerykańskiej reżyserki Tamry 
Davis. Życie artysty Jean-Michaela Ba-
squiata przypomina bardziej historie 
heroinowych gwiazd rocka w rodzaju 
Hendriksa, czy Joplin niż biografię ma-
larza. Basquiat mieszkał na ulicy i tam 
tworzył – pod pseudonimem „Samo” 
malował na murach Manhattanu. 
Jego niezwykłe graffiti zauważyli ga-
lerzyści i wkrótce Basquiat zaczął ma-
lować na płótnie. Błyskawicznie stał 
się rewelacją sezonu, zarobił ogrom-
ne pieniądze, stał się ulubieńcem 
nowojorskiej bohemy i najbliższym 
przyjacielem Andy Warhola. Sukces 
nie przytłumił jednak instynktu sa-
mozniszczenia, który zawsze tkwił 
w artyście – Basquiat przedawkował 
u szczytu sławy. 

22.07-01.08 | Wrocław | www.enh.pl

Belair, reż. Bruno Safadi, Noa Bressane, Brazylia 2009, kadr z filmu

PONDERABILIA

ale dotyczy skomplikowanej relacji 
pomiędzy funkcją i estetyką, pomię-
dzy designem a sztuką. Kolejne pre-
zentacje starają się poddać w wąt-
pliwość relację między tzw. sztuką 
stosowaną i pozostałymi sztukami 
plastycznymi.
Druga wystawa cyklu – Ponderabilia. 
Instrumenta ma na celu pokazanie 
narzędzi jako przedmiotów o od-
rębnej, swoistej estetyce. W skład 
ekspozycji wejdą między innymi po-
pularne i funkcjonalne narzędzia pro-
jektowane dla znanej firmy Fiskars 
(ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu 
Muzeum Narodowego w Poznaniu), 
wybrane projekty Lee Wilanga oraz 
Braiana Fichtnera oraz narzędzia 
będące przedmiotami estetycznymi 
zaprojektowane przez polskie grupy 
m.in. Malafor i Kncokoutdesign.•

Ponderabilia (od łac. pondera- ɿ
bilis – dający się zmierzyć, zważyć) 
oznacza rzeczy i zjawiska konkretnie 
istniejące, poznawalne i wytłuma-
czalne, które da się opisać za pomocą 
określonych kryteriów (wagi, wielko-
ści itp.). Imponderabilia natomiast to 
rzeczy i zjawiska niewytłumaczalne, 
tajemnicze i zagadkowe. 
Bohaterami cyklu Ponderabilia są 
zwyczajne przedmioty. Na wysta-
wie prezentowane są przedmioty, 
które w codziennym życiu pozo-
stają dla nas niewidzialne. Wyko-
rzystując ich funkcjonalność, nie 
dostrzegamy ich formy, dopiero gdy 
się zepsują lub zmienią kontekst 
swojej obecności (np. wejdą w skład 
muzealnej wystawy) zdobywają na-
szą uwagę. Cykl wystaw Ponderabi-
lia nie śledzi historii przedmiotów, 

23.07-8.08 | Poznań, sPot, Dolna Wilda 87 | www.spotmag.pl 

Bartosz Mucha: 9% normy
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DZIWNE

Rafała Dominika stanowią odbicia 
tych tajemniczych zdarzeń. 
Na Mokotowskiej prezentowane 
będą obiekty-rzeźby oraz prace wi-
deo. Równolegle część obiektów zo-
stanie zaprezentowana w przestrze-
niach parkowych nad Wisłą. Prace 
wykonane z materiałów łatwych 
w transporcie, będą „wędrować” po 
Warszawie. 
Rafał Dominik jest autorem takich 
interdyscyplinarnych inicjatyw twór-
czych jak: Mebleks, Fale Bałtyku (wraz 
z Ulą Niemirską), oraz projektów mu-
zycznych Galactics (disco polo) i Don-
key Donk (techno). Studiował malar-
stwo w pracowni Leona Tarasewicza 
na warszawskiej ASP. •

Wystawa Rafała Dominika  ɿ Dziwne 
odnosi się do teorii spiskowych, ta-
jemniczych zjawisk i ich opisów, które 
funkcjonują w obiegowej informacji 
– w tzw. powszechnej wiedzy. Niewy-
tłumaczalne zdarzenia, katastrofy, 
klęski żywiołowe popychają do two-
rzenia równie tajemniczych wypo-
wiedzi na ich temat. Artysta odwołuje 
się do ich kontekstu społeczno-pop-
kulturowego. Każde takie zjawisko 
ma w informacyjnych programach te-
lewizyjnych swoje logo, oprawę gra-
ficzną, znak dźwiękowy i schematycz-
ne przedstawienie, jak np. Powódź 
czy Katastrofa. Ułatwia to percepcję 
omawianych wydarzeń, tłumaczy je, 
ale też spłaszcza i kompresuje. Prace 

Rafał Dominik, z cyklu Dziwne, 2010

8.07-2.08 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | www.funbec.eu | 
www.mebleks.blogspot.com 

POLARIS

o wesołym wyglądzie. Był przez kilka-
naście lat, podmiotem dziwnego ry-
tuału – tzw. wodzenia niedźwiedzia, 
będącego wyrazem jakiś osobliwych 
a może właśnie całkiem zwyczajnych 
tylko zapomnianych splotów natury 
z kulturą człowieka. Trochę pogański 
przekaz. Projekt polegał na tym, by za-
brać to kuriozum na wyspę na Morzu 
Arktycznym czyli tam, gdzie ono para-
doksalnie przynależy i zrobić to tak 
na serio, bez ściemy, nie samolotem 
a statkiem, podróżować jako członek 
wyprawy polarnej do stacji badaw-
czej. Zdjęcie z niedźwiedziem-czło-
wiekiem trzymającym lampę rozświe-
tlającą miejsce, gdzie na niebie powin-
na znajdować się Gwiazda Polarna, to 
wszystko spina. I na szczęście nic nie 
tłumaczy”. Odbywająca się w roczni-
cę wyprawy na Spitsbergen wystawa 
będzie premierą materiału •

Polaris. Lato 2009  ɿ jest efektem 
pierwszej części dwu-etapowego 
projektu Polaris, zrealizowanej przez 
Kubę Bąkowskiego podczas wyprawy 
do stacji polarnej Hornsund na Spits-
bergenie latem 2009. Artysta wyruszył 
w nią wraz z naukowcami z Instytu-
tu Geofizyki Państwowej Akademii 
Nauk. Na miesięczną wyprawę stat-
kiem badawczym Horyzont 2 na tra-
sie Gdynia – Spitsbergen – Gdynia, 
Bąkowski zabrał strój niedźwiedzia 
polarnego wykorzystywany dotych-
czas podczas obrzędów ludowych 
na Opolszczyźnie. Performance, a za-
razem sesja fotograficzna odbyły się 
nocą przy brzegu Morza Arktycznego 
w okresie dnia polarnego. Artysta tak 
mówi o swoim projekcie: „Mój niedź-
wiedź polarny pochodzi z Opolszczy-
zny, jest uszyty z owczych skór i przy-
pomina raczej polarnego wilkołaka 

Kuba Bąkowski, Polaris. Lato 2009, 2009

3.08-12.08 | Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | www.funbec.eu
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BETONY RODZINA

one różne skojarzenia, a ich prze-
znaczenie staje się jeszcze bardziej 
zagadkowe. Przenosząc je do galerii 
artysta wykorzystuje ich niejedno-
znaczny charakter. Sytuując swoje 
obiekty na pograniczu iluzji i rzeczy-
wistości, Stańczak podważa realność 
całej przestrzeni ekspozycyjnej; za-
wiesza ją w próżni pomiędzy reali-
stycznie odtworzoną fakturą tytuło-
wego budulca a lekkością użytego do 
tego celu materiału. •

W październiku 2010 w Delikatesach 
TR pokażemy zbiory najciekawszych 
zdjęć z Waszych archiwów rodzin-
nych. Zaprosimy mieszkańców stoli-
cy do wspólnego spożycia wypieków 
domowych specjalnie przygotowa-
nych na tę okazję. Zdjęcia z opisem 
można wysyłać na adres kasiawyro-
zebska@gmail.com. •

Kamil Stańczak jest absolwentem  ɿ
i pracownikiem Wydziału Artystycz-
nego UMCS. Betony to instalacja, dla 
której punktem wyjścia jest przykład 
małej architektury militarnej z okre-
su II wojny światowej. Einmannbun-
ker, czyli bunkier jednoosobowy, 
służący do obrony podczas ataków 
lotniczych, to obiekt o dosyć futu-
rystycznym kształcie, który trudno 
uznać za relikt przeszłości. Dzisiaj, 
swoją niecodzienną formą, budzą 

Działająca w Warszawie Grupa  ɿ
Bangkok! zaprasza do zbiorowego 
projektu Family. Codziennie mijamy 
się na ulicy, widujemy się w kawiar-
niach, galeriach, parkach. Mówimy 
sobie „dzień dobry”, rozmawiamy 
o pogodzie. Dość anonimowości! 
Warszawski klimat sprzyja poznawa-
niu się, dzieleniu swoją historią.

Kamil Stańczak, z wystawy Betony, materiały Galerii Biała

Rodzina współautorki projektu, Kasi Wyrozębskiej – tata Andrzej i nieżyjący już dziadek Józef

do 16.07 | Lublin, Galeria Biała, Centrum Kultury, ul. narutowicza 32 | 
www.biala.free.art.pl

do końca września | www.miastobangkok.pl
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GREEDEX

inwestycyjnych – ostatni przykład 
to próba budowy osiedla nad Jezior-
kiem Czerniakowskim. Wcześniej 
planowano m.in. okrojenie pod plac 
budowy fragmentu Pola Mokotow-
skiego. 17 czerwca przed Ratuszem 
na Placu Bankowym odbył się wiec 
ekologów Mam prawo do zieleni. Na 
ręce prezydent Warszawy została 
złożona petycja, w której zażądano 
zmiany polityki gospodarowania 
zielenią miejską i terenami przyrod-
niczo cennymi oraz prawdziwych 
konsultacji społecznych. •

Ekskluzywne, strzeżone osiedle  ɿ
Sobieski Point w Pałacu Wilanow-
skim czy może unikalna propozycja 
architektoniczno-urbanistyczna 
Saski City w samym sercu Ogro-
du Saskiego? Takie lokalizacje ma 
w swojej ofercie firma Greedex De-
velopment – w rzeczywistości pro-
wokacja warszawskich ekologów, 
m.in. Zielonych 2004 i Towarzystwa 
Ochrony Herpetofauny. Akcja jest 
protestem przeciwko coraz częst-
szym próbom przejmowania zielo-
nej przestrzeni miejskiej do celów 

www.greedex.pl

NIE  
ZAPOMNIJ  
O MNIE

– w nowoczesny sposób rozprawiają 
się z kontekstem lokalności, promują 
małe i duże ojczyzny bez patosu, de-
konstruując narodowy etos. To czę-
sto meta-pamiątki – autoironiczne, 
wchodzące w dyskurs z najnowszą 
historią. Ukazują to, co my, lokalsi, 
chcemy opowiedzieć o nas samych, 
z czego w naszym dorobku kulturo-
wym jesteśmy szczególnie dumni, 
jednym słowem – co chcemy uwiecz-
nić na pamiątce.
Projektanci: Katarzyna Molicka, Mi-
chał Sowa, FONTARTE, Robert Pludra, 
Matylda Sałajewska, Jan Jaworski, 
Magda Kryńska, Grzegorz Sławiński, 
Joanna Sowula, Paweł Dadok, Joanna 
Madej, Magdalena Łapińska, Klara 
Jankiewicz, Helena Czernek, Michał 
Jońca, Sebastian Bałut, Ola Mirecka, 
AZE design. 
Kuratorka: Marta Kołacz •

Przez wiele lat rolę sztandarowej  ɿ
pamiątki made in Poland pełniło lu-
dowe rękodzieło, sprzedawane w Ce-
pelii. Później, po transformacji ustro-
jowej, alternatywą stały się impor-
towane w dużych ilościach pluszaki, 
ceramiczne figurki, a także akcesoria 
rycerskie. Współcześni projektanci 
temat regionalnej tożsamości podej-
mują nieco inaczej.
Zorganizowane w ostatnim czasie 
konkursy na gadżety i pamiątki z Pol-
ski, przyniosły rozwiązania w postaci 
nowych, często bardzo świeżych po-
mysłów na promocję polskiej kultury. 
Te szczególne przedmioty, projek-
towane przez młodych ludzi, często 
studentów, wprowadzają ferment 
w tradycyjny rynek pamiątkarski.
Pokazane na wystawie projekty – 
pamiątki oraz przedmioty mogące 
pełnić rolę tradycyjnych souvenirów 

Ola Mirecka, Rusałka, wiklinowa huśtawka ogrodowa, fot. Jakub Certowicz / flattenimage.pl

GREEDEX, Sobieski Point, wizualizacja, materiały Greedex Development

16.07-29.08 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | www.csw.
torun.pl 
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TRANZYT

Jarmarku Europa to kolejny jaskrawy 
przykład hipergęstej przestrzeni rów-
noważącej hiperpustkę – Port Praski. 
Na tyłach Hożej i Mokotowskiej wciąż 
jest dużo ziemi, a kamienica na rogu 
placu Trzech Krzyży od lat czeka na 
rewitalizację, ale zaraz obok 16-me-
trowy lokal Bęc Zmiany łączy funkcje 
galerii, sklepiku, punktu informacyj-
nego, a okazjonalnie bógwieczego. 
Właśnie tam, na jedynym skrawku 
przestrzeni, który przypomina kla-
syczny galeryjny white cube, czyli na 
suficie, powstanie instalacja Jerzego 
Goliszewskiego Tranzyt, komentują-
ca architekturę hipergęstą, tymcza-
sową, architekturę w wiecznym sta-
nie przejściowym”.
Synchronicity_Warsaw to projekt re-
alizowany przez Fundację Bęc Zmia-
na, w którym głos mają architekci po-
szukujący rozwiązań współczesnych 
problemów manifestowanych w prze-
strzeni miejskiej: problemów społecz-
nych, politycznych, ekonomicznych, 
estetycznych i emocjonalnych.

Projekt realizowany dzięki dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy

O  ɿ Tranzycie Jerzego Goliszewskie-
go prezentowanego w ramach cyklu 
Synchronicity, kurator wystawy Grze-
gorz Piątek pisze tak: „Uwaga, truizm: 
Warszawa jest miastem dziurawym, 
miastem szerokich prospektów i nie-
oczekiwanych wyrw w zabudowie. 
Spekulowanie na temat miasta hiper-
gęstego może się tu wydawać hiper-
futurologią. Ale czy na pewno? Obok 
dziur są już i mają powstać następne 
przestrzenie zwielokrotnionych wra-
żeń i spiętrzonych funkcji. Niemoż-
ność zabudowania placu Defilad czy 
terenów nad stacją Świętokrzyska 
zwiększyła presję na maksymalne 
wykorzystanie terenów wokół. Dla-
tego pod budowę wieżowca Złota 44 
trzeba było wyburzyć całkiem nowy 
dom towarowy City Center, a na da-
chu Galerii Centrum wyrosło kolejne 
piętro. Wciąż powracają pomysły za-
stąpienia Rotundy, Cepelii, Sezamu, 
Dworca Centralnego czy liceum Hoff-
manowej wyższą i gęstszą zabudową. 
Pustka na powierzchni zwiększa też 
presję na system przejść podziem-
nych wokół dworca i Rotundy, za-
mieniając je w koktajl wrażeń wzro-
kowych i zapachowych, przestrzenie 
nieoczekiwanych spotkań i spię-
trzeń. Wieloetniczny mikrokosmos 

13.08 - 30.09 | Warszawa, Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | www.funbec.eu,  
www.synchronicity

JEST TYLKO 
TO,	CO	WIDAĆ

a ekspresja neoprymitywistyczna. 
Przestrzeń, w której rozgrywa się 
fabuła tej wystawy, jest skrajnie 
ograniczona, zawęża się do jed-
nego pustego pokoju, do głowy 
artysty, do jego myśli. W tej ogra-
niczonej przestrzeni mieści się 
jednak cały świat, a nawet wiele 
potencjalnych nowych światów. 
Kurator: Stach Szabłowski. •

Wystawa  ɿ Jest tylko to, co 
widać skomponowana jest 
z trzech premierowych prac wi-
deo Wojciecha Bąkowskiego. 
Jest to wystawa monochromatycz-
na, szaro-czarna w gamie i basowa 
w brzemieniu, wystawa rytmizowa-
na słowem i zdominowana przez 
wyrazisty beat. Poziom szumów 
w obrazie jest wysoki, ziarno duże, 

Wojtek Bąkowski, kadr z filmu

 do 1.08 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 |www.csw.art.pl
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Ivan Illich, kadr z filmu dokumentalnego Kein Respekt vor heiligen Kuehen, reż. Gordian Troeller, 
Marie-Claude Deffarge, Meksyk, 1976, 43’
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ODSZKOLNIANIE 

SPOŁECZEŃSTWA

Ivan Illich, filozof 
i radykalny 
humanista, był 
orędownikiem 
rewolucji 
wymierzonej 
przeciwko 
instytucjom. 
O niesłabnącej sile 
jego idei z Janem 
Sową rozmawia 
Bogna Świątkowska.
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Pod koniec kwietnia w Londynie spotkała się grupa wybitnych artystów, kura-

torów i krytyków, m.in. Dave Beech, Claire Bishop, Marcelo Expósito, Harrell 

Fletcher, Jeanne Van Heeswijk, Hannah Hurtzig, Hans Ulrich Obrist, Paul O’Ne-

ill, Marion von Osten, Irit Rogoff. Podczas spotkania omawialiście, bo ty także 

brałeś w spotkaniu udział, związki między sztuką a edukacją, eksperymenty 

pedagogiczne. Tytuł konferencji Deschooling Society to tytuł książki Ivana Il-

licha z 1971 roku, jednej z najbardziej radykalnych krytyk systemu edukacji 

w zachodnich społeczeństwach. Reakcją na co była londyńska dyskusja o de-

schooling? Jak to przełożyć na polski? Czym jest idea „deschooling society”?

Sam termin pochodzi z tytułu książki Ivana Illicha, która zresztą ukaza-
ła się w po polsku w serii „+/- nieskończoność” w 1976 r. nakładem Pań-
stwowego Instytutu Wydawniczego. Polska wersja brzmi Społeczeństwo 
bez szkoły, co mniej więcej oddaje intencje autora (termin deschooling, 
czyli „od-szkolnianie” jest nie do przełożenia w dosłowny sposób). Illich 
wychodzi od banalnej konstatacji, z którą trudno się nie zgodzić, i którą 
każdy może łatwo zweryfikować na przykładzie swojej własnej edukacji, 
a mianowicie, że uczenie się nie jest przede wszystkim, czy nawet w więk-
szości wypadków efektem nauczania. Uczymy się spontanicznie, przez całe 
życie. Tylko zinstytucjonalizowana szkoła chce nam wmówić, że musimy 
być nauczani, aby się czegoś nauczyć. Illich uważał, że powinniśmy odejść 
od rozpatrywania procesu uczenia się w ten sposób i postawić na uczenie 
się spontaniczne. Ma ono być zorganizowane, ale nie zinstytucjonalizo-
wane. Ta organizacja powinna zapewnić warunki i możliwości uczenia się 
spontanicznego, nie powinna jednak nikogo zmuszać do uczenia się kon-
kretnych rzeczy. O tym, czego się uczymy ma decydować przede wszyst-
kim ciekawość. Przy czym nie jest to utopijna wizja pięknoducha. Illich 
proponuje konkretne mechanizmy w oparciu, o które dałoby się jego po-
mysłu zrealizować. Nazywa je „siecią uczenia się”.
Konferencja zorganizowana przez dwie londyńskie galerie – Serpentine 
i Hayward – przywołała jednak Illicha w innym kontekście. Chodzi o tzw. 
„educational turn”, który od przynajmniej dekady zaobserwować można 
wyraźnie w świecie sztuki współczesnej. Coraz więcej instytucji związa-
nych ze sztuką (galerie publiczne i prywatne, stowarzyszenia itd.) urucha-
mia różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Wiele 
projektów artystycznych bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do pro-
blemu uczenia się, nauczania, edukacji itp. Paul O’Neill i Mick Wilson 
zredagowali książkę na ten temat zatytułowaną Curating and Educational 
Turn, której premiera odbyła się w ramach konferencji w Center for Possi-
ble Studies prowadzonym przez Serpentine na Edgewere Road.
Drugi powód to projekt, który Hayward będzie za kilka lat realizować, 
a mianowicie otwarcie na kilka miesięcy szkoły, którą prowadzić mają ar-
tyści. Konferencja była rodzajem konceptualnego wprowadzenia w ten 
proces. Stworzyła dla niego kontekst i dostarczyła też na pewno nowych 
inspiracji, bo w ciągu dwóch dni przedstawiono dużo teoretycznych i prak-
tycznych pomysłów na to, jak powinna działać edukacja, zwłaszcza arty-
styczna i jaki potencjał edukacyjny ma sztuka.

Dlaczego idee Illicha, jak sam powiedziałeś – zapomniane, powracają dziś? 

Kto je przywołuje i dlaczego?

Illich był bardzo oryginalnym myślicielem. Niesformatowanym i zupełnie 
nie akademickim, w tym sensie, że interesowało go komentowanie nie wy-
wodów innych intelektualistów, ale rzeczywistości. Był też bardzo wszech-
stronny, wypowiadał się na temat szkolnictwa, medycyny, transportu pu-
blicznego, energetyki, urbanistyki, ekologii i kilku innych rzeczy. Pod 
wieloma względami wyprzedzał swoją epokę. Na przykład jego krytyka 
sposobu w jaki cywilizacja przemysłowa użytkuje energię, organizuje pro-
dukcję i modeluje życie codzienne wyłożona w książce Energy and Equity 
wyprzedza o dobre cztery dekady apostolską działalność Ala Gore’a i na-
leżący już dzisiaj do mainstreamu nie tylko intelektualnego, ale nawet me-
dialnego, dyskurs walki z globalnym ociepleniem czy ruch slow (slow ci-
ties, slow food itd.).
Mam jednak wrażenie, że mimo wszystko Illich jest intelektualistą „źle 
obecnym”, aby użyć terminu, który kiedyś Piotrek Marecki stworzył w celu 
opisania niedocenionych postaci z historii literatury i sztuki takich jak Sta-
nisław Czycz czy Krzysztof Niemczyk. Nie licząc londyńskiej konferencji, 
we współczesnych dyskusjach spotkałem się z odwołaniami do jego po-
staci i twórczości tylko u Hakima Beya i u Jeana-Pierre’a Dupuy w książce 
Pour un catastrophisme éclairé. Z tego, co wiem jego idee są natomiast dość 
popularne w pedagogice krytycznej.

To nurt świetnie rozwijający się obecnie na tzw. zachodzie. Mówiłeś mi 

wcześniej, że idee Illicha zainteresowały cię już jakiś czas temu. Illich, miał 

nie tylko interesujące, prokursorskie poglądy, był też niezwykle ciekawą 

postacią, filozofem, przez jakiś czas katolickim księdzem, buntownikiem, 

a przez to ulubieńcem francuskich lewicowych intelektualistów w latach 70. 

Czy jego krytyczne spojrzenie na społeczeństwo, w tym na edukację, mogło 

poza tymi kręgami liczyć na akceptację?

Wiesz co, wydaje mi się, że im dalej brniemy w kapitalizm, nowoczesność 
i społeczeństwo przemysłowe, tym bardziej widać, że różne krytyczne opi-
nie o tych projektach uznawane kiedyś za radykalne, ekstremistyczne czy 
skrajnie wywrotowe, są po prostu zdroworozsądkową próbą zapobieżenia 
globalnej katastrofie. Taka dokładnie była trajektoria ruchu ekologiczne-
go, który z organizacji para-terrorystycznej przeistoczył się w ozdobę salo-

Illich pokazuje  →
nieracjonalność nowoczesnej 
racjonalności. To jest jego 
sposób na krytykę systemu 
edukacji, transportu, leczenia 
– ich racjonalność jest 
pozorna.
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nów. Podobnie stało się z późniejszym alter/antyglobalizmem. Czekam na 
dzień, kiedy Tadeusz Mosz prowadzący poranny program EKG – Ekono-
mia Kapitał Gospodarka w radiu TOK FM, zadeklaruje się jako antygloba-
lista, bo już przeszedł wielką ewolucję i mówi czasem, że kontrola państwa 
nad gospodarką nie jest taka całkiem zła. Zresztą wiele osób zmieniło zda-
nie po ostatnim kryzysie, gdy okazało się, że ostoja neoliberalnego kapita-
lizmu, czyli banki, przetrwały w dużej mierze dzięki pomocy największe-
go ponoć wroga gospodarki i rynku – rządów.
W tym sensie idee Illicha mają szanse na realizację poza wąskim kręgiem 
„frików”. Zobacz na przykład na coraz większą popularność rowerów jako 
środka komunikacji miejskiej. Nie jest ona bynajmniej motywowana ide-
ologicznie. Rowery są po prostu praktyczne, w wielu wypadkach, a w mie-
ście w 80% o wiele bardziej praktyczne niż samochody. O to też zawsze 
chodziło Illichowi – nie uprawiał krytyki ideologicznej, ale pragmatycz-
ną: pokazywał, że wiele osiągnięć cywilizacji przemysłowej stało się kontr-
produktywnych: realizują to, co mają realizować gorzej niż starsze wyna-
lazki i rozwiązania.

Jakie są szansę na ponowne czytanie jego pism tego prekursora altergloba-

lizmu? Jakie części jego spuścizny twoim zdaniem powinny być dziś szcze-

gólnie dyskutowane? 

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ogólny schemat czy punkt 
widzenia illichowskiej krytyki, który można by nazwać weberowskim, 
w sensie kontynuacji krytyki kapitalizmu, którą przeprowadził Max We-
ber. Illich pokazuje mianowicie nieracjonalność nowoczesnej racjonal-
ności. To jest jego sposób na krytykę systemu edukacji, transportu, le-
czenia itp.: ich racjonalność jest pozorna i to nawet z punktu widzenia 
złożonych przez nie same celów (jak najlepszego i najtańszego wypo-
sażenia ludzi w niezbędną wiedzę, skutecznego chronienia ich przed 
chorobami, taniego i szybkiego przemieszczania się). W tym sensie nie 
jest to zewnętrzna krytyka ideologiczna, która starałaby się pokazać, że 
świat, w którym żyjemy nie dorasta do jakiś zewnętrznych wobec niego 
kryteriów czy ideałów, ale pragmatyczna krytyka wewnętrzna, obnażają-
ca niewydajność, a więc nieracjonalność istniejących rozwiązań. To jest 
też powód, dla którego idee Illicha mają szansę na realizację – nie trzeba 
przyjąć żadnej szczególnej perspektywy ideologicznej, żeby się za nimi 
opowiedzieć. Illich pokazuje nam, że ma pomysł na to, jak zrobić lepiej 
to, co już teraz robimy. Oczywiście, jego intencja jest krytyczna w tym 
sensie, że chce lepszego świata przede wszystkim dla biednych, wyklu-
czonych, pokrzywdzonych itd. Oni najwięcej tracą na działaniu istnie-
jących obecnie rozwiązań. Krytykuje na przykład system zinstytucjona-
lizowanej szkoły, bo jest on praktycznie niemożliwy do wprowadzenia 
w krajach biednych, które nie mają wystarczających zasobów dla stwo-
rzenia niezbędnej bazy – zbudowanie szkół, wyposażenie ich, opłacanie 
nauczycieli itd. Jednocześnie pokazuje jednak, że reforma sposobu zdo-
bywania wiedzy byłaby korzystna również dla mieszkańców krajów bo-
gatych, bo ten, którzy działa obecnie, nie zapewnia im wcale najlepszego 
sposobu zdobywania wiedzy. Nie o to też w nim chodzi, ale o ideologicz-
ną kontrolę.

Jesteś zaangażowany w życie akademickie, prowadzisz działalność nauko-

wą, masz zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy pojawi-

ły się jakieś nowe, rewolucyjne kierunki myślenia o edukacji?

Nie zajmuję się systematycznie pedagogiką, ani teorią edukacji, więc z ide-
ami z tego pola mam raczej kontakt przypadkowy i wybiórczy, przeważ-
nie za pośrednictwem autorów, którymi interesuję się z innych względów, 
jak Illichem czy Jacquesem Rancierem. Zresztą jeśli chodzi o tego drugie-
go, to jego refleksja na temat nauczania wyłożona w książce Le maître igno-
rant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle jest w wielu punktach bar-
dzo bliska Illichowi.
Obserwuję natomiast z zainteresowaniem i uwagą zmiany, które zachodzą 
w szkolnictwie wyższym. Tutaj wszystko idzie niestety w fatalnym kierunku, 
dokładnie przeciwnym myśleniu Illicha. Efektem tzw. procesu bolońskiego 
jest rosnąca biurokratyzacja i sformatowanie nauczania połączone z coraz 
bardziej drobiazgową, a jednocześnie bezsensowną i kontr-produktywną 
kontrolą sprawowaną nad nauczycielami akademickimi. Weberowska racjo-
nalizacja i biurokratyzacja sprawiają, że uczelnię próbuje się przerobić na fa-
brykę produkującą trybiki do maszyny tzw. „gospodarki wiedzy”.

W Londynie nastąpiło spotkanie progresywnych intelektualistów z kręgu 

szeroko rozumianej kultury – jaki stworzyli pejzaż?

Z jednej strony stymulujący. Rzadko się zdarza, że za jednym stołem za-
siadają i dyskutują Martha Rosler, Hans-Ulrich Obrist i Claire Bishop. 
Wystąpienia Suzanne Lacy czy Dave’a Beecha były bardzo interesujące. 
Z drugiej miałem cały czas wrażenie, jakby pewne kwestie pozostawały 
systematycznie pomijane. Nie było właściwie w ogóle dyskusji na temat 
ekonomii, zwłaszcza ekonomii politycznej, „zwrotu edukacyjnego” – kto 
go finansuje, dlaczego, czego oczekuje w zamian i co chce osiągnąć. Nie 
chodzi mi o to, że tu są w każdym przypadku jakieś wielkie, ukryte praw-
dy do zdemaskowania, ale jednak, jak słusznie zauważył Habermas już kil-
ka dekad temu, początkiem krytycznego myślenia jest zalecenie wyroczni 
w Delfach: „Poznaj samego siebie”. Więc przemyślenie tej kwestii wydaje 
mi się koniecznym punktem wyjścia krytycznej refleksji nad pedagogicz-
nym i edukacyjnym funkcjonowaniem sztuki. Czy na przykład pompowa-
nie pieniędzy w projekty edukacyjne realizowane przez instytucje trzecie-
go sektora nie jest typową neoliberalną procedurą przerzucania na barki 
obywateli zadań, które powinny być realizowane przez instytucje państwo-
we i publiczne, w tym przede wszystkim przez szkoły? I czy nie jest to wy-
godne dla władzy, bo sektorem NGO zarządza się łatwiej niż publiczną in-
stytucją – nikogo nie zatrudniasz, więc nie masz związków zawodowych 
i możesz z roku na rok obciąć finansowanie projektom, które przestają ci 
się podobać bez tłumaczenia się przed kimkolwiek? Pewnie nie zawsze tak 
jest. Nie chcę wrzucać wszystkiego do jednego worka, są to pytania, od 
których należałoby zacząć, tymczasem z dyskusji podsumowującej konfe-
rencję, w której pojawiły się te kwestie, wynikało, że większość panelistów 
w ogóle ich sobie nie zadaje. Były natomiast interesujące dla publiczności. 
Po tym, jak podniosłem kwestie mechanizmów finansowania „educational 
turn” z publiczności padło cztery lub pięć pytań/komentarzy na ten temat, 
z których widać było, że sprawa jest istotna.
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Czy z tego londyńskiego spotkania wyniknęło coś istotnego, coś co wskazu-

je kierunek, którym powinniśmy podążyć, żeby znów nadążyć?

Myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Późny kapitalizm i późna nowocze-
sność wywróciły wszystko do góry nogami i powinniśmy już dzisiaj mówić 
raczej nie o procesach modernizacji, ale demodernizacji i odwrócić diagno-
zę postawioną kiedyś przez Karola Marksa, a powtórzoną w latach 90. XX 
wieku przez Fukuyamę: teraz to peryferia pokazują centrum, jaka jest ich 
przyszłość. Mój ulubiony przykład to dyskusja we Francji wokół noszenia 
przez islamskie kobiety chust w miejscach publicznych. Problem ten jest 
znany w Turcji od czasów Ataturka i wywołała tam niejedną burzę łącznie 
z wyrzuceniem z parlamentu deputowanej, która przyszła w chuście. Ale 
kto by pomyślał, że we Francji pojawią się debaty znane z Turcji? Spodzie-
walibyśmy się raczej odwrotnego kierunku modernizacyjnych przemian.
Christopher Robbins powiedział w wykładzie otwierającym londyńską kon-
ferencję, że w dzisiejszej rzeczywistości mamy do czynienia z neoliberalną 
wersją „deschoolingu”, która sprowadza się do „defundingu”, czyli obcina-
nia funduszy na szkolnictwo. My to oczywiście świetnie znamy: Konstytucja 
gwarantuje bezpłatną edukację, ale praktyka jest taka, że ogromna część stu-
dentów płaci za studia. Co gorsza: wprowadzenie studiów płatnych miałoby 
pewien wymiar „sprawiedliwości społecznej” w jej perwersyjnym, neolibe-
ralnym wydaniu, bo za darmo studiują dziś przede wszystkim ludzie bogatsi 
z dużych miast, a płacą za studia biedniejsi ze wsi. Gdyby płacili wszyscy, to 
dla biednych byłoby taniej. Jeśli świat i Europa utrzymają się na neoliberal-
nym kursie z tego rodzaju dylematami będą musiały zmierzyć się kraje tzw. 
„bogate”. Nie mamy więc po co się na nie oglądać. Jesteśmy awangardą!

Ivan Illich (1926-2002) – austriacki myśliciel i krytyk współczesnego społe-

czeństwa, „humanistyczny radykał” jak napisał o nim Erich Fromm. Studiował 

krystalografię, historię i filozofię. Znał kilkanaście języków. Po studiach teo-

logicznych we Włoszech przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał do Ameryki. 

W Portoryko kierował Uniwersytetem Katolickim, jednak po tym jak popadł 

w konflikt z hierarchią kościelną porzucił pracę na uniwersytecie i udał się 

w pieszą wędrówkę po krajach Ameryki Południowej. „Z bliska widzi jak wroga 

i okrutna jest nowoczesna cywilizacja – zarówno wtedy gdy wyzyskuje bied-

nych, jak i wtedy gdy oferuje im uniwersyteckie wykształcenie nieprzydatne 

w warunkach nędzy, powodujące wyobcowanie jednostek, które je osiągnę-

ły. Illich postanawia nie poprzestać jedynie na obserwacji, chce zmienić los 

biedoty, zaczynając od obudzenia w nich samych chęci do zmian” – opisuje 

ten moment w życiu Illicha Łukasz Weber w tekście opublikowanym w Inter-

netowej Bibliotece Wolnościowej (www.ibw.rdl.pl). W Cuernavca w Meksyku 

Illich założył Ośrodek Dokumentacyjno-Informacyjny (Center for Intercultural 

Documentation – CIDOC) będący otwartym uniwersytetem, w którym każdy 

może się uczyć i każdy może nauczać. Na Zachodzie Illich zyskał rozgłos w la-

tach 70. XX wieku poddając krytyce powszechnie uznane autorytety i stano-

wiska dotyczące takich problemów jak: edukacja, lecznictwo, zatrudnienie, 

energetyka, rozwój ekonomiczny i duchowieństwo (sutannę katolickiego 

księdza porzucił w końcu lat 60.). Był autorem kilkunastu książek dotyczą-

cych tej tematyki. Idee Illicha przenikały do Polski od początku lat 70. Zmarła 

niedawno socjolog Aldona Jawłowska przedstawiała je w klasycznym dziele 

Drogi kontrukultury (Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975). Pisa-

ła między innymi: „Człowiek zinstytucjonalizowany Ivana Illicha ulega presji 

instytucji w sferze świadomości, w najbardziej prywatnych rejonach swego 

życia. Jego istotną cechą jest zdolność przystosowania, a nie opanowywania 

środowiska. Uważa za osiągnięcie fakt, że został pozbawiony wszelkiej od-

powiedzialności za siebie i innych przez doskonałą organizację społeczną, 

redukującą wszelką spontaniczną aktywność do wykonywania poleconych 

zadań”. Z pism Illicha w Polsce ukazały się: Społeczeństwo bez szkoły (War-

szawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976), oraz wybór krótkich tekstów 

Celebrowanie świadomości (Poznań, Dom wydawniczy REBIS, 1994). Ukazała 

się także monografia Ivan Illich-między romantyzmem a anarchizmem peda-

gogicznym (Wydawnictwo UMK, Toruń 1996) autorstwa Hanny Zielińskiej.

Janek Sowa (1976), doktor socjologii, psycholog, studiował też filozofię i fi-

lologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Paris 8 

w Saint-Denis. Współtwórca wydawnictwa Korporacja Ha!art. Pracował jako 

dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. 

Jest autorem i redaktorem kilku książek z zakresu psychologii, socjologii 

i krytyki społecznej. Wydał m.in. zbiór esejów Sezon w teatrze lalek (2003) 

oraz Ciesz się późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna 

(2008). Współredaktor, wraz z Anetą Szyłak, antologii Na okrągło: 1989–2009, 

będącej wyborem tekstów istotnych dla debaty publicznej w Polsce w czasie 

ostatnich 20 lat (2010). Janek Sowa wykłada w Instytucie Spraw Publicznych 

oraz w Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Współtwórca inicjatywy GoldexPoldex. Mieszka w Krakowie.

www.ha.art.pl 

www.goldexpoldex.pl

SPOŁECZEŃSTWO BEZ SZKOŁY

Odbywająca się w kwietniu 2010 pod hasłem Deschooling Society dwudniowa 

konferencja w Londynie była spotkaniem artystów, kuratorów i krytyków. Jej 

celem było omówienie związków między sztuką a edukacją, praktyka kolek-

tywna i partycypacyjna, eksperymenty pedagogiczne, sztuka eksperymental-

na i jej nauczanie. Konferencja rozpoczęła projekt badawczy otwarty przez 

Hayward Gallery, którego kulminacją będzie latem 2012 transformacja prze-

strzeni galeryjnej w alternatywną szkołę artystyczną. Wśród uczestników 

konferencji znaleźli się m.in. Lars Bang Larsen, Dave Beech, Claire Bishop, 

Tania Bruguera, Marcelo Expósito, Harrell Fletcher, Jeanne Van Heeswijk, Pa-

blo Helguera, Hannah Hurtzig, 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 Wolny Uniwersytet 

Warszawy – Jan Sowa. Tematami paneli to m.in. Praktyki dyskursywne i zwrot 

pedagogiczny, Protest w szkole artystycznej.

www.southbankcentre.co.uk
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DLaCZEgO MUSIMY ZNIEść SZKOŁY

FRagMENTY TEKSTóW IVaNa ILLICHa

Szkoła jako instytucja kształceniowa przechodzi obecnie kryzys, kryzys mo-

gący oznaczać koniec „wieku szkolnictwa” w świecie zachodnim. Mówię 

o „wieku szkolnictwa”, tak samo jak zwykło się mówić o „epoce feudalnej” czy 

„erze chrześcijańskiej”. Stopniowo w ludziach utwierdzało się przekonanie, że 

uczęszczanie do szkoły jest niezbędnym wymogiem, aby stać się przydatnym 

członkiem społeczeństwa. Zadaniem obecnego pokolenia jest pogrzebać ten 

mit. (s. 134)

Nie ma żadnego powodu, dla którego wykształcenie, jakiego nie jest obec-

nie w stanie zapewnić szkoła, nie mogłoby być zdobyte skuteczniej w śro-

dowisku rodziny, w zakładzie pracy, w zaangażowaniu się w życie wspól-

noty lokalnej, w nowego typu bibliotekach i ośrodkach zapewniających 

warunki do nauki. Form instytucjonalnych, jakie edukacja przyjmie w przy-

szłym społeczeństwie, nie sposób precyzyjnie określić. Także reformatorzy 

nie mogą powiedzieć dokładnie, jaką konkretną postacią instytucjonalną 

zaowocują ich działania. Natomiast obawa, że i one okażą się niedoskona-

łe, nie usprawiedliwia naszego służalczego podporządkowania się istnieją-

cymi dziś systemowi.

(s. 146-147)

Ivan Illich, Szkoła jako święta krowa (1970), w: Celebrowanie świadomości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1994

W ten sposób szkoli się ucznia, by mylił nauczanie z nauką, przechodzenie 

z klasy do klasy z wykształceniem, dyplom z fachowością, łatwość wypowia-

dania się ze zdolnością do powiedzenia czegoś nowego. „Szkoli się” jego wy-

obraźnię by umiała zastąpić pojęcie wartości pojęciem usługi. Leczenie myli 

się więc z ochroną zdrowia, opiekę społeczną z poprawą życia zbiorowego, 

ochronę policyjną z zapewnieniem spokoju, postawę militarną z bezpieczeń-

stwem narodowym, urzędniczą krzątaninę z wydajną pracą. Zdrowie, nauka, 

godność, niezależność i wysiłki twórcze – wszystko to zależy od sprawnego 

funkcjonowania instytucji, które im rzekomo służą, a p[oprawę samych insty-

tucji łączy się ze zwiększeniem środków finansowych na szpitale, szkoły i tym 

podobne.

***

Szkoła nie sprzyja ani zdobywaniu wiedzy, ani sprawiedliwości społecznej, 

pedagodzy bowiem koniecznie chcą kojarzyć zdobyte wiadomości z dyplo-

mem.

***

Istotnym założeniem, na którym opiera się system szkolny, jest przekonanie, 

że większość zdobytych wiadomości stanowi rezultat procesu nauczania. (...) 

Ogół ludzi jednak przyswaja sobie całą wiedzę poza szkołą, w szkole zaś czyni 

to tylko o tyle, o ile staje się ona miejscem przymusowego pobytu przez coraz 

dłuższy okres życia.

***

(...) ludzie powinni móc się spotykać i omawiać problem wybrany przez nich 

samych. Twórcza, odkrywcza nauka wymaga zetknięcia się ze sobą ludzi na 

tym samym poziomie, równocześnie zaintrygowanych tymi samymi proble-

mami. 

***

Z gruntu odmiennym wariantem szkoły byłaby ogólnie dostępna sieć łączno-

ści kulturalnej, która pozwoliłaby każdemu interesującemu się określonym 

problemem wejść w kontakt z innymi osobami o tych samych zainteresowa-

niach.

***

Oświata dla wszystkich oznacza oświatę za sprawą wszystkich. Nie zaciąg do 

wyspecjalizowanej instytucji, lecz jedynie mobilizacja całej ludności może 

prowadzić do prawdziwej powszechnej kultury.

Ivan Illich, Dlaczego musimy znieść szkoły, w: Społeczeństwo bez szkoły (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

Zaczytane Społeczeństwo bez szkoły Ivana Illicha, egzemplarz wypożyczony z Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego
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OD WEWNąTrZ

Czterdzieści lat temu 
należał do Weather 
Underground, 
radykalnej 
studenckiej grupy 
protestującej 
przeciwko wojnie 
w Wietnamie i 
niesprawiedliwości 
społecznej. Dziś 
należy do grupy 
edukatorów, którzy 
domagają się 
znaczącej reformy 
szkolnictwa. 
Właśnie ukazała 
się jego kolejna 
książka – tym razem 
w formie komiksu, 
przedstawiająca jego 
poglądy na konieczną 
reformę nauczania i 
szkolnictwa. Z Billem 
Ayersem, rozmawiają 
Kamila Rogowska i 
Bogna Świątkowska

Ryan Alexander-Tanner, plakat promujący spotkanie z autorami książki To Teach. The Journey In 
Comics, 2010, dzięki uprzejmości artysty, www.ohyesverynice.com
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Konflikt między punktem widzenia jednostki, jej potrzebami, a narzuconym 

jej systemem, od zawsze tworzył rewolucyjne spięcia. Jakie strategie Pań-

skim zdaniem, są najskuteczniejsze wśród tych, których może użyć jednost-

ka by dokonywać zmian?

Zmiany są oczywiście nie do uniknięcia. Zaplanowane, celowe, uporząd-
kowane zmiany, są jednak rzadkim wyjątkiem. Niezamierzone konse-
kwencje, nieprzewidziane siły, burzliwe i złożone dziwactwa zewsząd nas 
otaczające, sprzeczności i zwroty historii, wszystko to krzyżuje plany świa-
domego kreowania zmian. Dlatego upieram się przy stwierdzeniu, że ist-
nieje „bardziej efektywna” ścieżka rewolucyjnych zmian. Mamy historię, 
niedokładny przewodnik, który zaprasza nas do zrobienia kroku naprzód. 
Możemy uczyć się patrząc w przeszłość – zazwyczaj tego czego robić nie 
powinniśmy – z głową pełną pesymistycznych myśli i z optymizmem 
w sercach, wszyscy razem sięgając po szczątki i pozostałości, bez profi-
tów w postaci „mądrości po fakcie” i bez jakichkolwiek gwarancji na suk-
ces. Możemy widzieć siebie jako ciągle kształtujące się dzieła, niepewnie 
zmierzające do odległego brzegu. Powinniśmy jednak zaakceptować fakt, 
że chwila obecna nie jest momentem finalnym, lecz raczej punktem w wi-
rującym chaosie historii tworzenia. A każdy z nas jest jego częścią.

Jesteśmy w trakcie poszukiwania nowych sposobów organizacji społe-

czeństw. Jak Pańskim zdaniem będą one ewoluować?

Żyjemy w bezprecedensowym momencie historii. Jesteśmy świadkami ujaw-
niania się sprzeczności zasad ekonomii i widocznych wad kapitalizmu, czy-
hającej katastrofy ekologicznej, zmierzchu iluzji o wszechmocnej militarnej 
potędze Stanów Zjednoczonych, zwiększających się oczekiwań społeczeństw 
oraz wszechobecnej nadziei, że możemy żyć w pokoju i równowadze. To naj-
lepsza chwila z możliwych, a jednocześnie najgorszy z możliwych momen-
tów. Co nam się uda, a na czym polegniemy, zaowocuje realnymi konsekwen-
cjami. To czas na zredefiniowanie i osadzenie w nowych ramach tego, co 
przyjęliśmy za naturalne i oczywiste. Czas na przemyślenie wszystkich domi-
nujących dyskursów, sterujących nami sił. Zamiast strategii bezpieczeństwa 
opartej na sile militarnej oraz zbudowanej na inwazjach i okupacji polityce 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych, moglibyśmy wyobrazić sobie politykę 
zagraniczną opartą na poszanowaniu praw, a Amerykanów jako umiejących 
żyć pośród innych społeczeństw. Zamiast polityki ekonomicznej opartej na 
zasadzie „co jest dobre dla powiększania majątku jest również dobre dla nas”, 
może warto byłoby wyobrazić sobie strategie gospodarcze oparte na inwesto-
waniu w ludzi, edukację, zdrowie i wieloletnie gwarancje stałych dochodów. 
To również czas kreowania ruchów społecznych: łączenia ważnych kwestii, 
na przykład wojny i globalnego ocieplenia, praw emigrantów i praw pracow-
niczych, mobilizowania ludzi by żądali zarówno od władz jak i od siebie. To 
chwila by wykrzykiwać, że inny, lepszy świat jest możliwy, to moment by de-
monstrować, że inne życie jest możliwe. Bo przede wszystkim to my musimy 
stać się tą zmianą, której wokół siebie pragniemy.

Czy raczej ewolucja czy raczej rewolucja jest scenariuszem najbliższej przy-

szłości? Jaka jest przyszłość rewolucji? Czy jest konflikt między demokracją 

i rewolucją?

Rewolucja jest możliwa, demokracja jest możliwa, socjalizm jest możli-
wy, podobnie jak możliwe jest barbarzyństwo. Nikt nie może przewidzieć 
ze stuprocentową pewnością co przyniesie przyszłość. Wiele zależy od po-
stępowych, chcących żyć w pokoju ludzi, od tego co oni są w stanie zro-
bić. W naszych wysiłkach pobrzmiewa pewien rytm. Musimy otworzyć 
oczy i zobaczyć świat takim jaki jest, zarówno jego dobre jak i negatywne 
strony, radości i smutki. Musimy później spełniać jego wymagania, wbrew 
niepotrzebnemu cierpieniu, wbrew nieprawości, za to mając na celu rów-
nowagę pomiędzy miłością a pokojem. Musimy wątpić, myśleć i zastano-
wić się na nowo, i znów działać. Natomiast jeśli skupiamy się wyłącznie na 
działaniu, wówczas zatracamy się we własnej pysze, pozoranctwie, czy po-
litycznym narcyzmie. Jeśli się wyłącznie zastanawiamy, wtedy gubimy się 
w cynizmie lub rozpaczy.

W latach 60. i 70. występował Pan czynnie przeciwko systemowi i normom, 

jakie narzuca on społeczeństwu. Nie tylko intelektualnie – angażował 

się Pan w tę walkę wraz z przyjaciółmi całkowicie, podejmując czynny sprze-

ciw. Czy teraz, po latach, znalazł Pan w tym systemie własne miejsce? Czy 

taktyka zmiany od wewnątrz, nie od zewnątrz, się sprawdza?

Nigdy nie dzieje się tak, że można istnieć całkowicie poza systemem; jeste-
śmy w niego zamieszani nawet jeśli chcemy zniszczyć jego mechanizmy. 
Nie istnieje zupełnie czysta postawa, perfekcyjne od systemu oddalenie. 
Z drugiej strony jeśli ktoś uważa, że fundamentalne zmiany sił pochodzić 

Edukatorzy, studenci  →
i obywatele, powinni 
domagać się wypełniania 
demokratycznych wzorców 
w nauczaniu, zlikwidowania 
kosztownych, ustandaryzowanych 
testów, będących niczym innym 
jak pseudo-naukowym sposobem 
na inwigilację obywateli, 
dzielących ludzi na zwycięzców 
i nieudaczników
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będą wyłącznie z dobrych intencji decydentów lub z niegroźnych działań 
uczciwych obywateli wierzących w system, jest po prostu naiwny. Musi-
my wykazać się mądrością i nalegać na współpracę lewicowych środowisk 
niezależnych z tymi, które są u władzy i u głosu.

Jaka jest akceptowalna przez Pana granica kompromisu?

Hmmmmm… Czym tak właściwie, chociażby teoretycznie jest granica kom-
promisu? Jem chleb, troszczę się o swoich rodziców, dzieci i wnuki, sprawiam, 
że jest to treścią mojego życia. I myślę o Brechcie: uśmiech jest rodzajem obo-
jętności na niesprawiedliwość. A później przypominam sobie co Róża Luxem-
burg pisała z więzienia do swojego przyjaciela: kochaj własne życie wystar-
czająco mocno by umieć cieszyć się dobrym posiłkiem, zapierającym dech 
w piersiach zachodem słońca, przyjaciółmi i kochankami, a świat kochaj tak, 
by w ważnych momentach historii przyłożyć do jej trybów swoją dłoń.

Jak dzisiaj zdefiniowałby Pan „fundamentalną radykalną zmianę w społe-

czeństwie” za wprowadzeniem której kiedyś się Pan opowiadał? Co miałoby 

nią być?

Radykalne, fundamentalne zmiany są czymś czego potrzebujemy teraz 
bardziej niż kiedykolwiek – musimy zmienić siebie, musimy przekształcić 
świat. Konieczna jest rewolucja w wartościach – przeciwko militaryzmo-
wi, rasizmowi, materializmowi, konsumeryzmowi. Konieczna jest też re-
wolucja faktyczna – o pokój, o ratowanie planety, o sprawiedliwy podział 
społecznie wytworzonych dóbr.

Komiks przedstawiający Pańskie poglądy kończy się bardzo interesującym 

zdaniem: I don’t think violent resistance is necesserarily the answer, but I 

do think opposition and refusal is imperative (Nie sądzę, żeby opór siłowy 

był koniecznie odpowiedzią, ale uważam, że odmowa i bycie w opozycji są 

konieczne). Jakie więc postaci może przyjąć sprzeciw?

Nie ma na to odpowiedzi jednoznacznej, jednak sprzeciw wobec wyzysko-
wi, opresji, podbojom, okupacji, a także chciwości, może stać się począt-
kiem nowej drogi.

Czy struktura amerykańskich miast, sposób ich zaprojektowania, prze-

strzeń publiczna, miała jakiś wpływ na przebieg amerykańskiej rewolty 

w latach 60.?

Przestrzenie publiczne powstają w wyniku spotkania ludzi wolnych, któ-
rzy autentycznie tego pragną i którzy zrzeszają się chcąc stanąć w opozycji 
do niesprawiedliwości. Oczywiście te przestrzenie mogą zmienić się w coś 
zupełnie przeciwnego.

Stosowana przez was agresja wobec budynków federalnych i należących do 

policji – symbolicznie reprezentujących państwo, była waszym sposobem 

walki z architekturą niesprawiedliwego systemu. Jaka jest rola, a przede 

wszystkim jakie są granice podejmowania symbolicznych akcji przez oby-

wateli przeciwko systemowi?

Działania symboliczne odgrywać mogą znaczną rolę w edukacji, a war-
tości edukacyjne każdej akcji o charakterze symbolicznym – zarówno de-

Ryan Alexander-Tanner, Bill Ayers, 2008, dzięki uprzejmości artysty, www.ohyesverynice.com

Nigdy nie dzieje się tak,  →
że można istnieć całkowicie 
poza systemem; jesteśmy 
w niego zamieszani nawet 
jeśli chcemy zniszczyć jego 
mechanizmy.
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monstracji jak i strajków, również tych okupacyjnych – są niemożliwe do 
przewidzenia z wyprzedzeniem. Znaczenia są zawsze kwestionowane, lecz 
nigdy z góry ustalane. Dlatego staramy się robić to co potrafimy najlepiej, 
później znów planujemy i działamy od nowa.

Jako nauczyciel akademicki często podkreśla Pan rolę jakości systemu edu-

kacyjnego w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Czy rzeczywiście system 

edukacyjny może mieć moc pozytywnego wpływu na kształtowanie się spo-

łeczeństwa?

Edukacja w systemach demokratycznych musi być wyraźnie oddzielona od 
edukacji w systemie dyktatorskim lub w monarchii, ale jednak jak? Jasne 
jest, że zarówno nauczyciele w nazistowskich Niemczech, komunistycznej 
Albanii, jak i w średniowiecznej Arabii Saudyjskiej uważali, że uczniowie 
muszą być posłuszni, unikać narkotyków i zbrodni, odrabiać prace domo-
we, ciężko się uczyć i skupiać się na przedmiocie nauki. Nie różni się to od 
wymagań edukacyjnych w krajach demokratycznych. Co odróżnia edu-
kację w demokracji od tej w innych systemach, to zaangażowanie w po-
szczególne ważne i delikatne ideały, w przekonanie, że pełen rozwój spo-
łeczeństwa jest konieczny do pełnego rozwoju jednostek. Kontrowersyjnie 
pełny rozwój jednostek jest konieczny do pełnego rozwoju społeczeństwa. 
Edukacja zamyka się w decyzji, czy kochamy świat wystarczająco mocno, 
by zaprosić do niego młodzież, jako pełnoprawnych jego obywateli i kon-
struktorów, i czy wystarczająco mocno kochamy nasze dzieci, by dać im 
narzędzia potrzebne nie tylko do współuczestnictwa w świecie, lecz po-
trzebne również do kreowania w nim zmian. Demokracja jest ukierun-
kowana na współudział i zaangażowanie, a opiera się na ogólnej wierze: 
każdy jest bezkresnym i niepoliczalnym zbiorem wartości, każdy ma uni-
kalny potencjał intelektualny, emocjonalny, fizyczny, duchowy i swój wla-
sny poziom kreatywności. Każdy człowiek urodził się wolnym, równym co 
do praw i godności, każdy został obdarzony poszczególnymi cechami nie 
bez powodu i zasługuje w związku z tym na poczucie solidarności, brater-
stwa, siostrzeństwa, uznanie i szacunek. Chcemy by nasi studenci umieli 
myśleć, wnioskować na podstawie dowodów i argumentów. By umieli za-
dawać podstawowe pytania – Kim jestem na świecie? Jak się tu znalazłem 
i dokąd zmierzam? Jakie są moje wybory? Jak mam funkcjonować? – i szu-
kali na nie odpowiedzi, gdziekolwiek się znajdą.
Nasze wysiłki skupiamy nie na wytwarzaniu rzeczy, lecz na kształto-
waniu w pełni rozwiniętych jednostek, które umieją się kontrolować, 
świadomie zmieniać swoje życie, na formowaniu obywateli uczestni-
czących w życiu publicznym. Demokratyczne kształcenie opiera się 
na popychaniu studentów do inicjatywy, do skłanianiu ich do wyko-
rzystywania wyobraźni, nazywania świata, identyfikowania przeciwno-
ści i działania przy wykorzystaniu znajomych środków. Edukacja w de-
mokracji jest zaskakująca i niesamowita, powinna być zawsze skupiona 
na otwieraniu umysłów, na umożliwianiu młodzieży wytyczania wła-
snych ścieżek w świecie, który muszą dzielić z innymi. Jak jednak od-
nieść nasze szkoły do demokratycznych ideałów? Większość szkół jest 
niestety budowana na konformizmie i uległości, co jest przecież cechą 
charakterystyczną reżimów autorytarnych. Szkoły niestety ukrywają to, 

Ryan Alexander-Tanner, Bill, 2008, dzięki uprzejmości artysty, www.ohyesverynice.com

To my musimy stać się tą  →
zmianą, której wokół siebie 
pragniemy.



94     notes.62 CZYteLniA CZYteLniA notes.62      95

co nieprzyjemne, hamują to co niepopularne, wiją się wobec tego co 
nieortodoksyjne. Nie ma w nich miejsca na sceptycyzm czy wątpliwo-
ści. Większość z nas pragnie nauczania, które byłoby transcendental-
ne, o wielkiej sile, jednak często czujemy się uwięzieni w rzeczywistości, 
która hołubi zwykłych belfrów bez większych ambicji, powtarzających 
raz zdobytą wiedzę. Takie nauczanie to przecież prosty przepis na ka-
tastrofę. Edukatorzy, studenci i obywatele powinni właśnie teraz doma-
gać się wypełniania demokratycznych wzorców w nauczaniu, zlikwido-
wania kosztownych, ustandaryzowanych, a będących niczym innym jak 
pseudo-naukowym sposobem na inwigilację obywateli, testów dzielą-
cych ludzi na zwycięzców i nieudaczników, zwracać uwagę na koniecz-
ność dofinansowania szkół i zaprzestania obwiniania nauczycieli o brak 
przychodów w placówkach edukacyjnych, na zmniejszenie edukacyjne-
go debetu, który opiera się na braku środków na nauczanie społeczno-
ści w przeszłości podzielonych i niedofinansowanych. Wszystkie dzieci 
i młodzież w ustrojach demokratycznych, bez względu na okoliczności 
ekonomiczne, zasługują na dostęp do doskonale wyposażonych szkół 
zatrudniających wykwalifikowanych, troszczących się o nich i dobrze 
opłacanych nauczycieli.

W roku 2008 celebrowaliśmy w Europie 40 rocznicę rewolty studenckiej 1968 

r. Odbywały się spotkania, konferencje naukowe, wystawy sztuki z tamtego 

okresu, znowu publikowano manifesty i teksty z tamtych czasów. Wydaje 

się, że radykalne postawy doceniono jako istotne dla kształtowania przy-

szłości społeczeństw. Czy Weather Underground ma szansę doczekać się po-

dobnej akceptacji?

Znaczenie historycznych wydarzeń zawsze będzie kwestionowane, a im 
mniej odległe zdarzenie, tym gwałtowniej i bardziej zaciekle poddawane 
jest pod wątpliwość. Wątpię, by na temat młodzieżowych ruchów w Eu-
ropie z 1968 roku wszystko zostało już powiedziane, czy napisane. Je-
stem natomiast prawie przekonany, że znaczenie amerykańskiej inwazji 
na Wietnam i bardzo różne reakcje Amerykanów na tę katastrofę: od bez-
myślnego poparcia po szczery patriotyzm, od niechęci do współuczest-
nictwa w wojnie po nadgorliwą brutalność, i wreszcie od protestów po 
zbrojny opór, podobnie zresztą jak kwestia znaczenia działalności pro-
wadzonej w tamtym czasie przez Black Freedom Movement, są dalekie 
od spokojnego dyskutowania i chłodnej oceny w Ameryce. Pozwolę sobie 
przytoczyć słynną reakcję premiera Chin Chou Enlai na pytanie francu-
skiego dziennikarza, który dociekał jaki wpływ na XX-wieczną Chińską 
Rewolucję miała Rewolucja Francuska z XVIII wieku. Po chwilowym za-
stanowieniu się, premier Enlai odparł „Za wcześnie by o tym mówić”.

Wywiad przeprowadzony drogą mailową w marcu 2009 r.

William ayers (ur. 1944 r.) – amerykański teoretyk edukacji, zaangażowany 

w reformę systemu nauczania, działacz antywojenny. W 1969 był w gronie 

założycieli słynnej formacji Weather Underground, radykalnej grupy studen-

tów, która w sprzeciwie wobec udziału Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, 

segregacji rasowej oraz ograniczania wolności wypowiedzi, do lat 70. prze-

prowadzała akcje polegające na podkładaniu ładunków wybuchowych w bu-

dynkach publicznych – atakując jak mówili „symbole amerykańskiej niespra-

wiedliwości”. Zniszczeniu ulegały jedynie budynki – akcje były zaplanowane 

tak, by unikać ofiar. Ayers jest mężem Bernardine Dohrn, z którą związany jest 

od czasów ich wspólnego działania w Weather Underground. Do 1980 r. przez 

jedenaście lat skutecznie ukrywali się przed FBI. Obecnie Bill Ayers wykłada 

w College of Education przy University of Illinois w Chicago. Jest autorem 

wielu tekstów i książek poświęconych reformie edukacji, a także historii We-

ather Underground. Najnowsza książka Ayersa przygotowana we współpracy 

z rysownikiem Ryanem Alexander-Tannerem To Teach: The Journey, in Comics, 

ukazała się w maju 2010 w wydawnictwie Teachers College Press.

www.billayers.org

Ryan alexander-Tanner – rysownik, ilustrator, autor komiksów, które często 

mają charakter reportażu. Uczy dzieci jak rysować komiksy oraz dorosłych jak 

uczyć dzieci za ich pomocą. Mieszka w Nowym Jorku.

www.ohyesverynice.com

Bill Ayers, fotografia z archiwów FBI, 27.08.1968
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WEaTHER UNDERgROUND

Jest druga połowa lat 60. Stany Zjednoczone prowadzą wojnę z Wietnamem. 

Wśród studentów wzrasta sprzeciw wobec działań rządu. Frustracja, rozgo-

ryczenie i bezsilność wobec wojny, która prowadzona jest w imieniu kraju 

i jego obywateli, doprowadza do powstania młodzieżowego ruchu antywo-

jennego. Wśród wielu organizacji studenckich wyróżnia się założona w Chica-

go Weathermen Organization. Podczas pierwszej zorganizowanej przez nich 

demonstracji setki studentów przemaszerowały przez bogate ulice miasta, 

niszcząc sklepy i wdając się w bitwy z policją. Organizacja wkrótce stała się 

jedną z najbardziej radykalnych studenckich formacji tamtego okresu. Po 

tym jak w czasie przygotowań do zamachu na bawiących się balu oficerów 

armii amerykańskiej, troje z członków organizacji zginęło od wybuchu szy-

kowanej przez siebie domowym sposobem bomby, członkowie Weathermen 

Organization postanowili działać w sposób, który nikomu nie odbierze życia. 

Poszukiwani przez FBI zeszli do podziemia. W niedługim czasie dokonali kil-

kunastu zamachów bombowych na budynki rządowe i wojskowe – za każdym 

razem upewniając się, że żaden z pracujących tam ludzi nie zostanie zraniony. 

Protestowali w ten sposób nie tylko przeciw wojnie w Wietnamie, ale także 

przeciwko prześladowaniu działaczy ruchu Czarnych Panter, oraz działaczy 

wszelkich ruchów wolnościowych i rewolucyjnych tamtego czasu. Uznani za 

formację terrorystyczną ukrywali się przez kilkanaście lat.

Jednym z przywódców Weatherman Underground był Bill Ayers. Dziś jest na-

uczycielem akademickim, autorem wielu prac poświęconych problemom odpo-

wiedzialnej edukacji. Kiedy w 2008 roku podczas kampanii prezydenckiej pozy-

tywnie wyraził się na temat Baracka Obamy, republikanie natychmiast zarzucili 

obecnemu prezydentowi, że sympatyzują z nim ultralewicowi terroryści.

