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Ideały gną się 
pod naporem masy
HEATH BUNTING

Dźwięk nigdy nie umiera
Susan Philipsz
Moja praca 
nie ma wyrażać niczego 
Antje Kalus
Świat sztuki ma zdolność do 
usprawiedliwiania wszystkiego 
Banu Cennetoğlu
Z widokiem na Koniec Świata 
Stach Szabłowski 
o Polaris Kuby Bąkowskiego

+
736 Km – ze sztuką do wsi 
i miasteczek

panGenerator 
– naprawdę nowe media
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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

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

92–99 GENERACJA INTERAKTYWNA
 Ich celem jest zmiana podejścia do nowych mediów w Polsce. Za 

nadużycie uważają określanie tym mianem fotografii, wideo. Jeden 
z najważniejszych punktów tworzonego przez nich manifestu 
dotyczy jak najszerszej interdyscyplinarnej współpracy osób o różych 
umiejętnościach. Z grupą panGenerator rozmawia Joanna Turek.

100–111 ŻEBY	COŚ	SIĘ	ZADZIAŁO
 Grupa artystów przyjeżdża do małego miasteczka. Rozstawiają 

przyczepy kempingowe, robią kino plenerowe, warsztaty, dyskusje, 
ławki. Dobudowują stopień do wysokiego murku przy sklepie, dzięki 
któremu starsze panie, dźwigające siatki, nie muszą już wykonywać 
akrobacji, żeby skorzystać ze skrótu. O projekcie 736 km, z jego 
koordynarkami, Emilią Orzechowską i Leną Dulą, rozmawia Jakub 
Knera.

112–121 IDEAŁY	GNĄ	SIĘ	POD	NAPOREM	MASY
 O napierającej fali konformizmu oraz przestrzeniach ucieczki przed 

mainstreamowym szaleństwem, z Heathem Buntingiem, artystą 
działającym na polach net.artu i sport-artu, rozmawia Paulina Jeziorek.

.
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*panGenerator takes no responsibility for the shape and colour of its logo,
  it has been automatically generated.
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księgarnia tematyczna

Aleksandra Wasilkowska „Witryna”, 2008-2009, fot. Jan Smaga, archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

a: Pańska 3, 00-124 Warszawa
t: 0048 22 5964040
e: ksiegarnia@muzeumproqm.pl
w: muzeumproqm.pl
 b: muzeumproqm.blogspot.pl

Wiedza rośnie. 
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122–129 Z	WIDOKIEM	NA	KONIEC	ŚWIATA
 Praca Polaris Kuby Bąkowskiego jest przykładem antypragmatycznej 

ekonomii sztuki, w której nakłady i zyski nie mają szans się 
zbilansować. Ekonomiczna nieefektywność tego projektu ma jakość 
estetyczną – w absurdalności przedsięwzięcia Bąkowskiego zaklęte 
jest piękno, które potrafi wyzwolić bezinteresowność artystycznego 
gestu – pisze Stach Szabłowski.

130–137 DŹWIĘK	NIGDY	NIE	UMIERA
 Z Susan Philipsz, nominowaną w tym roku do prestiżowej Nagrody 

Turnera, autorką niewidzialnej rzeźby zrealizowanej w warszawskim 
Parku na Bródnie, rozmawia Sebastian Cichocki.

138–145 PRZEKRACZANIE	GRANIC	STRONY
 Banu Cennetoğlu odnalazła punkt, w którym trudno oddzielić formę 

i treść, a granice książki nakładają się na granice państw. W przededniu 
jej udziału w Manifesta 8, o poszukiwaniu alternatywnych sposobów 
dystrybucji i egzystencji dzieła oraz o książkach artystycznych, 
rozmawia z artystką Daniel Muzyczuk.

146–155 UNIFORM,	KTÓRY	ISTNIEJE	W	CZASIE
 Nieustannie oferuje się nam wizje tego, kim moglibyśmy być, ale nie 

jesteśmy. Ja natomiast staram się pytać w swoich projektach: kim 
naprawdę jesteś? Czego naprawdę, ale to naprawdę, potrzebujesz? – 
Z Antje Kalus rozmawia Agata Pyzik.

152 GDZIE	BYWA	NOTES  
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Miasta Stołecznego Warszawy
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po romantyczną, indywidualistyczną 
koncepcję autora.
Kulminacją tegorocznej edycji Wol-
nego Uniwersytetu Warszawy będzie 
grudniowy zjazd Swoją drogą II. Kon-
tynuując krytyczny namysł nad trans-
formacją sfery publicznej w Polsce, 
będziemy analizować bieżące zmia-
ny, które zachodzą w obiegu tworze-
nia kultury, w świecie niezależnych 
inicjatyw, oficjalnych instytucji sztu-
ki, akademii i uniwersytetów.
Wolny Uniwersytet Warszawy – utwo-
rzona w 2009 roku nomadyczna i sie-
ciowa instytucja edukacyjna. WUW 
powołany został z myślą o podnosze-
niu kompetencji środowisk związa-
nych z kulturą, jest otwarty dla uczest-
ników z całego kraju. Nasze działania 
nawiązują do tradycji otwartych 
uniwersytetów, artystycznych grup 
samokształceniowych i wolnej edu-
kacji. Zapisy na bec@funbec.eu
Kurator WUW: Kuba Szreder
Organizator WUW: Fundacja Bęc 
Zmiana
WUW 2010 finansowany jest z dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy
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WOLNY 
UNIWERSYTET 
WARSZAWY

Zapraszamy wszystkich do  ɿ
udziału w kolejnej odsłonie Czyta-
nek dla robotników sztuki, cyklu 
seminariów w ramach Wolnego Uni-
wersytetu Warszawy, nastawionego 
na samoorganizację, równoległą wy-
mianę wiedzy i pogłębione uczest-
nictwo artystów, intelektualistów, 
praktyków i teoretyków kultury, 
przedstawicieli różnych dyscyplin. 
Czytanki, poprowadzone w tym 
roku przez Michała Kozłowskiego, 
Kubę Szredera, Teresę Święćkowską 
i Annę Zawadzką, poświęcone będą 
m.in. związkom kultury i kapitali-
zmu kognitywnego, figurze autora, 
instytucji muzeum, związkom kre-
atywności z wyzyskiem, elastycz-
ności z alienacją, a także roli praw 
autorskich we współczesnym kapi-
talizmie.
Nowy semestr Czytanek rozpocznie 
prowadzone przez Teresę Święćkow-
ską seminarium poświęcone figurze 
autora i funkcjach jakie pełni on 
w systemie sztuki. Od Rolanda Barthe-
sa wieszczącego śmierć autora, tro-
pami Michela Foucaulta i jego analizy 
funkcji, jakie pełni autor w obszarach 
takich jak krytyka literacka, rynek 
i krytyka sztuki czy prawo autorskie, 

05.10 godz. 18.30 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 | 
www.wuw2010.pl
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ZRÓB	TO	SAM 
–	MAJSTER 
KLASY

Uczestnicy zastanowią się Jak zrobić 
wielką architekturę w swoim poko-
ju? Kolejne spotkania poprowadzą 
m.in.: Jerzy Sosnowski (Jak napisać 
powieść?), Zespół Małe Instrumen-
ty (Jak zrobić muzykę za pomocą 
zabawek?), Bogusław Deptuła (Jak 
przyrządzić potrawę z Flauber-
ta?), Konrad Pustoła (Jak fotogra-
fować aparatem otworkowym?), 
Piotr Najsztub (Jak nic nie robić?). 
Wejściówki na każde spotkanie kosz-
tują 10 PLN; karnet na dziewięć spo-
tkań jest dostępny w cenie 60 PLN. 
Liczba miejsc jest ograniczona.•

Zrób to sam ɿ  jest cyklem osiem-
nastu warsztatów stylizowanych na 
słynny program telewizyjny Adama 
Słodowego o tym samym tytule. Na 
każdym spotkaniu słuchacze będą 
mieli okazję spotkać się z wybitną 
osobowością twórczą, dowiedzieć 
się jaka jest specyfika danego me-
dium, spróbować pracy z materią, 
zrozumieć zasady rządzące okre-
śloną dziedziną i zainspirować się 
do własnych poszukiwań. Pierwszy 
warsztat odbędzie się już w dru-
giej połowie września (19.09; godz. 
12). Poprowadzi go Jakub Szczęsny. 

od 19.09 | Warszawa, nowy teatr, ul. Puławska 37 | www.nowyteatr.org

REMIX 
CULTURE, 
SHARE!

Jurkowski i Sylwester Gałuszka popro-
wadzą zajęcia, podczas których dzieci 
i młodzież nauczą się remiksowania 
zdjęć, filmów i dźwięków. Ania i Adam 
Witkowscy proponują tworzenie opo-
wieści, haiku, legend, kolaży ze zdjęć, 
gazet i wspomnień zakończone na-
graniem słuchowisk oraz wydaniem 
książki. Honorata Martin i Maciek Sa-
lamon nauczą tworzyć ziny, a uczest-
nicy warsztatów Krzysztofa Arszyna 
Topolskiego zsamplują dźwięki i za-
grają własne utwory za pomocą sta-
rych radioodbiorników, kuchennych 
mikserów lub walkmanów.•

Projekt REMIX CULTURE, SHARE!  ɿ
to cykl 4 eksperymentalnych warszta-
tów, poświęconych zjawisku remiksu 
i przetwarzania kultury, organizowa-
ny przez zespół Kultury Miejskiej oraz 
Inicjatywę wrzeszcz.info.pl. Uczest-
niczki i uczestnicy warsztatów nauczą 
się twórczo wykorzystywać potencjał 
internetu i społecznościowych por-
tali typu Facebook, Nasza Klasa czy 
YouTube. Stworzą własny film, zsam-
plują muzykę, wrzucą je na własnego 
bloga lub komórkę. Włączą kulturę do 
codziennego życia. Warsztaty przy-
gotowali trójmiejscy artyści. Mikołaj 

09-11.2010 | Gdańsk, nowa synagoga, ul. Partyzantów 7 | www.kulturamiejska.pl; 
www.wrzeszcz.info.pl
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BIURO 
TŁUMACZEŃ 
SZTUKI

każde dzieło sztuki jako nieukończo-
ną formę, która, otwarta na różne 
interpretacje, zaprasza odbiorcę do 
współtworzenia znaczeń. Niechęć do 
współczesnej sztuki często spowodo-
wana jest strachem przed zrozumie-
niem jej inaczej niż należy. Promując 
niestandardowe interpretacje, pro-
jekt podważa popularne myślenie, 
że każde dzieło ma tylko jedno prawi-
dłowe znaczenie – opowiada o przed-
sięwzięciu jego pomysłodawczyni. •

Sztuka konceptualna, krytyczna,  ɿ
abstrakcyjna, zaangażowana społecz-
nie, wideo art., performens – sztuka 
współczesna bywa trudna. Każdemu 
zdarza się nie rozumieć intencji arty-
stów. Z pomocą przychodzi Karolina 
Breguła, założycielka internetowego 
Biura Tłumaczeń Sztuki.
Tłumacze sugerują interpretacje 
często odbiegające od tych propono-
wanych przez autorów i kuratorów 
prac. W ten sposób przedstawiają 

www.biurotlumaczen.art.pl

PROJEKT 
BIBLIOTEKA

część swojego księgozbioru do użyt-
ku publicznego i tym samym ujawnić 
zasoby intelektualne, które wpłynęły 
na jej praktykę artystyczną. Zawar-
tość biblioteki tworzą pozycje doty-
czące historii sztuki, poezji, ale także 
science fiction, książki z dziedziny fi-
lozofii i teorii politycznej, czy też bajki 
dla dzieci i mapy.
Książki można wysyłać na adres ga-
lerii do końca września – wtedy też 
nastąpi otwarcie biblioteki. Przez 
dwa miesiące księgozbiór stanowić 
będzie rdzeń wystawy Body In the 
Library, podczas której zaproszeni 
artyści wykonają prace poświęcone 
książkom i czytaniu. Później księgo-
zbiór trafi do archiwum BWA Design, 
żeby za chwilę powrócić w przestrzeń 
galerii, zajmując tam stałe miejsce.•

Body In the Library ɿ  to projekt 
o wyjątkowym charakterze – kurato-
rzy z BWA Design tworzą bibliotekę 
galerii, która składałaby się z książe-
k–podarunków od osób związanych 
ze środowiskiem artystycznym. Wy-
marzyliśmy sobie taki zbiór, który 
niekoniecznie powtarzałby schematy 
bibliotek sztuki, zawierających kata-
logi, monografie artystów i książki 
z zakresu teorii sztuki – mówi jeden 
z pomysłodawców projektu Kuba 
Wojnarowski. Księgozbiór ma przede 
wszystkim prezentować różnorodne 
źródła inspiracji przydatne w procesie 
tworzenia, pisania, kuratorowania, 
edukowania. Bezpośrednią inspiracją 
dla wrocławskiego przedsięwzięcia 
stała się biblioteka Marthy Rosler. 
Artystka zdecydowała się przekazać 

do 30.09 | Wrocław, BWA Design; Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl
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KILKANAŚCIE 
KOANÓW	NA	 
(NIE)ISTNIENIE

próba zmierzenia się i zinterpreto-
wania wspomnianego koanu, czego 
efektem i wizualną materializacją są 
fotografie, które zostaną zaprezento-
wane w formie małych lightboxów. 
Podświetlane fotografie będą two-
rzyć rodzaj ściennej instalacji, której 
ma także towarzyszyć tekst koanu 
pokazany w formie neonu. •

Projekt wystawienniczy  ɿ Kilkana-
ście koanów na (nie)istnienie składa 
się ze ściennej instalacji złożonej z 15 
lightboxów, ścieżki dźwiękowej oraz 
neonu. Leitmotivem wystawy jest 
słynny japoński koan: „Pokaż swoją 
twarz przed urodzeniem”. Zadaniem 
każdego z artystów zaproszonych 
do wzięcia udziału w projekcie była 

do 3.10 | Katowice, Galeria BWA, ul. W. Korfantego 6 | www.bwa.katowice.pl

PROJEKT	WYSPA	 
– WYSTAWA DLA 
NAJMŁODSZYCH

uchodźców (z Czeczeni, Gruzji i Rosji) 
do twórczej zmiany czarno-białych 
zdjęć Bytomia. 
Zupełnie inna perspektywa pojawi 
się w pracy zrealizowanej wspólnie 
przez Marka Glinkowskiego, Piotra 
Wysockiego i Marcina Gokielego. 
Punktem wyjścia jest refleksja nad 
„wyspą” rozumianą jako obszar 
wykluczenia, gettyzacja dodatko-
wo podkreślona murami trudnymi 
do przekroczenia zarówno w sen-
sie fizycznym, jak i mentalnym. Na 
wystawie zostaną zaprezentowane 
efekty kolejnych zajęć, podczas 
których kluczowym zagadnieniem 
stało się pytanie o możliwość prze-
kroczenia tego, co wydaje się nie-
przekraczalne. •

Projekt: Wyspa ɿ  jest kolejną, czwar-
tą już wystawą skierowaną przede 
wszystkim do młodszego odbiorcy. 
U podstaw projektu leży idea demo-
kratyzacji sztuki, włączenia do dysku-
sji, pracy twórczej na równorzędnych 
prawach artystów i dzieci.
Motyw „wyspy” nie zawsze wiąże się 
z pięknym snem czy utopijną wizją 
idealnej przestrzeni. Marzenie o raju 
może łączyć się z pragnieniem zmia-
ny, bycia w drodze, podróżą, chęcią 
zbudowania wehikułu magicznego 
przenoszącego w czasie i przestrze-
ni. Do takiej wizji odwołują się prace 
powstałe podczas warsztatów pro-
wadzonych przez Joannę Rajkowską, 
która zachęciła dzieci polskie i miesz-
kańców bytomskiego ośrodka dla 

do 25.09 | Bytom, CsW Kronika, ul. rynek 26 | www.kronika.org.pl ANNETTE 
MESSAGER

ciarstwo. Annette demaskuje fikcję 
tych schematów oraz funkcjonujący 
mit piękności – sygnalizuje, że kobieta 
jest deprecjonowana przez swój ob-
raz kulturowy.
W pracach z lat późniejszych artystka 
poświęca wiele uwagi cielesności. Fo-
tografuje ciało, kawałkuje je, pozba-
wia kontekstu i kulturowego znacze-
nia. Eksponuje niewielkie fotografie 
dłoni, stóp, oczu czy piersi, tworzy 
z nich hybrydyczne stwory.
Ekspozycję zamknie praca stworzona 
specjalnie na wystawę w Zachęcie – 
Wietrzyk/Sous-vent – instalacja-spek-
takl gromadząca różne formy bliskie 
artystce od początku jej kariery arty-
stycznej do dzisiaj. •