Na temat ruchu powstały dwa filmy dokumentalne: Underground z roku 1976, 

kiedy członkowie Weather Underground ukrywali się, a los organizacji i ich 

własny, był niepewny, oraz świetny, nominowany do Oskara dokument zaty-

tułowany po prostu Weather Underground z 2002 r. Reżyserzy – Sam Green 

i Bill Siegel – dotarli do wielu członków organizacji, którzy z perspektywy cza-

su oceniają przeszłe wydarzenia. Działania studentów należących do organi-

zacji mogłyby dziś wydawać się jedynie aktami terroru, jednak w zestawieniu 

z archiwalnymi materiałami z lat 60. i 70., pokazującymi ówczesny kontekst 

– masakry dokonywane przez Amerykańską armię na ludności wietnamskiej, 

prześladowanie w Stanach czarnych Amerykanów, brutalne tłumienie przez 

policję pokojowych protestów – postawy Weather Underground nie da się 

ocenić jednoznacznie. Tym bardziej, że film zawiera też krytyczne komentarze 

przedstawicieli ówczesnych władz oraz funkcjonariuszy FBI.

Ten znakomity film, przypominający historię jednego z najbardziej burzli-

wych i dramatycznych okresów w dziejach Stanów Zjednoczonych, był w Pol-

sce prezentowany podczas Przeglądu Filmów Dokumentalnych Planet Doc 

Review w 2004 r., był także prezentowany przez TVP Kultura.

Ryan Alexander-Tanner, 31, 2008 dzięki uprzejmości artysty, www.ohyesverynice.com
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Norman Leto, Sailor, plakat do filmu, 2010
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ZBYT LUDZKO
Z Normanem 
Leto, jednym 
z najciekawszych 
polskich artystów 
młodego pokolenia, 
w przededniu 
premiery Sailora, jego 
pełnometrażowego 
filmu oraz książki, 
o widzeniu dźwięków, 
współczynniku 
efemeryczności 
dzieła, galeriach 
zatęchłych od 
szkolnych nawyków 
i wyższości biologii 
nad polityką, 
rozmawia Bogna 
Świątkowska.
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Powiedziałeś, że streszczenie twojego filmu jest rzeczą niemożliwą. Na 

czym polega ta porażka niemożności streszczenia?

Na jego fabularnej stronie przede wszystkim. Książka jest bardzo spójna fa-
bularnie, natomiast film jest jedynie uzupełnieniem wizualnym dla książki 
i nie ma tak ostro zarysowanej fabuły, żeby dało się to łatwo streścić. Zrobi-
łem ten film, żeby ostrzec czytelników przed sposobem rozumowania, jaki 
uprawia ten narcystyczny idiota – narrator mojej książki. Forma filmu jest 
podporządkowana stanom wewnętrznym narratora. Raz jest poważnym 
i godnym zaufania człowiekiem, a później niedojrzałym emocjonalnie cwa-
niakiem – nie sposób poprowadzić takich skoków przy sztywnej konstruk-
cji filmu lub książki. Na przykład: gdy potrzebowałem w danej scenie mę-
skiego, cynicznego cwaniaka, to prowadziłem narrację swoim głosem zza 
kadru, ale później potrzebowałem Narratora dojrzałego, więc milkłem i bez 
ostrzeżenia przechodziłem w narrację napisami, żeby uzyskać dojrzalszy 
efekt. Lubię, gdy jedne rzeczy płynnie przechodzą w drugie, to tak jak z tym 
rozdziałem filmu o synestezji, czyli o widzeniu dźwięków, dość trudnym 
do oddania w książce, łatwiejszym do pokazania na filmie. Nawet plakat do 
filmu jest podporządkowany cwaniactwu i niedojrzałej dumie, przeżeranej 
przez kompresję jpg. Zaraz właśnie jadę dokręcać scenę, w której Narrator 
opowiada o tym, że zarówno on, jak i jego zgrabna siostra mają po ojcu ten 
problem, że widzą dźwięki. Ja na przykład też tak mam. Synestezja.

Nie wiedziałam, że ją masz.

To nie jest jakieś spektakularne, to wbrew pozorom dość powszechne zja-
wisko. Nie ułatwia życia, czasem utrudnia. Na wojnie, albo w jakimś gło-
śnym miejscu staje się problemem. Optyczne przedstawienie dźwięków. Nie 
ma w tym nic nadzwyczajnego, mówiąc obrazowo, synestezja to jest kwe-
stia krzyżowania się pewnych połączeń mózgowych, razem z siostrą mamy 
po ojcu bardzo gęste okablowanie upchnięte w mózgu, w głowach – jest tak 
gęsto, że niektóre kable muszą się krzyżować: na przykład u mnie kable au-
dio krzyżują się z kablami wideo, sygnał się miesza i w efekcie widzisz bryły 
dźwięków, czasem bryły wyrazów. Na przykład mojej siostrze krzyżują się 
kable wideo z kablami zapachowymi, więc czasem widzi zapachy. W filmie 
Narrator kopie wiszącą na drzewie oponę, drażniąc tym swojego psa. Dużo 
dźwięków. Scena jest najpierw pokazana normalnie, kręciłem to z ręki, krę-
ciłem swojego psa wściekle gryzącego oponę. Po chwili jest powtórka tej 
sceny, ale już w głowie Narratora, jako matematyczne zobrazowanie bryły 
dźwięku wściekłości psa. Jest w tym filmie sporo podskórnej matematyki, 
bo nagrany dźwięk trzeba przeliczyć na bryły matematyczne, żeby móc go 
przedstawić wizualnie. Mózg robi to natychmiast i za darmo. Widzenie zja-
wisk w postaci brył lub kolorów jest w pewnym sensie dodatkowym zmy-
słem ułatwiającym każdą pracę. Może poza budowlanką (młoty pneuma-
tyczne). Niektórzy pretensjonalni pisarze i muzycy szczycili się tym jako 
czymś niemal nadprzyrodzonym, ale w rzeczywistości jest to zwykłe prze-
bicie prądu na ścieżkach w mózgu. Każdy neurobiolog wam to powie.

W twoim filmie pojawia się więc świat sensualny, zwykle niewizualizowany 

w filmach, stanowiąc istotną część narracji, której nie daje się streścić? Kim 

jest tytułowy Sailor?

Sailor to wyraz, który ładnie wpada w ucho. Jak Kodak. Albo jak Honda. 
Gdyby mnie jednak zmuszano do streszczenia filmu, to powiedziałbym, że 
film składa się z czterech wykładów prowadzonych przez inteligentnego, ale 
narcystycznego człowieka, który wykłada dla licealistów, obrazowo mówiąc 
między innymi o tym, co dzisiaj wiemy o mózgu, o obliczalności zachowa-
nia niektórych ludzi i tak dalej. Narrator w swojej wrodzonej złośliwości 
czasami się jednak zapomina i robi wycieczki po mniej wygodnych obsza-
rach nauki. I wykłada im na przykład o bryłach życiorysu. Słyszałaś o mo-
ich bryłach życiorysów? Pokazują je teraz w CSW w Warszawie.

Nie. Na czym to polega?

Bryła życiorysu zostaje obliczona na podstawie danych biograficznych 
wprowadzonych przy pomocy odpowiedniego formularza, który wymy-
śliłem. Ponad 100 pytań. Jeśli chodzi o ceny, to dowolny klient płaci sta-
łą stawkę za mój czas spędzony na wywiadzie i zadawaniu tych wszystkich 
pytań, później dodaję do tego cenę za czas obliczeń. Im bardziej złożona 
bryła życiorysu, tym więcej obliczeń i tym droższa cała zabawa. Najprost-
sza była jak dotąd bryła życiorysu mojego psa. Wprowadzane dane biogra-
ficzne obejmują ponad 100 tematycznie rozrzuconych pytań dotyczących 
takich wartości jak: przybliżona ilość przebytych kilometrów w podróży, 
ilość odwiedzonych państw, ilość partnerów seksualnych, ilość potomków, 
ilość rodzeństwa, wiek, nasilenie nałogów, roczna suma zarobków na prze-
strzeni lat, ilość podwładnych w instytucji (jeśli dotyczy), ilość wyników 
wyszukiwania Google Search (na temat portretowanej osoby), ilość publi-
kacji (na temat portretowanej osoby), wzrost, orientacyjna krzywa masy 
ciała na przestrzeni lat oraz dziesiątki innych, absurdalnych wydawałoby 
się wartości, które pozwalają jednak na zwizualizowanie bryły życiorysu 

Norman Leto, Bryła życia aktorki Geraldine Chaplin, dzięki uprzejmości artysty
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portretowanego w ten sposób człowieka. Oczywiście nie wszystkie pola są 
obowiązkowe, ale im więcej dokładnych danych zostaje wprowadzonych, 
tym bardziej szczegółowy kształt bryły powstaje na wyjściu (większa roz-
dzielczość bryły). Podczas pierwszych testów okazało się, że dość łatwo 
dostępne i stosunkowo szczegółowe dane życiorysu Józefa Stalina zosta-
ły przeliczone na ogromny, skomplikowany i abstrakcyjny kształt pełen 
rozgałęzień i kadłubów, odwzorowujących jego silne i złożone oddziały-
wanie na rzeczywistość. Podobnie gigantyczne i skomplikowane bryły po-
wstały w wypadku wprowadzenia danych biograficznych Alberta Einste-
ina, Jana Pawła II i kilku innych postaci mających silne oddziaływanie na 
rzeczywistość. Dla kontrastu wprowadziliśmy też dane biograficzne prze-
ciętnego pracownika szkolnego, skromnego człowieka wykonującego zge-
ometryzowaną i mało spontaniczną pracę, niewiele podróżującego i prze-
ciętnie zarabiającego: Kształt takiej bryły życiorysu okazał się kilkanaście 
razy mniejszy od wspomnianych wcześniej, był przy tym bardziej powta-
rzalny w rytmice, z wieloma liniowymi regularnościami przypominający-
mi strukturę grzebienia. Co ciekawe i poniekąd przerażające, biograficzna 
bryła życiorysu pewnego pacjenta od dziesięciu lat przebywającego w sta-
nie śpiączki okazała się prawie idealną kulą.
W filmie poszedłem dalej: wykład jest właśnie o tym. Narrator prezentu-
je bryłę życiorysu gospodyni domowej (wielkość grzebieniowatej zapałki) 
i celowo kontrastuje ją z niesamowicie opuchniętą, kanciastą bryłą Stali-
na (wielkość kortu tenisowego). Cały czas czuć cholerny cynizm narrato-
ra, kiedy mówi o nieciekawym chruście brył prostaczków, podczas gdy tak 
miło jest spojrzeć na bryłę kogoś o potężnym oddziaływaniu na rzeczy-
wistość. Wykład o bryłach to jeden z kilku seminariów. Inny mówi o pra-

wach biologicznych, jakim podlega każde stworzenie, niezależnie od tego 
czy jest kotem, psem, biznesmenem, artystą czy kuratorem. Jest też wykład 
o entropii, o tym, dlaczego z reguły nie lubimy rozpadu i smrodu. I jest też 
obrazowy wykład o różnicach w budowie mózgu jednostki wybitnie inte-
ligentnej oraz skończonego kretyna.

Zainteresowanie naukami ścisłymi, nowoczesnymi technologiami, zawsze 

było widoczne w twoich pracach. Teraz widzę stosujesz je coraz śmielej i od-

ważniej na polu sztuki.

Ktoś to musi robić, bo większość artystów nie ma pojęcia ani o matematyce, 
ani o fizyce, ani o neurobiologii. Mieszają pojęcia w mało skuteczny sposób 
i nie mając najmniejszego pojęcia o prawach fizyki od razu uciekają do me-
tafizyki. Powoli zaczyna drażnić mnie to, że w galeriach, w tych lekkich pra-
cach z listewek, w tych książeczkach, w tych neonach pierdolonych, w tych 
pracach z drutu, z papieru, ze skóry z pięt lub z czegokolwiek innego co 
mogę teraz wymyślić na poczekaniu, pomimo pozornej „nowoczesności” 
wciąż unosi się zbyt humanistyczny zapaszek zbyt klasycznie pojmowanej 
poetyckości pojedynczych gagów, efemeryczności, jednorazowości, hołdo-
wany przez krytyków, bo lepiej czują się patrząc na sztukę przez pryzmat 
edukacji, która w przypadku krytyków i kuratorów też ma najczęściej ko-
rzenie zbyt humanistyczne. Strach przed zrobieniem czegoś, co jest napraw-
dę sprawcze (czyli naukowe podejście) jest często kompensowany ucieczką 
w zbyt impotencki humanizm. Naukowość nie wyklucza poezji, naukowość 
tylko podnosi to wszystko na wyższy poziom, dając szersze spektrum. Lą-
dowanie na księżycu spełnia wszystkie kryteria happeningu, w zasadzie nie 
ma powodu, by krytycy sztuki nie uwzględnili tego happeningu w swoich 

Norman Leto, Sailor, kadry z filmu, 2010, dzięki uprzejmości artysty Norman Leto, Sailor, kadry z filmu, 2010, dzięki uprzejmości artysty
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mętnych zestawieniach razem z grupą artystyczną o nazwie NASA. Mó-
wię to na krawędzi dowcipu, bo poza kilkoma wyjątkami, już do znudzenia 
od dziesięcioleci, happenerami są zazwyczaj wszyscy zbyt uduchowieni lu-
dzie robiący swoje pokątne akcje, gagi, o których wszyscy po paru dniach 
zapominają, co z kolei ma niby zwiększać współczynnik efemeryczności 
dzieła. Humaniści uwielbiają ów współczynnik efemeryczności dzieła. Im 
dłużej się przyglądam tej poetyckiej efemeryczności prezentowanej na ko-
lejnych wystawach, tym większą impotencję wobec życia czuję w tle. Nad-
mierna ucieczka w poezję nadal trwa. Nie ma się czego bać – to, że zdajesz 
sobie sprawę z tego, że księżyc jest zimną skorupą określonych minerałów, 
nie przeszkodzi ci w tym, żeby było fajnie podczas spaceru pod księżycem 
z półanorektyczną kochanką. Wynikający z edukacji podział na to co hu-
manistyczne i naukowe jest najgorszym podziałem jaki powstał i myślę, że 
sztuka za bardzo idzie w tamtą stronę. Są oczywiście artyści którzy z ko-
lei przeginają z naukowością, używają zbyt naukowego języka (żarliwość 
neofity). Ja staram się tego unikać, staram się tylko rzucić trochę światła na 
to, jak ciekawe możliwości wynikają z bardziej lodowatego spojrzenia na 
tak zwanego człowieka i na jego otoczenie. W moim filmie jest taka scena, 
w której Narrator karmi obolałą dziewczynę silnym środkiem przeciwbólo-
wym i zamiast bajki na uśnięcie opowiada jej na żywo, co właśnie dzieje się 
w jej organizmie. Używam tam własnoręcznie wykonanych, realistycznych 
i lodowatych wizualizacji medycznych, a mimo wszystko jest poetyckie jak 
cholera, choć wcale tego nie chciałem.

a jak długi jest ten film?

101 minut. Zrobiony jest głównie na pececie, w domu, nie potrzebowa-
łem więcej żeby powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Oczywiście jest 
parę scen nakręconych profesjonalną kamerą, np. scena ściągania bitmap 
z dziewczyny, z obiektywami, z dobrym operatorem i z ekipą, ale więk-
szość jest zrobiona na zwykłym pececie za 8000 złotych.

Jak zdobywasz wiedzę, którą później stosujesz w swoich pracach?

Czytam rzeczy, których humanistom nie chce się czytać. Czasami roz-
mawiam z kumplami neurobiologami, to są zawsze ciekawsze rozmowy 
niż rozmowy artysta-artysta. Nie studiuję, nie chodzę na seminaria – nic 
z tych rzeczy. Po prostu jeżeli czegoś potrzebuję do filmu, na przykład mu-
szę się dowiedzieć co neurobiologia wie dzisiaj na temat odczuwania tak 
zwanego bólu, to dzwonię do kumpla, który jest neurobiologiem, rozma-
wiamy przez dwa dni pod rząd i zaczynam się orientować w czym rzecz. 
Jest to fajne, bo po jakimś czasie wszystko zaczyna łączyć się w jedną ca-
łość, zaczynasz dostrzegać rzeczy z kilku perspektyw na raz. Niektórych 
artystów bardzo drażni chłodne spojrzenie na człowieka i dyskretne roz-
drażnianie takich jednostek sprawia mi cichą radość, gdy czuję, że znowu 
zaczynamy pławić się w ich efemeryce, zazwyczaj wyniesionej z akademii 
sztuk pięknych. To się jeszcze długo będzie utrzymywać.

Czy istnieje coś czego nie można zamknąć w liczbie?

Jest temu poświęcony jeden z rozdziałów mojego filmu, gdy narrator na-
rzeka, że przy obecnym stanie wiedzy i mocy obliczeniowej, głupi wiej-

ski kundel jest już obliczeniowym koszmarem. Do opisania jego zachowa-
nia potrzebne są już bardzo skomplikowane, szybko rozrastające się wzory, 
nie mówiąc o człowieku, nawet jakimś niewyrafinowanym wieśniaku, któ-
ry pozostaje daleko poza naszym zasięgiem obliczeniowym. Ale to pole też 
pomału zaczyna się już zapełniać pewnymi prawidłowościami, naukowcy 
powoli się do tego dogrzebią, opiszą zachowanie wieśniaka prawie idealnie, 
jednak znowu znajdzie się coś, czego przez jakiś czas nie będzie dało się 
ugryźć (szczęśliwi humaniści nazwą to Duszą Wieśniaka), potem naukow-
cy w końcu to uchwycą, humaniści się wkurwią i tak w kółko, bo to napę-
dza ewolucję.

Zastanawia mnie również u ciebie ta chęć komunikowania treści, które 

uznane za naukowe zwykle w życiu codziennym człowiek wypiera ze swo-

jego myślenia o świecie. 

Są to zwykle bardzo niewygodne treści. Zwłaszcza jeżeli uświadomisz 
sobie, że człowiek jest po prostu zlepem cząstek elementarnych i poza 
skomplikowaniem struktury nie różni się niczym od innych rzeczy, gdy 
uświadomisz sobie, że w twojej głowie płynie w zasadzie ten sam prąd, co 
w twojej pralce, tyle tylko, że płynie po niewyobrażalnie bardziej skompli-
kowanym okablowaniu.

Słuchaj Norman, a czym jest dusza?

Nie wierzę w coś takiego jak dusza w tym powszechnym rozumowaniu. 
Unikając niepotrzebnego patosu, duszą nazwałbym wszystko to, czego 
jeszcze nie udało się opisać matematycznie.

Norman Leto, Narrator i Nel, Sailor, kadr z filmu, 2010, dzięki uprzejmości artysty
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Nie ma jakiegoś wzoru na duszę?

Dlaczego ludzie zanim poznali materię, od razu wymyślili ducha? Na 
pewno pojęcie ducha musiało być potrzebne ludziom do przetrwania, 
skoro utrzymało się przez tyle lat i nadal trwa, ale boję się, że kładziemy 
na to za duży nacisk w sztuce, paradoksalnie hamując jej rozwój. Jest ja-
kiś strach, że jeśli wykluczymy duszę, to będzie tragedia. Osobiście nie 
przeszkadza mi to, że najprawdopodobniej jestem skomplikowaną gru-
dą cząstek elementarnych, które funkcjonują wedle fizycznych prawi-
deł, tych samych co każda inna rzecz. Na biologii uczyliśmy się o foto-
syntezie, o dziedziczeniu, o wszystkim z osobna, ale nikt nie powiedział 
wprost, że ludzie są zbudowani z tych samych pierwiastków chemicz-
nych co wszystko dookoła, a o naszej wyjątkowości decyduje nie żadna 
zagadkowa dusza, a stopień komplikacji ustroju przewyższający wszyst-
ko, co mamy w zasięgu wzroku. Na lekcjach religii, po dzwonku, mó-
wiono nam, że o wyjątkowości człowieka nad zwierzęciem decyduje tak 
zwana dusza. Później w ludziach zostaje jakiś bałagan pojęciowy, dziecko 
chłonie te sprawy jak gąbka, dziecko chce ufać księdzu, później nie ma 
czasu tego wszystkiego odkręcać, tu że dusza, że serce, po pierwszym za-
wale, w szpitalu mówią ci serce że to mięsień gładki, ci z kolei rozkłada-
ją ręce, że w tej książce to tylko taka symbolika była, ale gdy byłeś dziec-
kiem to ci tego nie powiedzieli, później obowiązki, praca, rodzina, nie 
ma czasu na myślenie o pierdołach i koniec końców tak nieokreślony-
mi w środku ludźmi łatwiej jest manipulować. Mówię teraz jak liceali-
sta, ale czasami, po dłuższej rozmowie z ludźmi dorosłymi okazuje się, 
że są w nich straszne, licealne zaległości dotyczące tego, jakimi prawa-
mi kieruje się natura.

Myślę, że twoje poglądy w wielu osobach mogą budzić strach.

Przed czym?

No nie wiem, utratą wyjątkowości na przykład? Przed wartościowaniem lu-

dzi?

Co do wartościowania: wszyscy to robimy, i jest hipokryzją mówienie że 
nie wartościujemy, jest kłamstwem mówienie, że to złe. Jeśli ty nie war-
tościujesz, to ludzi wartościuje twoje przodomózgowie, twoje układy sa-
mosterujące, jakkolwiek to nazwać czy tego chcesz czy nie, co gorsza, nie-
mal zawsze robi to pod kątem opłacalności, ty nie chcesz o tym słyszeć, to 
szeroki temat... Co do wyjątkowości: jesteśmy wyjątkowymi zlepami czą-
steczkowymi, najbardziej złożonymi w strukturze i w pięknej harmonii, 
wszystko chodzi jak w zegarku, choć jest organiczne, aż trudno uwierzyć 
jak się to schludnie trzyma. To mi wystarczy, żeby postrzegać człowieka 
jako twór wyjątkowy. Nie rozumiem potrzeby dodawania do tego jakiejś 
dodatkowej, obciążającej tak ładną konstrukcję, ornamentyki. Patrzenie 
na człowieka jak na skomplikowany zlep cząsteczkowy nie wyklucza wraż-
liwości, nie wyklucza płaczu, poczucia humoru, miłości i głębokich emo-
cji. Narrator Sailora patrzy na ludzi cynicznie i naukowo, na kobiety pa-
trzy niekiedy zbyt zwierzęcym okiem, jest zabawny i ma poczucie humoru, 
jest wrażliwy na czarno, momentami budzi politowanie w swoim poczuciu 
dumy. Umie kochać. Nie chcę mówić o nim za dużo.

Jak widzisz różnicę między kobietą a mężczyzną?

Jest to różnica w strukturze morfologicznej, różnice w strukturach mózgu, 
ciała, obydwa warianty tak samo potrzebne, żeby wszystko szło harmonijnie 
do przodu. Dla mnie w ogóle jest w tym momencie za dużo jakiejś społecz-
nej nerwicy w kwestiach płciowości, za dużo demonstracyjnego podkreśla-
nia różnic albo demonstracyjnego podkreślania podobieństw płci. Za duże 
halo świeci w tym punkcie, wszystkie te genderowe szarpaniny, natura i tak 
ostatecznie rozegra sprawy według swoich trudnych do przewidzenia reguł. 
To jeśli chodzi o kwestie płciowości w życiu, bo kwestia płciowości w szeroko 
pojętej sztuce kompletnie mnie nie interesuje, to zbyt wybiórczy temat, a każ-
da zbyt wybiórcza sztuka tonie szybko razem z tymczasową modą, na bazie 
której powstała. Myślę nawet o tym, żeby po wydaniu pierwszej wersji książki 
Sailor, gdzie narrator jest heteroseksualnym mężczyzną, w trzy godziny zro-
bić wersję drugą, podmieniając narratora na kobietę, i kompletnie nic więcej 
nie zmieniać – na tych 400 stronach. W ten sposób powstanie okrutny Sailor 
dla lesbijek. Później, w kolejne trzy godziny, w niezbyt wyrafinowanym żar-
cie, zamienię kluczowe kobiety w mężczyzn i wydam Sailora dla homoseksu-
alistów. Gdyby tak nie zmienić kompletnie niczego poza płcią postaci, czy hi-
storia nadal będzie wiarygodna? Nie zdziwię się, jeśli się okaże że dziwnym 
trafem wszystko dalej siedzi, mało tego – że wciąż brzmi wiarygodnie. 

Jest taka książka Słownik chazarski Milorada Pavicia, pamiętasz? Miała tom 

męski i tom żeński.

Oczywiście było kilka takich książek i filmów, które pokazywały tę samą 
rzeczywistość z perspektywy mężczyzny i kobiety, ale mi chodzi o lodo-
watą zamianę imion i niczego więcej. Ten nacisk na płciowość w tutejszej 
sztuce, chociaż na szczęście powoli już maleje, apogeum było 10 lat temu, 
i tak wciąż mnie drażni, owszem jest to społecznie istotne dla mniejszości 
seksualnych, ale w samej branży nie wnosi zbyt ciekawych rozwiązań. Jest 
to słaby i zbyt wąski trop, tak samo wąski jak całe to lewicowo prawicowe 
kopanie się po jajach. To moim zdaniem ślepa gałąź w sztuce.

Co więc według ciebie jest warte zainteresowania?

Dokładnie to o czym mówiliśmy – dążenie do możliwie całościowego 
uchwycenia rzeczywistości, od nowa, schludnie i od podstaw. Najlepiej za-
cząć od strony biologicznej i fizycznej. Na pewno nie od strony politycz-
nej, ani filozoficznej.

a co takiego daje nam to postępowe, naukowe spojrzenie na człowieka?

A co nam daje trzymanie się utartego schematu, podziału na duszę i cia-
ło, na serce i rozum, podział, który coraz słabiej pasuje do dzisiejszych re-
aliów, a pomimo rzekomej aktualności autorów, co niby trzymają rękę na 
społecznym pulsie, nadal występuje w niemal każdej książce jaką widzę, 
w każdym filmie, jaki powstaje? Postęp jest nieunikniony, bo takie są pra-
wa natury. Można go przyśpieszać, można go hamować. Oczywiście można 
go przyśpieszyć za bardzo, co będzie zagrożeniem dla gatunku i stąd wyni-
kają poważne wątpliwości dotyczące niektórych dziedzin nauki. Ludzie mo-
jego pokroju zachęcają do przyśpieszania, inni z kolei są za tym, żeby go 
trochę wyhamować – jest to taki układ samowyrównawczy, dzięki któremu 
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postęp utrzymuje się na bezpiecznym dla gatunku poziomie. Ruchy religijne 
w większości stosują mgły, ognie sztuczne i dogmaty czyli zakazy myślenia. 
To instytucje hamujące, też potrzebne – żeby wszystko nie poszło za szybko. 
Nie sądzę, żeby postęp naukowy miał się kiedyś skończyć ostrym cięciem, 
nie wierzę w skończoną teorię wszystkiego. Im głębiej będziemy kopać, tym 
więcej pytań będzie się pojawiać. Upraszczając: Parokrotnie wydawało się 
już, że naukowcy znaleźli najmniejszy element materii, a później okazywało 
się, że są jeszcze mniejsze, które zachowują się w jeszcze bardziej nieprzewi-
dywalny sposób. I znowu trzeba szukać kolejnych równań. I tak w nieskoń-
czoność, bo człowiek ma rozgrzebywanie w naturze. Nawet jak mówią, nie 
dotykaj, bo wybuchnie, to i tak w końcu zaczniesz grzebać. Z ciekawości. 
Dzisiaj nauka jest już bardziej pokorna i sceptyczna niż kiedykolwiek, ale nie 
oznacza to, że ci skurwiele w laboratoriach odpuścili sobie cokolwiek.

Dążysz do diagnozowania obecności struktury w wydarzeniach czy zjawi-

skach, które zwykle nie są postrzegane przez pryzmat jakiejś regularności, 

dającej się przewidzieć budowy, czy tak?

Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie. Ludzie mają problem wyobraża-
jąc sobie, że jeśli próbujemy kogoś opisać cyfrowo, algorytmiczne, to się 
pojawią klocki, że będziemy mieli do czynienia z potwornym uproszcze-
niem. Oczywiście, że to jest uproszczenie, ale przy odpowiedniej ilości da-
nych te klocki zrobią się takie małe, że otrzymamy chmurę danych i obraz 
zaczyna być bardzo płynny, niemal analogowy. Tak jak z rastrem drukar-
skim – gdy jest zbyt duży, nie widzisz nic, same toporne piksele, ale przy 
odpowiedniej rozdzielczości uzyskasz piękny, ludzki obraz, wiesz, taki 
„z duszą” jeśli ktoś to koniecznie chce usłyszeć.

Ludzie od zawsze marzą o tym, żeby odkryć tajemnicę i zobaczyć w jaki spo-

sób świat naprawdę działa, jak jest. Czy ty też masz takie pragnienie?

To jest ostre pytanie, ale chyba już odpowiedziałem wcześniej. Nie wiem 
czy ludzie o tym marzą. Na ogół ludzie marzą o spełnieniu czterech pod-
stawowych praw biologicznych i zazwyczaj na tym się kończy. Gniazdo, 
praca, samochód, stonowana rozrywka i ziemniaki z kefirem; doczekać 
wnuków, żeby mieć pewność, że łańcuch biologiczny się nie urwał. To 
wszystko, nie widzę w tym nic złego. Cała reszta, tak zwana tajemnica, 
to sprawy interesujące pojedyncze jednostki, dzisiaj najczęściej tonących 
w uniwersyteckich specjalizacjach. Do myślenia daje jednak też to, co po-
wiedział mi znajomy neurofizjolog: po pierwszym roku studiów neurofi-
zjologii i neurokognitywistyki, co wrażliwszej części studentów usunął się 
dotychczasowy grunt spod nóg, pojawiły się poważne problemy emocjo-
nalne, niektórzy studenci na rok stracili poczucie humoru zanim pogodzili 
się z niewygodnymi wnioskami płynącymi z badania mechanizmów nami 
rządzących, jeśli wiesz co chcę powiedzieć...

Rozmowa zarejestrowana w czerwcu 2010

Norman Leto – ur. 1980. Debiutancki, indywidualny pokaz prac Normana Leto 

miał miejsce w 2007 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Artysta 

przedstawił tam sekwencje wideo oraz cyfrowe symulacje zachowania tłumu 

(oparte na algorytmach sztucznej inteligencji). Wystawa nosiła nazwę Negatyw-

ne aspekty nadmiernej wolności w wieku lat 26. W tym samym roku został zapro-

szony do współpracy z reżyserem Krystianem Lupą nad sztuką teatralną Factory 

Two, do której przygotował sekwencje wideo wyświetlane podczas spektaklu. 

W 2007 roku powstała pierwsza ważna praca wideo wykonana w technice 3d 

Buttes Monteaux l. Rok później prace 3d Normana Leto były pokazywane na 

wystawie Establishment jako źródło cierpień (Centrum Sztuki Współczesnej Za-

mek Ujazdowski, Warszawa) oraz podczas grupowej wystawy Perfect Summer 

w nowojorskiej vertexlist gallery prezentującej sztukę nowych mediów. W tym 

samym roku rozpoczął pracę nad książką Sailor – częściowo autobiograficzną 

powieścią, w niecodzienny sposób pokazującą rozwój indywidualnej jednostki 

na tle rozkwitu nowych mediów i technologii, nie wyłączając gier wideo. Po-

wieść ma być gotowa jesienią 2010 roku. Prace Leto pokazywane były w Izraelu, 

Francji, a ostatnio w maju 2010 w Chelsea Museum of Art w Nowym Jorku.

O FILMIE

Film Sailor – luźno oparty na motywach książki pod tym samym tytułem. 

101 minut, kolor. Występują: Norman Leto, Lena Sułkowska, Kamila Rejman 

i inni. Premiera filmu odbędzie się podczas festiwalu Era Nowe Horyzonty / 

Wrocław, 22 lipca – 1 sierpnia www.enh.pl / oraz następnie w Warszawie – na 

przełomie września i października.