Annette-kobieta praktyczna, An- ɿ
nette-oszustka, Annette-kolporterka, 
Annette–kolekcjonerka – na wystawie 
w Zachęcie jedna z najbardziej zna-
nych francuskich artystek pokaże swo-
je różne oblicza. Instalacje powstałe 
w pierwszej połowie lat 70., składają 
się z przedmiotów codziennego użyt-
ku, wycinków prasowych oraz foto-
grafii gromadzonych przez Messager 
w jej niewielkim paryskim mieszkaniu. 
Opisują świat kobiety z klasy średniej, 
która pod presją społeczną wypełnia 
narzucone jej role kulturowe: jest 
przykładną matką, skłonną do histerii 
towarzyszką mężczyzny, panią domu, 
której czas wypełniają powtarzalne 
czynności jak szydełkowanie czy haf-

do 14.11 | Warszawa, Galeria Zachęta, Plac Małachowskiego 3 |
www.zacheta.art.pl

FOKUS  
BIENNALE	 
ŁÓDŹ

powinna stać się istotnym miejscem 
na polskiej mapie kulturalnej. 
W ramach Fokus Łódź Biennale 
planowana jest m.in. wystawa Kon-
ceptualizm. Medium fotograficzne 
w Muzeum Miasta łódź. Wydarze-
niem uzupełniającym będzie też Ar-
cheologia Piotrkowskiej – zbiorowy 
projekt w przestrzeni publicznej 
z udziałem łódzkich i zagranicznych 
artystów, odnoszący się do symbo-
liki i znaczenia ulicy Piotrkowskiej, 
pokazujący tradycję i współczesność 
tej ulicy. •

Prace 60 artystów z całego świa- ɿ
ta eksponowane będą wzdłuż ulicy 
Piotrkowskiej, m.in. w przestrzeniach 
dawnej Filharmonii łódzkiej, na te-
renie fabrySTREFY i łódź Art Center, 
w opuszczonych mieszkaniach, w po-
fabrycznych przestrzeniach i podwór-
kach, w pasażach i ogródkach na całej 
długości głównej arterii łodzi.
Zamiarem organizatorów jest twór-
cze wykorzystanie urbanistycznej, 
estetycznej i socjologicznej specyfi-
ki Piotrkowskiej. Dzięki Fokus Łódź 
Biennale najważniejsza ulica miasta 

do 10.10 | Łódź, ul. Piotrkowska | www.biennalelodz.pl
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galeria stereo 
ul. słowackiego 36/1
60-825 poznań
poland
www.galeriastereo.pl
galeriastereo@gmail.com
+48 509 099 786
+48 503 178 965

wojciech bąkowski
piotr bosacki
mateusz sadowski
magdalena starska
iza tarasewicz
piotr żyliński

aktualnie:

Każdy krok unosi 
mnie wyżej 6.09 - 12.10.2010

następnie:

Grupa KOT
Norman Leto

wojciech bąkowski, tak ma być, obiekt audio, 2010
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KREW 
NA 
LIŚCIACH

na granicy kradzieży?
Celem cyklu Krew na liściach jest 
rozmowa o muzyce z różnych per-
spektyw: teorii muzyki, ale także kry-
tyki sztuki, socjologii czy filmoznaw-
stwa. We wrześniu i październiku 
odbędą się trzy spotkania: Kradzież 
(wokół płyty Plunderphonics Johna 
Oswalda; goście: Chris Cutler (Anglia) 
i Kuba Mikurda); Subwersja (wokół 
projektów Negativland; goście: Ja-
cek Staniszewski i Daniel Muzyczuk; 
Muzak (w odniesieniu do wybranych 
przestrzeni akustycznych Warszawy; 
goście: Kamil Antosiewicz i Grzegorz 
Piątek). •

Krew na liściach ɿ  to cytat z jedne-
go z najsłynniejszych protest son-
gów śpiewanych przez Billie Holiday, 
Strange Fruit. Słowa te znalazły się 
w tytule serii, ponieważ nadal jedy-
nym tematem refleksji o obecności 
muzyki w świecie społecznym wy-
daje się być jej „zaangażowanie”. Ale 
czy związki muzyki z otaczającym 
nas światem kończą się na tym, że 
bywa ona narzędziem emancypacji? 
A co z bardziej subtelnymi sytuacja-
mi — kiedy praktyki muzyków wkra-
czają bezpośrednio w obszar intym-
ności, korzystają z odpadów proce-
sów industrializacji czy znajdują się 

21.09; 12.10; 26.10 | Warszawa, Galeria Zachęta, Plac Małachowskiego 3 | www.
krewnalisciach.blogspot.com

POLYGONUM

nych technik wypowiedzi artystycz-
nej po nowe media, fotografie i do-
kumentacje performance i instalacji 
artystycznej.
Zgłosiło sie ponad 50 osób, z których 
jury wybrało prace 27 artystów za-
kwalifikowane do wystawy pokon-
kursowej. Zwycięzców II Wystawy 
Sztuki Polygonum poznamy w dniu 
wernisażu – 14 października. Główny-
mi nagrodami będzie zorganizowa-
nie wystawy indywidualnej w Galerii 
Miejskiej BWA w Bydgoszczy wraz 
z wydaniem katalogu. •

Wystawa ma ukazać aktualne  ɿ
trendy i stan sztuki współczesnej, 
reprezentowanej przez twórców 
Pomorza i Kujaw. Ma także na celu 
promowanie ciekawych postaw ar-
tystycznych w Polsce i w Europie. 
Udział w konkursie mogli wziąć pro-
fesjonalni artyści mieszkający bądź 
realizujący swoje artystyczne projek-
ty na terenie województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego. Wszystkie prace 
zgłoszone musiały powstać w latach 
2005-2009 i mogły obejmować cały 
zakres sztuk wizualnych, od tradycyj-

14.10-28.11 | Bydgoszcz, Galeria BWA, ul. Gdańska 20 | 
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl
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MEDIATIONS 
BIENNALE

wchodzi w związki z nauką i techno-
logiami medialnymi, tworząc nowe, 
wielowymiarowe języki wypowiedzi, 
dostosowane do złożoności współcze-
snej rzeczywistości. Kuratorzy ustalili 
listę 55 artystów m.in. z Australii, USA, 
Japonii, Kanady, Szwecji, Izraela, Ar-
gentyny, Chorwacji, Holandii, Belgii, 
Albanii, Szkocji, Tajlandii i Polski.
Z kolei wystawa Erased Walls tworzy 
narrację wokół historii i współcze-
snych problemów Europy Środkowej, 
która oddala się od doświadczeń lat 
rewolucji Okrągłego Stołu i upadku 
muru berlińskiego. Wystawa prezen-
tuje prace powstałe po 2000 roku, 
które analizują problemy związane 
z władzą kapitału, przemocą społecz-
ną, obszarami biedy, manipulacją 
w mediach, poczuciem osamotnienia 
czy wykluczenia. •

Ideą tegorocznego  ɿ Mediations 
Biennale jest prezentacja dokonań 
sztuki najnowszej, która koncentruje 
się na dialogu różnych kultur świata. 
Przedmiotem rozważań będą także 
artystyczne poszukiwania twórców 
Europy Środkowej. Mediations Bien-
nale 2010 składać będzie się z dwóch 
wystaw głównych: Beyond Media-
tions i Erased Walls oraz programu 
towarzyszącego. W Poznaniu zapre-
zentowane zostaną prace ok. 150 ar-
tystów z całego świata. 
Beyond Mediations zestawia w jednej 
przestrzeni wystawienniczej tradycyj-
ne rodzaje sztuki współczesnej (ma-
larstwo, rzeźbę, rysunek) z cyfrową 
sztuką nowych mediów. Prace arty-
stów zaproszonych na wystawę poka-
zują, że współczesna sztuka porzuca 
charakteryzującą ją dotąd autonomię, 

Adrian Paci: Centro di Permanenza Temporanea, 2007

do 30.10 | Poznań, Beyond Mediations: Centrum Kultury Zamek, ul. św. Marcina 
80/82, Muzeum narodowe, Aleje Karola Marcinkowskiego 9 | erased Walls: Budynek 
kontenerowy, róg ul. j. słowackiego i F.D. roosvelta | www.mediations.pl

MIASTO	ŁÓDŹ 
/	FAB

zmiany, chaotycznej rewitalizacji, 
aspirowania do nowoczesnej me-
tropolii. Praca Moniki Błażusiak, ar-
tystki wizualnej i projektantki mody, 
ukazuje współczesną „odnowioną” 
łódź. Autorka stworzyła portret Ma-
nufaktury, miejscowego centrum ży-
cia handlowo-towarzyskiego, w stylu 
konstruktywistyczno-abstrakcyjnym. 
Inna jej praca na wystawie to intrygu-
jące tkaniny ze współczesnymi „wi-
dokami łodzi” — projekt nawiązuje 
do włókienniczych tradycji miasta. 
O niewygodnej historii miasta opo-
wiada kompozycja ścienna Kamila 
Kuskowskiego Antysemityzm wypar-
ty. Przy jej tworzeniu artysta posiłko-
wał się napisami na murach o antyse-
mickim wydźwięku. •

Miasto Łódź ɿ  to kolejna w Korde-
gardzie historia z cyklu „Pokój z wi-
dokiem”, ukazująca wybrane miasto 
widziane oczyma artystów. Widz zbli-
żający się do galerii dostrzeże w jej 
oknach piktogramy dłoni w rozma-
itych gestach. Nie znając liter migo-
wego alfabetu, może poczuć się za-
intrygowany nieznanym przekazem, 
zachęcony do wejścia do galerii w po-
szukiwaniu rozwiązania zagadki. 
Litery tworzą napis: łÓDŹ. Autorem 
projektu jest Tomasz Matuszak.
Brzydko-romantyczną, fascynującą 
łódź ukazuje praca Moniki Masłoń 
z 2006 roku zatytułowana Miasto — 
slideshow. Prezentowane na wysta-
wie dzieła Artura Chrzanowskiego 
przedstawiają miasto w momencie 

Agnieszka Chojnacka: Wiadomości, 2007

do 26.09 | Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Gałczyńskiego 3 | www.zacheta.
art.pl
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Katarzyna Józefowicz: Habitat, 1996

PODOBIEŃSTWO 
ODMIENNOŚCI

instalację Viewing Stand, Wpatrując 
się w morze. 
Z kolei druga bohaterka wystawy 
wykonując swoje obiekty z papie-
ru, wykorzystuje tekturę, broszury 
reklamowe i gazety. Z lśniącego, 
śliskiego papieru powstał Dywan, 
monumentalna, a zarazem misterna 
konstrukcja, na którą składają się po-
staci wycięte z kolorowych magazy-
nów. Podobna zasada fragmentacji 
zadrukowanych stronic, rozbijania 
ich spójności i dekontekstualizacji 
poszczególnych elementów rządzi 
najnowszą realizacją Katarzyny Jó-
zefowicz. Pozbawiony tytułu pas 
przypominający rozwinięty materiał, 
podwieszony u sufitu, „utkany” zo-
stał tym razem z wyrazów wyciętych 
z gazet. 

Wystawa  ɿ Likeness of Otherness 
prezentuje dorobek dwojga arty-
stów: pochodzącego z Chin Weng 
Fena i polskiej artystki Katarzyny Jó-
zefowicz. Józefowicz swoje obiekty 
tworzy z papieru, natomiast jedna 
z prac Fena składa się z dziewięciu 
tysięcy wydmuszek jajek kurzych. Ar-
tysta w prezentowanej na wystawie 
serii prac porusza kwestie dotyczące 
tradycyjnego i nowoczesnego życia, 
globalizacji gospodarczej i własnej 
drogi Chin, jak też problemów wy-
nikających z niezrównoważonego 
rozwoju miejskiego społeczeństwa 
konsumenckiego. Wśród prac artysty 
znajdziemy nie tylko wspomniany już 
Budynek z jajek, który jest niezwykłą 
miniaturową makietą miasta, ale tak-
że cykl zdjęć Na ścianie, Z lotu ptaka, 

do 3.10 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicz 2 | www.galeria-arsenal.pl

BRIESEN – 
KRZYSZTOF 
ZIELIŃSKI

dym z nich możemy znaleźć miejsca 
nijakie, które łatwiej nazwać niż opi-
sać – zaniedbane ogrody, betonowe 
parkingi czy opuszczone powierzch-
nie sklepów. Wszystkie te miejsca są 
podobnie przejrzyste, pozbawione 
charakteru i znaczenia. Fotografie 
Zielińskiego pochodzą zewsząd i zni-
kąd. Berlin widziany oczami artysty to 
miejsce kulturowej mieszanki Wscho-
du i Zachodu Europy, w którym poszu-
kuje on swojej tożsamości – zgubionej 
pomiędzy miejscem urodzenia a miej-
scem zamieszkania. •

Briesen to nie tylko niemiecka na- ɿ
zwa polskiego miasteczka Wąbrzeź-
no, w którym urodził się Krzysztof 
Zieliński, to także tytuł serii jego fo-
tografii. Jest on mylący, bo zdjęcia nie 
przedstawiają Wąbrzeźna, lecz Berlin, 
w którym artysta mieszka i tworzy od 
wielu lat. Dla Zielińskiego Berlin nie 
ma żadnego jednoznacznego odniesie-
nia. Podobnie jak rodzinne Wąbrzeźno 
staje się on w pracy artysty miejscem 
pobytu – trudno dostrzec różnicę 
pomiędzy światową metropolią i pro-
wincjonalnym miasteczkiem. W każ-

do 6.11 | Berlin, Galeria Żak – Branicka, ul. Lindenstrasse 34-35 | www.zak-
branicka.com

Krzysztof Zieliński: Briesen, 2007-2009
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POWTÓRKA 
Z	TEORII 
WIDZENIA

nymi ideologiami oka – przedsta-
wionymi w trzech perspektywach. 
Pierwszą reprezentują artyści, którzy 
usiłują dotrzeć do tego, co najgłę-
biej ukryte w nieświadomości (Max 
Ernst, Tristan Tzara, Bunuel, Salvador 
Dali). Druga perspektywa podejmuje 
temat wzroku u modernistycznych 
radykałów (Jerzy Kujawski, Tadeusz 
Kantor, Jerzy Pawłowski, Józef Roba-
kowski), którzy za pomocą abstrakcji 
obrazowej chcieli spoglądać poza 
granice dostrzegalnego, zmierzając 
ku tworzeniu rzeczywistości wirtual-
nych (Zbigniew Rybczyński). Trzecia 
perspektywa dotyczy polityczności 
wzroku. Oko – przekonują twórcy 
tutaj pokazani – to krytyka rzeczy-
wistości, a widzenie to forma oporu 
wobec represyjnych manipulacji ob-
razem (Zbigniew Libera, Thomas Ruff, 
Aernout Mik, Jill Magid, Krzysztof Wo-
diczko). Podsumowaniem wystawy, 
jest praca, amerykańsko-francuskiej 
artystki Sturtevant, będąca projekcją 
repliki dzieła Marcel Duchampa zaty-
tułowanej Duchamp Ciné.•

Głównym motywem wystawy  ɿ
Powtórka z teorii widzenia jest oko 
i jego zdolności percepcyjne a także 
narzędzia oraz teorie optyczne, które 
pomagają we wzrokowym przedsta-
wieniu i wyjaśnieniu rzeczywistości. 
Tytuł nawiązuje do Teorii widzenia 
(1958) Władysława Strzemińskiego, 
prekursora światowej awangardy. 
Ekspozycja prezentuje rysunki Strze-
mińskiego na kalkach wraz z jego pej-
zażami i obrazami powidokowymi. 
Historycznym kontekstem dla teorii 
widzenia są prace prekursorów iluzji 
plastycznej (Dürer, Schott, Ziarnko, 
Norblin, Hamngren) oraz aparaty 
optyczne wspomagające oko (od 
latarni magicznej po stereoskopy). 
Kluczową maszynę do widzenia sta-
nowi fotoplastykon, którego obrazy 
pobudzały wyobraźnię masowego 
widza XIX stulecia, a współczesnym 
odniesieniem do tamtego spektaklu 
są dzisiejsze fotografie kosmosu zro-
bione teleskopem Hubble’a.
Powtórka z teorii widzenia stanowi 
też refleksję na dwudziestowiecz-

do 1.11 | Warszawa, Centrum sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski,  
ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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ZBLIŻANIE…

dza widza przez drzwi z kolorowych 
pasków w intymny świat Aldony Wi-
śniewskiej. Jej kobiecość z medycz-
nego punktu widzenia wynosi 76 
procent. Bohaterka czeka na opera-
cję zmiany płci, ale aktywnie stwarza 
siebie każdego dnia. 
Będzie można także obejrzeć film 
Downtown – miasto downów, który 
dokumentuje fotograficzną pracę 
Oiko Petrsena. Artysta, używając sty-
listyki zarezerwowanej dla reklamy, 
sfotografował kilkanaście osób z ze-
społem Downa.
Zbliżanie jest także okazją do wzięcia 
udziału w warsztatach dramaturgicz-
nych oraz dwóch warsztatach anty-
dyskryminacyjnych. •