O KSIĄŻCE

Sailor – powieść. 400 stron o codziennym życiu ludzi, ludzi z ponadprzeciętnie 

gęsto tkanym mózgowiem. Książka ma się ukazać nakładem wydawnictwa  

40 000 Malarzy jesienią 2010 / www.40000malarzy.pl

aNOREKTYCZKa

Norman Leto, Sailor, str 301-302, fragment z dalszych rozdziałów, w któ-
rym narrator szuka pewnej modelki, anorektyczki, która pracowała w prze-
szłości dla Jacobsa.
[...] konfabulowałem przeróżne preteksty, żeby wejść na kliniczne oddziały. 
Żeby wejść, na chwilę stawałem się narzeczonym zmyślonych pacjentek albo 
ojcem nieistniejących pacjentów o losowo generowanych nazwiskach. Zdzi-
wicie się: większość placówek, większość klinik (nawet tych prywatnych) nie 
dba o bezpieczeństwo, a odwiedziłem w tych potwornych tygodniach ponad 
dwadzieścia z nich, obmalowując wzrokiem wszystkie kanciaste uda wypo-
czywających tam anorektyczek, przykryte cienkimi prześcieradłami, ludzkie 
sarny; Śnieg za oknami. Tak, ja również się nad tym zastanawiałem: Dlacze-
go tak aseksualne w pojęciu ogółu kobiety zawracały mi w głowie, zdalnie 
i nieświadomie pompując mi krew w krocze? Może chodziło o te ich wąskie 
uda, te poronne wąskie uda, co Nel zresztą mi kiedyś wytknęła z zaskakują-
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cą samoświadomością. Na przykład zbyt szerokie łuki ramion lub bioder, na 
oko sześćdziesięciokilogramowej pielęgniarki, na którą właśnię patrzę, ja-
wiły się jako zbyt toporne dla moich układów odpowiedzialnych za poczu-
cie kompozycji. Natomiast kąty proste anorektyczki na którą właśnie patrzy-
łem: nie. Dlaczego? Jeszcze tego nie rozpracowałem ale jestem pewien że 
można znaleźć jakiś trop. Inne detale: Czy przeszkadzał mi płytki oddech 
tych nowoczesnych anorektyczek o łagodnym fiolecie podskórnych żył, za-
raz pod kącikami wysuniętych ust? Czy przeszkadzała mi ich permanent-
na dezorientacja, to wieczne ogłuszenie, to przysypianie albo ta pozorna ła-
twość upolowania kruchych jak chrust, owiniętych kocem zbłęd z kliniki? 
Nie. Nic mi w nich nie przeszkadzało. A może byłem jednym z tych cieciów, 
co na siłę smakują w oryginalności? Być z tak szczupłą kobietą jest zawsze 
lepsze od panoszącego się wszędzie pedalstwa.
Kierując się do wyjścia krwistoczerwonym korytarzem kliniki dla anorekty-
czek (była to naprawdę krwista czerwień ścian, chyba jako przeciwieństwo 
anemii, dyskretna zachęta do miesiączkowania, oklaski dla pomysłowego 
dekoratora wnętrz), łagodnie potrąciłem ramieniem jedną z tych chudych 
królewien poronnych. Spacerowała po korytarzu. Mijaliśmy się – zawadzi-
łem ją niby niechcący i choć w klinice ślisko, nie przewróciła się, bo ja też je-
stem lekki. Grysik łagodnie chlapnął jej na rękaw a koc spadł jej z ramienia.
- Przepraszam – powiedziałem.
- Nie szkodzi – blada, niebieskie oczy, próbowała schylić się po puszysty 
bladoróżowy koc w anemiczną kratę, ale nie wiedziała, co zrobić z miską 
i łyżką. A jednak, nie taka znowu na krawędzi: jadła kleik.
Przełknęła, w zawstydzeniu wytarła średnio ukrwione usta zbrukane po-
karmem, moje zawsze czujne układy z miejsca odnotowały tą kruchą dłoń, 
na palcu obrączka ślubna; Schyliłem się i podałem koc samodestrukcyjnej 
istocie, anorektyczka odłożyła kleik na korytarzową ławę, obok. Odległe 
pielęgniarki odnotowały to z niepokojem. Zapytałem ją o imię.
- Rexy.*
Lekko się odchyliłem, patrząc na nią nieufnie, wyglądała jak podręczniko-
wa modelka na odtruciu.
- Rexy?
- Tak właśnie.
- Rexy w nomenklaturze świata mody? – wciąż myślałem że ze mnie kpi.
- Takie przezwisko.
Czyli modelka. Zaczęła czyścić z grysiku rękaw piżamy. Opuściłem głowę 
i marszcząc czoło patrzyłem na własną dłoń w czarnej skórzanej rękawicz-
ce Zegna, właśnie zakładałem ją do wyjścia; wciąż trzymając za dolną kra-
wędź rękawiczki przez chwilę galopowałem palcami w powietrzu, wiecie, 
takie miniatury skórzanych spodni biegnącego zwyrodnialca. Kilka sekund 
na obmyślenie taktyki dalszej rozmowy. Jak wspomniałem wcześniej, po-
lowanie w szpitalu nie wchodziło w grę, chociaż była to ładna dziewczyna; 
byłem tu dzisiaj wyłącznie z zawodowych przyczyn, bez planów na jakie-
kolwiek interakcje z tymi diwami jadłowstrętu. Swoją drogą, po obejrzeniu 
kilkunastu sztuk, mam przeczucie, że muszą być oziębłe w łóżku.
- Rexy... – powiedziałem w końcu – a ona podniosła głowę znad rękawa, 
kontrolując lewym okiem odległe pielęgniarki. Zadałem anorektyczce po-
spolite pytanie:

 – ...czy mogłem cię już gdzieś widzieć?
- Nie wydaje mi się – odpowiedziała lekko ochrypłym głosem, jej zęby, po-
mimo że białe to jednak ciemniejsze od cery. Wyglądała na kokainistkę 
albo na heroinistkę. Wciąż ładne włosy choć trochę matowe, piękna kobie-
ta. Jej mydlane kości policzkowe. Musiałem stąpać ostrożnie. Przyłapałem 
się właśnie na tym, że na obecnym etapie bryły swojego życia spaceruję 
po krawędzi własnych zboczeń. Chwilowy zastrzyk ostrzegawczego roz-
sądku, pytający mnie rzeczowo: „Co ty, do chuja, robisz w klinice dla ano-
rektyczek?” okazał się za słaby, żebym z miejsca wyszedł. Uśmiechnąłem 
się szeroko, obserwując jak ofiara wciąż ściera grysik z rękawa. Pluła wła-
śnie małą, anemiczną śliną na dużą plamę grysiku, żeby ją usunąć, następ-
na pierdolnięta, w której zaczynam się durzyć.
- Schodzi – powiedziała do siebie, lekko wyłupiaste oczy. 
- Rexy. Czy ty nie jesteś czasem tą modelką, aktorką od Jacobsa, ale nie 
Marca Jacobsa tylko od tego drugiego?
- Nie wydaje mi się – powiedziała, wciąż czyszcząc rękaw (kokainiści gład-
ko kłamią).
- Nie wydaje ci się. Ale masz męża, Rexy, prawda? – zapytałem z uśmie-
chem na ustach. Plamy juz dawno nie było, ale supermodelka wciąż tarła. 
- Tak. Mam męża i dwóch synów.
- Wybacz mi wścibskość, ale... gdzie oni teraz są?
- Gdzieś się kręcą, dokładnie nie wiem. – powiedziała, podnosząc w koń-
cu głowę znad rękawa. Kocie oczy.
- Gdzieś się kręcą. Rozumiem. 
Bez wątpienia była modelką Jacobsa, bez wątpienia widziałem ją na tam-
tym przyjęciu sylwestrowym, wtedy, gdy odpalali flary, gdy Jacobs próbo-
wał werbować Nel do filmu. Czas mija, czyste pielęgniarki na nas patrzą 
bo przerwałem jej w posiłku. Entropijny stan moich skórzanych butów też 
mógł je razić bo wciąż nie zaszyłem nowojorskiej dziury. Widziałem że 
pielęgniarki rozmawiały już o nas, rozmawiały o nietkniętej misce, zaraz 
tu przyjdą, więc powiedziałem do anorektyczki:
- Rexy. Ty jesteś modelką Jacobsa. Poznaję Cię. Widziałem Twoje zdjęcia 
na okleinach autobusowych. 
Chuda dziewczyna udawała, że nie rozumie. Kontynuowałem: 
- Twój mąż i obaj synowie zginęli dwa lata temu. W tym... w tym... – schy-
liłem głowę, gestykulowałem zimną ręką w czarnej skórzanej rękawiczce – 
...w tym happeningu Jacobsa, w północnej Afryce. Rok 2007, T. L. Jacobs, 
„wojna o pokarm”, mieszane media na pustyni, 20x20km, przecież mają 
ten film wszędzie w kolekcjach, i owszem, Jacobs to ważny performer.
- Dziwne. 
- Dziwne?
- Bardzo Dziwne. Bo chodzą słuchy, że to ty jesteś modelem u Jacobsa – 
powiedziała.
[...]

PRZYPIS:

* – Rexy, jako połączenie wyrazów Sexy oraz Anorexy, neologizm wprowadzony 
w 2007 roku przez Kate Moss w jednym z wywiadów. Z niezrozumiałych dla mnie 
względów słowo to nie przedarło się do powszechnego użytku.
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KADrY 
Z rZECZYWISTOŚCI
Tekstów o sztuce nie 
jestem już w stanie 
czytać, nużą mnie 
one potwornie, są 
zbiorami kalek, które 
nie generują żadnej 
wiedzy ani informacji. 
Moje zdjęcia traktuję 
jako rodzaj ready-
made. Jest tam 
więc wszystko, co 
mogłabym zrobić, 
ale nie zrobię, 
bo to już istnieje 
w rzeczywistości 
– z Agnieszką 
Brzeżańską rozmawia 
Agata Pyzik.
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W wydawnictwie Sternberg Press ukazała się właśnie monografia, podsu-

mowująca ostatnie lata twojej twórczości, pod charakterystycznym tytu-

łem L’artiste, le modele et la peinture (Artysta, model i obraz). Są tutaj re-

produkcje,  obrazów,  zdjęć i kadrów z filmów, ale sama książka wydaje mi 

się być konceptualnym przedmiotem. Jednak to, co widzimy, to zazwyczaj 

końcowy efekt, manifestacja jakiegoś dłuższego procesu twórczego, inte-

lektualnego, który jest bardzo trudno zrekonstruować. Uderza mnie wielość 

mediów i kwestionowanie zwyczajowego użycia medium. Ponieważ książka 

stara się widzieć to jako całość, chciałabym spróbować, choć nie wiem, czy 

mi się to uda, nie rozkładać twojej sztuki na czynniki pierwsze…

Nie jestem osobą, która miałaby press-kity, one-linery czy gotowe wy-
powiedzi. Sztuka w ogóle jest taką dziedziną, która nie ma być pod-
ręcznikiem, tylko raczej czymś, z czym każdy ma się zmierzyć na wła-
sną rękę. To nie mają być odpowiedzi, ale otwarcie na coś. Staram się 
wiec solidnie do każdej pracy przygotować. Jeśli ktoś chce przy tej oka-
zji rozprawiać o sztuce czy o historii sztuki, to oczywiście może, jednak 
ktoś, kto nie zajmuje się sztuką, nie będzie przygotowany do tej rozmo-
wy i zobaczy tam wątki, które z historią sztuki nie mają wiele wspól-
nego. To, co da się ogarnąć za pomocą jednego zdania, nie może być 
w ogóle nazywane sztuką, nie sądzę, aby tam coś było – wtedy to jest 
martwe, nic się tam nie dzieje. Wobec mojej sztuki mam dwie silne re-
akcje i nic pomiędzy – albo ktoś czyta wszystkie kody i widzi relacje po-
między rozmaitymi elementami, albo odbiorcy nie są w stanie zobaczyć 
w tym niczego. Nie mam jednak żadnej misji edukacyjnej. Posługuję się 
bardzo tradycyjnymi mediami – nie znam mediów nietradycyjnych, nie 
ma żadnych nowości, są tylko coraz sprawniejsze narzędzia. W ostat-
nich kilkudziesięciu latach nie pojawiły się żadne nowe narzędzia, któ-
re wniosłyby coś rzeczywiście nowego do sztuki. Chyba, że mi teraz po-
wiesz, że jest inaczej?

Oczywiście, te tak zwane nowe media mają po kilkadziesiąt lat co najmniej. 

Dlatego interesuje mnie jak to jest gdy młody artysta, który dopiero zaczy-

na swoją drogę, styka się nagle z edukacją artystyczną, która mówi mu, że 

może on albo malować obrazy, albo rzeźbić, albo wykonywać grafiki, albo 

majstrować przy tzw. nowych mediach, które są już bardzo stare.

Doświadczyłam dokładnie tego. Nie było z czego wybierać, każdy wy-
bór oznaczał to samo. Nie można też zbyt wiele oczekiwać od współcze-
snego systemu edukacyjnego, ukształtowały go zupełnie inne interesy, 
niż te, które powinien spełniać dzisiaj i jest on nastawiony na utrwala-
nie patologicznego stanu rzeczywistości. Poza nauką technik, które trze-
ba opanować.

Poruszam ten wątek w związku z twoim opuszczeniem polskich aSP i wy-

jazdu na czteroletnie studia do Japonii, gdzie poddałaś się całkowitemu re-

setowi mentalnemu – przez pierwsze lata nie znałaś języka, nie mogłaś się 

komunikować.

To była decyzja podyktowana wcześniejszą edukacją artystyczną, musia-
łam ją wymazać ze swojego systemu, bez tego nie byłabym wolnym czło-
wiekiem.

Interesuje mnie twój stosunek do malarstwa. Przyszłaś do malarstwa 

późno, w tym sensie, że współczesny artysta przychodzi do malarstwa po 

wszystkich dwudziestowiecznych rewolucjach.

Żeby uprościć tę sprawę, porównałabym malarstwo np. do tańca. To jest po-
trzeba robienia czegoś fizycznego. A jeśli się pracuje nad czymś fizycznie, jest 
szansa, że będzie to w stanie w jakiś pół-magiczny sposób przekazać jakąś 
esencję czy ducha. Widziałabym więc obrazy jako obiekty wręcz magiczne. 
Choć obawiałabym się o tym rozmawiać, jest to tak bardzo poza paradygma-
tem, w którym się znajdujemy. Mimo że nie chciałam ukrywać, że tamten wy-
jazd to był bardzo solidny reset i starałam się wyzbyć swoich dotychczasowych 
uwarunkowań, to nigdy nie wydawało mi się sensowne zmarnowanie energii, 
którą włożyłam w naukę i w część mojego życia. Jeśli poświęciłam na coś kil-
kanaście lat, nie mogę udawać, że tego nie ma, to byłoby marnotrawstwo ener-
gii. Nie miałam jednak poczucia, że to właśnie malarstwo jest współczesnym, 
zrozumiałym tematem w sztuce – większość malarstwa, z którym mamy do 
czynienia jest nudna, żenująca i nieciekawa. Świadomie zmagam się jednak 
z żenadą w sztuce. Stąd ten cytat z Mary Hellman w książce.

Tak, porozmawiajmy o sposobie, w jaki przemieszałaś w książce obrazy ze 

sfotografowanymi fragmentami-cytatami z książek. To są książki o sztuce, 

ale też filozoficzne, naukowe, eseje. Bardzo lubię prace takich artystek jak 

Louise Lawler i Silvia Kolbowski. Chodzi mi o sposób, w jaki zderzasz tekst 

z obrazem.

W książce znajduje się to, co czytam, zmagam się z tekstem. Czytam dużo 
więcej niż oglądam i pracuję, są to dla mnie bardzo ważne punkty odnie-
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sienia. Od jakiegoś czasu, początkowo jako własne notatki, żeby pamię-
tać, co mnie zainteresowało, fotografuję te fragmenty. Jednak odwoływa-
nie się w mówieniu o sztuce do jakich źródeł wydawało mi się zawsze 
bardzo łatwe…

a jest to jak wiadomo, plaga tekstów o sztuce, nawtykać jak najwięcej po-

równań, lenistwo umysłowe…

Teraz tekstów o sztuce nie jestem już w stanie czytać, nużą mnie one po-
twornie, są zbiorami kalek, które nie generują żadnej wiedzy ani informa-
cji, zazwyczaj jałowym tekstem. Jednak sama też nie umiem pisać. Mam 
ogromny szacunek do ludzi, którzy potrafią pisać, najlepiej w krótkim tek-
ście. Żeby napisać dobry, krótki tekst, trzeba myśleć o tych wszystkich rze-
czach, których się nie napisze i zdecydować się na pewien zestaw różnych 
referencji. Wielość uwarunkowań, z których zdaje sobie sprawę podczas 
pisania sprawia, że umieszczenie tego wszystkiego w jednym tekście pro-
wadzi tylko do spiętrzenia chaosu.

Wymieniłam Louise Lawler nie po to, żeby epatować nazwiskami, ale dla-

tego, że pewien impuls wydaje mi się wam wspólny: zakwestionowanie już 

nawet nie tylko obrazu, ale uwypuklenie kontekstu, relacji w jakiej znajduje 

się on do reszty uniwersum przedmiotów. Jest taka słynna fotografia Law-

ler, pudełka zapałek z napisem „Why Pictures Now?” i jedna z jej muzeal-

nych serii Every Other Picture, gdzie obraz sąsiaduje z otwartym schowkiem 

magazynowym. granice widzialności się zacierają. Lawler podkreśla już na-

wet nie totalną zależność tego, co się za dzieło sztuki uzna od kontekstu, ale 

w ogóle przygodność tego, co wizualne.

Ona jest dla mnie bardzo ważna, to świetna artystka. Tytuł książki Artysta, 
model i obraz, można odczytać jako obserwatora, obiekt obserwacji i me-
dium. Jest to też książka o autorstwie, o tym, jak autor i pozostałe elementy 
wpływają na siebie, są nierozwiązywalne. W tym mieszczą się inne zagad-
nienia: medium, autorstwa, to, jak działa percepcja.

Te 3 elementy w tytule to zarazem warunki epistemologiczne czy ontolo-

giczne, żeby dzieło zaistniało.

Żeby zaistniała rzeczywistość. Tytułowy obraz to jest fotografia – obraz 
Picassa, widniejący na plakacie, który spłynął w deszczu. Tytuł pochodzi 
więc od jego wystawy i cudownego przypadku rozmycia się obrazu, który 
udało mi się zarejestrować. Moje zdjęcia traktuję jako rodzaj ready-made. 
Jest tam więc wszystko, co mogłabym zrobić, ale nie zrobię, bo to już ist-
nieje w rzeczywistości i jedyną rzeczą, którą staram się robić, jest ustawie-
nie mojej percepcji w ten sposób, by to dzieło zauważyć. Niczego jednak 
nie organizuję ani nie produkuję – jest to kadr z rzeczywistości.

To zdjęcie/nie-zdjęcie z Picassem jest rodzajem nie-obiektu. Jest obrazem 

i zarazem nim nie jest. Jest przedstawieniem czegoś i zarazem komenta-

rzem do sztuki – w końcu jest to plakat z wystawy jednego z artystów, który 

jest sztandarowym nazwiskiem sztuki XX wieku. Niewygoda mojej pozycji 

polega w tym momencie na tym, że staram się opisać coś , co nie jest ob-

razem, że w ogóle próbuję to opisywać, bo to kwestionuje status obrazu. 

Fotografując tego Picassa nie stworzyłaś jednak kolejnego obiektu, z jednej 

strony „powtórzyłaś” to, co już istniało, z drugiej jednak tylko ty to zobaczy-

łaś. Więc zostaje utrzymana ruchomość twojego statusu jako osoby, która 

wytwarza dzieła sztuki.

Tak – jednocześnie czując się materią i obiektem tego, co wydaje mi się 
decyzją właściwie filozoficzną. Tutaj najchętniej odwołałabym się do per-
spektywy taoistycznej.
Na tym zdjęciu plakatu, w tytule, jak i we wszystkich pracach, jakie są w tej 
książce, ważne jest też, że jestem kobietą, czyli wcześniej tradycyjnym 
przedmiotem malarstwa. Jedna z prac dotyczy Artemisii Gintelleschi. Bar-
dzo dużo z tych nawiązań do historii sztuki, które się tutaj pojawiają, to na-
wiązania do historii takiej, jaką ona była zaprogramowana z męskiej per-
spektywy. Co mnie zarazem bardzo śmieszy i wydaje mi się swego rodzaju 
dowcipem, to że ja znajduje się w takiej sytuacji. Sto lat temu byłabym 
modelką, kochanką, żoną, kurwą, czy czym tam jeszcze – nie miałabym 
jednak szans na pozycję, w której mogę być twórcą, bo taka była historia 
naszej kultury. Dlatego cieszę się, że w Polsce rozmawia się o parytetach. 
Wcześniej tego jakby nie zauważano. A to jest problem percepcji.
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To prawda, chociaż próbuje się to zamazywać. artysta może być wszystkimi 

tymi trzema rzeczami wymienionymi w tytule. Malarstwo jest też proble-

mem pewnych form. Mnie uderza cielesność, erotyzm w twoich pracach. Na-

gle pojawiają się elementy erotyczne. Jest to gra z widzem, który nagle roz-

poznaje elementy form cielesnych. Fascynuje mnie sytuacja współczesnego 

malarstwa figuratywnego, tego, ze nadal próbuje się eksperymentować 

z formą nawiązującą do rzeczywistości – na płótnie. Interesuje mnie też, jak 

sobie radzisz z nadmiarem obrazów, które funkcjonują w ikonosferze.

Nie do końca potrafię mówić o malarstwie. Jest tu jednak kilka funda-
mentalnych rzeczy. Po pierwsze, obrazy, które wchłonęłam. Odwołu-
je się tutaj do obrazów z początków mojej edukacji artystycznej, która 
zaczęła się bardzo wcześnie. Mam coś w rodzaju powidoków. Moje ma-
larstwo to jest całkowita improwizacja wynikająca z danego momen-
tu i nie ma w tym niczego wymyślonego przed. Chcę, żeby to wynikało 
samo z siebie i było adekwatne samo z siebie, zaistniało dla samego sie-
bie i rozwinęło się w ten sposób. Za każdym razem obraz jest dla mnie 
odkryciem. Maluję właściwie po to, żeby przeżyć tę cudowną chwilę, 
kiedy to coś się materializuje. Jestem świadkiem tego, jak coś samo się 
ze mnie wyraża i się materializuje. To właśnie mnie interesuje w ma-
larstwie – rzecz, która chce się pojawić. Nie jest to proces wynikający 
z tego, co bym wcześniej wymyśliła. Dzieje się to z siebie, podobnie fo-
tografia. Oczywiście nie bierze się to z niczego, tylko z tego, kim ja je-
stem. W pewnym sensie jest tak, jakbym ja się tu nie znajdowała. W Ty-
becie istnieje pewne przeświadczenie dotyczące tekstów – tekst czeka na 
to, żeby ktoś go odkrył.

Żeby został napisany.

Ale to nie chodzi już nawet o taką boską inspirację – chodzi o to, żeby ktoś 
je znalazł.

ale też nie z intencją, żeby coś znaleźć. Raczej zdając się na –że użyję tego 

wyświechtanego słowa, które nie wiem, czy cokolwiek jeszcze znaczy – in-

tuicję…?

Nie znamy siebie na wskroś i nie wiemy, skąd pochodzą nasze myśli, jeśli je-
steśmy bardzo uważni, wiemy, co uwarunkowało przyjście tej myśli. Czasem 
jednak, jeśli się nad nimi intensywnie pracowało, myśli się pojawiają gotowe. 
Tak samo na przykład opisują swój proces naukowcy i tak samo opisuje swój 
proces każdy szczery twórca – te rzeczy się pojawiają, czasami gotowe.

Czyli jest to coś w rodzaju odkrycia. Przypomina mi się Struktura rewolucji 

naukowych Thomasa Kuhna.

Tak jak ze zdjęciami. Mogę podróżować, chodzić, mogę zaplanować, gdzie 
pojadę, co będę chciała zobaczyć. Uważam synchroniczność za realnie ist-
niejące zjawisko – to, co chcę zobaczyć, może się przede mną po prostu 
zmaterializować. Jednak w ten sposób po prostu robię zdjęcia – staram się 
tak ustawić sobie percepcję, że te rzeczy się przede mną materializują.

Jaki był impuls, który skłonił cię do fotografii? Co daje fotografia, czego nie 

daje malarstwo?

Jeśli mogę coś sfotografować, już nie muszę tego malować. Ważne jest dla 
mnie adekwatne użycie medium – powinno to być najprostsze użycie da-
nego medium. Jeśli coś jest fotografowane, nie miałoby sensu przemalo-
wywanie tego. Malowanie nic by już nie dodawało. Jeśli znajduję zdjęcie 
w gazecie, to pokazuję kartkę z gazety, a nie maluję na jego podstawie ob-
raz. Kiedyś jednak to też mi się zdarzało, podobało mi się to spiętrzanie cy-
tatu z cytatu, który już był cytatem. Jednak wybrałam formę oszczędniej-
szą przekazania tego, co do mnie dociera i tego, co jest.

a Richter, który robił dokładnie to – czyli przemalowywał fotografię?

Bardzo go lubię. Jednak wtedy to było ciekawe, ponieważ on tworzył w zu-
pełnie innej rzeczywistości, teraz potrzebujemy już innych technik.

Richter uniejednoznacznił medium. Poszerzył zakres tego, co widzialne, czy 

pomyśli się o jego cyklu szarych obrazów, czy o cyklu o RaF.

Wtedy malarstwo w jakiś sposób uwiarygodniało przekaz. Wydaje mi się, 
że wtedy to było po prostu intelektualnie frapujące. Jednak dziś jesteśmy 
przyzwyczajeni już do znacznie bardziej wyrafinowanych gier z cytatami, 
i to nawet nie my jako ludzie zajmujący się sztuką, ale każdy odbiorca ob-
razów, każdy, kto ogląda telewizję.

Mam wrażenie, że podążaniem za nowymi sposobami funkcjonowania ob-

razów była twoja najnowsza wystawa w DaaD, Playlist. Skorzystałaś w niej 
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z serwisu Youtube, czyli czegoś, co jest jednym z najpopularniejszych i wpły-

wowych sposobów rozpowszechniania obrazów, filmów, teledysków, treści 

wizualnych, który kształtuje percepcję.

Tak, z tego względu jest dla mnie ważne, że robię to z mojego punktu wi-
dzenia i używając, po raz kolejny, najprostszych mediów. Użyłam Youtuba 
właśnie dlatego, że jest czytelny, zrozumiały, najprostszy.

Opowiedzmy chwilę o tym projekcie. Odbył się on w ramach pobytu twór-

czego w Berlinie DaaD, jednego z najlepszych stypendiów, przyznawane-

go przez tajne gremium i to artystom, których oni sami wybierają. Nie ma 

też żadnych wymagań dodatkowych, artysta ma pozostawioną całkowicie 

wolną rękę, jak wykorzysta to stypendium. Efektem końcowym twojego po-

bytu, chociaż nie musiałaś się na niego decydować, była wystawa Playlist. 

Trójkanałowa projekcja, jak to się mówi. Są to trzy 1,5 godzinne playlisty – 

kolekcje obrazów, klipów muzycznych, fragmentów programów telewizyj-

nych, z których większość dotyczy popularnych form nauki, ezoteryki, mi-

stycyzmu. Jest to też refleksja nad czymś, co było popularnym połączeniem 

nauki i filozofii, czyli New age.

Zderzyłaś w bardzo wyrazisty sposób obrazy różnego pochodzenia. Po 

skompilowaniu umieściłaś swoje playlisty w Internecie, są one dostępne 

na Youtubie. jednak postanowiłaś to potem pokazać również w galerii, na 

wielkich ekranach, z muzyką. Interesuje mnie, dlaczego zdecydowałaś się 

na ekspozycję, skoro środowiskiem naturalnym tych filmów jest Internet?

To treść jest najważniejsza, skupmy się jednak na medium. Na Youtube 
jest oczywiście „oryginał” wystawy. I każdy, kto będzie chciał go sobie od-
tworzyć, może to zrobić w każdej chwili. Nie było więc sensu przenosić do 
galerii czegoś, do czego każdy ma dostęp w domu. Również z powodów 
technicznych nie bardzo jest sens pokazywać rzeczy online – projekcje są 
wiec offline – również dlatego, że możliwości galerii na to nie pozwalały. 
To zresztą nie jest istotne. Mój wybór filmów został poprzedzony bardzo 
starannym reasearchem i pokazuję wyłącznie to, co uważam, że przekazu-
je interesujące mnie treści. Pokazałam to w charakterze wielkich projekcji 
dlatego, że zależało mi na efekcie zanurzenia się w tej przestrzeni, fizycz-
nego bycia w tym. Bardzo zależy mi na tym, żeby one się jednocześnie na 
siebie nakładały. W podobny sposób sama oglądam rzeczy w Internecie 
i chciałam oddać ten efekt. Zależało mi też na wrażeniu przeładowania – 
information and image overload, kiedy jesteś w środku, doświadczasz tego 
w sposób fizyczny. Gdyby to było małe i oglądane po kolei, jak w interne-
cie, nie byłoby tego efektu. A jeśli jesteś w środku i otacza cię to ze wszyst-
kich stron, i jednocześnie jest bardzo intensywny przekaz, na wszystkich 
poziomach: muzycznym, wizualnym, emocjonalnym, intelektualnym. Za-
leżało mi na tym, żeby to było intensywne, działo się nawet, jeśli nie śledzi-
ło się pilnie obrazów – dlatego, żeby nie było fragmentaryczne. Nie jestem 
do końca zadowolona z tego, ze do prasy wypłynęły screenshoty pojedyn-
czych obrazów z projekcji – jest to bowiem coś, co powinno istnieć tylko 
w ruchu, a obrazy powinny się nakładać. Nie wymagam jednak od niko-
go, żeby prześledził 5 godzin filmów od początku do końca – dużo cie-
kawszym doświadczeniem dla widza będzie po prostu wejść do środka. To 
może być nawet 5 minut. One nie są zsynchronizowane, tak więc za każ-

dym razem co innego się na siebie nakłada. Głośniki zawiesiłam powy-
żej – jeśli znajdziesz się pod głośnikiem, słyszysz głównie jeden kanał, jeśli 
odejdziesz parę kroków – nakładające się kanały. Nigdy jednak nie słyszysz 
pojedynczego, odseparowanego kanału.
Zależało mi na stworzeniu sytuacji doświadczenia – koncentracji, dzię-
ki której doświadczasz fragmentu. To nie jest coś, co się gdzieś zaczyna 
i gdzieś kończy, nie ma przebiegu linearnego. Przekaz, jeśli będzie wystar-
czająco silny, zmusza percepcję do wejścia na inny poziom funkcjonowa-
nia, nie – intelektualnego, ale położenia, żeby to się po prostu działo. Każ-
dy indywidualny umysł jednak przefiltruje je sobie po swojemu. Każdy jest 
wtedy autorem swojego przeżycia. Możesz też obserwować samego siebie. 
Jest to ciekawe przeżycie, którego się nie ma przed ekranem komputera.

Jeśli chodzi o to przeciążenie obrazami – mnie osobiście ono raczej przera-

ża. Niemożliwe jest, jak powiedziałaś, mówiąc o pisaniu, uchwycenie jedno-

czesności. Wchodząc do galerii na Playlist, zderzamy się z pewnym chaosem 

– i jak rozumiem, to wrażenie dezorientacji jest celowe.

Zwłaszcza, że większość tych klipów posługuje się cytatem, posługuje 
się found footage czy recyklingiem – one się wzajemnie nakładają. Czę-
sto zdarza się, że posługują się tymi samymi cytatami, jeśli chodzi o ich 
warstwę formalną. Zresztą wybrałam oczywiście takie wideo, które mnie 
zachwycają formalnie. Podoba mi się pewnego rodzaju nieprofesjonalna, 
nieartystyczna twórczość i język, którym się ona posługuje.