Zbliżanie… ɿ  to interdyscyplinarny 
projekt edukacyjny z zakresu sztuki 
współczesnej i nauk społecznych. 
Jego tematyka ogniskuje wokół pro-
blemu „odmienności”, a co za tym 
idzie tolerancji, szacunku i wrażliwo-
ści na osoby różniące się od większo-
ści społeczeństwa. Na program pół-
toramiesięcznego projektu, który ko-
ordynowany jest przez Fundację Art 
Transparent, składają się: wystawa, 
wykłady, projekcje filmowe i warsz-
taty, dotyczące tematu odmienności 
i wykluczenia oraz społecznego od-
bioru innych.
W ramach Zbliżania zaprezentowana 
zostanie Aldona – instalacja wideo 
Piotra Wysockiego. Kamera wprowa-

do 16.10 | Wrocław, Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. ofiar oświęcimskich 1/2 | 
www.mieszkaniegepperta.pl

Darek Jakubowski: Portret Aldony

CRASH 
2.0

czynnik kulturotwórczy, generujący 
kryzys polityczny i zmiany w istnieją-
cym układzie społecznym. Robert Li-
sek analizuje procesy społeczne, któ-
re przyczyniają się do legitymizacji 
przemocy, utraty wolności i swobód 
obywatelskich. Artysta, korzystając 
z metod sztuki współczesnej i teorii 
obliczalności, analizuje zbiorowe do-
świadczenie katastrofy. •

Historia nowoczesnych społe- ɿ
czeństw zna wiele przypadków ta-
kich jak porwania samolotów i osób, 
tajemnicze zniknięcia, katastrofy lot-
nicze, zamachy bombowe i inne, któ-
re mają wpływ na zmianę relacji wła-
dzy w państwie. Wystawa zajmuje się 
problemem bezpieczeństwa i bada 
katastrofę, w szczególności katastro-
fę lotniczą pod Smoleńskiem jako 

do 18.10 | Łódź, Galeria nt imaginarium, ul. traugutta 18 | www.galeria-nt.pl

Robert Lisek: Crash Manifesto 7
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DIVERCITY 
LEARNING 
FROM	ISTAMBUL

styczno-architektonicznej, związanej 
z fizycznym mapowaniem miasta, 
rozwojem i społeczno-ekonomiczny-
mi procesami z efemeryczną wizją 
miasta, tworzoną w obrębie sztuk 
wizualnych. 
Prace artystów pojawią się także 
w przestrzeni Warszawy – m.in. nocą 
na wielkoformatowym ekranie Wi-
deoBoard na skrzyżowaniu ulic Mar-
szałkowskiej i Świętokrzyskiej wy-
świetlona zostanie praca wideo Emre 
Hünera Total Realm. •

Pierwsza w Polsce prezentacja  ɿ
młodego pokolenia artystów z Tur-
cji i innych krajów, których prace 
odnoszą się do współczesności 
i przyszłości megalopolis Stambułu. 
Przestrzenne, społeczne, polityczne 
i ekonomiczne terytorium tworzy tło 
dla codziennych praktyk i strategii 
mieszkańców, będąc jednocześnie 
niewyczerpanym zasobem fikcyjnych 
narracji, prywatnych historii, marzeń 
i pragnień. Koncepcja wystawy zakła-
da połączenie perspektywy urbani-

do 7.11 | Warszawa, Centrum sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski,  
ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

Ali Taptik, for Cityscale

PONCZ 
MAGAZINE

znanych nazwisk po młode talenty. 
Na łamach Poncza pojawili się m.in.: 
Sasha Rudensky, Ana Himes, Jacek 
Poremba, Rob Hunter czy Todd Hido. 
Każdy numer skupia się na pojedyn-
czym temacie. Do tej pory ukazały 
się: No.0 Who do You think is there?, 
No.1 Not another woman issue, No.2 
Things that do not happen. Obecnie 
trwają prace nad kolejnym numerem. 
Portfolio można wysyłać na adres: 
maja@ponczmagaizne.com •

Poncz Magazine ɿ  to autorski 
projekt Mai Dąbrowskiej i Piotrka 
Winiewicza. Poncz jest magazynem 
fotograficznym w formie cyfrowej, 
nowe numery ukazują się co 3 miesią-
ce. Naszym głównym celem jest po-
szukiwanie fotografii świeżej, praw-
dziwej, nie obciążonej przelotnymi 
trendami, nie wymuskanej efektami 
i postprodukcją – opowiadają o Pon-
czu jego autorzy. Magazyn skupia 
artystów z różnych stron świata od 

Poncz Magazine: No.2 Things that do not happen, fot. Rob Hunter

www.ponczmagazine.com
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Ceren Oykut, w ramach wystawy Divercity
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URBAN 
VISION 
QUEST

przestrzeni miejskiej. W tym roku 
obiektem badawczym jest rzeźba 
artysty Stanisława Lejkowskiego Po-
mnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 
oraz przestrzeń wokół niego. Punkt 
wyjścia artystycznych poszukiwań 
stanowią ,,robocze” metafory: ,,Po-
mnik wykluczony społecznie” oraz 
,,Rewitalizacja mentalna przestrzeni 
publicznej”. Działania artystyczne 
poprzedzone są badaniami antro-
pologicznymi z zakresu społeczno-
kulturowego, które odkrywają, jakie 
znaczenie dla mieszkańców Bydgosz-
czy ma Pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego.
Pod koniec sierpnia miała miejsce 
pierwsza artystyczna wyprawa, jej 
nawigatorami byli Bartek Świątec-
ki i Adam Cieślak. Kolejne wyprawy 
zaplanowane są na koniec września 
i październik – swoje wariacje na 
temat bydgoskiego pomnika zapre-
zentują: Grupa Twożywo oraz Julia 
Curyło. •

Urban Vision Quest ɿ  jest projek-
tem badawczo-antropologicznym, 
który łączy problematykę sztuki 
w przestrzeni publicznej z zagadnie-
niami antropologii miasta. Jego idea 
nawiązuje do vision questu, czyli 
,,czasu poszukiwania wizji”, będące-
go szczególnym momentem w kultu-
rach archaicznych. Wtedy to wybrane 
jednostki poszukiwały wizji , chcąc 
zmienić swą kondycję duchową i spo-
łeczną. Tradycja ta dziś jest konty-
nuowana w środowiskach miejskich 
globtroterów, podróżników mental-
nych poszukujących dróg rozwoju 
wewnętrznego. Projekt odwraca tra-
dycyjnie ustawione bieguny kompa-
su kulturowego i nakierowuje podróż 
na poszukiwania wizji rozwoju ,,ja” 
zbiorowego miasta. W ramach pro-
jektu artyści-wizjonerzy odbywają 
cykl wypraw artystycznych, których 
celem jest odkrycie bądź wytworze-
nie nowej tożsamości społeczno-
artystycznej wybranego fragmentu 

Bartek Świątecki i Adam CIeślak: instalacja na Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego  
w Bydgoszczy

20-25.09, 15.10 | Bydgoszcz, ośrodek Działań Kulturowych Las, ul. Dworcowa 82 
| biuro-las@go2.pl
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WYJŚCIE 
AWARYJNE

nieciągłości czasoprzestrzennych, 
takich jak porzucone czy niewykoń-
czone budynki, miejsca katastrof 
i wypadków, nielegalne targowiska, 
dachy czy tunele. Tytuł jest ironicz-
nym odniesieniem do obowiązu-
jących w budynkach i przestrzeni 
miejskiej przepisów bezpieczeństwa 
czy wymogów higieniczno-zdrowot-
nych, których celem jest osiągnięcie 
planowości życia, kontrola ryzyka 
i wykluczenie tego, co przypadkowe 
i nieoczekiwane.
Kształt konstrukcji nawiązuje do 
form niszczejących monumentalnych 
obiektów sportowych, takich jak 
skocznia narciarska na warszawskim 
Mokotowie — surrealistyczny symbol 
architektury okresu peerelowskiego, 
obecnie w stanie ruiny. Pawilon Pol-
ski staje się czymś w rodzaju labora-
torium, a Wyjście awaryjne wchodzi 
w bezpośrednią interakcję z widzem, 
by prowokować, inspirować i ekscyto-
wać ciało zbiorowości. •

Na fasadzie polskiego pawilonu  ɿ
w Wenecji wisi neon Emergency Exit. 
Wewnątrz konstrukcja zbudowana 
z setek używanych klatek dla ptaków 
kryje drogę na szczyt. Wewnętrzne 
oświetlenie sugeruje nocną scene-
rię, fantastyczny odrealniony świat. 
Widz wspina się po, zdawałoby się, 
delikatnej konstrukcji. Znalazłszy 
się na samym szczycie, spogląda na 
kłębiące się poniżej morze chmur. Na-
biera oddechu, puls mu przyspiesza; 
spogląda w dół, rozgląda się dookoła, 
a potem skacze na oślep w otchłań…
W Wenecji pod hasłem Ludzie spoty-
kają się w architekturze rozpoczęło 
się 12 Biennale Architektury. Polskę 
reprezentują: artystka Agnieszka 
Kurant i architektka Aleksandra Wa-
silkowska. Ich instalacja Emergency 
Exit jest próbą przekroczenia logiki 
miejskiej rzeczywistości poprzez 
stworzenie „przenośnych dziur tele-
portacyjnych”: przestrzeni pomiędzy, 
obszarów niepewności i wątpliwości, 

Agnieszka Kurant, Aleksandra Wasilkowska: Wyjście awaryjne, Polski Pawilon na XII Biennale 
Architektury w Wenecji, 2010, fot. © Maciej Landsberg

do 21.11 | Wenecja, Pawilon Polski na 12. Biennale Architektury| labiennale.art.pl 

INPUT0UTPUT

kowy. Sztukę Piotra Ceglarka można 
nazwać demokratyczną, bo daje wła-
dzę tworzenia samym uczestnikom 
wystawy. W muzyczno graficznej in-
stalacji The Conductor autor wizuali-
zuje pracę dyrygenta. Dzięki ruchom, 
które uczestnik wykonuje, dyrygując 
namiastką batuta możemy obser-
wować proces powstawania grafiki 
oraz jazzo-podobnych dźwięków. 
Z kolei instalacja Blow the pong jest 
powrotem do dzieciństwa autora. To 
wariacja na temat pierwszych elek-
tronicznych rozrywek telewizyjnych 
– klasyki gatunku, czyli PONGA. Autor 
daje nam sposobność zagrania w tę 
właśnie grę, z tą różnicą, że sama gra 
odbywa się dzięki wysiłkom naszych 
płuc. •

Dzieło sztuki nie jest już dłużej  ɿ
obrazem, nie jest dwuwymiarowym 
oknem na świat, ale staje się drzwia-
mi do multisensorycznego zdarzenia. 
Badacze problemu pojmują interak-
tywność jako współpracę człowieka 
i maszyny. Obrazy techniczne produ-
kowane przez nowe media audiowi-
zualne to próba przekroczenia ramy 
i znalezienia się we wnętrzu obrazu 
– mówią kuratorzy wystawy Piotra 
Ceglarka Input0utput.
Wystawa prezentuje zestaw pięciu 
interaktywnych instalacji multime-
dialnych, wymaga fizycznego kon-
taktu z dziełem i jest ukłonem w kie-
runku nowoczesnej matematyki 
i logarytmiki. Autor instalacji łączy ze 
sobą dwa światy – wizualny i dźwię-

Piotr Ceglarek: Musical Box

24.09-15.10 | Katowice, rondo sztuki, rondo im. jerzego Ziętka 1 |  
www.rondosztuki.pl
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PARK 
RZEŹBY

nowe prace: instalacja dźwiękowa Su-
san Philipsz oraz interwencje malar-
skie warszawskiej artystki młodego 
pokolenia Katarzyny Przezwańskiej.
Susan Philipsz zajmuje się przede 
wszystkim dźwiękiem, emisją głosu 
ludzkiego i jego relacjami z prze-
strzenią architektoniczną. Instalacje 
dźwiękowe Susan Philipsz realizo-
wane są często poza galeriami i mu-
zeami, w odniesieniu do różnych ele-
mentów architektury: mostów, ruin, 
przejść podziemnych, parków miej-
skich i cmentarzy. Katarzyna Prze-
zwańska natomiast w swoich pracach 
odwołuje się do modernistycznych 
utopii i awangardowych ruchów po-
czątku XX wieku. Istotną kwestią w jej 
twórczości jest kolor i jego percepcja 
w odniesieniu do właściwości prze-
strzennych architektury.
Wywiad z Susan Philipsz na str 130.•

Park Rzeźby  ɿ na Bródnie, zain-
augurowany w czerwcu 2009 roku, 
pomyślany został jako projekt dłu-
gofalowy, angażujący artystów, 
mieszkańców dzielnicy, urzędników 
samorządu i Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie. W ubiegłorocz-
nej edycji zrealizowane zostały prace 
czworga artystów: Pawła Althamera 
(Raj, 2009), Olafura Eliassona (Kalej-
doskop, 2007), Moniki Sosnowskiej 
(Krata, 2009) oraz Rirkrita Tiravanijii 
(Przewrócony domek herbaciany 
z ekspresem do kawy, 2005).
W tym roku Park Rzeźby na Bródnie 
wzbogaci się o rozbudowany Raj 
Pawła Althamera – ogród został uzu-
pełniony o nowe gatunki roślin, jak 
i specjalnie wykonaną z brązu rzeźbę-
fontannę, która została umieszczo-
na w jednym z parkowych stawów. 
W parku pojawią się także zupełnie 

Katarzyna Przezwańska: Interwencje malarskie w parku Bródnowskim, 2010

Warszawa | Park Bródnowski, ul. Kondratowicza, Chodecka, Wyszogrodzka, 
Łabiszyńska | www.artmuseum.pl
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ŚWIATŁO 
I RUCH

Chronologiczną ramę wystawy w Pa-
lazzo Donà budują dwa filmy – Lász-
ló Moholy-Nagy’ego Ein Lichtspiel 
schwarz weiss grau z 1930 roku oraz 
praca polskiego awangardowego 
artysty Józefa Robakowskiego Atten-
tion: Light! z 2004 roku. Przestrzeń 
wystawy miedzy wspomnianymi fil-
mami wypełniają prace między inny-
mi: Marthy Boto, Carlosa Cruz-Dieza, 
Wernera Graeffa, Julio Le Parca, Ho-
racio Garcia Rossiego, Jesusa Rafaela 
Soto, z przełomu lat 50. i 60.
Wystawa towarzyszy weneckiemu 
biennale architektury. •

Wystawa  ɿ Luce e Movimento (Świa-
tło i Ruch) podejmuje problem ruchu, 
światła i przestrzeni. Jest wystawą-
hołdem dla sztuki kinetycznej, będą-
cej ostatnio znów w centrum zainte-
resowania i reinterpretacji nowego 
pokolenia artystów i odbiorców. Jest 
też hołdem dla wielkich osobowo-
ści świata sztuki drugiej połowy XX 
wieku: Madame Denise René, Carlosa 
Cruz-Dieza, Jesusa Rafaela Soto, dzię-
ki którym sztuka kinetyczna zmieniła 
nie tylko nasze myślenie, ale również 
otaczającą nas przestrzeń prywatną 
i publiczną.

Carlos Cruz-Diez: Chromosaturation, 1965-2010

do 16.10 | Wenecja, Palazzo Dona, Plac san Popolo | www.signum.art.pl

KUŹNIA

w swojej formie, obiektami/przed-
miotami artystycznymi, znalezionymi 
na miejscu rzeczami oraz fotografia-
mi rozmieszczonymi w nieładzie na 
podłodze, na ścianach czy też przybi-
tymi do drzwi. Prace skomponowano 
tak, aby zatrzeć granicę między zdję-
ciem, przedmiotem oraz otoczeniem. 
Całość w konsekwencji utworzyła 
jednorodną formę przestrzenną – 
miejsce łączące przestrzeń plastycz-
ną z rzeczywistością. Kuźnia stała się 
symbolem wyjścia poza galeryjną, 
a więc instytucjonalną przestrzeń wy-
stawienniczą, w poszukiwaniu alter-
natywnych bodźców nastawionych 
nie na prezentację, lecz na recepcję.

Projekt  ɿ Kuźnia bada fenomen 
grupy fotograficznej ZERO-61, której 
ostatnia wystawa pod tym samym 
tytułem odbyła się w 1969 roku w bu-
dynku, który był starym warsztatem 
kowalskim. Do grupy należeli m.in. 
Wojciech Bruszewski, Józef Robakow-
ski, Michał Kokot, Antoni Mikołajczyk 
i Jerzy Wardak. 
Wystawa w CSW Znaki Czasu, podob-
nie jak grupa ZERO-61, stawia pytanie 
o konwencję tworzenia ekspozycji. 
W założeniu twórców tytułowa Kuź-
nia stanowiła jednorodną, zaanek-
towaną przestrzeń, konfrontującą 
zniszczoną i surową architekturę bu-
dynku ze stworzonymi, kuriozalnymi 

Grupa ZERO-61 w czasie wystawy „Kuźnia” w 1965

18.09-14.11 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 13 | csw.torun.pl
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SIEDZĘ 
I	CZEKAM

w wiecznym ruchu, wbrew ludzkim 
usiłowaniom, by uczynić ją stabilną. 
Podobnie, uruchamiana obecnością 
zwiedzającego, instalacja data fields 
_ scheme Michała Dudka, artysty od 
dawana eksperymentującego tak-
że z dźwiękiem, jest próbą spojenia 
techniki i człowieka na poziomie 
audiowizualnym. Posługuje się ona 
sprzężeniem między cyfrowym ob-
razem a rzeczywistą materią, która 
nabiera cech należących do innego, 
wirtualnego porządku. •

Wystawa prezentuje dwie insta- ɿ
lacje multimedialne artystów pra-
cujących w Berlinie: Andrei Lange 
i Michała Dudka, którzy podnoszą 
problematykę naszych związków 
z rzeczywistością, tworzoną przy uży-
ciu środków technicznych. Instalacja 
I am siting and waiting – zero.MIND_
x5 Andrei Lange uświadamia nam 
znacznie technologii w naszym kru-
chym świecie. Jednocześnie odnosi 
się ona do jego natury, którą artystka 
opisuje jako chwilową i pozostającą 

Andrea Lange: I am sitting and waiting – zero.MIND_x5, fot. M. 
Dudek

do 10.10 | Warszawa, Galeria studio, Pałac Kultury i nauki, Plac Defilad 1 |  
www.teatrstudio.pl

MINIMALNE 
RÓŻNICE

Kupowanie sztuki – które jednocze-
śnie jest tu działaniem artystycznym 
– wskazuje, jak bardzo sztuka stała 
się równoznaczna z jej rynkiem. 
Film Hamlet (2002) autorstwa Super 
Grupy Azzorro (2002) jest performa-
tywnym przedstawieniem ironii za-
wartej w dramacie Szekspira, skiero-
wanym na krytykę instytucji sztuki. 
Prezentując zestaw chaotycznych 
gestów i gadaniny jako reakcję na 
tekst tragedii, praca komentuje pro-
blem niedostępności tradycyjnego 
języka angielskiego, szczególnie dla 
osób, dla których język ten nie jest 
mową ojczystą. Z kolei Julita Wójcik 
w Osiedlu XXX-lecia PRL za pomocą 
szydełka tworzy makietę osiedla 
mieszkaniowego w Żarnowcu. Czar-
no-biała praca wideo Anny Molskiej 
Tanagram (2006–2007) przedstawia 
dwóch młodych mężczyzn przesu-
wających wielkie geometryczne ele-
menty układanki w minimalistycznej 
przestrzeni białego pomieszczenia. •

Europa Środkowa, gdzie to jest?  ɿ
Artyści zaprezentowani na wystawie 
w różny sposób odnoszą się do pro-
blemu tożsamości państw Europy 
Środkowej. W pracy wideo Pawła Al-
thamera Teledysk dwa pokolenia po-
znańskiej młodzieży wyrażają swe 
opinie na temat dorastania w Polsce 
po roku 1989, ujawniając przy tym 
sprzeczności co do postrzegania toż-
samości czy społecznych oczekiwań. 
Podczas gdy młodsza część nastolat-
ków skanduje „nie mam swego ego, 
nie mam tożsamości”, starsza grupa 
młodzieży ujawnia bardziej kon-
serwatywną wizję przyszłości, mie-
rzoną nadzieją zarządzania i chęcią 
przynależenia. Kwestie stereotypów 
są także rozpatrywane przez Kata-
rzynę Kozyrę w pracy wideo pt. The 
Midget Gallery buys artworks, po-
kazanej na targach sztuki w Bazylei 
w 2007 roku. Widzimy tu fikcyjną 
galerię karłów, która czyni starania 
zakupu dzieł sztuki ze słynnych ga-
lerii wystawiających się w Bazylei. 

Julita Wójcik: Osiedle XXX-lecia PRL, 2007

do 23.10 | nowy jork, Galeria White Box, 329 Broome street | www.whiteboxny.
org



36      notes.63 orientuj się orientuj się  notes.63      37

WARSZAWA 
W	BUDOWIE 
II

alternatywne centra kultury: klu-
bokawiarnie, galerie czy niezależne 
centra edukacyjne.
W ramach tegorocznego progra-
mu WWB zaprezentowane zostaną  
m. in. retrospektywna wystawa wy-
bitnego warszawskiego architekta 
Stanisława Zamecznika oraz ekspo-
zycja poświęcona historii społeczne-
go projektowania we Włoszech, po-
wstaną instalacje architektoniczne 
w podziemiach Dworca Centralnego 
i Pasażu Wiecha, zorganizowane zo-
staną eksperymentalne wycieczki po 
warszawskich osiedlach mieszkanio-
wych, kościołach i parkach, warszta-
ty na temat zdegradowanych obsza-
rów miejskich oraz cotygodniowe 
seminaria (poświęcone takim zagad-
nieniom jak urbanistyka partycypa-
cyjna czy zawłaszczenia przestrzeni 
publicznej). Program zainicjowany 
zostanie specjalną, „bazarową” edy-
cją Departamentu Propozycji na Pla-
cu Defilad. •

Warszawa w budowie II ɿ  jest kon-
tynuacją ubiegłorocznego programu 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie, poświęconego szeroko poję-
temu projektowaniu. Festiwal został 
powołany w ramach przygotowań 
miasta do tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. W tym roku WWB trwać 
będzie przez cały październik. 
Jego głównym tematem jesteście… 
Wy! – przekonują organizatorzy. 
W ostatnim czasie zauważyć moż-
na wyraźną tendencję do oddolne-
go, poza-urzędniczego inicjowania 
zmian w mieście, jak i do powięk-
szania się puli dostępnych „scena-
riuszy” użytkowania przestrzeni 
publicznej przez mieszkańców. Or-
ganizacje pozarządowe, publiczne 
instytucje czy nieformalne kolek-
tywy coraz mocniej włączają się do 
dyskusji na temat kształtu Warsza-
wy, zawiązując np. sojusze na rzecz 
obrony architektonicznego dzie-
dzictwa modernizmu czy powołując 

Sesja mody do czasopisma „Polska” wśród form zaprojektowanych przez Stanisława Zamecznika 
przed Zachętą, 1966

1-31.10 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, Pańska 3 |  
www.warszawawbudowie.pl, www.artmuseum.pl
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SUPER 
CITY 
BROS

publiczną. Po pierwsze miasto staje 
się nośnikiem wypowiedzi młodego 
pokolenia, jego głosem buntu lub też 
obserwacji świata. Drugim aspektem 
twórczości miejskiej są bardziej spre-
cyzowane działania odnoszące się 
do struktury miejskiej, aktywizujące 
społeczeństwo do przekształcania 
własnej przestrzeni publicznej.
Projekt, podążając śladami najnow-
szych trendów światowej sztuki 
współczesnej koordynowanymi m.in. 
przez Tate Modern czy berlińską ATM 
Gallery, ukazuje różne nurty Urban 
Artu, które ze sobą współpracują 
i rozwijają nie tylko samych twórców, 
ale też wpływają korzystnie na wize-
runek społeczny. •

Super City Bros. ɿ  – działania ar-
tystyczne w przestrzeni publicznej 
to projekt badający puls Urban Artu 
w różnych punktach świata. Jego 
pierwsza edycja zaczyna się od wy-
miany artystów pomiędzy Polską 
a Norwegią. Ekipy z Oslo (Hausmania) 
i Warszawy (Fundacja Vlepvnet) będą 
musiały odnaleźć się w realiach nie-
znanej sobie metropolii i zostawić 
po sobie ślad w wybranych lokacjach. 
Oprócz tego w obu krajach organi-
zowane są debaty poświęcone za-
gadnieniu percepcji i kształtowaniu 
przestrzeni publicznej.
Obserwując rozwój Urban Artu 
zauważamy, że artyści w dwojaki 
sposób wykorzystują przestrzeń 

miesto: [v], mural w Sopocie

Warszawa – oslo | www.supercitybros.blogspot.com

KAŻDY	KROK 
UNOSI	MNIE 
WYŻEJ

Wystawa ma ukazać, w jaki sposób 
artystyczne realizacje, odnosząc się 
do zjawisk fizycznych przywołują 
szersze, egzystencjalne skojarzenia. 
Surowa i luźna konstrukcja piosenki 
Russella była formalną wskazówką 
przy doborze prac. Tytułowe „kroki” 
to kolejne elementy budujące dzie-
ło – przedmiot, obraz, dźwięk i sło-
wo – a sama wystawa nie tyle jest 
„o czymś”, lecz ma stanowić spójnie 
brzmiącą całość i „działać” jak dobra 
piosenka.
W wystawie udział biorą m.in.: Woj-
ciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Nor-
man Leto, Gizela Mickiewicz, Przemy-
sław Sanecki. •

Tytuł wystawy, zaczerpnięty  ɿ
z wersu piosenki Arthura Russella, 
odnosi się do paralelności stanów 
fizykalnych i emocjonalnych. Ter-
miny takie jak „lekkość” i „ciężar”, 
„prędkość” czy „przyciąganie” bardzo 
często służą za poręczne metafory, 
dzięki którym można czytelnie opisać 
własny stan. Nasze samopoczucie nie-
ustannie wychyla się jak wskazówka 
potencjometru. Zwykły spacer ulicą 
może przynosić uczucie lekkości lub 
ciężaru, a rozbite na kuchennej pod-
łodze jajko wprowadza nas w roz-
drażnienie lub smutek. To, co dzieje 
się w głowie i pod naszymi stopami 
bywa zaskakująco analogiczne.

Magdalena Starska: Kiedy usycha staje się prosta, instalacja, 
2010

do 12.10 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | galeriastereo.pl
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WIDEO 
TAPES

tystycznej pomiędzy polskimi i nie-
mieckimi twórcami. Jego performan-
se należą do pionierskich w Polsce 
działań z użyciem zamkniętego obie-
gu wideo. W 1990 r. podczas Festiwalu 
WRO zrealizował rzeźbę dźwiękową 
Breslauer Tisch.
Na ekspozycję składają się 163 odre-
staurowane i zdigitalizowane prace 
wideo i filmowe, instalacje medialne 
i rzeźby wideo, fotografie oraz doku-
mentacje performansów i akcji kon-
ceptualnych. Na wystawie we Wrocła-
wiu obok prac z kolekcji Muzeum Wol-
fa Kahlena w Bernau k. Berlina poka-
zane zostaną prace artysty znajdujące 
się w zbiorach polskich muzeów. •

Retrospektywna wystawa  ɿ Wideo 
Tapes 1969-2010 to pierwsza przekro-
jowa prezentacja twórczości Wolfa 
Kahlena w Polsce, przygotowana 
z okazji 70. urodzin artysty. Wolf Kah-
len to artysta intermedialny, klasyk 
sztuki wideo, fotograf, performer, 
autor instalacji i rzeźb, profesor Uni-
wersytetu Technicznego w Berlinie. 
Kahlen jest też współzałożycielem 
Video-Forum przy Neuer Berliner 
Kunstverein, pierwszej kolekcji wide-
o-artu w Niemczech. Od wczesnych 
lat 70. Kahlen uczestniczył w działa-
niach artystycznych w Polsce, jako 
jeden z najważniejszych inicjatorów 
dialogu i nieformalnej wymiany ar-

do 29.10 | Wrocław, Centrum sztuki Wro, ul. Widok 7 | www.wrocenter.pl

Wolf Kahlen: Ich kann sagen was ich will, rzeźba wideo, 1975

NA  
KRAŃCU

i nie wiesz co jest po drugiej stronie. 
Na krawędzi naszej wyobraźni po-
wstają byty mroczne, niejednoznacz-
ne, z silnym ładunkiem niepokoju.
Na wystawę składa się między innymi 
zaskakująca, bo jadalna, praca Toma 
Bogaerta Czarna skrzynka uwodząca 
swoją monumentalnością. Bezgłowy 
bohater pracy Socks holder to niepo-
kojący elegant w dziurawych i brud-
nych skarpetach. Co mu się stało? 
Czy to żart? Czy może ktoś za bardzo 
zbliżył się do niego? Równie zagad-
kowe i mroczne są prace Ivo Nikicia 
i Mikołaja Długosza, a wystawa po-
zwala budować swoje własne teorie 
na temat tego, co tak na prawdę się 
w nich wydarza”. •

Galeria Hoża, to jedna z najmniej- ɿ
szych warszawskich galerii. Na co 
dzień w 30-metrowej kawalerce przy 
Hożej 39 mieszka jej właścicielka/ku-
ratorka, Katarzyna Wyrozębska, któ-
ra prezentuje w niej, jak sama mówi, 
konsekwentnych artystów z całego 
świata. Do najnowszej wystawy, 
prezentowanej gościnnie po sąsiedz-
ku – w lokalu Bęc Zmiany, Wyrozęb-
ska zaprosiła artystów badających 
mroczne obszary wyobraźni. O wysta-
wie kuratorka mówi tak: „Na pytanie 
o koniec odpowiedzieli Tom Bogaert, 
Ariel Schlesinger, Ivo Nikić i Mikołaj 
Długosz. Dla zaproszonych artystów 
kraniec to coś, czego nie można osią-
gnąć. Zbliżasz się, a on odsuwa się 

Tom Bogaert: Czarna skrzynka uwodząca swoją monumentalnością

5.10 – 19.10 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, Mokotowska 65 | www.funbec.eu
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SPRAWY 
PRYWATNE

zawarte w jednym daniu intymne hi-
storie życia obydwu kobiet. 
Wystrój pokoju uzupełniają obrazy 
Beaty Stankiewicz. Portrety pokoi, 
pustych wnętrz, w których już, bądź 
jeszcze nikt nie mieszka. Budując 
opowieść, artystka zatrzymała się 
na etapie scenografii. Na wystawie 
można także obejrzeć wideo artystki 
pt. Kłótnia. Jest to kilkunastominuto-
wa scena sprzeczki między kobietą 
i mężczyzną, nakręcona przez artyst-
kę z okna jej pracowni.
Katarzyna Sobczuk kwestię podglą-
dania traktuje bardzo wprost. Kon-
struowane przez nią pokoiki w pudeł-
kach wymagają bliskiego, uważnego 
spojrzenia oraz szczególnego oświe-
tlenia. •

Pokój do wynajęcia, dwie babki  ɿ
i kłótnia... Nie, nie jest to fragment 
dramatycznej relacji mieszkańca 
stancji. To elementy składające się 
na Sprawy prywatne, wspólny pro-
jekt trzech kobiet i trzech artystek: 
Beaty Stankiewicz, Bettiny Bereś 
i Katarzyny Sobczuk. Obrazy, dźwię-
ki i obiekty – razem budują metafo-
ryczną narrację o tym, co osobiste 
i intymne. 
Wyszywane prace Bettiny Bereś obfi-
cie czerpią z rytuałów odprawianych 
wokół rodzinnego domu. łóżko, fo-
tel, haftowane makatki to elementy 
projektu Dwie Babki. Na poduszkach 
Bettina umieściła wizerunki swoich 
„dwóch pięknych babek”, a na oka-
lających je falbankach wyhaftowała 

Beata Stankiewicz: z cyklu 3D

do 1.10 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl
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FENOMENY 
PERCEPCJI

percepcji”. Wykorzystywał język, 
jakim posługują się maszyny obser-
wujące rzeczywistość i reagujące na 
dźwięki według własnych kryteriów 
poznawania. Kreowanie „tego, co ist-
nieje” następowało w równym stop-
niu przez zmysłowy, ludzki odbiór, 
jak i lustrzane odbicia, zapisy doko-
nywane przez perceptory instrumen-
tów badawczych posługujących się 
wiedzą wynikającą z własnej mecha-
nicznej inteligencji. 
Istotą projektu Wojciech Bruszewski. 
Fenomeny percepcji, na który składa-
ją się wystawa i obszerna publikacja 
autorstwa Janusza Zagrodzkiego, jest 
ukazanie całokształtu pracy twórczej 
niedawno zmarłego artysty, od po-
nad 40. lat związanego z awangardą 
łódzką. •

To, co robię jest niczym innym jak  ɿ
zastawianiem pułapek na TO, CO IST-
NIEJE – tak o swojej pracy twórczej 
mówił Wojciech Bruszewski, współ-
założyciel (wraz z Józefem Robakow-
skim, Ryszardem Waśko i Pawłem 
Kwiekiem) legendarnego Warsztatu 
Formy Filmowej. Artysta penetro-
wał możliwości języka przekazu 
niemal we wszystkich możliwych do 
wykorzystania sposobach zapisu, 
a zarazem proponował metody ich 
przetwarzania. łączył w swojej pra-
cy artystycznej różnorodne aspekty 
sztuk wizualnych ze sferą dźwięku 
i słowa, wkraczał również w dziedzi-
nę literatury (Fotograf 2007). Badał 
możliwości oddziaływania na zmysły 
odbiorcy, prowokował nieoczekiwa-
ne reakcje, wywoływał „fenomeny 

Wojciech Bruszewski: Dotyk, instalacja wideo

do 3.10 | Łódź, Miejska Galeria sztuki, ul. sienkiewicz 44 | 
www.miejskagaleria.lodz.pl