Opowiedz więc o treści intelektualnej tego projektu. Uderzył mnie sposób 

przemieszania poważnego dyskursu naukowego z piosenkami pop i prze-

dziwnymi elementami kultury wizualnej, których nie zauważamy.
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To nie jest projekt o New Age, od tego chciałabym się zdystansować. Nie 
jest to bynajmniej przedmiot mojej fascynacji, choć z innej strony oczywi-
ście jest (śmiech). Pojawiają się w nim koncepcje, które są dla mnie bar-
dzo ważne w tłumaczeniu rzeczywistości, nawet jeśli w europejskiej trady-
cji intelektualnej raczej rzadko się do nich odwołujemy. Jeden z kanałów 
pokazuje osoby ważne z punktu widzenia historii myśli. Wybrałam do 
niego referencje naukowe: pojawia się tam Michi Okaku, pojawia się fi-
zyka kwantowa, pojawia się Antony Garret Lisi, który jest autorem dłu-
go oczekiwanej teorii wszystkiego – jest to bardzo wybitny współczesny fi-
zyk, ciekawy przypadek, bo istotne są dla niego też proste wybory życiowe. 
Pojawiają się pisarze, filozofowie, których cenię: Terrence Mc Kenna, An-
thony Wilson, autorzy, którzy w swoim życiu akademickim i pozaakade-
mickim są niekwestionowanymi autorytetami z mojego punktu widzenia. 
Na centralnym kanale zaś pojawiają się wyłącznie przekazy od kosmitów. 
W formach, które wychodzą od tekstów – wybrałam takie, które są spój-
ne i intelektualnie ciekawe, oferujące maksymalne spektrum perspektywy, 
a dotyczą tego jak wyjść z obecnej sytuacji, dotyczą naszych wyborów filo-
zoficznych – jak zdecydowaliśmy się urządzać i rozumieć świat. Na ostat-
nim kanale pojawiają się zaś narzędzia – mini wykłady, i te są prawdopo-
dobnie najbardziej „newage’owe”.
Cały ten zestaw stanowi referencję do cyklu wystaw, które robiłam przez cały 
poprzedni rok. Dzięki temu materiałowi, można zrozumieć tytuły moich wy-
staw i prac i to, do czego ja się odwołuję. To trochę jak przypisy w książce.

Czyli jest to cos w rodzaju kompaktowego zbioru dla krytyka, który miałby 

się zajmować twoją twórczością? Ironiczny komentarz do prób rozumienia 

bądź niezrozumienia twojej wcześniejszej sztuki, którą pozostawiłaś bez 

komentarza? Ciekawi mnie, dlaczego się na to zdecydowałaś? Oprócz tego, 

ze sama forma jest frapująca.

Dlatego, że uważam, że to warto wiedzieć. Robię te prace po to, aby prze-
kazywały w inny sposób to, o czym jest mowa w tych materiałach. I jest to 
coś, czego nikt, kto chodzi na wystawy, czyta i pisze, nie bierze pod uwagę, 
chociaż praktycznie każdy tego doświadcza, jesli uczestniczy w popkultu-
rze, ponieważ wszędzie te wątki są dziś obecne, na zasadzie jakiegoś echa. 
Ja pokazuję to, co sama napotkałam i nie jest to w żadnym razie obowią-
zująca interpretacja. Jest to raczej wypełnienie braku, ponieważ nie czuję 
też potrzeby tłumaczenia czy tworzenia referencji w postaci nawiązywa-
nia do innych artystów.

Dlatego też ten komentarz wydaje mi się ironiczny. Jest to komentarz do 

sposobów wykorzystywania tej wiedzy, rozpowszechniania jej. Wydaje mi 

się też, że sztukę się w jej dyskursie próbuje wypreparowywać z innego kon-

tekstu. Mamy wręcz do czynienia z jakimś nawrotem do modernistycznej 

formy. Tymczasem cały czas zachodzi masa zjawisk. Ten zestaw wideo jest 

pokazem teorii, które doprowadziły nas do momentu, w którym się znaleźli-

śmy, a który jest, delikatnie mówiąc, nieciekawy.

Cieszę się, że zauważyłaś ironię tego projektu. To, co jest na mojej playli-
ście to raczej propozycja alternatywnego spojrzenia, wyjścia poza paradyg-
mat, inna interpretacja rzeczywistości. Jest dla mnie jasne, że nie możemy 

sobie tłumaczyć świata na znane i praktykowane dotychczas sposoby. Wy-
daje mi się, że mamy do czynienia z absolutnie przełomowym momentem, 
w którym musi ulec zmianie system wartości. Po prostu, ziemia ulega za-
gładzie. Cześć referencji w Playliscie dotyczy spekulacji na temat tego, co 
dalej? Co zrobić, żeby zmienić to podejście. Część skupia się na poziomie 
prywatnym. Gospodarka, polityka, oparte są na rabunku, morderstwie, 
wyzysku, wszystko, czym się możemy cieszyć, jest efektem nieustannego 
morderstwa. Obecna katastrofa w Zatoce Meksykańskiej, gdzie dochodzi 
do rozlewu ropy przez koncern BP, podobnie, jak klarownie dostrzeżo-
ny przez wszystkich kryzys ekonomiczny, są ostateczną tego manifestacją. 
Musimy szukać dróg wyjścia, na każdym poziomie: prywatnym, politycz-
nym, w kwestii zdrowia, w związkach.

Rozmowa zarejestrowana w czerwcu 2010 w Warszawie

agnieszka Brzeżańska – ur.1972 w Gdyni. Malarka, fotografka, autorka filmów 

wideo. Studiowała w ASP w Gdańsku (1992-1995), w Warszawie (1995-1997) 

oraz National University of Fine Arts and Music w Tokio (1998-2001). W roku 

2009 przebywała na stypendium DAAD w Berlinie. Współpracuje z wieloma ga-

leriami, jak AP4-ART z Genewy, Sorcha Dallas Gallery z Glasgow, Hotel w Lon-

dynie czy Broadway 1602 z Nowego Jorku. Jej prace znajdują się m.in. w kolek-

cji Saatchi Gallery z Londynu. Wydawnictwo Sternberg Press wydało właśnie 

jej pierwszą monografię L-artiste, la modele et la peinture. Mieszka i pracuje 

w Berlinie i w Warszawie.

Agnieszka Brzeżańska, L’artiste, le modele et la 
peinture, Sternberg Press, 2010
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Michał Gayer, Śmiertelny wypadek (Fatality), dzięki uprzejmości artysty

CO PAN CHCIAŁ 
PrZEZ TO 
POWIEDZIEĆ?
Często pyta się 
artystę, co Pan chciał 
przez to powiedzieć? 
A to pytanie bez 
odpowiedzi, bo każdy 
nawet poznawszy 
interpretację 
autora, odbierze 
dzieło po swojemu – 
z Michałem Gayerem 
o transmisji wrażeń 
na linii artysta-widz 
oraz reprodukcjach 
informacji, rozmawia 
Alek Hudzik.
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śląsk to ciekawy region. Co tu się właściwie dzieje?

Zacznijmy od tego, że na Śląsku nie ma żadnych galerii, ŻADNYCH. 
Oprócz Kroniki w Bytomiu nie istnieją właściwie miejsca, gdzie prezen-
towana jest sztuka współczesna. Jest jeszcze BWA w Katowicach, ale to też 
jest państwowa galeria. Galerii komercyjnych, niezależnych, które repre-
zentowałyby młodych artystów nie ma. Młodzi artyści, nie mają szansy ze-
tknięcia się z rynkiem. Może nie jest to pokolenie, a raczej generacja, którą 
gdyby pokazać na kolejnej z odsłon wystawy Nie ma sorry, dałaby pesymi-
styczną ilustrację sytuacji, kiedy po studiach nie ma co robić. Środowisko 
sztuki w Katowicach jest głównie akademickie.

Ty sam pracujesz na akademii Sztuk Pięknych. Uczysz techniki czy myśle-

nia?

To bardzo ciekawe, skończyłem ją rok temu i jeszcze nie czuje się pracow-
nikiem.(śmiech) Ja uczę pewnej filozofii, którą sam wyznaję. Każdy ma 
w sobie coś i jeśli jesteśmy szczerzy w naszych działaniach, a jest to recep-
ta którą każdy zna, owocuje to tworzeniem czegoś oryginalnego, czegoś co 
nie będzie puste. Trzeba nauczyć się rozpoznawać punkt, w którym jeste-
śmy sobą, a to wcale nie jest prosta umiejętność. Gdy mówimy o tym co 
w nas siedzi, to jesteśmy w stanie powiedzieć najwięcej i najciekawiej. In-
formacja z wnętrza jest najmniej zapośredniczona, najczystsza i najorygi-
nalniejsza, bo inni nie widzą tak jak my. Tego uczę studentów i student-
ki. To co robią, robią w sposób właściwy tylko im. Obojętnie jaki to będzie 
problem i czy w ogóle to będzie problem. W jaki sposób to zrobią, to już 
ich sprawa. Nie ingeruję w ich metody, ważne żeby robili to szczerze. Sam 
musiałem przejść jakąś drogę, znaleźć własny sposób.

Mówisz o zdolnościach do komunikacji, o przekazywaniu informacji.

To jest coś co mnie bardzo interesuje, i to już od dawna. W każdych rela-
cjach czy to międzyludzkich, czy międzypaństwowych, komunikacja jest 
zniekształcona przez to, że dwie jednostki muszą się porozumieć. I sam 
fakt, że muszą się porozumieć, zniekształca przekaz, który wychodzi od 
jednej i trafia do drugiej z nich. Gdyby można przesyłać tę informację 
w nienaruszony sposób, wtedy mój problem by nie istniał. Wtedy nie po-
trzebny byłby „kod”, sposób przekazu, przesyłu informacji. Ten sposób, 
sam w sobie jest nowym tworem. Ten kod nigdy nie spełni swojej funk-
cji w pełnym wymiarze. Założenia kodu wydają mi się utopijne, w swo-
im idealnym wymiarze pełnego przekazu informacji. Trochę ekstremal-
nie to ujmując, komunikacja jest niemożliwa. My możemy się tylko z tym 
pogodzić albo nie.

No tak, ale jednak sztuka to jest jakiś kod, ty musisz się posługiwać kodem, 

żeby nawiązać kontakt.

Tak, ale czy ja nawiązuje kontakt? To dla mnie nie do końca pewne. Prze-
syłam informację, ale czy ta informacja trafia do odbiorcy? Ja nie jestem 
w stanie tego sprawdzić, nie jestem w stanie wejść w czyjąś skórę i powie-
dzieć, tak on odbiera to identycznie. My mamy taką automatyczną wiarę, 
że ktoś odbiera naszą informację tak jak my ją wysłaliśmy, to taka umo-
wa między wszystkimi stworzeniami. Natomiast żadne ze stworzeń nie jest 

w stanie potwierdzić, że kod został odebrany prawidłowo. Tym bardziej 
artysta, chociaż nie wiem czy prawidłowo to dobre słowo. Problem w tym, 
że prawidłowy to taki, jaki wydaje się być prawidłowym według nadaw-
cy. Często pyta się artystę, co pan chciał przez to powiedzieć. A to pytanie 
bez odpowiedzi, bo każdy nawet poznawszy interpretację autora odbierze 
dzieło po swojemu.

Obserwowałem relacje ludzi, którzy pojawili się na wernisażu twojej wysta-

wy. Wszyscy bardzo chcieli odczytać kod. Odkodowanie to bitwa z widzem?

Nie, zdecydowanie nie. Zepsuty kod, czyli zielone wiatraki pokazane także 
w Galerii Program, odczytane zostały tak, jakbym chciał kogoś na coś zła-
pać. Tak to interpretowano już rok temu. Rozumiano to tak, że ja łapie ko-
goś, na tym że on stara się odczytać jakieś treści, a praca to tylko tytułowy 
zepsuty kod. To nie tak, ta praca w taki prosty sposób, może zbyt prosty 
i stąd ta interpretacja, miała pokazać, że trzeba wierzyć w to coś w dziele. 
Coś, czego wprost nam nie podano, coś czego nie widać gołym okiem. To 
była zresztą bardzo optymistyczna wizja. Niestety zdawałem sobie sprawę, 
że będzie to mogło zostać odczytane w taki sposób.

Czyli, że kod istnieje i da się go odczytać?

Raczej, że są pewne sprawy w pracach artystów, które wychodzą na jaw 
kiedy zaczynamy się przyglądać. Zawsze coś jest, ale nie zawsze to widzi-

Michał Gayer, Zepsute kody, rysunek, dzięki uprzejmości artysty
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my, to jest problem komunikacji. Mnie to martwi, bo nawet ludzie „zakrę-
ceni” na punkcie sztuki sami w taki sposób odbierają prace artystów. Niby 
patrzą, ale nie widzą. Ja sam często wchodzę do galerii, patrzę i myślę, że 
wiem o co chodzi w każdej z prac. Widzę wideo – aha znam sztukę wideo, 
rozumiem. Oglądam prace, ale nie wkręcam się w nie. Patrzę, wychodzę, 
a chyba powinienem się wkręcić.

a jak to się stało, że tak radykalnie zmieniłeś swoje zainteresowanie, chyba 

kiedyś byłeś bardziej mroczne, myślę tu o tych związanych z gestapo.

Ach, to jest bardzo podobna sprawa. Tu też chodzi o kody. Medialne, ar-
chiwalne przesłanki, które dla przeciętnego odbiorcy są nie sprawdzalne. 
Nie możesz zweryfikować informacji na temat tak odległych wydarzeń. 
Pozostaje wiara ekspertom, telewizji, itp. 

aha, myślałem, że te tak formalnie odległe prace są raczej wynikiem zainte-

resowań lokalną historią.

Trochę, ale naprawdę są bardzo spójne z najnowszymi pracami. Może na 
co dzień nie myślę o tym, ale czasem mnie to uderza, to zapośrednicze-
nie informacji. Ona w pewnym momencie staje się zupełnie czymś innym, 
znaczy coś innego, zaczyna żyć własnym życiem.

Więc co ci siedzi w głowie?

Chyba właśnie ta komunikacja, w szerokim pojęciu międzyludzka, mię-
dzykulturowa, historyczna. Informacja i jej charakter. Na ile jest zapośred-
niczona, na ile jest zmanipulowana. Nie chodzi tu o teorie spiskowe, ale 
pewne nieświadome manipulacje, które widać dopiero z boku, obserwu-
jąc. Dziś można siedzieć w domu i mając Internet możesz mieć informa-
cje z całego świata, ale czy ktoś te dane sprawdza? Pojechałeś gdzieś, żeby 
odwiedzić miejsca widziane w Internecie i przekonać się na własnej skórze 
jak to wygląda w rzeczywistości? Czasem jest tak, że nie tyle nie chcemy, 
co nie możemy sprawdzić informacji. Książka, telewizja, Internet, to inter-
fejs, poznajemy go swoimi aparatami, swoim interfejsem. Dodając do tego 
fakt, że zdjęcie zrobił aparat, ktoś je skompresował, wydrukował, wycho-
dzi nam całkiem inny byt. To jest niesamowite, ta estetyka kompresji, re-
produkcji, czy kopii filmowej. Czasem wydaje mi się, że to czym posługuje 
się artysta to właśnie ten filtr, kolejny aparat reprodukcji informacji. Infor-
macji, która trafia do nas już wielokrotnie przetworzona. To mnie fascynu-
je. Poza tym zawsze zastanawiałem się nad tym jak to jest być kimś innym, 
jak to jest patrzeć na świat z czyjejś perspektywy (śmiech). 

Spróbujmy więc innej perspektywy. Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, 

jako ośrodki sztuki wciąż się rozwijają i uciekają Katowicom. Czy jako ar-

tysta jakoś z tym opóźnieniem walczysz? Czy nie łatwiej byłoby po prostu 

przenieść się do „centrum”? W końcu mieszkasz na śląsku, a jednak ostatnia 

wystawa miała miejsce w warszawskiej galerii Program.

Może akurat ja nie mam aspiracji robienia czegoś, co wypromowało by ten 
region, ale moi koledzy z Ośmiornicy mają tego typu pomysły. Ośmiorni-
ca jako grupa twórcza się rozpadła, jednak nadal mamy ze sobą kontakt. 
Wszyscy jesteśmy bardzo emocjonalnie związani ze Śląskiem. Ode mnie 

Michał Gayer, 851, dzięki uprzejmości artysty
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Michał Gayer, 1.06.2010, ilustracja do książki Poza Ziemią, dzięki uprzejmości artysty
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wyszedł ostatnio pomysł, żeby zamiast wozić je do Warszawy, gdzieś tu na 
Śląsku zacząć sprzedawać prace. Koledzy mieli już wiele takich planów, na 
przykład stworzenia parku rzeźby na terenach poprzemysłowych. Ja za-
wsze robiłem coś dla siebie, mogę pracować w odosobnieniu, nie potrze-
buję wyjazdu. W przypadku pracy artystycznej wyjazd nic nie zmienia, 
wszystko jest na mail, telefon, nikt mi nie każe przychodzić na ósmą rano 
w konkretne miejsce. Pracować muszę sam.

Klimat Katowic, chociaż organizacyjnie może nie sprzyja, jednak inspiruje. 

Taki na przykład romantyczny industrial. Jak ty widzisz ten mikroklimat?

Trzeba się przyzwyczaić. Jest tu specyficzna uroda, którą trzeba docenić, 
zauważyć coś fajnego w tym industrialnym, surowym klimacie. To miasto 
jest po prostu brudne, ale pod tym brudem zwłaszcza w architekturze, kry-
je się coś trudnego do opisania, coś co tak pociąga. Dla mnie to jakiś sen-
tyment, może nie odzwierciedlający moich przeżyć, ale to wizytówka, ten 
modernizm przykryty szaroczarnym pyłem. Czasem sobie tak myślę, gdy-
by się przenieść w lata 30. XX w. to wyglądałoby to na pewno bardzo no-
wocześnie. Miasto mimo wszystko nadal zachwyca.

Pewnie, taki na przykład Spodek. Często mówi się, że śląsk to taki kosmicz-

ny krajobraz. Zrobiłeś ostatnio serię rysunków inspirowanych moskiewskim 

Muzeum Podboju Kosmosu. Co to za historia?

Zaczęło się w antykwariacie na katowickim dworcu PKP. Kupiłem Poza 
Ziemią, Ciołkowskiego. To taki wizjoner z dziedziny kosmonautyki z po-
czątku XX w., a Poza Ziemią to jego powieść fantastyczno-naukowa. To hi-
storia grupy uczonych różnych narodowości. Najbardziej genialny jest Ro-
sjanin. To on wpada na pomysł budowy pierwszej rakiety przeznaczonej 
do podróży kosmicznych. Akcja dzieje się w 2017 roku. I to mnie z po-
czątku zaciekawiło. Jako pewnego rodzaju dowcip historii, ale nie tylko. 
Tak na poważnie. Nie jestem w stanie polecieć na księżyc czy orbitować 
wokół Ziemi. Nie wiem co się dzieje w kosmosie. Dla mnie pierwsza ra-
kieta jest nadal wyobrażeniem. Postanowiłem zilustrować książkę rysun-
kami na podstawie zdjęć pewnej znajomej, która odwiedziła w wakacje to 
moskiewskie muzeum. Bo tylko tak mogę oglądać kosmos, kosmonautów 
i ich rakiety. Mam zdjęcia koleżanki, która była w muzeum, do którego nie 
dotrę, bo jest zbyt daleko. To duże zapośredniczenie, ale już i tak mniejsze, 
niż zdjęcia z Internetu. Tym razem chcę wykorzystać materiał, który jest 
mi w pewien sposób bliski. Te czyjeś zdjęcia z wakacji są właściwie jedy-
nym połączeniem pomiędzy mną a podbijanym kosmosem. To, że pocho-
dzą z Rosji, że wszystko w naszych sklepach było kiedyś polsko-radzieckie, 
że miałem rosyjskie zabawki, że na chodniku ludzie zza wschodniej grani-
cy rozkładali i sprzedawali te zabawki, a ja przechodząc obok nich, wraca-
łem ze szkoły. Mieliśmy w domach radzieckie projektory, aparaty. A rów-
nocześnie Rosjanie podbijali kosmos. To wszystko wiąże mnie bardziej 
z tymi zdjęciami, z eksponatami, modelami, które tam widać i które sta-
ram się narysować, niż z legendarnym podbojem kosmosu.

Skoro mamy takie problemy komunikacyjne na ziemi, między sobą, czy 

jest sens pogłębiać frustrację podróżami w kosmos i szukaniem kosmitów? 

Z nimi komunikacja też nie musi być lekka.

To bardzo ciekawe pytanie. Ale to nie są problemy. Bo ja przecież wykorzy-
stuję tę trudność w komunikacji. Prawdopodobnie bez niej nie miałbym 
pomysłów. Co do kosmitów, ta książka, o której mówiłem, jest w pewnym 
sensie obca, bo przedstawiona w niej przez autora wizja odległej przyszło-
ści będzie się działa już za siedem lat. To nasza przyszłość, bardzo bliska, 
ale my już to wszystko znamy, ponieważ modele rakiet znajdują się w mu-
zeach. Według książki, rakiety w ogóle jeszcze nie powstały. To taki fal-
start. Książka jest zabawna, niesamowita, alternatywna, można ją potrakto-
wać również jako podręcznik, według którego zbudujemy rakietę w 2017r., 
można pominąć kawałek ludzkiej historii – w tym sensie to jakby spotka-
nie z czymś zupełnie obcym, z innego świata. Z drugiej strony – to na-
dal tylko książka, całkiem przyziemna, powszednia rzecz. I chyba tak już 
mam, że – jasne, szukam takich kosmitów, lub znajdują się sami, ale patrzę 
na nich stojąc na chodniku, nigdzie nie odlatuję. Więc raczej, a mogę po-
wiedzieć tylko ze swojego punktu widzenia, nie ma sensu wystrzeliwać się 
w kosmos, nie dlatego, że może być gorzej, tylko dlatego, że jest dobrze.

Michał gayer ur. 1984 Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, 

obecnie asystent w pracowni malarstwa. Współtworzył enigmatyczną grupę 

Ośmiornica. Mieszka i tworzy na Śląsku. Swoje wystawy prezentował w kato-

wickim BWA i bytomskiej Kronice. Ostatnio jego prace można było oglądać 

w warszawskiej galerii Program. Jego prace poruszają semantyczne problemy 

języka i komunikacji jako takiej. Szczególnie interesuje się strukturami poro-

zumiewania się także na płaszczyźnie dzieł sztuki.

Michał Gayer, 9.09.2010 (griby), ilustracja do książki Poza Ziemią, dzięki uprzejmości artysty
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Jonas Mekas, As I Was Moving Ahead, Occasionally 
I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2001
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PYTAJ WIATr, 

DLACZEGO WIEJE

Dla mnie polityka 
to styl i sposób 
bycia. Promuję 
swoją politykę 
przez filmowanie 
momentów 
szczęścia i piękna. 
Opowiadam się za 
nimi – z Jonasem 
Mekasem, jednym 
z najważniejszych 
twórców 
amerykańskiego kina 
awangardowego, 
rozmawia Paulina 
Gorlewska.
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Zawsze irytuje się Pan, gdy ktoś mówi o Panu jako o dokumentaliście. a jed-

nak przyjechał Pan na 50. Krakowski Festiwal Filmowy, który poświęcony 

jest kinu dokumentalnemu, żeby odebrać nagrodę Smoka Smoków…

Denerwuję się, dlatego że nie jestem dokumentalistą. Termin „film dokumen-
talny” wiąże się dla mnie z konkretnym etapem historii kina. Dokumenty po-
wstawały w latach 30. i 40. w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Jakiś reżyser wybierał sobie temat – najczęściej coś, co uważał za złe zjawisko 
w społeczeństwie – i kręcił odpowiedni materiał, który miał ilustrować tezę. 
Dziś dokumenty robi na przykład Michael Moore. W moim przypadku spra-
wa wygląda zupełnie inaczej. Ja po prostu idę przez życie z kamerą w torbie. 
Czasem, sam nie wiem dlaczego ją wyjmuję i kręcę to, co widzą moje oczy. Ni-
gdy nie mam żadnego planu czy scenariusza. To, co sfilmuję na pewno w jakiś 
sposób odzwierciedla mnie samego, mówi więcej o mnie niż o rzeczywistości, 
więc można chyba powiedzieć, że dokumentuję samego siebie.

Jak zatem nazwałby Pan swoje filmy? Od 1949 roku kręci Pan materiał ze 

swego życia. Czy są to dzienniki filmowe?

Tak, mogę powiedzieć, że prowadzę coś na kształt filmowego dziennika. 
Chociaż pełny tytuł mojego pierwszego filmu dobrze opisuje moją prakty-
kę: Dzienniki, notatki, szkice inaczej znane jako Walden. Robię notatki moją 
kamerą i czasem są one dłuższe – wtedy przypominają szkice. Tak ująłem to 
w 1968 roku i wciąż jest to aktualne. Po czterdziestu latach? Niewiarygodne!

a co z autobiografią? Czy filmuje Pan swoją autobiografię?

Jeśli zbierze się wszystkie moje filmy, to są one autobiograficzne, bo opo-
wiadają o moim życiu. Pewnie w którymś momencie będzie można o nich 
mówić jako o autobiografii, ale nie taki był mój zamiar.

Nie znam innego filmowca, którego projekt jest tak totalny. Odkąd kupił Pan 

swoją pierwszą kamerę Bolex, nie przestał Pan filmować. Trwa to już sześć-

dziesiąt lat i cały ten czas jest uwieczniony na taśmie filmowej, czy ostatnio 

– w formie cyfrowej. Nikt inny chyba tego nie zrobił i nie robi?

Ależ ja nie kręcę wszystkiego. Włączam kamerę tylko wtedy, gdy coś mnie 
zainteresuje. Może to być drzewo czy ulica, mogą to być moi przyjacie-
le lub rodzina. I wtedy filmuję na przykład pół minuty albo kilka sekund. 
Nie mam zatem zapisu pełnych sześćdziesięciu lat, ale rzeczywiście mate-
riału jest mnóstwo, tysiące godzin. Nie przychodzi mi na myśl artysta, któ-
ry robiłby coś podobnego.

Skąd u Pana ta potrzeba nieustannego utrwalania fragmentów rzeczy-

wistości?

Nie mam pojęcia. To tak, jakby pytać wiatr, dlaczego wieje.

No dobrze. Od czasu do czasu montuje Pan materiał i tworzy film. Kiedy i dla-

czego?

Większość swoich filmów montuję dlatego, że ktoś mnie o to poprosi. Moi 
przyjaciele lub jakieś galerie pytają: „Czy masz coś, co moglibyśmy poka-
zać? Damy ci tyle pieniędzy, ile potrzeba”. Jakże mogę odmawiać? A potem 
montaż zajmuje mi kilka lat.

Długo czeka Pan zanim zmontuje taśmę filmową. Czasem nawet kilka dzie-

sięcioleci.

O, to dlatego, że robiłem bardzo poważne błędy, gdy montowałem mate-
riał na bieżąco. Rzeczywistość była zbyt blisko. Potrzebuję dystansu, aby 
stwierdzić, że coś co nagrałem mnie interesuje i może być ciekawe dla in-
nych. Bo tworzę filmy, by dzielić się nimi z przyjaciółmi.

a gdy kończy Pan jakiś utwór, to jest to dla Pana zamknięty rozdział?

Nie, nigdy nie kończę filmu. Używam danej taśmy wielokrotnie. Nawet te-
raz wybieram kadry z moich wczesnych utworów i robię odbitki na papie-
rze fotograficznym. To się nigdy nie kończy. Wiem, że wielu filmowców 
uważa, iż jest to niemalże profanacja, że trzeba gotowy film zostawić i ni-
gdy do niego nie wracać. Ja nie akceptuję takiej reguły, dla mnie raz nagra-
na taśma wciąż od nowa otwiera możliwości. 

Czy Pana kino jest polityczne?

Jest polityczne w takim sensie, że prezentuje mój stosunek do życia i świa-
ta. To, co filmuję i jak to robię, pokazuje co szanuję i lubię w świecie. Od-
krywa mój sposób widzenia, mój sposób życia, to co pochwalam i to, 
wobec czego się sprzeciwiam. Dla mnie polityka to styl i sposób bycia. 
Promuję swoją politykę przez filmowanie momentów szczęścia i piękna. 
Opowiadam się za nimi. Nie nagrywam tego, co opisałbym jako brzydo-
tę lub okropieństwo. Tego jest za dużo. Nie chcę tego promować. Już samo 
zobaczenie brzydoty wpływa na człowieka, przynosi smutek. Nie jest do-
brze, gdy ludzkość grzebie w swojej strasznej przeszłości i patrzy na obra-
zy okrucieństwa.

Kiedyś powiedział Pan, że kino jest niewinne.

Oczywiście! Kamera jest tylko narzędziem, jak nóż. Nożem można kro-
ić chleb, a kamerą tworzyć poetyckie kino. Ale niektórzy ludzie używa-
ją noża, by zabijać, zaś w kinie powstaje kłamliwa propaganda. Zresztą 
człowiek nie jest zły, to ideologie są złe. Dlatego każde słowo, czyn i myśl 
są ważne, mają wpływ na rzeczywistość. Ja staram się pokazywać innym 
piękno.

Nie uważa Pan siebie za amerykańskiego artystę. Mówi Pan o sobie, że jest 

Litwinem w Nowym Jorku.

To prawda. Nie znam Ameryki, ale znam i kocham Nowy Jork. Kino jest 
częścią kultury światowej i do niej należę.

a jak ważna jest dla Pana Litwa?

Ojczyzna nie jest dla mnie bardzo ważna. Powiedziałbym, że jest drugo-
rzędna. Urodziłem się w małej wiosce Semeniszki. Do ósmego roku ży-
cia musiałem zajmować się bydłem, byłem pasterzem. Dopiero wtedy po-
szedłem do szkoły. W czasie wojny musiałem uciekać z bratem Adolfasem 
przed Sowietami. W drodze do Wiednia zatrzymali nas Niemcy. Praco-
waliśmy przymusowo w fabrykach i w niemieckich gospodarstwach. A po 
wojnie tułaliśmy się przez trzy lata po obozach dla wysiedlonych. To był 
najgorszy okres w moim życiu. W 1949 roku dostaliśmy się do Nowe-
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go Jorku. Przez bardzo długi czas czułem się wykorzeniony i cierpiałem 
z tego powodu. Ale z biegiem czasu zacząłem to oceniać inaczej. Wykorze-
nienie to oderwanie od czegoś, do czego było się bardzo przywiązanym. 
Czułem się jakby przerwano pępowinę łączącą mnie z matką, rodziną, 
krajem i ludźmi. Ale teraz, gdy patrzę wstecz, to myślę, że to było bolesne, 
ale nie złe. Dobrze się stało, że zostałem wykorzeniony, bez tego pozostał-
bym tam, gdzie byłem. Nie mam pojęcia, co by się ze mną stało. Po pierw-
sze zostałbym zastrzelony, za napisanie antysowieckiego artykułu. Tak, na 
pewno bym zginął. Ale nawet gdyby sytuacja polityczna była normalna, je-
śli bym tam został, to moje życie wyglądałoby inaczej. Zapewne dalej pi-
sałbym wiersze. Ale nie stworzyłbym tomiku, który uważany jest za moje 
największe osiągnięcie – Idylli semeniszkańskich. Bez wykorzenienia nie 
mógłbym ich napisać, bo trzeba być na zewnątrz, by coś zobaczyć. Zo-
stałem wrzucony w kompletnie inny świat, znalazłem się w Nowym Jor-
ku, zadomowiłem się w kinie. Cieszę się zatem, że zostałem wykorzeniony. 
Wszystko, co mi się przytrafiło, było dobre. Nie było nic, może kilka drob-
nych wydarzeń, które nie byłyby dobre. I każde było dla mnie nauką. By-
cie wykorzenionym jest konieczne. Ale tylko dla mnie. Mój brat, który do 
dziś mieszka w naszej rodzinnej wiosce jest szczęśliwy i za nic nie chciał-
by nigdzie wyjechać.

Na Litwie był Pan poetą, stworzył Pan z kolegami teatr. Dlaczego w Stanach 

ostatecznie wybrał Pan kino?

Ale ja wciąż piszę wiersze po litewsku! Co roku w Litwie ukazuje się jed-
na moja książka i tak już od dziesięciu lat. Nigdy nie przestałem być poetą. 
Pochodzę z małej wioski, wszystko wyglądało inaczej niż w mieście, gdzie 
był teatr, kino. Miałem może dwanaście lat, gdy po raz pierwszy dowie-
działem się, że istnieje coś takiego jak teatr. Do gimnazjum poszedłem do 
większego miasta Birże, ale tam też nie było ani kina, ani teatru. Pierwszy 
raz zobaczyłem przedstawienie, gdy przyjechała trupa aktorska ze sztu-
ką Pirandella. Obejrzeliśmy ją z kolegami i postanowiliśmy założyć teatr. 
Złapaliśmy bakcyla. I podobnie – nigdy nie zdecydowałem się zostać fil-
mowcem. Po prostu czasem nagle coś zaczyna nas fascynować i poświę-
camy temu swoje życie. Ale z poezją było inaczej. To pojawia się w bar-
dzo wczesnym dzieciństwie, kiedy zaczyna się zainteresowanie słowami 
i dźwiękiem. Pamiętam bardzo wyraźnie swoje początki w poezji, miałem 
pięć lub sześć lat. Recytowałem wiersze.