PODĄŻAJ	ZA 
BIAŁYM 
KRÓLIKIEM

je się do osobistego wspomnienia 
z dzieciństwa artystki, która zgu-
biła się w polu kukurydzy. Pokój 
szczelnie wypełniony zieloną mgłą, 
w którym traci się poczucie czasu 
i przestrzeni, wywołuje sprzeczne 
emocje – od fascynacji po zagubie-
nie. Wyłaniające się zza chmur Nie…
bo to instalacja Agnieszki Kurant 
i Aleksandry Wasilkowskiej, przed-
stawiająca rzeczywistość „do góry 
nogami”. Artystki zainspirował prze-
wrotny obraz świata widzianego 
oczami dziecka. Podróż Zorki Wollny 
to metafora procesu dojrzewania, 
ujęta w formie labiryntu. Iluzyjna 
instalacja Olafa Brzeskiego Topiel-
ce zainspirowana zabawką artysty 
z czasów dzieciństwa odnosi się do 
fenomenu wspomnień, które podle-
gają deformacji i są przefiltrowane 
przez pryzmat czasu. •

Tytuł wystawy, zaczerpnięty z  ɿ Ali-
cji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, 
zachęca do otwarcia się na nieznane. 
Alternatywna rzeczywistość sztuki 
współczesnej otwiera przed naj-
młodszymi świat nieskrępowanej 
wyobraźni, rządzący się własnymi 
prawami i własną logiką, do którego 
może wejść każdy, pod warunkiem, 
że tak jak Alicja, przejdzie na „drugą 
stronę lustra” i „uwierzy w to, co nie-
możliwe”.
Na wystawie zobaczymy wyłącznie 
prace nowe, powstałe z myślą o dzie-
ciach. Projekty uwzględniają dziecię-
cą perspektywę oglądu świata, od-
wołując się także do poszczególnych 
etapów rozwoju młodego człowieka.
Uszyty z miękkich materiałów Wy-
padek Justyny Koeke nawiązuje do 
dziecięcej fascynacji katastrofami. 
Kuszenie Angeliki Markul odwołu-

Justyna Koeke: Wypadek, szkic, 2010

do 24.10 | Kraków, Bunkier sztuki, Plac szczepański 3a | www.bunkier.art.pl
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ABSTRAKCJA, 
CO TO 
ZNACZY?

nurtach: abstrakcji geometrycznej 
(zwanej też zimną) i abstrakcji eks-
presyjnej (zwanej gorącą); one z kolei 
ewoluowały w wiele odrębnych kie-
runków. Wystawa przedstawia bogac-
two abstrakcyjnych tendencji. Składa 
się na nią ponad 100 dzieł powstałych 
po II wojnie światowej, kiedy to, za-
równo w Polsce jak i w świecie, sztuka 
bezprzedmiotowa święciła tryumfy. 
Wystawę tworzą dzieła artystów pol-
skich. Oprócz nich eksponowane są 
też powojenne obrazy twórców zagra-
nicznych, m.in. Franka Beanlanda, Wi-
liama Croziera, Stephena Willatsa. •

Abstrakcja to jeden z najbardziej  ɿ
rewolucyjnych kierunków w sztuce, 
który u progu XX wieku zapoczątkował 
jej nieodwracalne zmiany. W wystawę 
wprowadzają dwa dzieła wskazujące 
na źródła abstrakcji – gwasz Kandin-
skiego, Kompozycja barwna z 1935 
roku, oraz niewielka praca Josepha 
Lacasse’a, Kompozycja na czarnym 
tle. Zainteresowanie się czysto for-
malnymi zagadnieniami sztuki dało 
artystom ogromne możliwości ekspe-
rymentu, badania i tworzenia nowych 
zjawisk w sztuce. Artystyczne docieka-
nia powędrowały w dwóch głównych 

Henryk Stażewski: Bez tytułu, 1983

do 10.11 | olsztyn, Galeria sztuki BWA, Al. j. Piłsudskiego 38 | www.bwa.olsztyn.pl

ART  
BAZAAR

Wcześniej, w czerwcu, w ArtBazaar 
ukazały się płyty Ameboid Mariusza 
Tarkawiana (ABR 001) oraz Zsyp Woj-
ciecha Bąkowskiego (ABR 002). 
Całkowity, zamknięty nakład każdej 
z płyt to 250 egzemplarzy. Z tej puli 
66 egzemplarzy wydawanych jest 
w sposób specjalny. Każda z okładek 
jest ręcznie przygotowana przez arty-
stów nagrywających muzykę, każda 
jest inna – jest samoistnym dziełem 
sztuki. Dziełem sztuki, któremu towa-
rzyszy intrygująca muzyka. Muzyka 
zapisana na płycie winylowej.
Płyty są do kupienia i obejrzenia 
(w obu wersjach: ze specjalnymi 
i zwykłymi okładkami) w sklepach: 
Fundacji Bęc Zmiana i Museum Pro-
Qm w Warszawie oraz Galerii Kroni-
ka w Bytomiu. •

Projekt ArtBazaar Records zajmuje  ɿ
się wydawaniem muzyki tworzonej 
przez artystów sztuk plastycznych. 
Podczas koncertu zespołów Brownno-
te (Smoleński/Szwed) i Samorządowcy 
(Adam i Maja Witkowscy) będzie miała 
miejsce premiera dwóch kolejnych 
płyt wydawnictwa. Jako ABR 003 zo-
stanie wydana płyta Konrada Smoleń-
skiego i Przemysława Etamskiego Niu-
niuni gra na Psie. Muzyka zawarta na 
płycie to szum elektryczności, koncert 
przepływu cząstek w low noise. Jako 
ABR 004 ukaże się płyta Samorządow-
ców Les danses macabre. Gdyby płyta 
ta powstała w Stanach Zjednoczo-
nych bylibyśmy świadkami narodzin 
megagwiazdy na skalę White Stripes, 
bo powierzchownie Samorządow-
com bardzo blisko do duetu z Detroit. 

22.09 |  Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl; www.
artbaazarrecords.pl

Samorządowcy: Les danses macabre, okładka płyty



48      notes.63 orientuj się orientuj się  notes.63      49

MIGRACJE

tożsamość imigrantów. Znajduje się 
ona zawsze „pomiędzy”, zamknięta 
w walizce gotowej do drogi. 
Z kolei Ivan Polliart koncentruje się na 
ekonomicznym wymiarze imigracji. 
W jego pracy podróżna torba, używana 
to przenoszenia towarów przez półle-
galnych i nielegalnych handlowców 
Europy Środkowej i Wschodniej, staje 
się świadectwem ciężarów nałożonych 
na ludzi wraz z odzyskaniem wolności 
w tym regionie. Wolność podróżowa-
nia, wolność dorabiania się, wolność 
wyboru sposobu i miejsca życia wią-
zała się z przyjęciem na siebie ciężaru 
odpowiedzialności za własny los. •

Pei Lin Cheng i Ivan Polliart  ɿ
w swoich pracach koncentrują się na 
przedmiotach, które nieodłącznie to-
warzyszą podróżom. Walizki i torby 
używane nie tylko do przenoszenia 
dobytku, ale także wykorzystywane 
w celach zarobkowych, stają się przy-
czynkiem do stworzenia metaforycz-
nego obrazu migracji. 
Pei Lin Cheng w swojej pracy dzieli 
się osobistymi doświadczeniami imi-
gracji, próbując określić własną toż-
samość rozdartą między miejscem 
urodzenia, a wybranym miejscem 
pobytu. Walizki wykonane z tkanin 
o symbolicznym znaczeniu lokalizują 

Ivan Polliart: Bez tytułu, 2007

do 1.10 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl

POKÓJ 
DO 
GRY

snego dizajnu jest demokratyzacja 
i powszechna dostępność, jednak 
w dążenie do egalitaryzmu wkrada się 
czasem nuda, przypominając o senty-
mentalnych rozrywkach, dostępnych 
tylko dla wybranych. Pokój do gry 
umożliwia powrót do wieczornych 
partyjek przy szklaneczce brandy, 
w całkowicie nowoczesnej formie, do 
której współczesny człowiek, bacznie 
obserwujący nowe trendy w projek-
towaniu, jest przyzwyczajony. 
Pokój do gry jest wystawą złożoną 
z sześciu, wybranych przez kurator-
kę, tegorocznych dyplomów z zakre-
su projektowania wnętrz, szkła oraz 
ceramiki. •

Pokój – pomieszczenie miesz- ɿ
kalne – jest naturalną dla każdego 
człowieka przestrzenią życiową, ale 
umieszczenie w jego centralnym 
punkcie dwóch zestawów do gry jest 
powrotem do rzadko spotykanych, 
nieco archaicznych i „elitarnych” 
nawyków. Przestrzeń galerii Design 
zaaranżowana jest na wzór dawnego 
pokoju przeznaczonego do rozrywki – 
opowiadają o wystawie jej kuratorzy.
Stworzone zostało codzienne, pod-
stawowe dla ludzi otoczenie, w któ-
rym każdy z przedmiotów (fotele, 
lampy, figury do gry, doniczki z kwia-
tami) pojawia się jako nowoczesny 
produkt dizajnerski. Ideą współcze-

Karolina Górska: Zestaw do gry w Mahjong, fragment pracy

do 25.09 | Wrocław, Galeria BWA, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl
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ELODIE 
PONG

ca wydaje się być nostalgicznym 
komentarzem do pojawiającego się 
na końcu klasycznych filmów napi-
su „The End”. Równocześnie praca 
ta skupia się na aspekcie nieskoń-
czoności każdej opowieści, która 
nieustannie poza siebie wykracza. 
Koniec jest więc postrzegany nie 
jako ostateczność, lecz jako poten-
cjał możliwości.
Elodie Pong żyje i pracuje w Zurychu •.

Na wystawie będzie można obej- ɿ
rzeć dwie prace wideo autorstwa 
Elodie Pong Post Scriptum i Endless 
Ends. Pierwsza przedstawia sklep 
z ciuchami, w którym dwie nasto-
latki odgrywają końcowe sceny ze 
znanych filmów. Wszystko wyda-
je się tu pożyczone – scenariusz, 
gesty, emocje, ubrania, rekwizyty. 
Jednocześnie wszystko otwarte 
jest na reinterpretacje. Druga pra-

Elodie Pong: Endless Ends, wideo, 2009

do 10.10 | Londyn, Lokal_30, 29, Wadeson street London e2 9Dr | www.lokal30.pl

EASTGOESEAST

Bunkrze Sztuki prace Laure Prouvost, 
Julie Masterton, Angeli Bartram oraz 
Ursuli Mayer. W drugim etapie pro-
jektu kuratorzy z Norwich, Krakowa 
i Budapesztu wybrali artystę repre-
zentującego lokalne środowisko 
twórcze, który działa w porozumie-
niu z dwoma zaproszonymi przez sie-
bie artystami. Każda z wyłonionych 
grup prezentuje określoną postawę 
artystyczną, charakterystyczną dla 
danego środowiska. W efekcie wy-
miany pomiędzy grupami artystów 
powstają trzy wystawy w miastach 
partnerskich z udziałem artystów 
zagranicznych zaproszonych przez 
grupę lokalną. W krakowskiej ekspo-
zycji udział biorą: Jonathan O’Dwyer, 
Simon Liddiment, Tom Cox-Bisham, 
Kristof Krisztián, Istvaán Csákány, Be-
atrix Szörényi. •

Integralną częścią projektu jest  ɿ
rotacja i dialog artystów i kuratorów 
oraz tworzenie sieci współpracy po-
między trzema miastami: Norwich, 
Budapesztem i Krakowem. EASTgo-
esEast jest kontynuacją projektu 
EASTinternational. W pierwszej fa-
zie projektu zaproszono kuratorów 
z Krakowa i Budapesztu do wyselek-
cjowania artystów z zeszłorocznej 
edycji projektu. Ich prace zostały na-
stępnie zaprezentowane w lokalnych 
instytucjach. Prace Grace Schwindt, 
Olafa Brzeskiego, Ursuli Mayer i Davi-
da Jacques’a, wybrane przez Nikolett 
Eross pokazano w Galerii Trafó w Bu-
dapeszcie w grudniu 2009. Kontynu-
acją projektu w Trafó była indywidu-
alna wystawa Robina Tarbeta. Mag-
dalena Kownacka pokazała na prze-
łomie czerwca i lipca w krakowskim 

Simon Liddiment: Neo, 2008

do 3.10 | Kraków, Bunkier sztuki, Plac szczepański 3a | bunkier.art.pl
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LUCIA 
NIMCOVA

w 1988, gdy Nimcova miała 12 lat. 
Wtedy to podczas wakacji w Humen-
ne na Słowacji odbył się konkurs na 
niezwykłe obiekty pływające. Jego 
zwycięzcą został Martin Kusik współ-
tworzący grupę Dziecięce marzenia, 
do której należała Nimcova. W 2010 
roku artystka zrekonstruowała jego 
niezwykły okręt i wypłynęła nim na 
Wełtawę. Wreszcie ostatnia prezen-
tacja Akcja Wisła stanowi zapowiedź 
większej pracy, którą artystka reali-
zuje podczas pobytu w Polsce. Lucia 
Nimcova urodziła się na Słowacji, 
mieszka i tworzy w Amsterdamie. •

Lucia Nimcova prezentuje  ɿ
w otwartej formule „Open Studio” 
różne projekty, nad którymi praco-
wała podczas trzy miesięcznej re-
zydencji w Galerii Heppen Transfer. 
W pracy Maryje (Marias) artystka 
zastanawia się nad współczesnymi 
wizerunkami Matki Boskiej. Na wy-
stawie można też zobaczyć wideo 
Trina opowiadające o kobiecie, która 
ostatnie dziesięć lat spędziła w wię-
zieniu. Z kolei praca Dziecięce sny 
(Childhood Dreams) stanowi doku-
mentację dwóch wydarzeń z życia 
artystki. Pierwsze miało miejsce 

Lucia Nimcova: Dziecięce sny

do 24.09 | Warszawa, Galeria Heppen transfer, ul. Wilcza 29a/12 |  
www.heppentransfer.art.pl

NIEGRZECZNE

Artystki mierzą się z historią i poli-
tyką kulturalną (Anna Maria Karcz-
marska, Agnieszka Kurant), obalają 
mit nieskazitelnej niewiasty (Justy-
na Koeke, Zuza Krajewska), bawią 
popkulturowymi kodami (Karolina 
Kowalska), buntują się wobec tra-
dycji (Laura Pawela) czy ukazują 
wewnętrzne procesy niegrzeczności 
(Lidia Krawczyk). Na wystawie zosta-
nie także pokazana praca Anny Nie-
sterowicz.•

Bycie niegrzeczną to bycie świa- ɿ
domą kary, za to, że jest się inną, 
ale też siły, która kryje się w umie-
jętności sprzeciwu, walki o własną 
przestrzeń. Wystawa prezentuje 
prace, które ukazują polską kulturę 
z perspektywy kobiety buntującej się 
wobec norm kulturowo-społecznych. 
Ekspozycja koncentruje się na emo-
cjach i na sposobach ich wyrażania. 
Jej celem jest pokazanie, jak różne 
formy może przybierać złość. 