Przepiękny film Wspomnienia z podróży na Litwę opowiada o Pana pierw-

szym powrocie do ojczyzny po prawie trzydziestu latach. Mówił Pan w wy-

wiadach, że wtedy filmował Pan tylko to, co zachowało się w Pana pamięci.

Tak, fotografowałem to, z czym czułem jakiś związek. To były moje wspo-
mnienia o ludziach i miejscu, w którym się wychowywałem. Podczas tej 
podróży nie wiedziałem kiedy będę miał następną szansę by przyjechać 
ponownie. Związek Radziecki był wciąż bardzo zamknięty. Bardzo utrud-
nione było dotarcie do wiosek, nie zabraniano natomiast zwiedzania Wil-
na. Szczęśliwie zdołałem zdobyć pozwolenie na wizytę w mojej rodzinnej 
wsi. Chciałem utrwalić tyle, ile tylko mogłem: miejsca, ludzi, czynności.

Jonas Mekas, Happy Birthday to John, 1996
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a czy teraz podczas filmowania mają na Pana wpływ wspomnienia?

Być może. Coś każe mi kręcić jakieś konkretne szczegóły i wydarzenia. 
One coś dla mnie znaczą. Nagrywam je dla siebie. Myślę, że w każdym 
przypadku łączą się one z moimi wspomnieniami. 

Ktoś nazwał to ekstazą filmowania.

Tak, wspomnienia są bardzo ważne. Na przykład gdy jestem z przyjaciół-
mi: śpiewamy, wygłupiamy się, być może światło pada w jakiś miły sposób. 
To jest bardzo skomplikowane, ale myślę, że ten moment, gdy decyduję się 
włączyć kamerę i sfilmować moich przyjaciół, związany jest ze szczęśliwy-
mi chwilami, które przeżyłem w przeszłości. Teraz inną taką chwilę chcę 
utrwalić na taśmie filmowej. Jest w tym jakaś ekstaza. 

Odwiedza Pan Litwę dosyć często, prawda? Co Pan myśli o jej współczesnym 

obliczu?

Ostatnio bywam tam raz w roku. I widzę zmiany. Litwa staje się coraz bar-
dziej interesująca. Ale wciąż obecny jest rozłam pomiędzy dwoma pokole-
niami. Między ludźmi, którzy przytłoczeni są sowieckimi doświadczenia-
mi a młodymi. Różnica jest ogromna. Najbardziej denerwuje mnie jednak, 
że zniknęły tradycyjne napoje i potrawy. Zapomniano jak naprawdę po-
winny smakować nawet najprostsze placki ziemniaczane. Ale chyba muszę 
się z tym po prostu pogodzić. 

W Nowym Jorku stworzył Pan podstawy dla rozwoju i promocji kina awan-

gardowego. Założył Pan pierwsze poważne czasopismo filmowe w ameryce 

„Film Culture”, spółdzielnię dystrybucyjną Film-Makers’ Cooperative, archi-

wum filmowe anthology Film archives i wiele innych instytucji. Był i jest Pan 

bardzo zajętym człowiekiem, ale nie widać tego w Pana filmach. Pojawiają 

się za to sławy: między innymi andy Warhol i jego gwiazdy, Yoko Ono i John 

Lennon, allen ginsberg.

Te wszystkie sławy były moimi przyjaciółmi, spędzałem z nimi czas i trak-
towałem jak normalnych ludzi. Oni nie brali mego filmowania na poważ-
nie i dzięki temu, gdy ogląda się ich na ekranie, widzi się ich prawdziwe 
życie. Tak się zachowywali. Podobnie jest ze mną – jeśli ktoś chce mnie po-
znać, powinien oglądać moje filmy.

Ostatnio wyprowadził się Pan z Soho, które dzięki Panu stało się modną 

dzielnicą. Jaki był powód tej przeprowadzki?

Kiedy przybyłem do Nowego Jorku przez dwa i pół roku mieszkałem 
w dzielnicy Williamsburg razem z innymi litewskimi imigrantami. Potem 
uciekłem na Manhattan. Przez trzydzieści lat żyłem w Soho, które począt-
kowo było jedną wielką ruiną. Ale gdy zaczął się ruch Film-Makers’ Co-
operative wszystko zaczęło się robić komercyjne i nudne. Dzielnica stała 
się modna i wkrótce wprowadziły się tam wielkie sklepy. Więc Greenpo-
int, gdzie obecnie mieszkam, wydawał się być dobrą alternatywą. Jako pol-
ska republika ta dzielnica jest bardzo interesująca, ale i bardzo konserwa-
tywna. Ale myślę, że za trzy lub cztery lata wszystko się zmieni. Słyszałem 
już, że Polacy sprzedają swoje domy i się wyprowadzają. Niedługo wszy-
scy zostaną wykupieni. 

Wiele Pana filmów jest dostępnych na Pana stronie internetowej. Czy trak-

tuje Pan Internet jako nowe medium filmowe?

Internet jest dziś najlepszą, najefektywniejszą formą dystrybucji filmów. 
Tak jak kiedyś pożegnałem się z Bolexem i zacząłem opanowywać kamerę 
video, tak teraz przyzwyczajam się do Internetu. 

Dlaczego porzucił Pan Bolexa?

To był 1989 rok. Po pierwsze już wtedy zaczynało brakować laboratoriów 
produkujących taśmę filmową. A poza tym czułem, że sam siebie powta-
rzam, że nudzę się, kręcąc filmy Bolexem.

Na stronie można obejrzeć projekt 365 dni z 2007 roku, który jest chyba 

czymś nowym w Pana twórczości. Tym razem nie czekał Pan z montażem, ale 

na bieżąco i codziennie umieszczał jeden film w sieci. Czy można ten projekt 

uznać za prawdziwy dziennik filmowy?

Nie. 365 dni to szkice. Opowiadają o moim życiu, ale nie są dziennikiem. 
Ten materiał jest spójny, wybierałem tylko te momenty, które były dla 
mnie interesujące i mogłyby zaciekawić innych. Wyeliminowałem całą 
resztę. To nie są notatki, ale właśnie szkice. 

a nad czym pracuje Pan teraz?

W przyszłym roku będę miał dużą wystawę w Serpentine Gallery w Lon-
dynie. Obecnie próbuję przejrzeć i zmontować cały dotychczasowy ma-
teriał nagrany na taśmie filmowej, który nie był jeszcze nigdy wykorzy-
stany.

ale nie jest to pożegnanie z filmem?

Tak, to pożegnanie z taśmą filmową. Teraz posługuję się już technologią 
cyfrową. Może nawet zatytułuję ten film Pożegnanie? Obrazy na taśmie 
blakną, kolor płowieje i wszystko się kurczy. Teraz jest ostatni moment, by 
coś zrobić, bo niedługo będzie za późno.

Jak pokazywane są Pana filmy w galeriach?

Na różne sposoby. Jeśli artysta stara się kontrolować sposób, w jaki są wy-
stawiane jego prace, to jest to niebezpieczne. Nie da się nad tym panować. 
Mój najlepszy pokaz odbył się kiedyś w Kłajpedzie. Sala była ogromna, 
a operator projektora okazał się być emerytowanym sowieckim genera-
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łem, który w przeszłości miał jakieś powiązania z kinem propagandowym. 
Nie mógł uruchomić sprzętu, a kiedy w końcu to zrobił, coś złego stało się 
z ostrością obrazu. Na dodatek nie było dźwięku, więc musiałem stanąć 
na scenie i sam być ścieżką dźwiękową. To było prześmieszne i film podo-
bał się wszystkim!

Projekcje Pana filmów są bardzo wymagające wobec widzów, zwłaszcza gdy 

utwór trwa na przykład ponad pięć godzin. Czy jest jakiś idealny sposób od-

bioru Pana dzieł?

Nie ma. Myślę, że jest to bardzo subiektywne. Niektórzy wolą obejrzeć cały 
film i siedzą w kinie pięć godzin, inni nie. Lubię, gdy widzowie kilkakrot-
nie wychodzą z sali, rozmawiają, jedzą, piją, a potem wracają. Ale to bar-
dzo osobista sprawa: każdy przecież chodzi do kina z innych powodów.

Pana filmy są wyjątkowe, różne od wszystkiego, co można zobaczyć w kinie 

na co dzień i od święta. Podczas retrospektywy Pana twórczości na 50. KFF 

wielu ludzi na nowo odkryło sztukę filmową.

Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Ale wiem, że moje filmy w dziwny 
sposób wpływają na widzów. Szczególnie Kiedy szedłem przed siebie, wi-
działem krótkie mgnienia piękna. Po premierze w Nowym Jorku wszyscy 
zaczęli się rozchodzić, ale jeden mężczyzna siedział bez ruchu. Baliśmy się, 
że nagle zmarł. Zadzwoniliśmy po pogotowie, które zabrało go do szpita-
la. Lekarz powiedział, że ten człowiek oglądając film wpadł w dziwny stan. 
Jego umysł był tak bardzo skupiony na obrazach, że kompletnie oddzielił 
się od ciała. Musiało minąć kilka godzin zanim doszedł do siebie.

Jonas Mekas – filmowiec, artysta, pisarz i poeta urodził się w 1922 roku na Li-

twie. Po wojnie studiował filozofię na uniwersytecie w Mainz, a w 1949 razem 

z młodszym bratem Adolfasem wyemigrował do USA. Osiadł w Nowym Jorku, 

gdzie w słynnym stowarzyszeniu filmowym Cinema 16, prowadzonym przez 

Amosa Vogela, zetknął się z kinem awangardowym. Swoje pierwsze filmy, bę-

dące rejestracją jego własnego życia, kręcił na kupionej za pożyczone pienią-

dze słynnej kamerze 16 mm Bolex. Mekas jest uważany za jednego z najwybit-

niejszych przedstawicieli amerykańskiego filmu awangardowego, tzw. New 

American Cinema. W latach 60. razem z grupą innych filmowców m.in. Shirley 

Clarke, Stanem Brakhagem, Gregorym Markopoulosem i Lloydem Michaelem 

Williamsem, założył dwie ważne dla sztuki awangardowej instytucje – The 

Film-Makers’ Cooperative (FMC) oraz Filmmaker’s Cinematheque. Artysta jest 

laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: został odznaczony Orderem Sztuki 

i Literatury przez Ministra Kultury Francji (1992), czy Nagrodą Stowarzyszenia 

Krytyków Filmowych w Los Angeles za znaczący wkład w amerykańską kultu-

rę filmową (2007).

www.jonasmekasfilms.com 

Paulina gorlewska – urodzona w 1986 roku w Suwałkach. Studentka filmo-

znawstwa i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

ZaCHOWać KINO JaKO KINO!

MINIMANIFEST wygłoszony przez Jonasa Mekasa podczas uroczystości wrę-

czenia mu nagrody Smoka Smoków podczas 50. Krakowskiego Festiwalu Fil-

mowego w czerwcu 2010, www.kff.com.pl

Od ponad 120 lat kino utrwala rzeczywistość dając przyszłym pokoleniom, 

na równi muzyką i literaturą, świadectwo tego kim jesteśmy. Używa do tego 

taśmy filmowej, ostatnio również nośników wideo. Niezwykła energia pro-

mieniuje z ekranu kinowego,  znikając w nośnikach cyfrowych. Dlatego filmy 

powstałe na taśmie 35mm, 16mm lub 8mm powinny być zachowane i odtwa-

rzane w  oryginalnych formatach! Tak jak w malarstwie obraz namalowany 

akwarelą musi pozostać akwarelą. Przedsiębiorstwa produkujące i maga-

zynujące filmy drukowane na taśmach upadają. Dlatego musimy przekonać 

rządy naszych krajów do stworzenia laboratoriów, zajmujących się wywoły-

waniem i przechowywaniem filmów w oryginalnych formatach. Tak by kino 

mogło trwać jako kino!

Jonas Mekas, The Brig, 1964
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Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty
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MAŁY WAKACYJNY 
ZESTAW 
KATASTrOFICZNY

Postępy 
w realizacji swego 
monumentalnego 
dzieła A-Z Gabloty 
edukacyjne, 
specjalnie dla 
notesu.na.6.tygodni 
relacjonuje Andrzej 
Tobis.
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Kilka dni temu zadzwoniła do mnie Pani Bogna i powiedziała, że tęskni. 
Zapytała, co nowego w pracy nad słownikiem i zaproponowała, żebym coś 
przysłał do numeru wakacyjnego.
Wyjaśniając co słychać, informuję, że projekt jest kontynuowany. Ten 
słownik wychodzi mi już bokiem. Jesienią miną cztery lata odkąd rozpo-
cząłem nad nim pracę. Po takim czasie przyzwyczaiłem się już do tego, że 
kryzysy w moim stosunku do tego przedsięwzięcia pojawiają się i znikają. 
Praca nad nim trwa nadal dlatego, że rzeczywistość jest niezmiennie za-
skakująca i są momenty, kiedy trudno się jej oprzeć. Ponadto język, czy-
li w tym wypadku oryginalny NRD-owski słownik, okazuje się być wciąż 
niewyczerpanym źródłem. Potwierdzają się więc moje wcześniejsze mało 
odkrywcze przeczucia, że rzeczywistość i język są jako całość nie do ogar-
nięcia. Wszystko wskazuje na to, że hasła do słownika gromadził będę do 
końca swoich dni.
Liczba odnalezionych w terenie haseł oscyluje obecnie w granicach 450 
– 500 i pozwala na kompilowanie ich w oparciu o rozmaite kategorie. 
W związku z tym musiałem się chwilę zastanowić, jaki zestaw prac tym ra-
zem do Notesu wysłać.

Głos Pani Bogny w słuchawce brzmiał smutno. Była przygnębiona ogól-
ną sytuacją. Długa i ostra zima, długotrwałe deszcze, powodzie, ruch lot-
niczy zablokowany przez islandzki wulkan o nazwie nie do wymówienia, 
atmosfera kryzysu – realna i wirtualna. Chwilę przed odebraniem telefo-
nu przeczytałem artykuł o gwałtownie kurczącej się na całym świecie po-
pulacji pszczół, co podobno grozi ludzkości katastrofalnymi konsekwen-
cjami. Wszystkie więc moje myśli zaczęły krążyć wokół apokalipsy. Projekt 
A-Z w dużej mierze opowiada o rozpadzie znaczeń i przedmiotów. Skom-
pilowanie małego katastroficznego zestawu nie byłoby więc trudnym za-
daniem. Po krótkim czasie przyszła jednak odmienna refleksja. Konstruk-
tywna i optymistyczna pomimo przeciwności. Postanowiłem z obrazów 
marginalnego i rozpadającego się świata, wyodrębnić cztery mikro-kate-
gorie wakacyjne. Ich wakacyjność jest raczej umowna. Poza wszystkim in-
nym, chodziło mi w tym wypadku także o własną, czystą przyjemność ka-
talogowania.

1. artykuły spożywcze czyli artykuły metalowe

LODY (na poprzedniej stronie)

Lody wykonane z metalu. Trzy gałki w waflu. Gruba blacha i pręty zbro-
jeniowe. Reklama i zabezpieczenie lodziarni w jednym. Dotykanie języ-
kiem zmrożonego metalu jest bardzo niebezpieczne. Dotykanie językiem 
lodów jest bardzo przyjemne. W wakacje dotyka się językiem lodów czę-
ściej niż w jakimkolwiek innym czasie. Zdjęcie zostało zrobione w Chojni-
cach, w czasie wakacyjnej podróży przez Polskę.

KŁOS

Kłos wykonany z metalu. Znak czasów dawnych. Pozostawiony sam so-
bie, niszczeje powoli na rozstaju dróg. Stanowi część większej kompozycji, 
wskazującej kiedyś drogę do zakładu rolnego. Dawniej, jeśli ktoś miał na 
wsi rodzinę, jeździł do niej w wakacje żeby pomóc w pracach żniwnych. 
Obecnie dla ludzi z miast udział w żniwach jest ewentualną agroturystycz-
ną atrakcją. W kłosach jest ziarno. Z ziarna robi się mąkę. Z mąki piecze 
się chleb i wafle do lodów.

Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty
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2. Sprzęt plażowy

PIŁKa ELaSTYCZNa

Znaleziona na klatce schodowej piłka, poprzez swój uderzający brak ela-
styczności jeszcze bardziej podkreślała elastyczność, do której w założe-
niu została stworzona. Zdjęcie zostało zrobione w październiku, więc na-
wet gdyby elastyczność piłki przybrała formę idealnie napiętej kuli, to i tak 
piłka byłaby w tym momencie bezużyteczna. Nie wiadomo kto i dlaczego 
położył piłkę na skrzynkach pocztowych. Wielką wyobraźnią wykazał się 
ten, który ją sobie po kilku dniach zabrał. Być może cieszy się on teraz jej 
elastycznością na nadmorskiej plaży. 

PaRaSOL SŁONECZNY

Podobnie rzecz miała się ze znalezionym w terenie parasolem słonecznym. 
Zdjęcie zostało zrobione w lutym. Wszyscy byli już w tym czasie bardzo 
zmęczeni ostrą zimą. W tej sytuacji, w tym pejzażu, widok kolorowego pa-
rasola słonecznego był jak cios w samo serce. Wędkarz łowiący spod lodu, 
używał go do ochrony przed bardzo mroźnym wiatrem. Widząc to, mia-
ło się wrażenie, że sytuacja jest przegrana, że lato już nigdy nie nadejdzie. 
A tu proszę – nadeszło.

Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty



152     notes.62 CZYteLniA CZYteLniA notes.62      153

3. Zabawy w lesie

HUśTaWKa

Zdjęcie zostało zrobione w tym sezonie. Do tego miejsca trafiłem przypad-
kiem. Mimo tego, że położone w mieście, jest ono bardzo dzikie. Żeby do 
niego dotrzeć, musiałem rozdeptać po drodze chyba ze sto małych ślima-
ków w skorupkach. Inaczej dojść tam się nie dało. Na zdjęciu widać huś-
tawkę ekstremalną. Skonstruowali ją chłopcy z niedalekiego osiedla. Na 
huśtawkę wsiada się stojąc na wysokiej skarpie. Skacze się potem ze skar-
py, i leci się ponad krzakami przez zielony las.

ZIEMIaNKa

Ziemianka została sfotografowana na skraju wsi Suliszowice, na Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Nie wiem niczego o jej przeznaczeniu. Ponie-
waż jej wymiary były raczej dziecięce, najprawdopodobniej służyła do 
zabawy. Była jednak dość solidnie wykonana i zamaskowana. W środku 
panował przyjemny chłód. Wydrążona była w pewnym oddaleniu od as-
faltowej drogi w taki sposób, że można z niej było obserwować przejeż-
dżające pojazdy.

Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artystyAndrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty
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4. Pamiętajmy o ojczyźnie

SZERMIERZ LEWORĘCZNY

Wyjeżdżając w czasie wakacji za granicę, warto pamiętać, że jesteśmy na-
rodem bohaterów, rycerzy i szermierzy. Zdjęcie leworęcznego rycerza – 
szermierza, zostało wykonane w jednym z zakładów kamieniarskich w So-
snowcu. Właściciel zakładu wykonał ją z potrzeby serca, bez związku 
z żadnym zamówieniem. Mimo to pojawił się raz u niego człowiek, który 
powiedział, że figura jest źle zrobiona, bo trzyma miecz w lewej ręce. „Ja je-
stem leworęczny, to i on jest leworęczny”, odpowiedział kamieniarz. Lewo-
ręczny szermierz jest więc autoportretem. Symbolicznym alter ego, dziel-
nym rycerzem z orłem na piersi.

KULKI, gaŁKI

Wracając samochodem do Polski, zaraz po przekroczeniu granicy z Niem-
cami w Olszynie, natknąć się można na zagadkową powitalną konstruk-
cję. Jest to rodzaj totemu. Widzimy na nim godło państwowe i herb Zielo-
nej Góry. Te elementy wydają się być jednak mało znaczącymi dodatkami. 
Uwagę przykuwają przede wszystkim trzy duże kule. Nie wiem co one 
oznaczają. Może symbolizują gałki? Smaczne lodowe gałki? Ale to chy-
ba niemożliwe. To musi być coś poważnego. Kiedy zobaczyłem je po raz 
pierwszy, nie mogłem się od nich uwolnić. Jechałem dalej samochodem 
przez Polskę z kulami w głowie.

Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty Andrzej Tobis, A-Z Gabloty edukacyjne, dzięki uprzejmości artysty



156     notes.62 CZYteLniA CZYteLniA notes.62      157

andrzej Tobis (1970), absolwent katowickiego wydziału ASP w Krakowie, pro-

wadzi pracownię rysunku na katowickiej ASP. Część teoretyczna obronione-

go przez niego doktoratu, nosiła tytuł Neo Rauch spotyka polskich harcerzy 

w NRD-owskim lesie.

Kilka lat temu Andrzej Tobis natknął się na Bildwőrterbuch Deutsch und Po-

lnisch / Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego, wydany w 1954 

r. w Lipsku. To niezwykłe kompendium wiedzy o ówczesnej rzeczywistości, 

będące karkołomną próbą sklasyfikowania i opisania świata w postaci haseł, 

indeksów oraz tablic rysunkowych, stało się inspiracją dla rozpoczęcia pracy 

nad dzisiejszą, fotograficzną „wersją” słownika.

Pierwsza odsłona projektu A-Z Gabloty edukacyjne miała miejsce w 2007 roku 

w Galerii Kronika w Bytomiu. Później fotografie prezentowane były w ramach 

wystaw indywidualnych artysty w Rzymie, Berlinie i Düsseldorfie, oraz pod-

czas kilku wystaw zbiorowych. Największa dotychczasowa prezentacja ga-

blot miała miejsce na przełomie 2009-2010 w CSW w Toruniu.

W wywiadzie dla notesu w sierpniu 2007 roku Andrzej mówił: „A kiedy to się 

skończy”, „to jest projekt na całe życie”, „to się nigdy nie skończy” – często 

słyszę. Nie mam jakiegoś planu. Wszystko dzieje się intuicyjnie. Tak się ten 

projekt zaczął i tak się pewnie skończy. Tylko wtedy, gdy główny warunek jest 

spełniony, praca ta ma dla mnie sens. Jeśli nie, to traci rację bytu.

Pełen zapis rozmowy dostępny jest na stronie: 

www.funbec.eu/teksty.php?id=8

Bildwőrterbuch Deutsch und Polnisch / Słownik ilustrowany 
języka niemieckiego i polskiego, własność Andrzeja Tobisa

Biblioteka ludowa, museum, w: Bildwőrterbuch Deutsch und Polnisch / Słownik ilustrowany 
języka niemieckiego i polskiego



158     notes.62 CZYteLniA CZYteLniA notes.62      159

PC stopiony podczas pożaru. Muzeum Pożarnictwa, Warszawa, fot. Agnieszka 
Rodowicz

N
N
M

N
N
M

NAJMNIEJ 
NOWOCZESNE 
MUZEA

Małe muzea 
są ekscytującą 
wyprawą na terytoria 
peryferyjne i dziwne. 
Prezentowane w nich 
ekspozycje są jak 
wyjęte z progamu 
jakiegoś skrywanego 
przed nami 
eksperymentalnego 
biennale. To biennale 
odbywa się w każdym 
mieście, wszędzie 
tam, gdzie są małe, 
nienowoczesne 
muzea. Spieszmy się 
nimi cieszyć, zanim 
je zmodernizują! 
Przewodnik po 
warszawskich 
muzeach 
przygotowała 
Agnieszka Rodowicz.
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MUZEUM MaRII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Po pierwsze to jedyne na świecie muzeum noblistki. Po drugie znajdu-
je się w jej dawnym mieszkaniu. Po trzecie cudownie skrzypią tu schody 
i drewniana podłoga. Poza tym w trzech pomieszczeniach są głównie zdję-
cia. Setki zdjęć na których MSC poznaje swojego męża, uczy się, pracuje, 
wychowuje córkę, wypoczywa na wakacjach… Przyklejone niezbyt równo 
do malowanych tablic paździerzowych wyglądają jak gazetka szkolna. Jest 
też kilka gablot z osobistymi rzeczami uczonej: kałamarzem, linijką, ka-
miennym przyciskiem do papieru, etui do okularów, skórzaną torebką... 
W ostatniej sali jest kilka urządzeń i przyrządów, niestety nieopisanych, 
diaporama pracowni małżonków Curie oraz dwa pecety. Na każdym 
z nich w folderach „Marysia1” i „Marysia2” można znaleźć prezentacje 
w power poincie o życiu noblistki. Przygotowali je uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzieciaki, które przychodzą do muzeum, 
a to główni goście, poza Japończykami, kiedy tylko wychowawczyni nie 
patrzy, próbują włamać się do systemu komputera albo bezskutecznie po-
szukują w nim internetu. Z ekspozycji nie można się dowiedzieć za co wła-
ściwie MSC dostała nagrodę Nobla, ale można zobaczyć rysunek ulubio-
nego psa rodziny Curie, świadectwo chrztu Marii, znaczek pocztowy, na 
którym wygląda jak święta, jedno z nielicznych zdjęć na którym MSC się 
uśmiecha. W kasie są za to do kupienia ciekawe albumy np. Chemia radia-
cyjna i ja, Wilno chemiczne do połowy XIX stulecia, Bale noblistów. Jest ja-
kiś urok w tym miejscu. Może to promieniowanie?
Adres: ul. Freta 16, Warszawa

Czynne: wtorek – niedziela,  8.30 lub 10 do 16.30 lub 17

Wstęp 10/5 zł

MUZEUM MIaR

To zadziwiające, że jest. Żeby je zobaczyć, trzeba się umówić. A jest na-
prawdę interesujące. Jak wyjaśnił mi student historii opiekujący się zbio-
rami w ramach stażu, który odbywa w GUM-ie (Główny Urząd Miar), to 
nie jest muzeum tylko zbiory muzealne. Mniejsza. Znajdują się w pięknym 
budynku, który przed wojną był siedzibą Banku Polskiego. Eksponaty sto-
ją na podłodze, leżą w gablotach na korytarzach urzędu. Najcenniejszym 
eksponatem, którego niestety nie można obejrzeć, jest wzorzec kilogra-
ma. Jest tak cenny (niewiele już takich na świecie), że trzymany jest pod 
szklanymi kloszami, w osobnym pomieszczeniu, w którym utrzymywana 
jest odpowiednia temperatura, wilgotność i sterylność. Co ciekawsze, na-
wet osoby pracujące w laboratoriach urzędu go nie widziały. No może nie-
które, bo wzorzec jest używany. Raz na pięć lat. W gablocie można za to 
obejrzeć jego kopię. Ciężarek jest malutki bo stop platyny i irydu, z które-
go są wykonane jest bardzo ciężki. A skoro jest wzorzec kilograma, to tu 
też przechowywany jest „państwowy wzorzec miary długości”, czyli wzor-
cowy metr. To już co prawda przeżytek, bo teraz długości metra nie okre-
śla już 1/1 000 000 południka przebiegającego przez Paryż, ale zobaczyć 
nie zawadzi.
W GUM-ie można też dowiedzieć się co właściwie znaczy powiedzenie 
„dobrać się jak w korcu maku”, bo wśród eksponatów są korce – pojemniki 
miarowe służące głównie do mierzenia zboża. Korzec to 120 litrów. Po wi-
zycie tutaj jasne stają się też dwa inne powiedzenia: „nudy na pudy” i „łut 
szczęścia” – wzięły się od rosyjskich miar – łut i pud. Można też obejrzeć 
wagi do jajek, przyrząd do mierzenia gęstości ziemniaków, chińskie statery 
– wagi opiumowe. W jednej z gablot są przekroje odważników. Stąd moż-

Jeden z dwóch uroczych komputerów w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, fot. 
Agnieszka Rodowicz

Przekrój ukazujący anatomię odważników. Muzeum Miar, GUM, Warszawa, fot. Agnieszka 
Rodowicz
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na się dowiedzieć, że mają w środku komorę, w której znajdują się ołowia-
ne kulki. W razie gdyby odważnik zrobił się lżejszy (dzieje się tak bo od-
ważniki się ścierają), albo gdy stanie się zbyt ciężki (to również się zdarza, 
kiedy odważnik zardzewieje) można kulek dorzucić lub odjąć przez spe-
cjalny otworek na codzień zatkany klinem. Zaskakujący jest także mle-
kobadacz do badania gęstości i jakości (czyli zawartości tłuszczu) mleka. 
A poza tym woltomierze, watomierze, amperomierze i cała masa innych 
metrów i mierzy, np. psychometr służący, o dziwo, do pomiaru wilgotno-
ści powietrza. Gdyby służył do czego innego po wizycie w tym miejscu 
mógłby mi się przydać.
Adres: ul. Elektoralna 2, Warszawa

Czynne: zwiedzanie w dni powszednie w godz. 8-16, najlepiej w grupach, po zgłoszeniu mailowym: szkolenia@gum.

gov.pl

MUZEUM POŻaRNICTWa

Wystarczy zadzwonić do bocznych drzwi Straży Pożarnej, zameldować się 
dyżurnemu strażakowi, by przekroczyć drzwi strażnicy przu ul. Chłodnej. 
A tam pierwsze co można poczuć to zapach „Brutala”. Nic dziwnego, bycie 
strażakiem to w końcu tak męskie zajęcie, że nawet kandydat na prezydenta 
Polski nie pomoże. Ale do rzeczy, a raczej do pożaru. Może dlatego kolekcji 
pilnuje pani w bistorowym fartuszku. Najpierw zaprasza do sali pokazującej 
historię warszawskich straży pożarnych. Są tu proporce i sztandary, stroje, 
pasy bojowe, syreny alarmowe. Kryształowe wazony pamiątkowe z różnych 
okazji, dużo oryginalnych zdjęć przystojnych strażaków, świadectwa ukoń-
czenia kursów strażackich, obywatelska odznaka za pomoc w walce z tyfu-
sem plamistym (czy trzeba było go gasić?). Niestety wiele z tych ciekawych 
dokumentów jest powieszona wysoko na ścianach, tak, że nie ma szansy 

Państwowy wzorzec długości czyli metr. Muzeum Miar, GUM, Warszawa, fot. Agnieszka 
Rodowicz

Pozostałość po metalowych częściach wozu transmisyjnego Polskiego Radia i Telewizji, który 
spłonął w 1969r., Muzeum Pożarnictwa, Warszawa, fot. Agnieszka Rodowicz
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dostrzec co przedstawiają. No chyba, żeby pomóc sobie drabiną.
W kolejnej sali, gdzie dla odmiany pachnie smarami, można przyjrzeć 
się różnym rodzajom gaśnic np. kuli, którą w przypadku pożaru toczy się 
w jego kierunku. Kula wybucha rozpylając wokoło gaśniczą pianę.
Jest kolekcja masek przeciwgazowych i strojów bojowych. Być może tu czer-
pał inspirację Paweł Althamer do złotych strojów, w których poleciało do 
Brukseli 150 Polaków-Kosmitów. Kolejne sale to cudne centrale telefoniczne 
i inne urządzenia nadawczo-odbiorcze, a wśród nich gramofon. Nie wiado-
mo czy grał do pożaru czy do tańca po pracy, bo tabliczki z opisem brak.
Kolejna, duża sala, a właściwie garaż, kryje w sobie kolekcję pojazdów 
strażackich. Ale najciekawsza (dla mnie) okazała się sala z przedmiotami, 
które przeżyły pożary: stopiony pecet, sztućce zatopione w kawałkach pla-
stiku przypominające rzeźby, których nie powstydziłby się Hasior, szcząt-
ki samolotu, który rozbił się w Lesie Kabackim, butle turystyczne rozerwa-
ne w wybuchu i parę innych dość kuriozalnych obiektów. Na koniec pani 
w bistorowym fartuszku wręcza mi ulotkę z „nadmiarami”, żebym mogła 
dowiedzieć się więcej o muzeum. 
Adres: ul. Chłodna 3, Warszawa