Anna Maria Karczmarska: Pojedynek, 2008

24.09-15.10 | Węgry, Galeria HattyúHáz, 7623 Pécs, Király u. 15 | 
www.bunkier.art.pl
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Gast Bouschet, Nadine Hilbert: Collision Zone, 2009

WROGOŚCINNOŚĆ

ła fizycznej materializacji granic two-
rzonych między ludźmi. Alegoryczną 
reprezentację sytuacji imigrantów 
stanowi film Adriana Paci Centrum 
stałej tymczasowości. Z kolei Linie 
Lotnicze Joanny Rajkowskiej od-
wołują się do sytuacji konkretnych 
ludzi. Alexandra Croitoru w The Art 
of Hygge (Sztuka domowego ciepła) 
ukazuje komercjalizację gościnności 
i relacji międzyludzkich. Kwestię ma-
nipulacji gościnnością porusza także 
Grupa Société Réaliste, która, odpo-
wiadając na sytuację imigrantów 
w UE, stworzyła projekt internetowej 
loterii wizowej – fikcyjnej gry o karty 
stałego pobytu. Na wystawie będzie 
można też zobaczyć pracę Miejsce 
pamięci ofiar 11 września Krzysztofa 
Wodniczko. Artysta postuluje, aby 
Nowy Jork przekształcić w „miasto 
ucieczki” – powołać symboliczną 
przestrzeń wolności dla wszelkich 
uchodźców. •

Wrogościnność. Podejmowanie  ɿ
obcych podejmuje kwestię sytuacji 
imigrantów, a także naszych postaw 
wobec obcości. Projekt jest z jednej 
strony próbą rozpoznania sytuacji 
imigrantów w społeczności, u której 
goszczą – ukazania niuansów i me-
chanizmów wrogościnności, z jakimi 
spotykają się na co dzień. Z drugiej 
strony może być szansą uczynienia 
imigrantów widzialnymi w sferze 
kultury, która zadziwiająco rzadko 
odkrywa ich obecność. Uzyskanie 
przez imigrantów prawa do funk-
cjonowania w kulturze gospodarzy, 
może stanowić wstęp do uwolnienia 
gościnności od wrogości.
Problem braku gościnności poruszy-
ła w zrealizowanym w zeszłym roku 
filmie Przeciąg Agnieszka Kalinowska 
opowiadającym o sytuacji azylantów 
w Austrii (film uzupełniony jest przez 
rzeźbę Fence (Ogrodzenie). Doris Sal-
cedo w instalacji Shibboleth dokona-

do 17.10 | Łódź, Muzeum sztuki, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl

ZAGUBIONY 
W	PERSPEKTYWIE

ożywa feerią delikatnych niuansów 
barwnych i strukturalnych. O swojej 
twórczości artystka mówi: „Trudno 
jednoznacznie stwierdzić skąd taka 
a nie inna tematyka moich obrazów. 
Coraz częściej zdaję sobie sprawę, 
że to tematy znajdują mnie, a nie 
odwrotnie. Skąd architektura? Po-
jawiła się stosunkowo wcześnie, na 
studiach. Stała się poprzez swoją 
prostotę i uniwersalność, formą 
niezwykle pojemną, pozwalającą 
stworzyć przestrzeń, której początek 
znajduje w sobie, w emocjach, niepo-
kojach, tęsknotach. Paradoksalnie 
bezosobowa i beznamiętna, wyzna-
czona przez rygor geometrii porząd-
kuje świat, który należy do innego 
porządku – myśli, uczuć, idei, pojęć. 
Niekiedy jest klaustrofobiczna, kiedy 
indziej otwiera się, wyznacza drogę 
prowadzącą w głąb obrazu.” •

Lost in Perspective ɿ  to pierwsza 
tak duża prezentacja malarstwa Ka-
roliny Zdunek w Hiszpanii. Przekro-
jowa wystawa indywidualna młodej 
polskiej malarki, laureatki Grand 
Prix w konkursie Bielska Jesień 2005, 
zbudowana została z wielkofor-
matowych prac, w których Zdunek 
mierzy się z jednej strony z tradycją 
modernizmu, z drugiej zaś nawiązuje 
do zagadnień dotyczących działania 
ludzkiego oka, płaszczyzny płótna, 
natury medium, jakim jest malar-
stwo. Obrazy Zdunek skomponowa-
ne są z geometrycznych jednolitych 
płaszczyzn. Te monolityczne z po-
zoru powierzchnie namalowane są 
gęstą, strukturalną farbą, będącą 
mieszanką oleju i wosku. Stosowa-
na przez malarkę prastara technika 
enkaustyki sprawia, że to co z da-
leka wydaje się jednolite, z bliska 

Karolina Zdunek: Czerwona linia, 2010, olej na płótnie

do 5.11 | Madryt, Galeria espacio Minimo, ul. Doctor Fourquet 17. 28012 |  
www.lokal30.pl
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TOONY 
NAVOK

artystka odkryła dla nas własną 
wizję Warszawy – mówią kuratorzy 
z Lokalu_30. Efektem tych artystycz-
nych poszukiwań będzie wystawa, 
na której Toony Navok pokaże prace 
zrealizowane podczas kilkutygo-
dniowej rezydencji. 
Toony Navok mieszka i pracuje w Tel 
Avivie. Jest absolwentką Bezalel Aca-
demy of Art & Design. Tworzy rzeźby, 
instalacje i rysunki. Jako tworzywo 
często wykorzystuje znalezione 
materiały, przekształcając banalne 
przedmioty w fantastyczne, dyna-
miczne struktury, których forma 
nawiązuje do kodów estetycznych 
związanych z architekturą, ale jedno-
cześnie zachowuje specyficzny rytm 
i własny charakter.
Jej prace były pokazywane w Neu-
es Museum w Weimarze, podczas 
ArtTLV_09 Biennale Sztuki w Tel Avi-
v-Yafo, w berlińskiej Sara Asperger 
Gallery, a także na indywidualnej 
wystawie podczas Art Cologne New 
Positions. •

W ramach prowadzonego od 5  ɿ
lat programu artist-in-residence we 
wrześniu i październiku Lokal_30 
gości jedną z najciekawszych izra-
elskich artystek młodego pokolenia 
Toony Navok. Jej rzeźby, instalacje 
i rysunki formalnie sytuują się na 
pograniczu wzornictwa przemysło-
wego, architektury i sztuki. Artystka 
korzysta z alfabetu współczesnego 
dizajnu, jednak jej konstrukcje pozba-
wione są jakiejkolwiek utylitarności. 
Ich jedyną funkcją staje się istnienie 
w przestrzeni. Oprócz swojej działal-
ności artystycznej Tonny Navok jest 
współtwórczynią izraelskiego maga-
zynu artystycznego „Picnic”. 
W czasie pobytu w Warszawie Na-
vok chciałaby odkryć miasto, które 
do tej pory pozostawało dla niej 
zagadką. W świadomości młodego 
pokolenia Izrealczyków obraz War-
szawy kształtowany jest głównie 
przez zorganizowane wycieczki 
skupiające się jedynie na miejscach 
pamięci Shoah. Chcielibyśmy, aby 

4.10 – 20.11 | Warszawa, Galeria Lokal_30, ul. Foksal 17b/30 | www.lokal30.pl

ŚLĄSKI 
ULISSES

miniaturą ludzkiego bytu. Autorka 
zrywa z konwencjonalnymi przed-
stawieniami Śląska; wykracza poza 
ramy fotografii dokumentalnej czy 
reportażowej. Historię Śląska opo-
wiada prostymi, codziennymi obra-
zami, które kontrastują z impresjo-
nistyczną formą fotografii. Projekt 
składa się z kilkunastu tryptyków 
fotograficznych. Kompozycja czar-
no-białych zdjęć podkreśla niezwy-
kłą aurę fotografowanych miejsc 
i tajemniczość przedstawianych 
postaci. •

Projekt  ɿ Śląski Ulisses jest foto-
graficznym zapisem wędrówek po 
ulicach miast i osiedlach górniczych 
współczesnego Górnego Śląska. Dla 
jego autorki, Joanny Chudy, Śląsk 
– w swoim bogactwie, różnorodno-
ści i kontrastowości – kryje obrazy 
podobne do tych, jakie odkrywał 
bohater osadzonej w realiach Dubli-
na powieści Jamesa Joyce’a Ulisses. 
Celem projektu było zredukowanie 
obrazu fotograficznego do zwykłej 
codzienności, w której życie toczy 
się od poranka do późnej nocy i jest 

Joanna Chudy: Śląski Ulisses, fotografia czarno-biała, 2009

do 17.10 | Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11 | www.galeriabielska.pl
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Toony Navok: Nfrastructure Drawings
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EASY 
RIDERS

kowskiego z jego wystawą Atten-
tion: Light!. W londyńskiej przestrze-
ni Lokalu_30 swoje indywidualne 
pokazy mieli m.in.: Tomasz Kozak, 
Maciej Kurak & Max Skorwider, 
Małgorzata Szymankiewicz, Anna 
Baumgart & Agnieszka Kurant oraz 
Elodie Pong. 
Aktualna wystawa nie tylko podsu-
mowuje obfitujący w wydarzenia 
rok, ale zapowiada również dalsze 
wędrówki Lokalu_30, który po Lon-
dynie zamierza osiąść na jakiś czas 
w innych miastach, w Brukseli, No-
wym Jorku, a może w Stambule? No-
madyczny projekt galerii pozostaje 
otwarty. •

Idea wystawy  ɿ Easy Riders na-
wiązuje do metaforycznej oraz rze-
czywistej nomadyczności i podsu-
mowuje rok działalności Lokalu_30 
w Londynie. W tym czasie galeria 
zorganizowała 12 wystaw, zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych. 
Na pierwszej otwierającej galerię 
w Londynie ekspozycji pt. Sketches 
for a Project, pokazano prace m.in. 
Minga Wonga, Nicka Oberhalera 
i Alexandry Croitoru. Następna wy-
stawa, Streets and Other Interiors 
(Anna Baumgart, Anna Jaros, Zuzan-
na Janin), rozwijała temat życia we 
współczesnym mieście. Lokal_30 
w Londynie gościł też Józefa Roba-

Józef Robakowski: Attention Light!

14.10-31.10 | Londyn, Lokal_30, 29, Wadeson street London e2 9Dr | www.
lokal30.pl

CECYLIA	MALIK 
I	365	DRZEW

perymentuje ona z przestrzenią 
miasta.
Na swoje ostatnie drzewo artystka 
wybrała Dąb Wolności na Krakow-
skich Plantach. W wydarzeniu we-
zmą także udział: Monika Drożyńska,
która dla Cecyli uszyła Niezbędnik – 
kobiece ochraniacze do wchodzenia 
na drzewa oraz architekt z Hambur-
ga łukasz Lendzinski. Zaprojektuje 
on schody, po których każdy będzie 
mógł wspiąć się na Dąb Wolności.
Wydarzenie jest też okazją do obej-
rzenia fotografii dokumentujących 
całość projektu. •

Pod koniec września Cecylia Ma- ɿ
lik wejdzie na 365 drzewo. Będzie to 
zwieńczeniem rocznego projektu, 
podczas którego artystka codziennie 
wchodziła na jedno drzewo. Akcja była 
dokumentowana fotograficznie, moż-
na ją też było śledzić na Facebooku.
– Inspiracją do rozpoczęcia projektu 
była dla mnie książka Baron Drzewo-
łaz Italo Calvino – tłumaczy artyst-
ka. – Jej główny bohater buntuje się 
przeciw rzeczywistości, wchodzi na 
drzewo i nie zamierza z niego.
365 Drzew nawiązuje też do innych 
projektów artystki, w których eks-

Cecylia Malik: 45 drzewo, kasztanowiec, 08.11.2009

25.09 godz. 19 | Kraków, Planty naprzeciwko Collegium novum uj |  
www.cecyliamalik.pl
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PASOŻYT

i kultury. Centrum Sztuki Współ-
czesnej Znaki czasu w Toruniu zo-
stanie na miesiąc żywicielem dla 
GN. Instytucja będzie utrzymywać 
swojego pasożyta. Grupa zamieszka 
w przestrzeni P+K (Pokój z Kuchnią) 
gdzie będzie się żywiła pokarmem 
od swojego żywiciela. Sam artysta-
pasożyt będzie po prostu żył swoim 
życiem, ale jednocześnie będzie re-
agować na organizm, w którym się 
znajduje. •

Pasożytnictwo narodziło się tak  ɿ
samo naturalnie, jak inne kontakty 
między różnymi gatunkami. Poja-
wienie się pierwszych organizmów 
żywych, spowodowało równocze-
sne zaistnienie relacji pasożyt-żywi-
ciel. Czemu więc pasożytnictwo nie 
może zaistnieć w sztuce? Wydaje 
się że jest to naturalna kolej rzeczy. 
Grupa GN – Gruba Najgorsza sięga 
po strategię działania pasożyta, po 
czym wprowadza ją w świat sztuki 

Gruba Najgorsza w CSW Znaki Czasu w Toruniu

do 17.10 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 13 | csw.torun.pl

JURRY  
ZIELIŃSKI

Z honorem, Nie wypada przywołujące 
kontekst polityczny tamtych lat: rok 
1968, interwencję w Czechosłowacji, 
lata małej stabilizacji za Gierka, obcho-
dy 30-lecia PRL, działalność cenzury, 
ograniczoną suwerenność państwa. 
Wydarzeniem będzie pokazywany po 
raz pierwszy cykl tzw. „portretów hel-
sińskich” – portretów polityków bio-
rących udział w KBWE w Helsinkach 
w 1975 roku. W tym samym czasie 
malarstwo Zielińskiego pokaże także 
Muzeum Narodowe w Krakowie. •

W tym roku mija 30 rocznica  ɿ
śmierci Jurry’ego – 5 marca 1980 cia-
ło artysty znaleziono na bruku pod 
oknem jego pracowni na warszaw-
skiej Pradze. Zderzak chce rzucić 
nowe światło na twórczość tego nie-
co zapomnianego malarza. 
Na wystawie znajdzie się około 80 
obrazów wypożyczonych ze zbiorów 
muzealnych i prywatnych. Będzie 
można obejrzeć najsławniejsze dzieła 
Jurry’ego, takie jak Bez buntu, Ironia, 
Gorący, Alboalbo, Ostatni romantyk, 

Jerzy Jurry Zieliński: I am (Jam), olej, płótno, 200 x 151 cm, 1969

8.10-10.12 | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl
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SWIM	 
&	STEAM

wzmacnia poczucie przekroczenia 
granicy realności.
Damien Peyret, od kiedy zaczął zaj-
mować sie fotografią, traktował ją 
jako pozostającą w dialogu z jego 
pracą filmowca. Swim & Steam jest 
najlepszym przykładem tej twórczej 
relacji. Projekt powstał w związku 
z produkcją filmu Un taxi pour Rey-
kjavik. Dialog nie odebrał zdjęciom 
ich autonomii – przeciwnie pod-
kreślił wspólne dla filmu i fotogra-
fii zainteresowanie przestrzenią, 
w której rzeczywistość miesza się 
z fikcją. •

 Swim & Steam ɿ  to seria zdjęć Da-
miena Peyreta wykonana polaroidem 
SX70. Portrety kobiet i mężczyzn 
spędzających czas w parujących, 
ciepłych źródłach składają się na 
opowieść z innego świata – spokoj-
niejszego, zdystansowanego, po-
zwalającego na życie bez grawitacji. 
Polaroid daje artyście sposobność do 
wykreowania lekko zamglonej, turku-
sowej przestrzeni, w której szczegóły 
nikną pod taflą wody. Niedoskona-
łość i przypadkowość wpisana w fo-
tografię polaroidową, sprawdza się 
tutaj doskonale. Estetyka polaroida 

Damien Peyret: z cyklu Swim&Steam

1.10-28.11 | Warszawa, Yours Gallery, ul. Krakowskie Przedmieście 33 |  
www.yoursgallery.pl

SMAKOŁYKI

konsumpcji nie tylko w znaczeniu 
odbioru, lecz również w dosłownym 
sensie – zostanie przez widzów zje-
dzona lub ulegnie biologicznemu 
rozkładowi. Artystki poprzez różne 
media (instalacje zapachowe, obiek-
ty, artykuły spożywcze) postarają się 
przywołać doświadczenia z dzieciń-
stwa, zastanowią się nad trwałością 
rzeczy i niebezpieczeństwami współ-
czesnej konsumpcji. •

Wystawa poddaje dyskusji tra- ɿ
dycyjne schematy percepcji sztuki 
oparte na wzroku. Oddziaływać ma 
na wszystkie pięć zmysłów przy po-
mocy różnych środków wyrazu. 
Do udziału w wystawie zaproszone 
zostały trzy artystki: Elżbieta Ja-
błońska, Angelika Markul (Francja), 
Barbara Pilch. Wystawa przełamuje 
tradycyjne sposoby percepcji sztuki: 
część prac będzie nadawać się do 

Barbara Pilch: Bez tytułu

1-31.10 | Poznań, Galeria Arsenał, ul. stary rynek 6 | www.arsenal.art.pl
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wały w ramach dwuletniego procesu 
i stworzone zostały specjalnie dla 
dwóch ośrodków rezydencyjnych: a-i-r 
laboratory w Warszawie i NKD w Dale. 
Obie instytucje prowadzą programy 
rezydencyjne osadzone w odmien-
nych warunkach. NKD położone jest na 

Wystawa jest premierą obiektów  ɿ
stworzonych przez dziesięciu mło-
dych projektantów z Polski i Norwe-
gii w ramach projektu Rooted Design 
for Routed Living. Alternatywne stra-
tegie projektowania.
Prezentowane przedmioty powsta-

ALTERNATYWNE  
STRATEGIE 
PROJEKTOWANIA

1-31.10 | Warszawa, Centrum sztuki Współczesnej, Galeria Laboratorium, ul. 
jazdów 2 | www.csw.art.pl

wsi na zachodnim wybrzeżu Norwegii, 
natomiast a-i-r laboratory funkcjonuje 
w europejskiej metropolii. W obu pra-
cują i mieszkają artyści i z myślą o nich 
grupa projektowa stworzyła obiekty, 
które w oparciu o analizę kultury ma-
terialnej obu krajów miałyby w uni-

wersalny, lecz zakorzeniony w tradycji 
sposób odpowiadać na potrzeby arty-
stów rezydentów.
W trakcie trwania projektu dizajnerzy 
odwiedzali obie instytucje – stając 
się na pewien czas ich rezydentami, 
mogli „na własnej skórze” poznać ich 
specyfikę.•

Paweł Jasiewicz: Split, fot. Nicolas Grospierre Paweł Jasiewicz: Split, fot. Nicolas Grospierre



68      notes.63 orientuj się orientuj się  notes.63      69

DOBRA	 
RADA

nego obiektu w postaci kościoła, 
spowodowało centralizacje tego 
zabytkowego osiedla. Tym samym 
zamieniło go w przeciwną do FO – 
Formę Zamkniętą.
Wystawa Klimaszewskiego to in-
termedialna realizacja obrazująca 
koncepcję podziemnego, dwukondy-
gnacyjnego obiektu sakralnego, wy-
konanego na planie odwróconego, 
nieistniejącego już Młodzieżowego 
Domu Kultury. Projekt ten, zrealizo-
wany w duchu FO jest próbą pogo-
dzenia istniejącego kościoła z pier-
wotną§ ideą Hansenów. Co więcej 
zaistniałe odwrócenie i powielenie 
bryły MDK-u ma istotne odniesienie 
„graficzne” (matryca-odbitka, nega-
tyw-pozytyw).•