Czynne wtorki – piątki, 10-14

Wstęp wolny

MUZEUM CECHU RZEMIOSŁ SKóRZaNYCH

Nie jest łatwo się tu dostać. Muzeum czynne jest tylko trzy razy w tygodniu. 
Przy drzwiach 6 przycisków domofonu. Jeden oznaczony „muzeum”, ale 
nawet po trzecim dzwonku nikt się nie odzywa. W końcu udaje się wejść. 
W drodze na piętro wita wchodzących plakat reklamowy producenta protez. 
Muzeum to dwa pokoiki. Ale jakie! Jest tu warsztat rymarza i szewski. Są na-
rzędzia rzemieślników, oryginalne dokumenty cechowe sprzed kilkuset lat. 
Kilkadziesiąt par butów i bucików: znanego warszawskiego szewca Bruno-
na Kamińskiego, aktorki Władysławy Kordialik-Morawskiej, but-samolot, 
turecki kurdyban, skórzane kwiaty i oset (rzeźby Marii Szwed), drewniane 
modele bucików szewca Kazimierza Dadasiewicza, jedwabne jednorazowe 
pantofelki balowe z 1860 r. Uroku dodaje muzeum pewna nieporadność wy-
konania ekspozycji: wycinki z gazet, rysunki odbite na ksero, ryciny przy-
klejone są do szklanych kubików papierową taśmą klejącą, znaną jako „gę-
sia skórka”. Opisy eksponatów zrobione są odręcznie na kawałku papieru. 
W jednej z gablot nie działa podświetlenie, ale to, jak mówi pani Wiesła-
wa, która opiekuje się muzeum, nie tak ważna część ekspozycji. Z namasz-
czeniem natomiast pokazuje mi wycięte z zagranicznej gazety zdjęcia butów 
z muzeum obuwia w Toronto. Przyczepione są do płyty pilśniowej szpilecz-
kami. Pani Wiesława potrafi o każdym ze zdjęć coś ciekawego powiedzieć.
Eksponatów można tu dotknąć, zważyć je w rękach, sprawdzić jak delikat-
ne i lekkie są te buty. Nie wiem dlaczego w innych muzeach eksponatom 
szkodzi dotykanie, a tu nie. Może dlatego, że do Cechu Rzemiosł rzadko 
kto zagląda – przez ostatnie dwa miesiące nie było tu nikogo. Nie mam nic 
przeciwko temu, żeby było więcej takich muzeów.
Adres: ul. Wąski Dunaj 10, Warszawa

Czynne: czwartek, piątek, sobota, godz. 10-15

Wstęp wolny, ewentualnie co łaska

MUZEUM CECHU RZEMIOSŁ PRECYZYJNYCH

Zwane popularnie Muzeum Zegarów. Niestety nie można powiedzieć kie-
dy jest otwarte, ponieważ jest zamknięte. Do odwołania jak poinformował 
mnie barman z pubu, znajdującego się na parterze budynku, w którym 
mieści się muzeum. Z informacji jakie można znaleźć na stronie pasjona-
tów zegarków można dowiedzieć się, że muzeum z niejasnych powodów 
jest zamknięte od 1999 r. Co się stało z eksponatami? Wygląda na to, że 
tłoczą się na piętrze, widać je przez okno. Jedynym eksponatem, który na-
dal można oglądać jest zegar – mozaika wbudowany w zachodnią ścianę 
budynku. O dziwo chodzi. Żądamy oddania Muzeum Zegarów!
Adres: ul. Piekarska 20, Warszawa

MUZEUM FaRMaCJI

Kto by pomyślał, że jest w Warszawie takie muzeum. A jest i to od 25 lat. 
Najpierw mieściło się w dawnej aptece Antoniny Leśniewskiej, farmaceut-
ki i feministki, która w 1901 r. założyła w Petersburgu pierwszą na świecie 
żeńską aptekę obsługiwaną wyłącznie przez kobiety. W 1934 roku otwo-
rzyła aptekę przy Marszałkowskiej 72 i właśnie tam, w neogotyckiej kamie-
nicy otwarto w 1985 r. Muzeum Farmacji. Po kolejnych przeprowadzkach 
znalazło się na Freta w lokalu po IZISie. Okolica o tyle trafna, że dawniej 
było tu wiele aptek i kramów zielarskich.
Muzeum jest malutkie. Główna część wystawa to rekonstrukcja dawnej 
apteki, ze wszystkimi jej atrybutami: meblami, słoiczkami, wagami, moź-
dzierzami… Są też opakowania po lekach i cudownych specyfikach np. 
„Krem ekstra z wiewiórką – usuwa odciski”. Na ilustracji wiewiórka ogry-
za stopę.
Stare reklamy zapewniają, że granulki Cola Phoshatée to znakomity śro-
dek wzmacniający przy wyczerpaniu, osłabieniu, przepracowaniu.
W aptece są też wystawy czasowe – na przykład o działaniu ziół, albo ja-
pońskim systemie dystrybucji leków. Bywają też spotkania z farmaceutą 
– organizowane dla uczniów techników farmaceutycznych. Grupa dziew-

But-samolot wykonany przez jednego z warszawskich szewców, fot. Agnieszka Rodowicz
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cząt wpatruje się wtedy w studenta medycyny, który objaśnia im tajemni-
ce zawodu: – No dziewczyny, jaka jest główna przyczyna śmierci w Polsce? 
A śmiertelna dawka paracetamolu?
W muzeum jest też archiwum, z którego każdy może skorzystać. Jedyną 
wadą tego miejsca jest to, że bez zgody Muzeum Historycznego, któremu 
muzeum podlega, nie ma mowy o robieniu zdjęć. Trzy srogie brytany na 
obrazku przy wejściu skutecznie przekonują, żeby nawet nie próbować.
Adres: ul. Piwna 31/33, Warszawa

Czynne: wtorek – niedziela, od 10 lub 11 do 15.30, 16.30 lub 18

Wstęp 5/2,5 zł

MUZEUM KOLEKCJI IM. JaNa PaWŁa II 

Muzeum to, zwane też galerią Porczyńskich to absolutny mistrz świata 
w każdej kategorii. Muzeum czynne jest do 17. Ale punkt 16 pani pilnu-
jąca opuszcza posterunek. Pani w kasie uśmiecha się speszona i mówi, że 
zasadniczo można obejrzeć, ale ona musi zapytać. Po chwili pojawia się 
pan ochroniarz i informuje, że dzisiaj jest już za późno. Jak to? Jest 16.01.? 
No tak, ale na obejrzenie kolekcji potrzeba co najmniej 2 godziny. Upie-
ramy się jednak. Pani w kasie z ociąganiem sprzedaje bilety, ale ulgowe, 
bo nie zdążymy zobaczyć za całą kwotę. Pani „salowa” jak się o niej wyra-
ża pan ochroniarz wraca, otwiera drzwi, zapala światła i siada na krzeseł-
ku. Zaczynamy oglądać słabo wyeksponowane obrazy na brudnych ścia-
nach. Dowiadujemy się, że puste miejsca po obrazach powstały dlatego, że 
część kolekcji jest wypożyczona na wystawę do Japonii. „Mało kto tu przy-
chodzi, a zarobić jakoś muszą” – tłumaczy ochroniarz. Na ścianach Mu-
rillo, Velasquez, Ribera. „Chcą obejrzeć, to trudno” – słyszymy jak pan 
ochroniarz dyskutuje z „salową”. Prowadzi do następnej sali tłumacząc, że 
w muzeum odbywają się koncerty, imprezy, można ślub wziąć. Rzeźba Sa-

lvadora Dali, talerz Picassa. Jedna z sal jest wyłączona ze zwiedzania, po-
nieważ stoją już w niej bemary, czajniki, talerze, sztućce przygotowane na 
przyjęcie.
Renoir, Rubens. Największa sala, okrągła, nakryta jest przeszkloną pięk-
ną kopułą. Tintoretto (przypisywany), Tycjan (pracownia). – A to najład-
niejszy obraz w tym muzeum. Bo na nim wszyscy się kochają. O proszę jak 
artyści pięknie to malują – mówi nasz przewodnik (Nimfy i Satyrzy, Ru-
bens?). Idziemy na górę. – Tu straszny obraz. Córkę na ofiarę składa! No 
jak to tak? Baranka to tak, ale córkę? – ale to akurat syn, Ofiara Abrahama, 
Caravaggio (pracownia).
Dalej też ciekawostka. Podpis głosi: 12 ręcznie dekorowanych talerzy o te-
matyce biblijnej, przedstawiających 10 przykazań. Ale talerzy jest 11. 
– A tu jest największy obraz świata. Chrzest Litwy. Idziemy na dół! Ale nie 
tymi schodami, bo strasznie skrzypią, zawału można dostać. A tu natury, 
kwiaty. O jak pięknie! Jakby pani jeszcze kiedyś chciała przyjść, z koleżan-
kami, czy coś, to zapraszamy!
Adres: Pl. Bankowy 1, Warszawa

Czynne: wtorek – niedziela, 10-17, w sezonie zimowym 10-16

Wstęp 10-7 zł, w pierwszą niedzielę miesiąca wstęp bezpłatny

MUZEUM KOLEJNICTWa

Fakt, że jeszcze jest cieszy, choć jest to raczej śmiech przez łzy. Muzeum, 
założone w 1928 r. zmniejsza się bowiem z każdym rokiem, zamykane są 
kolejne jego oddziały. Od zeszłego roku nie ma już pracowni modelarskiej 
w Jeleniej Górze, która od 1966 r. wykonywała modele parowozów, loko-
motyw, drezyn, tramwajów konnych…
W zasadzie większość eksponatów tego muzeum jest naprawdę niesamowi-
ta. Na przykład pierwsze parowozy, które nosiły dumne nazwy: Sapiący Billy, 

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II odbywają się koncerty, bankiety, można nawet wziąć ślub,  
fot. Agnieszka Rodowicz

Fragment warsztatu pracy zwrotniczego. Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, fot. Agnieszka 
Rodowicz
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Niezrównany, Rakieta. Może trochę na wyrost nadane, bo te parowozy, za-
silane parą produkowaną przy pomocy opalanych drewnem kotłów z wodą, 
osiągały zawrotne prędkości kilku kilometrów na godzinę. Jest model prze-
dziwnego parowozu, który poruszał się po szynach odpychany dziwnymi ni-
bynóżkami wprawianymi w ruch parą. I błękitna lokomotywa poruszająca 
się po jednej szynie, na kołach ustawionych w jednej linii, zabezpieczona od 
góry drugą szyną, do której lokomotywa była podwieszona. Olbrzymi Big 
Boy – największy parowóz świata o długości 42 metrów. Lokomotywa poru-
szająca się na zębatych kołach po specjalnym rodzaju szyn. Parowozy takie 
używane były w górach. Jeden z przewodników, pokazujący mi co ciekawsze 
okazy zwraca uwagę na boczniaka. Takie pociągi, z drewnianymi podestami 
biegnącymi na zewnątrz wagonów, po których przemieszczał się konduk-
tor nawet w czasie jazdy, jeździły jeszcze do lat 60. XX w. A co kolejarz nosił 
w tłoczonej, skórzanej torbie, którą można zobaczyć w jednej z gablot? Za-
pasowy mundur. W tych czasach, pociąg zwany Luxtorpedą (na fotografii), 
jeździł po polskich szynach z prędkością 200 km/h. To były czasy!
Ostatni pociąg odjechał z warszawskiego Dworca Głównego w 1996 r. Od 
tej pory jeżdżą tu już tylko modele elektryczne pokonujące trasę nieco za-
kurzonej makiety. Fajna zabawa. Oby chociaż muzeum przeżyło kolejo-
wy kryzys. Tym bardziej, że oprócz modeli są tu też prawdziwe lokomoty-
wy stojące przy nieużywanych już peronach. Ostatnio pisali w gazetach, że 
będą modernizować.
Adres: ul. Towarowa 1, Warszawa

Czynne: poniedziałek 10-14, wtorek – niedziela 10-17

Wstęp 10/6zł, w poniedziałki wstęp bezpłatny. Każdy kto kupi bilet wstępu może liczyć na kilka słów wyjaśnień ze 

strony przewodnika. Nie ma ich jednak wielu, dlatego lepiej umówić wcześniej zwiedzanie w grupie.

MUZEUM EWOLUCJI PaN

Złudzenia rozwiewa już na samym początku jedna z pań, oprowadzają-
cych szkolną wycieczkę. Większość przedstawionych tu szkieletów, a tak-
że ich fragmentów to plastik. Dlaczego? Bo po pierwsze brak w przyro-
dzie kompletnych szkieletów dinozaurów, a po drugie gdyby nawet były, 
sklepienia Pałacu Kultury i Nauki, w którym mieści się muzeum, mogłyby 
ich nie utrzymać. Ważą sporo. Wystawa jest trochę mało czytelna, zaku-
rzona i przeładowana. Mimo to dzieciaki są zachwycone widokiem mezo-
zoicznych gadów, rybożerów, dinozaurów pancernych, rogatych i kaczo-
dziobych. Ja też przyglądam się z wypiekami na twarzy plastikowemu 
tarbozaurowi, ale panie wychowawczynie pilnujące swoich uczniów pa-
trzą na mnie ze zdziwieniem, a wręcz z wyrzutem. Więc już z mniejszym 
entuzjazmem oglądam żabę Darwina w słoiku, latającego smoka, wyle-
niałego wypchanego kangura. Nieco bardziej ożywiam się na widok ludz-
kiego szkieletu w masce i płetwach prowadzącego na spacer na smyczy 
czerwonego jaszczura z totalnie szeroką szczęką. W sali z wystawą o dra-
pieżnikach przeżywam dreszcz emocji, kiedy miły pan informuje mnie, 
żebym nie bała się jak coś trzaśnie czy zgaśnie, bo to tylko jego ekspery-
menty ze światłem. Nic nie gaśnie, więc nie boję się za bardzo zakrzywio-
nych dziobów orłów, wyszczerzonych, choć nieco chwiejnych, zębów ge-
pardów, lampartów, hien, psów dingo i piranii, które pływają w akwarium. 
Najbardziej podoba mi się ogromny plastikowy model kleszcza, który spa-

To co ojcowie i synowie lubią najbardziej. Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, fot. Agnieszka 
Rodowicz
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ceruje po ścianie. Na samym końcu, w ostatniej sali, wciśnięta w kąt, tuż 
obok wyjścia awaryjnego, stoi Lucy – kopia jednej z najsławniejszych re-
konstrukcji australopiteka. Zakurzona, opuszczona, samotna. Wygląda na 
to, że człowiek to tutaj nie triumf ostatniego etapu ewolucji, ale komplet-
na jej porażka. A może tylko wstyd. Bo Lucy, nie dość, że zrównana w pra-
wach z rybami (co jak wiemy niektórym politykom w naszym pięknym 
kraju się nie podoba), to w dodatku ma piersi. Nagie! Pewnie za to wsta-
wili ją do kąta. 
Adres: Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, wejście od Świętokrzyskiej, Warszawa

Czynne: wtorek – sobota 8-16, niedziela 10-14.30

Wstęp 10/5 zł

MUZEUM WOLI

Jedno z nielicznych muzeów w Polsce przedstawiające historię dzielnicy. 
W ślicznym neorenesansowym pałacyku są dwie stałe ekspozycje oraz wy-
stawy czasowe. Na parterze zobaczyć można „wyjątkowe sztućce na co-
dzienny użytek” – jak głosi reklama fabryki braci Hennenberg. Wśród eks-
ponatów szczypczyki do kostek cukru, cukiernice, podstawki-koszyczki 
pod szklanki, niemal identyczne, jak te do których przyzwyczaił nas PRL, 
tyle, że ze srebrzonego mosiądzu lub miedzi. Zobaczyć też można jak wy-
gląda buliera cebulasta, płukalnica, postumencik na cytrynę, żardyniera 
albo pucharek balwierski. A nawet struś z nożami wbitymi w grzbiet. Nie, 
nie prawdziwy, to tylko podstawka na nożyki do owoców z przełomu XIX 
i XX w. Poza tym są bardziej zwyczajne świeczniki, tace, talerze, dzbanusz-
ki, ekspresy do kawy, czajniki do herbaty… 
Piętro opowiada losy robotniczej Woli. Są zdjęcia fabryk Hennenbergów, 

Norblina, Szlenkiera, Wydżgi i Weyera. A także fotografie pracowników 
zakładów przemysłowych, ulic Woli (z nieistniejącymi już Waryńskim 
i VIS-em), anonse fabryk. Ręczna maszyna do szycia, mydła, pantofle, ko-
ronki i wszystkie inne dobra, które produkowały wolskie fabryki. W pod-
ziemiach z kolei wystawa prezentująca historię ulicy Chłodnej, a wśród 
obiektów replika klubokawiarni Chłodna 25.
Adres: ul. Srebrna 12, Warszawa

Czynne: wtorek –niedziela, 10 lub 11 do 15.30 lub 18

Wstęp 3,50/2,50 zł

Polecamy także do samodzielnej eksploracji inne warszawskie małe muzea 

nienowoczesne, ze słynnym Muzeum Techniki (Dawnej) na czele. Pełna lista 

muzeów w Warszawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Warszawie

Z pewnością warto sprawdzić co tam słychać w:

Muzeum Władysława Broniewskiego, ul. J. Dąbrowskiego 51

Muzeum Marii Dąbrowskiej, ul. Polna 40 m. 31

Muzeum Andrzeja Struga, al. Niepodległości 210 m. 10a

Muzeum Liczników, ul. Nieświeska 51

Muzeum Żoliborza i Bielan, ul. Duracza 19

oraz w Muzeum Nurkowania, ul. Grzybowska 88.

Eksponat z Muzeum Ewolucji PAN, Warszawa, fot. Agnieszka Rodowicz Eksponat z Muzeum Ewolucji PAN, Warszawa, fot. Agnieszka Rodowicz
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Agnieszka Kurant, Aleksandra Wasilkowska, Emergency Exit, 2010, copyright: Agnieszka 
Kurant i Aleksandra Wasilkowska, fot. Jan Smaga
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WYJŚCIE AWArYJNE
Powierzono mu 
Polski Pawilon na 12. 
Biennale Architektury 
w Wenecji awaryjnie. 
Wraz z Agnieszką 
Kurant i Aleksandrą 
Wasilkowską 
przygotowuje 
instalację Emergency 
Exit, której tytuł 
jest swoistym 
komentarzem do 
skomplikowanych 
losów tegorocznego 
konkursu na projekt 
prezentowany 
w Wenecji. Kim jest 
Elias Redstone, 
kurator tegorocznego 
Pawilonu Polonia, 
u źródła dowiadują 
się Kaja Pawełek 
i Bogna Świątkowska
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B: Zacznijmy od ciebie. Chcemy się o tobie jak najwięcej dowiedzieć – co stu-

diowałeś, co robiłeś zanim zostałeś kuratorem Pawilonu Polskiego na Bien-

nale architektury w Wenecji?

Zawsze kierowałem się instynktem, robiąc rzeczy, w które wierzę, wy-
korzystując możliwości, które się pojawiają i robiąc z nich jak najlepszy 
użytek – co jest także powodem, dla którego dziś znalazłem się w tej sytu-
acji. Od dawna interesowałem się architekturą i urbanistyką, tym, w jaki 
sposób doświadczamy miejsc i miast, jaki wpływ kulturowy, w obrębie 
sztuki i ludzkiego życia ma architektura oraz budynki. Nie byłem jed-
nak pewien w jaki sposób to kontynuować. Zresztą w dość peryferyjnej, 
wiejskiej części Anglii skąd pochodzę, plany na przyszłość w postaci ku-
ratorowania wystaw architektury nie są raczej traktowane poważnie. Stu-
diowałem nauki społeczne, bardzo zainteresowała mnie socjologia. Kon-
tynuowałem studia magisterskie z nauk społecznych w London School of 
Economics, gdzie dość wyjątkowe jest połączenie studentów z wykształ-
ceniem w zakresie architektury, historii, teorii społecznych – i umożli-
wienie im studiowania wspólnie. Są tam zarówno ludzie o kilkuletnim 
doświadczeniu zawodowym i studenci tuż po licencjacie. Kurs jest po-
dzielony na teorię i praktykę, więc naraz ci wszyscy architekci muszą 
zacząć używać słów, by mówić i pisać o tym, co robią, a ludzie tacy jak 
ja, z zapleczem w naukach społecznych muszą naraz projektować pewne 
koncepcje w studiu, mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przestrzeń. 
To dobry sposób na zniesienie granic pomiędzy dyscyplinami, który po-
woduje, że lepiej się rozumiemy, jak również lepiej rozumiemy kwestie, 
którymi się zajmujemy.
Po skończeniu LSE zacząłem pracować dla Architecture Foundation, in-
stytucji, którą znałem od wielu lat. Zawsze, kiedy przyjeżdżałem do Lon-
dynu, odwiedzałem ich wystawy. To tam zdobyłem pierwsze doświad-
czenie z przygotowaniem wystaw architektury. Pracowaliśmy w bardzo 
małym zespole. OK, tu może na chwile zrobię przerwę, by napić się herba-
ty – to wszystko brzmi jak historia mojego życia... (śmiech)

B: Wiedza, którą posiadasz, powiązanie z naukami społecznymi wydają się 

bardzo interesujące. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy jesteś architek-

tem, czy krytykiem... a to otwiera inne perspektywy. Ile masz lat?

Właśnie skończyłem 31. 

B: Dlaczego wybrałeś architekturę jako główny obszar swoich zaintereso-

wań?

Uwielbiam to. Może zabrzmi to dziwacznie, ale odkąd pamiętam rysowa-
łem budynki, które mnie fascynowały. Dorastałem na farmie, pośród cu-
downego krajobrazu – ale tęskniłem do miejskości – miasta, ludzi, energii, 
która się pojawia, kiedy to wszystko się spotyka. Moi dziadkowie miesz-
kali w Londynie – więc starałem się ich odwiedzać tak często, jak tylko 
było to możliwe, i zmuszałem ich by zabierali mnie na przejażdżki po mie-
ście, podczas których ja naraz krzyczałem: „Zatrzymajcie się! Chcę wy-
siąść i zrobić zdjęcie!”. Miałem wtedy sześć czy siedem lat, musiało to być 
dość dziwne – chłopiec robiący notatki z miasta. Nie bardzo rozumiałem, 
po co to robię, ale po prostu byłem tym totalnie zafascynowany.

K: Chodziło bardziej o miasto jako całość, urok metropolii czy o samą archi-

tekturę, same budynki?

Zarówno to, jak i to, ale bardziej koncentrowałem się na budynkach – po-
jedynczych, albo całej linii miejskiego horyzontu, jaki tworzyły, widokach. 
Moja siostra przypomniała mi o tym parę lat temu, po dwudziestu latach 
to wszystko zyskało nowy sens – ona żartuje, że kiedy teraz przyjeżdżam 
do Londynu, to spotykam ludzi, a nie budynki. Oczywiście, moje zainte-
resowania się nieco zmieniły – o wiele bardziej interesują mnie interakcje 
pomiędzy ludźmi a budynkami, budynkami i budynkami, ludźmi i ludź-
mi, oraz przestrzeniami.

B: Przejdźmy więc do kwestii tegorocznego Biennale architektury w Wenecji 

odbywającego się pod hasłem People meet in architecture / Ludzie spotyka-

ją się w architekturze. Co sądzisz o tym haśle?

Jest cudownie otwarte, brzmi jak początek haiku. Jest fajne, bardzo poetyc-
kie. Bardzo jestem ciekawy, co Kazuo Sejima pokaże na wystawie, jak rów-
nież ,w jaki sposób zaprezentują się poszczególne kraje, ponieważ stwarza 
to różne pokusy. Z pewnością Kazuo ma swoją koncepcję, do której chce 
się odnieść. Moją ulubioną częścią Wenecji jest Giardini.
Duża tematyczna wystawa w Arsenale zawsze jest ciekawa, ale to, co mi 
sprawia przyjemność, to Giardini, pawilony, energia, która tam jest, zdro-
wa rywalizacja pomiędzy różnymi reprezentacjami narodowymi. Bardzo 
interesuje mnie wystawa głównej kuratorki, ale jednocześnie bardzo cieka-
wią mnie narodowe wystawy.

Nie ma jednej odpowiedzi,  →
nie ma jednego sposobu na 
bycie kuratorem architektury, 
trzeba reagować w różny sposób 
na odmienne projekty. Staram 
się promować odejście od 
reprezentacji przez wystawę.
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B: Czy zaskoczyło cię zaproszenie wystosowane ze strony polskiego Mini-

sterstwa Kultury, byś stał się kuratorem Polskiego Pawilonu?

Byłem zaskoczony i zaszokowany... [ogólny śmiech] Byłem akurat w trak-
cie spotkania, kiedy dostałem telefon z tą propozycją i na początku trochę 
nie wierzyłem. Ale uważam, że dobrze jest zgadzać się na większość rze-
czy w życiu, więc powiedziałem, że jestem zainteresowany, porozmawiaj-
my. To bardzo ekscytujące.

K: Pierwszy pomysł, od którego zacząłeś pracę nad koncepcją Polskiego Pa-

wilonu zakładał przedstawienie instalacji wybranego polskiego architekta 

lub grupy architektów nawiązującej do Euro 2012 i możliwości budowania 

relacji społecznych poprzez architekturę i interwencje w przestrzeni pu-

blicznej.

B: Czy ma to jakiś związek z wszechobecnością olimpiady w Londynie, 

w związku z czym hasło Ludzie spotykają się w architekturze zyskuje przez 

to natychmiastową asocjację ze sportem?

W przypadku pawilonów narodowych wydaje mi się istotne porusze-
nie tematów, które stanowią rzeczywiste zagadnienie dla danego kra-
ju, ale jednocześnie kwestii, do których nawiązać mogą ludzie z każ-
dego innego kraju – wykorzystując daną sytuację lokalną jako studium 
przypadku albo pole eksperymentu, które można połączyć z szerszym 
zagadnieniem. Zdecydowałem się skupić na Euro 2012 jako bardzo rze-
czywistym wydarzeniu, które ma się odbyć w Polsce i będzie miało róż-
norodne konsekwencje, wykorzystać motyw sportu i zabawy. Chciałem 
wyjść od czegoś, co ekscytuje ludzi, wobec czego architekci, z którymi 
rozmawiałem w Polsce mogliby się odnieść i wnieść swoje własne my-
ślenie. Oczywiście, w przypadku wydarzeń takich jak Euro 2012 poja-
wiają się projekty takie jak duże stadiony, duże inwestycje, które zostaną 
zbudowane. Ja jednak jestem zainteresowany tym, w jaki sposób eks-
perymentalne podejście i praktyka mogą nawiązać do tych masowych 
zmian, masowych wydarzeń. Istnieją podobieństwa między Polską 
i Wielką Brytanią, oczywiście znane mi są projekty związane z Olimpia-
dą w 2012, która jest znaczącą datą, oznacza wielkie projekty i zmiany 
w zakresie infrastruktury. Dotyczy to także wielu innych miejsc na świe-
cie, gdzie mają miejsce masowe wydarzenia sportowe, lub inne wielkie 
wydarzenia, które pojawiają się w mieście i stwarzają szanse na regene-
rację i rozwój jego części. Nie zawsze, ale często są to te wielkie, spek-
takularne, ikoniczne projekty, które mają zróżnicowane konsekwencje. 
Chciałbym wykorzystać możliwość zajęcia się czymś w rodzaju szarej 
strefy, która jest pomiędzy.

B: To chyba interesuje nas najbardziej, ta szara strefa…

K: Przychodzi mi tu na myśl projekt Point of view Office for Subversive Ar-

chitecture w Londynie. Cały teren przeznaczony pod budowę infrastruk-

tury olimpijskiej został otoczony charakterystycznym niebieskim płotem, 

zasłaniającym całkowicie widok i wyłączającym fizycznie i wizualnie wielki 

teren w centrum miasta. Interwencja polegała na dostawieniu do tego płotu 

trzech schodków, tak, żeby można było wspiąć się i zajrzeć na teren budowy. 

Wedle opinii OSa, organizacja zajmująca się organizacją igrzysk i władze lo-

kalne zmarnowały historyczną szansę zainteresowania ludzi architekturą. 

Czy sądzisz, że Euro 2012 również może stanowić możliwość zaangażowania 

ludzi w architekturę?

Każde wydarzenie tego typu, o ogromnym zapleczu finansowym, z odby-
wającymi się projektami budowlanymi powinno być okazją do refleksji 
nad miastem, architekturą i profitami, jakie można poczynić z tych za-
sobów, które pozostają do dyspozycji. Albo więc kreuje się jednorazowe, 
tymczasowe wydarzenie dla niego samego, albo wykorzystuje się owo wy-
darzenie dla refleksji o mieście na dłuższą metę – i to właśnie, moim zda-
niem, powinno być przedmiotem debaty.

B: W powojennej Polsce architektura służyła bardzo długo jako ideologiczne 

narzędzie dla polityków, łatwo to zauważyć w Warszawie. Nawet sprawa 

stadionu jest kwestią bardzo blisko związaną z użyciem architektury. Zasta-

nawiam się, jak dużo wiesz o odbiorze architektury w Polsce, nawet dla nas 

często dość problematycznym.

Wciąż się uczę … Wydawało mi się bardzo ciekawe skupienie się na założe-
niach sportu i infrastrukturze gier aktualnie, i w warunkach różnych syste-
mów politycznych w Polsce – i na tym, w jaki sposób sport łączył się z po-
lityką. Zadanie pytania, jakie relacje zachodziły i zachodzą pomiędzy tymi 
polami, w jakim sensie sport był do pewnego stopnia politycznym celem.

K: Przywróciłeś program wystaw architektury w architecture Foundation, 

organizowałeś projekty na styku otwartej przestrzeni publicznej i galerii, 

takie jak Closet gallery i Yard gallery. Czemu wybrałeś taki model? Jaki for-

mat prezentacji architektury wydaje ci się najciekawszy?

Nauczyłem się  →
z doświadczenia naszej 
galerii, że projekt jest 
ekscytujący nie kiedy 
pokazuje, co zostało 
zbudowane gdzieś indziej, 
ale kiedy stanowi przestrzeń 
eksperymentu na swoich 
własnych prawach.
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Podczas studiów często odwiedzałem Architecture Foundation, której sie-
dziba – biura i galeria – mieściła się wówczas w centrum Londynu. Kie-
dy zacząłem tam pracować sytuacja się jednak zmieniła – nie mieliśmy 
ani biura, ani galerii. Początkowo koordynowałem wydarzenia – zaprasza-
łem architektów do Londynu, by opowiedzieli o swoich projektach, two-
rzyliśmy platformę dla młodych brytyjskich architektów, gdzie mogli opo-
wiedzieć o swoich pomysłach. Interesowało mnie jednak prezentowanie 
architektury. Mniej więcej po roku pojawił się plan budowy nowej siedzi-
by, plan, który ostatecznie padł ofiarą załamania rynku kredytów i kryzy-
su finansowego. Mieliśmy przekształcić się z wirtualnej organizacji w in-
stytucję. Wydawało mi się, że powinniśmy w związku z tym wykształcić 
umiejętności i strategie prezentowania architektury. Zaproponowałem ów-
czesnemu dyrektorowi, żebyśmy wykorzystali naszą tymczasową siedzibę 
jako miejsce eksperymentowania z różnymi formatami komunikowania 
i prezentowania architektury. Przypadkiem naprzeciwko znajdowało się 
niesamowite miejsce, gdzie parę lat wcześniej działała kawiarnia ekolo-
giczna, przy Old Street, głównej ulicy prowadzącej z centrum do wschod-
niego Londynu. To bardzo rozpoznawalne miejsce, z witryną na parterze 
i otwartą przestrzenią wychodzącą wprost na ulicę. Za moją sugestią po-
stanowiliśmy wykorzystać to miejsce na galerię, która początkowo miała 
działać przez rok, ale ponieważ nie było niczego podobnego w Londynie, 
wykształciła się energia, która pomogła zachować to miejsce przez dwa 
lata. To miejsce miało charakter zbliżony bardziej do galerii sztuki, miej-
sca bardzo żywego, przez które przewijało się mnóstwo osób, gdzie toczy-
ły się rozmowy. Było to miejsce, gdzie mogłem zacząć eksperymentować 
z tym, czym jest i może być wystawa architektury. Było to bardzo widocz-
ne miejsce, zorientowane na publiczność, Cały ten okres był bardzo ekscy-
tujący. Clerkenwell to okolica zamieszkana przez wielu architektów, a nie 
było tam wcześniej żadnego miejsca prezentującego architekturę. Loka-
lizacja na Old Street pozwalała również na to, że wiele osób, które tam-
tędy przechodziło lub przejeżdżało, nawet się nie zatrzymując, wiedzia-
ło, co się dzieje. 

K: Przypadkiem więc stworzyliście miejsce spotkań skupiające środowisko?

Absolutnie tak. Nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać – otworzyliśmy galerię, 
i okazało się, że na każdym otwarciu jest impreza, miejsce stało się bardzo 
popularne. Jestem bardzo dumny z wystaw, które się tam odbyły – zorga-
nizowaliśmy ponad 20 wystaw i około 30 wydarzeń, łącznie z udziałem 
ponad stu zaproszonych autorów.

K: Istnieje spory problem z wystawami architektury. Jakie jest twoje do-

świadczenie, jaki format jest najbardziej inspirujący czy po prostu najlepiej 

się sprawdza w prezentowaniu architektury? 

Nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednego sposobu na bycie kuratorem ar-
chitektury, trzeba reagować w różny sposób na odmienne projekty. Staram 
się promować odejście od reprezentacji przez wystawę. Jest wiele organiza-
cji, które się tym zajmują. Wystawy monograficzne, modele, fotografie, ry-
sunki, i może jakieś filmy – na pewno świetnie spełniają swoje zadanie, ale 
to nie jest coś, czym byłbym szczególnie zainteresowany. Czego nauczyłem Agnieszka Kurant, Aleksandra Wasilkowska, Emergency Exit, 2010, 

copyright: Agnieszka Kurant i Aleksandra Wasilkowska, fot. Jan Smaga
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się z doświadczenia naszej galerii, to to, że projekt jest ekscytujący nie kie-
dy pokazuje, co zostało zbudowane gdzieś indziej, ale kiedy stanowi prze-
strzeń eksperymentu na swoich własnych prawach. Używasz zasobów, któ-
re są dostępne dla wystawy, by stworzyć z tego coś nowego. Jest to także 
doświadczenie dla publiczności. Wystawa sama w sobie staje się doświad-
czeniem pomysłu, estetyki, momentu. Wystawy są momentami, kanoni-
zują dany moment i czas, w danej lokalizacji. Nawet jeśli rzeczy się prze-
mieszczają, podlegają zmianie. I to jest ekscytujące. Nawet jeśli pracujemy 
z tym samym tematem i architekturą dekadę później, efekt może być bar-
dzo różny, w zależności od czasu i miejsca.

K: Czy to także strategia dla pawilonu – stworzenie czegoś bardziej ekspery-

mentalnego? Wykreowanie nowej sytuacji wewnątrz wystawy, bez silnych 

odniesień do istniejącej architektury?

Będę się starał umożliwić młodym twórcom z Polski zaprezentowanie się 
na międzynarodowej scenie i wykorzystanie tej sposobności, by powie-
dzieć coś nowego, zdobyć nowe doświadczanie, tak by eksperymentować

K: Projekty, które zrobiłeś – Venice Superblog i London Architecture Diary, 

polegały bardziej na komentowaniu oraz łączeniu ludzi i wydarzeń, tworząc 

metapoziom dla architektury. Na ile ta warstwa będzie ważna i w tym przy-

padku?

Wenecja, zwłaszcza podczas otwarcia biennale tworzy moment, podczas 
którego ludzie zajmujący się architekturą zjeżdżają się z całego świata i po-
zostają ze sobą przez bardzo ograniczony czas, w bardzo niezwykłym oto-
czeniu i okolicznościach. Tworzy się ogromna energia, odbywają się spo-
tkania, pomysły, dyskusje. To, co starałem się osiągnąć przez projekt Venice 
Superblog to skupienie się właśnie na tym wymiarze i jego rozpowszech-
nienie dla szerszej publiczności. To są już odległe w czasie projekty, ale ich 
celem było połączenie ludzi, dystrybucja informacji, tak jak w przypad-
ku London Architecture Diary – nie było czegoś takiego w Londynie, ani 
w całej Wielkiej Brytanii – to było jedyne miejsce, gdzie zgromadzone były 
wszystkie wydarzenie odnoszące się do architektury i ludzie często korzy-
stają z tego narzędzia. To sposób pracy z różnymi organizacjami, ludźmi 
i kreowania dyskusji o architekturze.

B: Jesteś twórcą programu międzynarodowego w architecture Foundation. 

Co cię interesuje w zagranicznej architekturze?

Istnieje cała nowa generacja architektów pracujących w różnych krajach, 
którzy mają świetne pomysły, realizują interesujące projekty, zakładają 
własne inicjatywy, by coś zrobić, być aktywnym. Program międzynaro-
dowy wziął się z mojej rozmowy w Wenecji ze znajomą z Nowego Jorku, 
która pracuje w Architecture Center. Rozmawialiśmy o tym, czym zajmu-
ją się nasze organizacje, w jaki sposób wspieramy architektów w naszych 
miastach i krajach, jak tworzymy im platformę do prezentacji, jak tworzy-
my konkursy projektowe, robimy wystawy. I wtedy zdałem sobie sprawę, 
że potrafię nazwać architektów, którymi ona się ekscytuje w NYC, ale ona 
nie ma pojęcia o architektach z Londynu – a to są miasta, które są blisko 
połączone w różny sposób. Dla artysty nie jest tak trudne zyskanie uzna-

nia, zaistnienia na scenie międzynarodowej, ale w przypadku architek-
tów odbywa się to dużo później. Kiedy są młodzi, publikują jeden projekt, 
zdobywają jakąś nagrodę, ale jeśli chodzi o praktykę, to jest dużo trud-
niejsze. Są co prawda szkoły, które zapraszają architektów z różnych kra-
jów na wykłady, ale to zabiera więcej czasu. Powodem, dla którego zało-
żyłem międzynarodowy program, była chęć zaprezentowania najbardziej 
obiecujących i utalentowanych architektów młodego pokolenia z różnych 
krajów, w momencie, kiedy zaczynają robić karierę, i zapewnić im wy-
mianę z architektami z Wielkiej Brytanii, umożliwić wymianę informa-
cji o tym, co robią – także po to by stworzyć sieć kontaktów, kontynu-
ować dialog.

B: Czy wydaje ci się, że ta młoda generacja ma realny wpływ na architekturę 

i kształt tego, jak się buduje? Pozycje młodych architektów są coraz bardziej 

teoretyczne, i nie wydają się mieć jakiegoś ogromnego wpływu na kształt 

miejsca, w którym żyjemy. Czy to nie jest problem najbliższej przyszłości?

Czy wystarcz, że obserwujemy i dyskutujemy? Wiemy, ale to nie zmienia re-

alnie jakości naszego życia, ponieważ koncentrujemy się na drobnych kwe-

stiach, jak nowa lampa czy fajna kanapa, która możemy wstawić do pokoju. 

Pytanie brzmi, jaki jest następny krok po tym, jak stworzy się architektom 

platformę wymiany?

Jedną z rzeczy, które mnie inspirują jest to, w jaki sposób pojawiający się 
architekci wychodzą poza myślenie, mówienie i stają się bardzo aktywni, 
robią rzeczy, inicjują projekty, wygrywają zamówienia – i budują, faktycz-
nie tworzą zmianę. Jeżeli nie dzieje się to w tym momencie w Polsce, wy-
miana z takimi praktykami powinna stanowić inspirację i być katalizato-
rem dla nowej generacji, aby odważyła się wcielać pomysły w życie.

Jedną z rzeczy, które  →
mnie inspirują jest to, 
w jaki sposób pojawiający 
się architekci wychodzą poza 
myślenie, mówienie i stają 
się bardzo aktywni, inicjują 
projekty, wygrywają zamówienia 
– i budują, faktycznie tworzą 
zmianę.
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K: Zrobiłeś rozległy research w ameryce Południowej, zapraszasz do Londy-

nu architektów z Turcji, z Polski. Czy możesz w jakiś sposób porównać te 

praktyki?

To było niesamowite doświadczenie z różnych względów. Jest tam mnóstwo 
interesujących ludzi. Co ciekawe, wiele wpływów jest wspólnych – pocho-
dzących z Internetu czy publikacji, czy podróży, projektanci odnoszą się do 
podobnych koncepcji, architektów, ale reagują w lokalnym kontekście kultu-
rowym. Nie istnieje jeden styl w Ameryce Południowej, każdy kraj jest inny. 
Jedna z rzeczy, które mnie uderzyły to to, że architekci w Ameryce Południo-
wej mają szansę zacząć budować w młodszym wieku – budują swoje pierwsze 
domy przed trzydziestką, co w Europie jest szokujące. Architekci są również 
aktywni politycznie, samoorganizują projekty. W Argentynie istnieje tradycja 
samorozwoju, architekt dokonuje rozpoznania terenu we współpracy z wła-
ścicielem, potencjalnymi klientami, sprzedaje mieszkania poprzez sieci swo-
ich kontaktów. Nagle powstaje jednostka na 20 mieszkań, duży projekt autor-
stwa projektanta w relatywnie młodym wieku – dzięki oddolnej inicjatywie 
i wykorzystaniu warunków lokalnych – w celu dokonania zmiany.

K: Tak, ale te praktyki mają swoje źródło w kontekście politycznym i społecz-

nym. Czy istnieje jakiekolwiek podobieństwo do sytuacji w Wielkiej Bryta-

nii? Czy też chodzi tam już bardziej o estetykę, tworzenie obrazów architek-

tury, które można umieścić w mieście?

Wśród młodych brytyjskich architektów nie istnieje jeden styl czy podej-
ście do architektury. Jeżeli szukać jakiegokolwiek punktu wspólnego to jest 
nim ogólne zainteresowanie kontekstem miasta, a ostatnio i przedmieścia. 
W samym Londynie jest wiele szkół architektonicznych, a każda reprezen-
tuje inne podejście, co tworzy bardzo zróżnicowany pejzaż architektury 
w tym momencie. Nie wiem, czy to odpowiedź na twoje pytanie?

K: Chodziło mi o to, że w krajach takich jak argentyna ludzie starają się bardzo 

bezpośrednio odpowiadać na konkretne problemy, konfrontować się ze złożo-

ną rzeczywistością społeczną. Zastanawiam się, na ile taki sposób myślenia 

jest obecny w krajach Europy Zachodniej, gdzie również istnieje oczywiście 

szereg problemów. Interesuje mnie realna rola architektury i jej cele – na przy-

kład w mieście takim jak Londyn. Czy faktycznie obecne jest jeszcze myślenie 

w kategoriach przemodelowania miasta, szukania nowych przestrzeni odpo-

wiadających różnorodnym potrzebom życia, czy też jednak sprowadza się to 

przede wszystkim do projektowania modnych, efektownych budynków?

B: Powracamy tu do głównego tematu biennale: ludzie spotykają się w archi-

tekturze – w znaczeniu przemyślenia od nowa tego, co już zostało zaprojek-

towane – wspólnie.

Istnieją przykłady praktyki opartej na społecznym zaangażowaniu, współ-
pracy z mniejszościami, lokalnymi władzami. Są też inni, którzy projektują 
po prostu piękne budynki. Myślę, że obie te koncepcje są uprawnione.
Zawsze łatwiej jest spojrzeć na coś z zewnątrz – dlatego kiedy w ramach 
wymiany brytyjscy architekci wyjeżdżają za granicę, mogą skonfrontować 
się z innymi modelami, przedyskutować różne kwestie i odnieść je do wła-
snego kontekstu.
Rozmowa przeprowadzona 19 marca 2010.

Elias Redstone – ur. 1979, ukończył London School of Economics (dyplom inży-

niera w dziedzinie City Design & Social Science). W latach 2003–2010 był star-

szym kuratorem w Architecture Foundation (AF), organizacji non-profit z sie-

dzibą w Londynie zajmującej się współczesną architekturą, tematyką miej-

ską i kulturą. Z jego inicjatywy i pod jego kuratelą powstały dwie galerie AF 

współczesnej sztuki architektonicznej (Yard Gallery, 2005-2007; Closet Gallery, 

2008). Elias Redstone jest autorem cyklu programów wymiany dla zdolnych, 

początkujących architektów z Wielkiej Brytanii i z zagranicy, w chwili obec-

nej jeden z modułów tej wymiany jest realizowany w Polsce. Wśród innych 

międzynarodowych projektów warto wymienić udział w 10. Biennale Archi-

tektury w Wenecji, na które przygotował wenecki SuperBlog we współpracy 

z MoMA z Nowego Jorku. Elias Redstone jest członkiem komitetu organizacyj-

nego Londyńskiego Festiwalu Architektury i obecnie jest Kuratorem Doradcą 

Międzynarodowego Pokazu Sztuki Architektonicznej (International Architec-

ture Showcase) w roku 2010. Jest współtwórcą portalu architektonicznego 

London Architecture Diary, redaguje również kolumnę London Underground 

w blogowym wydaniu „The New York Times”. Obecnie pracuje nad nową publi-

kacją dotyczącą wystaw prezentujących eksperymentalną sztukę architekto-

niczną. Mieszka w Londynie.

www.eliasredstone.com

LUDZIE SPOTYKaJĄ SIĘ W aRCHITEKTURZE W POLSKIM PaWILONIE

Propozycja Eliasa Redstone’a zaakceptowana przez Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, marzec 2010

Prezentacja architektury jako przestrzeni eksperymentalnej pozwala ar-

chitektom doskonalić swój warsztat zawodowy, realizować nowe pomysły 

i projekty, a także dotrzeć ze swoją twórczością do odbiorcy bez ograniczeń 

typowych dla prezentacji w zamkniętych pomieszczeniach. Zamiast polegać 

na formach reprezentacji, architekt może wejść w bezpośredni kontakt z pu-

blicznością, jednocześnie prowokując, inspirując i zaciekawiając.

W ramach przygotowań Polski do organizacji ME w Piłce Nożnej UEFA Euro 

2012 w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu Pawilon Polski na Biennale 

Architektury w Wenecji 2010 zaprezentuje nową instalacje polskiego architek-

ta, aby pokazać, w jaki sposób budynki i przestrzeń publiczna mogą zostać wy-

korzystane do zintegrowania sportu i zabawy z przestrzenia miejska i życiem 

publicznym. Największe nakłady przeznaczane są – to oczywiste – na budowę 

stadionów i projekty infrastrukturalne. W jaki sposób jednak skromniejsze 

projekty miejskie mogą służyć zachęcaniu społeczeństwa do zdrowego stylu 

życia? Pytanie to dotyczy także szeregu innych międzynarodowych wydarzeń 

sportowych, jak choćby Igrzyska Olimpijskie w Londynie w roku 2012, które są 

postrzegane przez ich organizatorów jako swoiste katalizatory rewitalizacji 

przestrzeni miejskich.

Zadaniem wybranego architekta będzie zaprojektowanie instalacji nawią-

zującej do historii i rozwoju przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w Polsce 

w różnych systemach politycznych, z uwzględnieniem najnowszych pro-

jektów artystycznych i architektonicznych (od slajdów Carstena Höllera do 
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bujanych foteli Didiera Fiuza Faustina na biennale w dwumieście Shenzhen 

& Hongkong). Instalacja będzie odzwierciedlać idee samego Pawilonu, po-

nieważ ma promować rozwiązania ułatwiające uprawianie sportu i zabaw, 

prezentując możliwości budynków i przestrzeni publicznej. Aby dostać się do 

Pawilonu, zwiedzający będą musieli wejść w bezpośrednią relację z instalacją 

i z innymi zwiedzającymi, prowokując tym samym do przemyślenia ich relacji 

z architektura (symbolizowana przez instalacje) oraz z resztą społeczeństwa 

(pozostali zwiedzający). Interaktywne doświadczenie będzie spełnieniem ma-

rzenia Kazuyo Sejimy, aby Biennale „pomogło ludziom zrozumieć ich związek 

z architektura, architekturze pomogło określić jej związki z ludźmi, i wreszcie 

– pomogło ludziom zrozumieć samych siebie.”

Wyboru architekta dokona kurator w oparciu o ocenę zgłoszeń w odpowie-

dzi na ofertę kuratorską oraz poprzez wizyty studyjne. Architekci spełniający 

wymagania kuratorskie muszą posiadać udokumentowaną historię własnych 

eksperymentów, współpracy i realizacji projektów entuzjastycznie przyję-

tych przez krytykę. Projekt będzie realizowany poprzez spotkania i współpra-

ce architekta z kuratorem. To spotkanie przedstawicieli różnych narodowości, 

osobowości i odmiennych doświadczeń życiowych ma na celu skupienie się 

na roli tożsamości europejskiej, narodowej i indywidualnej w procesie two-

rzenia i projektowania.

W katalogu zostanie szczegółowo omówiona i zaprezentowana instalacja 

Pawilonu. Tworzący międzynarodową grupę architekci, artyści i projektanci 

będą wymieniać miedzy sobą pomysły, które mogą przyczynić się do zaadap-

towania budynków i przestrzeni publicznych w ich własnych miastach tak, by 

stały się miejscem uprawiania sportu, rekreacji oraz interakcji publicznej.

Cytat za: www.obieg.pl/felieton/16958

OPIS PROJEKTU REaLIZOWaNEgO W POLSKIM PaWILONIE, OgŁOSZONY 

OFICJaLNIE W CZERWCU 2010

12. BIENNaLE aRCHITEKTURY w Wenecji

29.08 – 21.11.2010

WYSTAWA W PAWILONIE POLSKIM

Emergency exit / Wyjście awaryjne

Aleksandra Wasilkowska, Agnieszka Kurant

Kurator: Elias Redstone

Instalacja Emergency Exit to próba przekroczenia logiki miejskiej rzeczywi-

stości poprzez stworzenie czegoś w rodzaju przenośnej dziury teleportacyj-

nej. Tytuł jest ironicznym odniesieniem do obowiązujących w budynkach 

i przestrzeni miejskiej przepisów bezpieczeństwa czy wymogów higieniczno-

zdrowotnych, których celem jest osiągnięcie planowości życia, kontrola ryzy-

ka i wykluczenie tego, co przypadkowe i nieoczekiwane.

Projekt zakłada zbudowanie w Pawilonie Polskim wysokiej konstrukcji przy-

pominającej skocznię narciarską lub trampolinę na basenie publicznym. Kon-

strukcja nawiązująca w sposób krytyczny do dziedzictwa zrujnowanej obec-

nie modernistycznej architektury monumentalnych obiektów sportowych 

będzie wznosiła się nad morzem białych chmur. Chmury przez swą gęstość 

dadzą wrażenie przepaści bez dna. Widok ten w stojących na szczycie skocz-

ni ludziach może budzić poczucie tajemnicy, ryzyka, niebezpieczeństwa lub 

wręcz strachu. Skok w dół jest jednak całkowicie bezpieczny, gdyż w chmu-

rach ukryty został specjalny materac amortyzujący upadek. Dzięki temu skok 

wyzwoli uczucie przyjemności kontrastujące z odczuwanym wcześniej stra-

chem. Każdy zwiedzający wystawę może doświadczyć będącego celebracją 

życia skoku w chmury.

Kurant i Wasilkowska interpretują miasto jako nieprzewidywalny, złożony 

układ, na którego całkowite zrozumienie składa się świadomość istnienia 

przenikających się realnych i wyobrażonych przestrzeni modyfikowanych 

przez niezwykle rzadkie zdarzenia. Kryje się za tym przekonanie, że archi-

tekci i urbaniści nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć wszystkich potrzeb 

miasta i zmian, jakim ono podlega. Niematerialne czynniki, takie jak plotki, 

legendy lub miejskie mity nakładają się na fizyczną tkankę urbanistyczną, 

tworząc niewidzialną morfologię rozbudowanych miejskich pejzaży. Miesz-

kańcy mają sprzeczne potrzeby, a te wpływają na istniejący porządek i mo-

dyfikują go. Z jednej z strony jest to potrzeba bezpieczeństwa, wyraźnej 

struktury i takiej filozofii miasta, która stworzy poczucie przewidywalności. 

Z drugiej jednak istnieje potrzeba spontaniczności, ryzyka i szaleństwa jako 

manifestacji wolności od racjonalnego wymiaru życia z wpisaną weń kon-

trolą i planowością.

Jeżeli scenariusz funkcjonowania miasta jest sztywny i z góry określony 

i nie może elastycznie reagować na wyłaniające się potrzeby i zachodzące 

zmiany, miejski organizm traci równowagę. Kurant i Wasilkowska poszu-

kują specjalnych stref, w których ludzie będą mogli swobodnie realizować 

swoje indywidualne pragnienia. Autorki proponują także nowe podejście 

do ciała w kontekście miejskim, tworząc nowy rodzaj miejskiej aktywności, 

rodzaj fikcyjnej dyscypliny sportowej. Skok w chmury symbolizuje całko-

witą wolność i możliwość ucieczki od miejskiej rzeczywistości. Jest uciele-

śnieniem potrzeby i pragnienia dobrowolnej rezygnacji z kontroli po to, by 

uwolnić się rzeczywiście i w przenośni od systemu: od dominującego para-

dygmatu, logiki czy stanu. By wydostać się stąd, gdzie się jest. Emergency 

Exit to hybrydowej konstrukcji urządzenie służące do przenoszenia się do 

innych rzeczywistości, rozszczelniające pozornie hermetyczną miejską re-

alność. Ta przenośna dziura teleportacyjna prowadzi w nieznane, jest ka-

talizatorem rozmaitych, często sprzecznych emocji i potrzeb. Mieszkańcy 

„teleportując” się, wypełniają istniejące luki własnymi emocjami, pomysła-

mi i pragnieniami.

Projekt Kurant i Wasilkowskiej promuje podejście do architektury i urbani-

styki, wykraczające poza logikę przyziemnej rzeczywistości i sztywne plano-

wanie życia; jest otwarty na to, co w mieście nieprzewidywalne; uelastycznia 

tkankę miejską poprzez uaktywnienie jej szczelin, luk i porów. Umożliwia też 

mieszkańcom „wyłączenie” się z dominujących miejskich struktur poprzez 

rozwijanie indywidualnych, autonomicznych działań i inicjatyw.

www.labiennale.art.pl
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UDrĘKA 

I EUFOrIA

Projektując dla 
instytucji kultury, 
zarywają noce 
najchętniej. 
Z Huncwotem, czyli 
Łukaszem Knasieckim 
i Arkiem Romańskim,  
o projektowaniu 
interaktywnym, 
rozmawia Marika 
Zamojska.

Huncwot w akcji, fot. archiwum Huncwota
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Ten webdesign, co to właściwie jest? Czy to samo, co projektowanie stron?

Generalnie jak sama nazwa wskazuje jest to sposób projektowania, któ-
ry uwzględnia w swoim procesie współudział i aktywność użytkownika 
oraz różnorodność platform na których będzie oglądany. Projektowanie 
interaktywne to rzecz dużo szersza niż projektowanie dla internetu. Inter-
net jest tylko jedną z platform, na których działają projekty interaktywne, 
oprócz niego są aplikacje na różnego rodzaju większe lub mniejsze urzą-
dzenia elektroniczne, ekrany dotykowe czy telefony.
Internet z jednej strony zapewnia masowy odbiór, z drugiej strony jest taki 
ulotny, strony pojawiają się i znikają, na kolejnych systemach nie działają 
już starsze realizacje. Dlatego czasami warto zrobić coś co ma wymiar re-
alny, fizyczny i jest osadzone w konkretnej czasoprzestrzeni. Coraz częściej 
tworzymy projekty wykorzystywane poza siecią, w trakcie wystaw i przed-
stawień teatralnych.

W waszych realizacjach da się wyróżnić dwa nurty: projektujecie dla intytu-

cji kultury, jak Biblioteka Narodowa, Nowy Teatr, Instytut Polski w Paryżu, 

dla konkretnych wydarzeń jak Mediations Biennale, ale też dla marek ko-

mercyjnych, modowych. Czy podział ten przekłada się prosto na to, co robi-

cie dla przyjemności i dla pieniędzy? Czy moda jest również taką dziedziną, 

dla której projektując można „poszaleć“?

Generalnie przyjmujemy do realizacji tylko projekty, przy których może-
my – jak to ujęłaś – poszaleć, choć oczywiście zdarza się nam zrobić coś 
bardziej stonowanego jak projekt witryny Biblioteki Narodowej, ale trak-
tujemy to raczej jako działalność misyjną. (śmiech)
Największym wyzwaniem – przynajmniej dla nas – jest utrzymanie ba-
lansu pomiędzy zleceniami komercyjnymi i niskobudżetowymi. Rynek 
komercyjny szybko wyłapuje i zasysa najlepszych projektantów. Poja-
wiają się ogromne pieniądze i wszyscy wiemy jak to się kończy. Staramy 
opierać się takim rzeczom, choć różnie to bywa, to jest ciągła walka, po-
kusy kapitalizmu są znane. Dobraliśmy sobie kilku dużych klientów ko-
mercyjnych, którzy myślą podobnie jak my i nie boją się eksperymen-
tów. Pracujemy głównie z branżą modową, zaczynamy robić rzeczy dla 
marek zachodnich. To jest praca bardziej wizerunkowa, a nie produkto-
wa. Naprawdę to lubimy, na sesjach jest dobre jedzenie, wszyscy są opa-
leni i tacy zagraniczni.

Instytucje kulturalne pewnie tak dobrze nie karmią, a artyści są bladzi i kra-

jowi. Jak sobie z tym radzicie?

Racja, chociaż to się akurat zmienia. Jako ludzie zaangażowani od lat w pro-
mowanie kultury traktujemy te projekty bardzo osobiście i jeżeli tylko na 
drodze nie stoi nam jakiś niespełniony dyrektor instytucji, to właśnie dla 
nich powstają najlepsze rzeczy. Dla nich noce zarywamy najchętniej.

ale realizujecie też projekty wykraczające poza przestrzeń wirtualną. Łukasz 

– prowadziłeś poznański klub Kisielice, organizujesz koncerty i pokazy kina 

eksperymentalnego. arek – współpracujesz z Marcinem Liberem przy jego 

spektaklach, zrealizowaliście wspólnie wiele spektakli, m.in. w 2008 r. wido-

wisko poświęcone poecie Zbigniewowi Herbertowi Rekonstrukcja Poety.

Siedzenie przy komputerze jest czynnością wysoce aspołeczną i trzeba 
czasami wyjść do ludzi. Robimy coś, żeby nie stracić kontaktu z rzeczy-
wistością (śmiech). Świat realny oferuje emocje, ktorych ten wirtualny nie 
zapewni. Miksowanie Rekonstrukcji Poety na żywo przed 5 000 widzów 
zgromadzonych przed Biblioteką Narodową na placu Krasińskich w War-
szawie daje większego kopa niż świadomość, że nasze strony oglądają co-
dziennie dziesiątki tysięcy ludzi.

Herbert był wysokobudżetową realizacją związaną z oficjalnym Rokiem 

Herberta, jego kulminacyjnym punktem. Teraz pracujecie nad interaktywną 

wystawą o Fryderyku Chopinie. Kultura i koniunktura?

Mierzenie się z tzw. kulturą wysoką w projektowaniu interaktywnym jest 
wbrew pozorom fascynujące. Internet poprzez swoją plebejskość ma nie-
zbyt dobrą renomę jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną i tzw. poważ-
ne tematy. Próbując przełamać ten stereotyp próbujemy od wielu lat two-
rzyć rzeczy, które przekazują poważne rzeczy w towarzystwie nowoczesnej 
i dopracowanej formy, czego najciekawszym przykładem jest chyba serwis 
Rzeczpospolita Wielu Kultur (www.commonwealth.pl). Mamy nadzieję, 
że pracując przy wystawie chopinowskiej z Biblioteką Narodową, architek-
tami z WWAA i Borisem Kudlicką uda nam się to powtórzyć. W planach 
jest stworzenie wirtualnej wersji wystawy wykorzystującej w nawigacji 
abstrakcyjną scenografię Borisa, będziemy także pisać oprogramowanie 
dla ekranów dotykowych z wirtualnymi rękopisami Chopina.

Huncwot w akcji, fot. archiwum Huncwota
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Huncwot znalazł się w wydanym ostatnio Projektowaniu graficznym w Pol-

sce Michała Wardy i Jacka Mrowczyka. Na spotkaniu promującym książkę 

Piotr Rypson narzekał na „ubogi“ rozdział z polskim webdesignem. Jak sy-

tuacja wygląda z waszej perspektywy? Czy polska wolnorynkowa rzeczywi-

stość sprawia, że mamy do czynienia z niewyedukowanym klientem o wą-

skich horyzontach i stąd niski poziom projektowania, czy z tego, że dobrych, 

polskich webdesignerów jest niewielu?

Specyfika projektowania interaktywnego polega na łączeniu biegło-
ści projektowej z bardzo zaawansowaną wiedzą techniczną i jest to for-
ma o wiele trudniejsza od klasycznego projektowania 2D. Niewielu jest 
w Polsce projektantów, którzy łączą wykształcenie plastyczne i technicz-
ne, efektem czego jest niestety mizeria polskiego internetu. Poza tym 
króluje wtórność, seryjne kopiowanie rozwiązań wypracowanych w za-
chodnich agencjach. Z roku na rok jest jednak lepiej, takie studia jak Co-
okie czy Hipopotam robią świetne, oryginalne rzeczy na światowym po-
ziomie. Edukują się także klienci, którzy są niezbędnym elementem tej 
układanki, gdyż ten rodzaj projektowania ze względu na swoją specyfi-
kę jest kosztowny.

Czy można być niezależnym webdesignerem? 

Pytanie raczej filozoficzne. Cóż, staramy się.

Pytam też o niezależność wobec projektowych trendów?

To jest jedna z kluczowych dla nas spraw. Staramy się czerpać inspiracje 
z całej historii kultury. Zdarzyło nam się realizować projekt oparty na ro-
syjskim, konstruktywistycznym kolażu, jak i na stylistyce B-klasowych 
filmów science-fiction. Zabawa konwencją, a szczególnie osadzenie jej 
w przestrzeni cyfrowej, bywa fascynująca. Staramy się w miarę możliwości 
wystrzegać stosowania aktualnych trendów świadomi, iż niewiele z nich 
przetrwa próbę czasu. Jeżeli na co drugim warszawskim plakacie z ostat-
niego roku świeci Helvetica wyrysowana italikiem w towarzystwie pozio-
mych linii, to robi się to męczące. Choć poczekaj, i my raz tego użyliśmy... 
Cóż, nikt nie jest idealny. (śmiech)

a macie jakieś marzenie projektowe? Jaka jest przyszłość technologii inter-

netowych? Jak za nimi nadążyć, by w pełni wykorzystać ich potencjał?

Ostatnio interesują nas projekty wkraczające poza samo projektowanie, na 
które składa się także praca nad koncepcją oraz zawartością merytorycz-
ną. Chcielibyśmy zrealizować jakiś temat związany ze sztuką czy literatu-
rą, pokazać w jaki sposób można dziś za pomocą interaktywnych mediów 
opowiadać o historii czy kulturze. Spróbować zdefiniować nowy język in-
teraktywnej narracji.
Technologie interaktywne to zdecydowanie przyszłość komunikacji. Ich 
rozwój jest bardzo dynamiczny, choć nadążanie za nimi to jest naprawdę 
męczarnia. Ilość języków programowania i specyfikacji systemów opera-
cyjnych, których musieliśmy się nauczyć w czasie ostatnich lat jest ogrom-
na. Właściwie teraz powinniśmy szkolić się z Androida (nowy system Go-
ogle) zamiast rozmawiać z tobą.

Bycie Huncwotem, jak słychać, to udręka... Czy jest w waszym profesjonal-

nym życiu czas też na euforię? 

Ukończenie każdego projektu to pewien rodzaj euforii, chociaż najczęściej 
naznaczonej kompletnym wyczerpaniem. Cieszą wyrazy uznania, choć 
dziś fani już nie piszą listów jak przed laty…

Łukasz Knasiecki – w huncwocie ogarnia kreację i technologię. Przez wiele 

lat mieszkał w Poznaniu, gdzie założył klub Kisielice, wydawał pismo Mapa, 

zorganizował kilkaset imprez kulturalnych. Przez ostatnie lata był kuratorem 

programu filmu eksperymentalnego i muzycznego w Starym Browarze.

arek Romański – absolwent poznańskiej ASP, w huncwocie odpowiada za 

kreację i grafikę. Od wielu lat wspópracuje z Marcinem Liberem tworząc sce-

nografię, grafikę i animacje do jego spektakli. Właśnie pakuje się przed prze-

prowadzką do Warszawy.

http://huncwot.com

Niewielu jest w Polsce  →
projektantów, którzy łączą 
wykształcenie plastyczne 
i techniczne, efektem czego 
jest niestety mizeria 
polskiego internetu.

List od fanki. Fot. archiwum Huncwota



CZYteLniA notes.62      193

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 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; BWa galeria Sztuki Al. J. Piłsudskiego 

38, www.bwa.olsztyn.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
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2010

Wakacje 
+ Humanizm radykalny: 
Ivan Illich, Jan Sowa 
Koniec Szkoły. 
Bill Ayers Weather 
Underground. 
Jonas Mekas Pytaj 
Wiatr Dlaczego Wieje. 
Andrzej Tobis Mały 
Zestaw Katastroficzny. 
+ Ekstra Przewodnik: 
Najmniej Nowoczesne 
Muzea Warszawy! 
+ Agnieszka Brzeżańska, 
Michał Gayer, Huncwot, 
Norman Leto, 
Elias Redstone
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