Praca Cezarego Klimaszew- ɿ
skiego jest kontynuacją reporter-
sko–eseistycznego projektu Grupy 
Pawilon Stabilnej Formy, pt. Forma 
Otwarta jako passe–partout patriar-
chatu? (2007), realizacji obrazującej 
przekształcenie Młodzieżowego 
Domu Kultury na Osiedlu LSM im. 
Juliusza Słowackiego w Lublinie 
najpierw na kaplicę, a obecnie 
w pseudogotycki kościół. Transfor-
macja ta zaburzyła przestrzeń osie-
dla zaprojektowanego przez Oskara 
i Zofię Hansenów w 1961 roku. Ar-
chitekci tworzyli projekty według 
założeń Formy Otwartej (FO), która 
postulowała decentralizację struk-
tury urbanistycznej. Pojawienie się 
w ostatnich latach problematycz-

Cezary Klimaszewski: Dobra rada

do 1.10 | Lublin, Galeria Biała, ul. narutowicza 32 | www.biala.free.art.pl

JAKUB	JULIAN	
ZIÓŁKOWSKI.	 
MALARSTWO

no od pop-banalizmu jak i malarstwa 
„historycznego”, by czerpać z tradycji 
nadrealizmu. Istotne w jego sztuce są 
relacje pomiędzy rzeczywistością ob-
razu a tym, co tę rzeczywistość two-
rzy. Poszczególne motywy, elementy 
budują chaotyczny świat, w którym 
panuje paradoksalny porządek. •

Pokaz twórczości młodego ma- ɿ
larza, którego obrazy i grafiki przy-
pominają rozbudowane struktury, 
szkatułkowe kompozycje, gdzie snu-
te opowieści tworzą całą pajęczynę 
znaczeń. Ziółkowski jest jednym 
z pierwszych malarzy najmłodszego 
pokolenia, który odwrócił się zarów-

Jakub Julian Ziółkowski: Oesophagus

do 28.11 | Warszawa, Galeria Zachęta, Plac Małachowskiego 3 |
 www.zacheta.art.pl
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ZAKAZANA	MIŁOŚĆ:	 
SZTUKA	W	ŚLAD	ZA	
TELEWIZJĄ	

telewizją analizuje telewizję jako re-
aktywny i otwarty proces, jako prze-
strzeń walki o uwagę, autoekspresję 
i wpływy, popularyzujący dyskurs na 
tematy tożsamości, gender i różnic. 
W związku z tym, ewoluujące „obra-
zy” telewizyjne, wyznaczają tema-
tyczne ujęcie wystawy, która w pro-
cesie produkcji wykorzystuje różne 
media, by wybudzić nas z typowej 
roli pasywnego odbiorcy. W wysta-
wie bierze udział polska artystka 
Zuzanna Janin, która prezentuje tam 
swoją pracę Majka z filmu. •

Zapomniano już o ważnych dys- ɿ
kusjach z lat 70. i 80. na temat tele-
wizji. Od tego czasu telewizja pod-
kreśliła swój autorytet jako medium 
przyciągające ogromną publiczność, 
które nie jest już kwestionowane 
przez artystyczne i technologiczne 
projekty medialne. Jak artyści, którzy 
telewizję traktują z punktu widzenia 
konsumenta, jako przestrzeń polity-
ki oraz produkcji (pop)kulturowych 
obrazów, odbierają tę „starą damę” 
dzisiaj? 
Zakazana Miłość: Sztuka w ślad za 

Zuzanna Janin: Szaleństwa Majki Skowron, wideo, 2009

26.09-27.11 | Graz, Kunstverein Medienturm josefigasse 1 | 25.09.-19.12 | Kolonia, 
Kölnischer Kunstverein, ul. Hahnenstraße 6 | www.lokal30.pl

SCHODY

i nieużywane już kręte schody, które 
w przeszłości pełniły funkcję wyjścia 
awaryjnego z Muzeum Historii Tel 
Awiwu. To właśnie one stały się inspi-
racją dla prezentowanej obecnie in-
stalacji. Niezwykłość tej instalacji po-
lega na fałdowej konstrukcji obiektu, 
która generuje chaos wymykający się 
jakiemukolwiek porządkowi, przeciw-
stawiający się precyzyjnej kalkulacji 
inżynierów – mówi kurator projektu 
Nirith Nelson. •

Schody to monumentalna, bo się- ɿ
gająca ponad pięć metrów instalacja 
Moniki Sosnowskiej. Artystka znana 
jest ze swych niezwykłych architek-
tonicznych konstrukcji, poprzez które 
prowadzi nieustanny dialog z trady-
cją modernizmu. Jej najnowsza praca 
to efekt rocznego pobytu rezydenc-
kiego w Centrum Sztuk Wizualnych 
w Jerozolimie. Sosnowska, chodząc 
po Tel Awiwie i dokumentując jego 
architekturę, natknęła się na stare 

Monika Sosnowska: Schody, 2010

do 15.01.2011 | izrael, Herzliya, Museum for Contemporary Art, Ha’banim 4 | 
www.herzliya.museum.co.il
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ny. Nie jest jednak lekko... Trwa to po-
nad rok, policjant wydaje się zmęczo-
ny, małpich nóg już od tego dostaje 
i porasta sierścią... Nagle coś drgnęło! 
Małpiszon i policjant zdają się masze-
rować noga w nogę, Tytus nie ucieka 
już na drzewo, macha do nas łapką 
i uśmiecha się. A policjant ze szczęścia 
zmienił się w wieżę i w most, i niemal 
dosięga obłoków...” •

Artysta Paweł Dunal tak mówi  ɿ
o swojej najnowszej wystawie: „Tytus 
był bardzo niesforny. Papcio Chmiel 
daremnie próbował go uczłowieczyć. 
Może o czymś zapomniał? Ależ tak! Za-
mykam się więc z Tytusem w pracow-
ni, przywołuję policjanta i próbuję 
nadrobić przeoczenie Papcia Chmiela. 
Już ja tego Tytusa nauczę! Policyjna 
pałka to dobry argument pedagogicz-

UCZŁOWIECZENIE

do 30.10 | Warszawa, Galeria m2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl

Paweł Dunal: Bez tytułu, 2010

CORNERED  
ROOMS

jest dźwiękową rzeźbą składającą się 
z domowego odtwarzacza CD, a tak-
że stołu z krzesłem. Pojęcie perspek-
tywy i inne usiłowania (A Sense of 
Perspective and Other Attempts) olej 
na płótnie towarzyszący instalacji, 
powstał na podstawie zdjęcia z ga-
zety, które pokazuje dzieci żyjące na 
wysypisku śmieci. W odtwarzaczu CD 
możemy usłyszec fragment powieści 
Italo Calvino Niewidzialne miasta, 
zatytułowany Leonia, który czyta so-
cjolog Zygmunt Bauman. Leonia jest 
fikcyjnym miastem, którego codzien-
nie jest przekształcane i odnawiane 
przez jego mieszkańców. Ci dumni 
ze swego modernizacyjnego zacięcia 
nie dostrzegają, ze ich działania ge-
nerują tony śmieci. •

Stojąc w kącie możemy odwrócić  ɿ
wzrok albo wbić go w ścianę. Prze-
strzeń ta jednocześnie przywołuje 
skojarzenia związane z pułapką 
jak i z bezpieczeństwem dziecięcej 
kołyski. Wystawa Cornered Rooms 
porusza problem doświadczania za-
mkniętych przestrzeni: czy są one 
zbiornikiem naszych lęków i fobii, czy 
też mogą kreować pozytywne skoja-
rzenia. Artyści biorący w niej udział 
w sposób krytyczny podchodzą do 
zadanego tematu: tworzą instalacje, 
naścienne rysunki a także rzeźby, 
które poruszają kwestię zamknięcia. 
Jedną z uczestniczek wystawy jest 
polska artystka Anna Ostroya. Jej pra-
ca Sobotnie popołudnie, 1 grudnia 
(Saturday afternoon, 1st December) 

Anna Ostroya: Sobotnie popołudnie, 1 grudnia

do 17.10 | Londyn, Waterside Project space, unit 8 Waterside 44-48 Wharf rd | 
www.watersideprojectspace.org



74      notes.63 orientuj się orientuj się  notes.63      75

L/B	 
COMFORT	 
#8

trzach budynków (Comfort #5). Dla 
Galerii Foksal przygotowali zupełnie 
nowy projekt wpisujący się w archi-
tekturę oraz tradycję tego miejsca, 
który jednocześnie jest kontynuacją 
serii Comfort. Instalacja ze złotych, 
napełnionych powietrzem tub, zain-
stalowanych na ścianach galerii ze-
spoli jej przestrzeń w jednolitą całość. 
Będzie się odnosić do skali i proporcji 
architektury, ale także zaproponuje 
widzom zupełnie inne spojrzenie na 
dobrze znaną przestrzeń Galerii Fok-
sal. Interwencja ta nie tylko zmieni 
wymiary pomieszczeń, kształty ścian, 
ale również akustykę w ich wnętrzu. 
Powierzchnia instalacji Comfort #8 
będzie jednocześnie delikatna (mięk-
ka) i mocna (twarda), stwarzając 
atmosferę komfortu, przytulności, 
ale i kurczenia się – zaciskania prze-
strzeni. •

L/B współtworzą Sabina Lang  ɿ
i Daniel Baumann – artyści two-
rzą wspólne projekty od lat 90’. Ich 
działania sytuują się na styku sztu-
ki współczesnej i dizajnu. Projekty 
Lang/Baumann czasem ocierają się 
o absurd, innym razem wydają się 
być realizacją dziecięcych marzeń. 
Posługują się zabiegami, które zwra-
cają uwagę na niejednoznaczność 
zastanych sytuacji. 
Od początku swojej współpracy Lang 
i Baumann posługują się nadmuchi-
wanymi formami, a od 1997 roku pra-
cują nad serią zatytułowaną Comfort. 
Rozpoczęli ją, tworząc nadmuchane 
litery, składające się w słowa takie jak 
‘unieważniać’, ‘sport’. Następnie sku-
pili się na architektonicznych aspek-
tach swoich realizacji, umieszczając 
nadmuchane formy na fasadach 
budynków (Comfort #6) oraz we wnę-

L/B: Confort #8, instalacja, 2010

09-10.2010 | Warszawa, Galeria Foksal, ul. Foksal 1/4 | www.galeriafoksal.pl

ŁÓDŹ	 
DIZAJN	 
FESTIWAL

dają jakby nie zostały ukończone.
Z kolei Under Pressure przełamuje 
stereotypy związane z dmuchanymi 
przedmiotami, które większość z nas 
kojarzy z plażowymi akcesoriami 
i odpustowymi zamkami. Stary spo-
sób nadmuchiwania miękkich form 
ma też zastosowanie w innych przed-
miotach. Na wystawie zobaczymy 
nadmuchiwane sofy, fotele, lampy, 
powietrzne sanki, a nawet dmuchane 
godło.
Organizatorzy przygotowali też sze-
reg wystaw specjalnych m.in.: Bicyc-
le&Fashion, 6:10, Living Room i Table 
Talk. Podczas festiwalu będzie moż-
liwość zaprezentowania swojego 
portfolio. •

Tematem przewodnim festiwalu  ɿ
jest Niezwykłe Życie. Do współpra-
cy przy projekcie zaproszeni zostali 
Agnieszka Jacobson-Cielecka z wy-
stawą Crumple Zone oraz Oskar Zięta 
prezentujący Under Pressure. Obie 
wystawy przedstawiają różne wizje 
projektowania, inspiracje, nietypowe 
materiały oraz sposoby w jakich arty-
ści poszukują i gromadzą pomysły. 
Na wystawie Crumple Zone zobaczy-
my zdeformowane przedmioty, które 
wydają się pozbawione swojej funk-
cji, urody i energii. Mają powyginane 
nogi lub całe „ciała”. Są rachityczne 
(Gazelle Serhna Gurkana). Czasem dla 
obrony zbijają się w stada, tworząc 
nową formę (Kraud). Niektóre wyglą-

AZE design: OXO seats

14-30.10 | Łódź, Art. Center, ul. tymienieckiego 3 | www.lodzdesign.pl
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MIASTOGRAF

pierwsza indywidualna wystawa Gre-
gora Gonsiora zatytułowana Po co?. 
Gonsior zajmuje się projektowaniem 
mody, dizajnem, architekturą wnętrz 
i street art’em. Projektuje rzeczy nietu-
zinkowe, eklektyczne, odważne, a przy 
tym trochę groteskowe. Podobnie jest 
w przypadku kilku wielkoformato-
wych murali, które namalował w ło-
dzi. Podczas październikowej wystawy 
w Prexerze zaprezentuje „wychodzącą 
w miasto” instalację z obiektów znale-
zionych w przestrzeni miejskiej •

W postindustrialnej łodzi w sta- ɿ
rej fabryce projektorów Prexer od-
będzie się trzecia edycja festiwalu 
działań miejskich. Miastograf po-
dejmujeąc działania w konkretnej 
przestrzeni, w łodzi. Ma promować 
historię i kulturę miasta oraz szeroko 
pojętą kulturę miejską. W programie 
znajdzie się przegląd poetyckich ese-
jów o miastach, autorstwa amery-
kańskiego filmowca Petera Huttona, 
oraz koncerty, wykłady i gra miejska.
Głównym wydarzeniem festiwalu jest 

Detal fasady łZK Prexer wykonany z odpadów przy produkcji projektorów

8-10.10 | Łódź, Centrum Kultury Prexer, ul. Pomorska 39/41 | www.miastograf.pl

GALERIA  
KOLONIE

publiczności twórczość i sylwetkę 
Pawła Sysiaka, jednego z najciekaw-
szych artystów młodego pokolenia 
(ur. 1984). Paradoksem jest, że o Pawle 
słyszało wielu, jednak niemal nikt nie 
miał szans obejrzeć jego prac, często 
prezentowanych jeszcze na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Z całe-
go serca… daje nadzieję na zmianę ta-
kiego stanu rzeczy. Wystawa potrwa 
do 2 października. Kolejne projekty 
galerii to: Człowiek, Studium przy pej-
zażu, Mała retrospektywa. •

Inicjatorem Galerii Kolonie jest  ɿ
Jakub Banasiak, krytyk sztuki i redak-
tor naczelny Wydawnictwa 40 000 
Malarzy. Otwarcie galerii uświetni 
performens Pawła Sysiaka, który za-
inauguruje także jego indywidualną 
wystawę. Pokaz pt. Z całego serca 
wierzę w sztukę składa się z czterech 
odsłon, podczas których zostaną po-
kazane zarówno starsze realizacje, 
jak i najnowsze prace artysty. Orga-
nizacja czterech wystaw w cztery 
tygodnie ma za zadanie przybliżyć 

Paweł Sysiak: Z całego serca wierzę w sztukę, 2010 (fragment). Fot. Tymek Borowski

od 26.09 godz. 18 | Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23/52 |  
www.galeriakolonie.pl



78      notes.63 orientuj się orientuj się  notes.63      79

REARCHITEKTURA

Dlatego wśród prezentowanych prac 
można odnaleźć zarówno zrealizowa-
ne budynki, wizjonerskie przykłady 
utopijnej architektury, jak i instalacje 
z pogranicza sztuki i dizajnu. Różno-
rodny jest również dobór autorów – 
obok „klasyków”, takich jak Shigeru 
Ban czy Alvaro Siza, pokazane zosta-
ną prace młodych architektów i pra-
cowni z Europy (United Bottle Group, 
KARO), Stanów Zjednoczonych (Inter-
national Design Clinic, Terreform) czy 
Chin (Amateur Architecture Studio).
Istotną częścią wystawy jest jej aran-
żacja (FRONT Architects) wykorzystu-
jąca stare ramy okienne, poddane po-
wtórnemu przetworzeniu po zakoń-
czeniu ekspozycji. Projekt stanowi 
przestrzenną instalację nawiązującą 
do idei recyclingu. •

Przedrostek „RE” w tytule wska- ɿ
zuje na dwa aspekty projektu. Po 
pierwsze, kojarzy się z recyclingiem 
i architekturą świadomą ekologicz-
nie, która w sposób zrównoważony 
i przemyślany korzysta z zasobów na-
turalnych. Po drugie, sugeruje powtó-
rzenie, ponowne wykonanie jakiejś 
czynności, zmianę obecnej sytuacji.
Wystawa jest próbą pokazania róż-
nych znaczeń, jakie mogą kryć się 
pod określeniem „architektura ekolo-
giczna”. Choć pojęcie ekologii zrobiło 
zawrotną karierę, jest jednocześnie 
jednym z najbardziej niejednoznacz-
nych i nieprecyzyjnych terminów 
używanych w odniesieniu do archi-
tektury. Ekspozycja kładzie nacisk 
na różne sposoby rozumienia, inter-
pretacji i wykorzystania idei ekologii. 

James Corner: High Line Project, 2004, Nowy Jork

23.09-10.10 | Poznań, Fundacja sPot, ul. Dolna Wilda 87 | www.spot.poznan.pl

TARNÓW	 
1000 LAT  
NOWOCZESNOŚCI

dom kultury, obiekty sportowe.
Do projektu zaproszono kilkunastu 
polskich artystów sztuki współcze-
snej, część prac pozostanie w mie-
ście na stałe. Jedną z nich jest rzeź-
ba Wilhelma Sasnala, rodowitego 
mościczanina. Praca odzwierciedla 
poczucie niepokoju, które towarzy-
szyło życiu w pobliżu wielkich za-
kładów chemicznych. Jest to rodzaj 
pomnika awarii na zakładach, wy-
buchu, do którego nigdy nie doszło, 
a którego przeczucie przez cały zim-
nowojenny okres niepokoiło miesz-
kańców.
Książka Tarnów. 1000 lat nowocze-
sności, którą wydało Wydawnictwo 
40000 Malarzy, jest już dostępna 
w sprzedaży. Wśród autorów są m. in. 
Sebastian Cichocki, Jacek Dukaj, Jan 
Głuszak, Nicolas Grospierre, Grzegorz 
Piątek, Wilhelm Sasnal. Projekt za-
kończy się w sierpniu 2011 roku dużą 
wystawą w przestrzeni miejskiej Tar-
nowa. •

Wystawa i książka  ɿ Tarnów. 1000 lat 
nowoczesności referują intencje i ma-
rzenia XX-wiecznych budowniczych 
miasta i ukazują tarnowski moder-
nizm w kontekście architektury pol-
skiej i europejskiej. Tytuł jest fantazją 
na temat projektowania przyszłości, 
nawiązuje do futurologii, której całą 
swoją twórczość poświęcił Jan Głu-
szak Dagarama (1937-2000) – tarnow-
ski architekt-wizjoner. Dagarama 
tworzył projekty miast XXX wieku. 
W projekcie szczególną uwagę po-
święcono Mościcom – dzielnicy Tar-
nowa powstałej w okresie między-
wojennym. Osiedle przyfabryczne 
zostało założone wokół Państwowej 
Fabryki Związków Azotowych w 1927 
roku. Na 600 hektarach pustego pola 
wytyczono samowystarczalny kom-
pleks przemysłowo-urbanistyczny, 
zgodnie z modernistycznymi zasada-
mi projektowania miast. Po wojnie 
powstały imponujące budynki uży-
teczności publicznej: dworzec PKP, 

Wilhelm Sasnal: Bez tytułu, rzeźba, 2010, fot. Paweł Topolski

tarnów, Mościce | www.gm.tarnow.pl | www.40000malarzy.pl
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BRUDNE  
KWIATY

nich rytuał – tworzenie i odbiór dzieł 
sztuki często przypominają praktyki 
spirytystyczne. Zanurzmy się w okul-
tystycznej wizji rzeczywistości i po-
czujmy duszący zapach słodkich kon-
walii – zachęcają kuratorki przedsię-
wzięcia Paulina Płachecka i Marika 
Zamojska.
Na wystawie będzie można zobaczyć 
prace Piotra łakomy, Zosi Nierodziń-
skiej, Anny Sobkowiak, Romana Soro-
ko, Honzy Zamojskiego i in.•

Co kryją ciemne zakamarki na- ɿ
szych umysłów: złogi strachu, lęk, 
fragmenty niewyjaśnionych historii? 
Na to pytanie odpowiadają młodzi 
poznańscy artyści, których prace 
zobaczymy na wystawie Brudne 
Kwiaty. Punktem wyjścia projektu 
było poszukiwanie relacji pomiędzy 
sztuką i spirytystyką. Obie posługują 
się pewnym medium, poprzez które 
przekazują i interpretują znaki, sło-
wa i obrazy. Równie istotny jest dla 

Plakat promujący wystawę Brudne Kwiaty wykorzystujący grafikę Ernsta 
Haeckela (1834 – 1919).

23-30.10 | Warszawa, Galeria syf, Klub 5-10-15, ul. Mokotowska 73 |  
www.madeinpoznan.org

FESTIWAL  
KINA  
AMERYKAŃSKIEGO

rykańskiego kina od Chaplina po 
Allena. Ostatnia sekcja On the Edge 
prezentuje odkrycia, eksperymenty, 
filmy autorskie, które sytuują się na 
granicy dotychczas uznanych form 
i dopuszczalnych treści. W tej sekcji 
pokazany zostanie projekt found 
footage Billa Morrisona Spark of Be-
ing. To nostalgiczny traktat o naturze 
tworzenia. Za punkt wyjścia służy tu 
historia doktora Frankensteina i jego 
potwora. Z kolei Film Jake’a Yuzny 
Open przekracza granice, które 
w świecie filmu nie zostały jeszcze 
przekroczone. Dokumentuje on pró-
bę stworzenia istoty hermafrodycz-
nej. W ramach pierwszej edycji festi-
walu pokazana zostanie też pełna 
retrospektywa twórczości Johna Cas-
savetesa. •

American Film Festival ɿ  będzie oka-
zją do zapoznania się ze współczesną 
kinematografią amerykańską, a przez 
nią również z kulturą i rzeczywisto-
ścią Stanów Zjednoczonych. Filmy 
podzielone są na sześć sekcji: Highli-
ghts to galowe pokazy najnowszych 
głośnych tytułów; Spectrum ukazuje 
nowe filmy fabularne tak zwanego 
„środka”; American Docs to najważ-
niejsze produkcje dokumentalne 
sezonu, w dużej mierze ukazujące 
oblicze Ameryki XXI wieku, ale i ob-
razy realizowane przez Amerykanów 
w innych zakątkach świata; Dekada 
niezależnych prezentuje niezależne 
filmy amerykańskie, które „grasowa-
ły” na naszych ekranach w ostatnich 
dziesięciu latach; Zagraj to jeszcze 
raz, sam składa się na przekrój ame-

Jody Lee Lipes: NY Export: Opus Jazz, kadr z filmu

20-24.10 | Wrocław | www.americanfilmfestiwal.pl
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NA  
KORYTARZU

W ramach ekspozycji miała swoją 
kolejną odsłonę Galeria Gablotka, 
projekt realizowany przez Maćka Sa-
lamona i Tomka Wierzchowskiego. 
Jest to protest antyinstytucjonalny, 
któremu przyświeca hasło „Chwała 
nam i naszym kolegom!”. W Galerii 
Gablotka można też zobaczyć pracę 
Tomka Kopcewicza. W wystawie bio-
rą także udział: Michał Andrysiak, Bo-
gna Burska, Piotr Jahołkowski, Radek 
Kobus, Krzysztof Miękus, Agata No-
wosielska, Iwona Zając + Młoda Zało-
ga i in.. •

Prawie od 10 lat artyści są obecni  ɿ
w Stoczni Gdańskiej. Tytuł ich najnow-
szej wystawy Na korytarzu w sensie 
dosłownym odnosi się do wspólnej 
przestrzeni łączącej ze sobą pracow-
nie na terenie Stoczni. W sensie bar-
dziej metaforycznym to strefa styku 
różnych idei, pomysłów i projektów. 
Artyści zaprezentowani na wystawie 
działają na zasadzie wspólnoty, która 
nie ma wyznaczonego wspólnego celu, 
lecz opiera się na wzajemnej sympatii. 
Wystawa podejmuje problem współ-
pracy oraz tworzenia grup. 

Maciek Salamon, Konrad Zientara: Zielnik Stoczniowy, 2010

do 26.09 | Gdańsk, Budynek Dyrekcji stocznia Gdańska, ul. Doki 1 |  
www.nakorytarzu.blog.

BĘKARTY	 
DIZAJNU

setek lub tysięcy lat… Z zainteresowa-
niem przyglądam się rozwiązaniom 
bardziej doraźnym i tymczasowym, 
powstałym spontanicznie, bez baga-
żu wiedzy o ergonomii i historii pro-
jektowania. Ciekawią mnie ekscesy 
osób chcących zagospodarować swo-
je otoczenie na własną rękę, ale mniej 
»doskonałymi i zdyscyplinowanymi« 
środkami. Za wytworami dizajnu B wi-
dzę autora i jego zmaganie.”•

Na wystawie  ɿ Bękarty Dizajnu Ja-
nusz łukowicz z czułością przygląda 
się dizajnowi klasy B. Autor tak mówi 
o swojej fascynacji: „W świecie wystu-
diowanych i doskonale zaprojekto-
wanych przedmiotów czuję się trochę 
przypadkowo. Deprymują mnie przed-
mioty, których zadaniem jest sprawić, 
że moje życie będzie jeszcze piękniej-
sze. Zasmuca mnie fakt, że wyciskar-
ka do cytrusów przetrwa mnie o wiele 

Janusz łukowicz: Kostka brukowa o zmniejszonych wymiarach od ok 10 do 3 cm długości

1-17.10 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl
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CO	CHCESZ,	 
ŻEBYM	 
ZROBIŁ/A?

artyści forsują ponad podziałami 
homo/hetero nowy gatunek piękna 
w klasycznej formie aktu męskiego. 
Z drugiej strony, w polu zaintereso-
wań artystów znajduje się estetyka 
trash – na kontrowersyjnych zdję-
ciach znajdziemy ekscesy z udziałem 
topowych stylistów, fryzjerów i ma-
kijażystów. Specjalnie na wystawę 
Krajewska i Wieczorek przygotowali 
film i serię fotografii pt. Joanna d’Arc, 
w których głębiej wnikają w szarą 
sferę pomiędzy modelingiem, foto-
grafią komercyjną a przemysłami 
rozkoszy. Porno chic miksuje się tu 
w zdumiewający sposób z inspira-
cjami wczesnymi filmami Andy War-
hola. Kurator: Adam Mazur.•

Delikatna, lecz z pazurem, piękna  ɿ
aż do granic wytrzymałości, perwer-
syjna, ale nie przekraczająca norm 
dobrego smaku – taka zdaniem 
kuratora wystawy Adama Mazura 
jest twórczość Zuzanny Krajewskiej 
i Bartka Wieczorka. W ramach Euro-
pejskiego Miesiąca Fotografii w Ber-
linie duet artystyczny będzie miał 
swoją indywidualną wystawę (What 
Do You Want Me To Do?). Znajdzie się 
na niej seria fotograficzna pt. Urazy. 
Cykl przedstawia osoby noszące na 
ciele ślady mniej lub bardziej nie-
bezpiecznych wypadków, operacji, 
okaleczeń, poparzeń. Obok Urazów 
uwagę zwracają zdjęcia z serii I Just 
Want to See the Boy Happy, w której 

Zuza Krajewska, Bartek Wieczorek: I Just Want to See the Boy Happy

16.09-30.11 | Berlin, instytut Polski, ul. Burgstrasse 27 | www.mdf-berlin.de

DZIWNE

np. Powódź czy Katastrofa. Te „ikon-
ki” mają pomagać w percepcji tych 
wydarzeń, tłumaczyć je, spłaszczać 
i kompresować. Prace Rafała Domi-
nika są odbiciami tych tajemniczych 
zdarzeń.
Rafał Dominik (1985) – autor i współ-
autor takich interdyscyplinarnych 
inicjatyw twórczych jak: Mebleks, 
Fale Bałtyku (wraz z Ulą Niemirską), 
oraz projektów muzycznych Galac-
tics (disco polo) i Donkey Donk (tech-
no). Studiował malarstwo w pracowni 
Leona Tarasewicza na warszawskiej 
ASP. Mieszka w Warszawie. 
Projekt zrealizowano dzięki dotacji 
otrzymanej od Miasta Stołecznego 
Warszawy •

Do końca września w przestrze- ɿ
niach parkowych nad Wisłą w Warsza-
wie obserwować można wędrówkę 
dziwnych obiektów-rzeźb autorstwa 
Rafała Dominika. Wykonane z mate-
riałów łatwych w transporcie obiek-
ty „wędrują” po Warszawie. Projekt 
Dziwne Rafała Dominika odnosi się 
do teorii spiskowych, tajemniczych 
zjawisk i ich opisów funkcjonują-
cych w obiegowej informacji, w tzw. 
powszechnej wiedzy. Niewytłuma-
czalne zdarzenia, katastrofy, klęski 
żywiołowe popychają do tworzenia 
równie tajemniczych wypowiedzi 
na ich temat. Artysta odwołuje się 
do sfery społeczno-popowej, w któ-
rej one funkcjonują. Każde takie 
zjawisko ma w informacyjnych pro-
gramach telewizyjnych swoje logo, 
oprawę graficzną, znak dźwiękowy 
i schematyczne przedstawienie, jak 

Rafał Dominik: Dziwne, 2010

do 31.09 | Warszawa, Parki nad Wisłą | www.funbec.eu
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ARRESTED BY POLICE FOR TERRORIST OFFENCE(S)

LIABLE TO CROWN PROSECUTION

ARRESTED BY POLICE FOR OFFENCE(S)

CONVICTED OF TERRORIST OFFENCES

PERFORMING AN ACT OF TERRORISM

ENGAGED IN SUPPORTING PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION(S)

A MEMBER OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

INCITING TERRORIST ACTS

IN POSSESSION OF A DOCUMENT OR RECORD CONTAINING INFORMATION LIKELY TO BE USEFUL TO A PERSON COMMITTING OR PREPARING AN ACT OF TERRORISM

IN POSSESSION OF TERRORIST DOCUMENTS

GLORIFIYING TERRORIST ACTS

ENGAGED IN TERRORIST TRAINING

DISSEMINATING TERRORIST PUBLICATIONS

COLLECTING OR MAKE A RECORD OF INFORMATION OF A KIND LIKELY TO BE USEFUL TO A PERSON COMMITTING OR PREPARING AN ACT OF TERRORISM

TRESPASSING IN A NUCLEAR SITE

WEARING CLOTHING WHICH INDICATES MEMBERSHIP OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

LOCATED IN A PUBLIC SPACE

WEARING CLOTHING WHICH INDICATES SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

DISPLAYING AN ITEM WHICH INDICATES MEMBERSHIP OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

DISPLAYING AN ITEM WHICH INDICATES SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

INFORMING THE POLICE OF TERRORIST OFFENCES

ATTEMPTING TO ADVANCE AN IDEOLOGICAL PURPOSE

ATTEMPTING TO ADVANCE A POLITICAL PURPOSE

ATTEMPTING TO ADVANCE A RELIGIOUS PURPOSE

ATTEMPTING TO INFLUENCE A GOVERNMENT

ATTEMPTING TO INTIMIDATE THE PUBLIC

PERFORMING SERIOUS VIOLENCE AGAINST A PERSON

CAUSING SERIOUS DAMAGE TO PROPERTY

ENDANGERING OTHER PEOPLE'S LIVES

CREATING A SERIOUS RISK TO THE HEALTH AND SAFETY OF THE PUBLIC

INTERFERING WITH OR SERIOUSLY DISRUPTING ELECTRONIC SYSTEMS

THREATENING TO PERFORM SERIOUS VIOLENCE AGAINST A PERSON

THREATENING TO CAUSE SERIOUS DAMAGE TO PROPERTY

THREATENING TO ENDANGER OTHER PEOPLE'S LIVES

THREATENING TO CREATE A SERIOUS RISK TO THE HEALTH AND SAFETY OF THE PUBLIC

THREATENING TO INTERFERE WITH OR SERIOUSLY DISRUPTING ELECTRONIC SYSTEMS

ADDRESSING A MEETING TO ENCOURAGE SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

MANAGING OR ASSISTING IN THE ARRANGING OF MEETINGS TO SUPPORT OR FURTHER THE ACTIVITIES OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

INVITING SUPPORT FOR A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

MANAGING OR ASSISTING IN THE ARRANGING OF MEETINGS TO BE ADDRESSED BY A MEMBER OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION

A MEMBER OF ABU NIDAL ORGANISATION (ANO)

A MEMBER OF ABU SAYYAF GROUP (ASG)

A MEMBER OF AL-GAMA'AT AL-ISLAMIYA (GI)

A MEMBER OF AL GURABAA

A MEMBER OF AL ITTIHAD AL ISLAMIA (AIAI)

A MEMBER OF AL QAIDA

A MEMBER OF ANSAR AL ISLAM (AI)

A MEMBER OF ANSAR AL SUNNA (AS)

A MEMBER OF ARMED ISLAMIC GROUP (GROUPE ISLAMIQUE ARMEE) (GIA)

A MEMBER OF ASBAT AL-ANSAR ('LEAGUE OF PARISANS' OR 'BAND OF HELPERS')

A MEMBER OF BABBAR KHALSA (BK)

A MEMBER OF BALUCHISTAN LIBERATION ARMY (BLA)

A MEMBER OF BASQUE HOMELAND AND LIBERTY (EUSKADI TA ASKATASUNA) (ETA)

A MEMBER OF CONTINUITY ARMY COUNCIL

A MEMBER OF CUMANN NA MBAN

A MEMBER OF EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD (EIJ)

A MEMBER OF FIANNA NA HEIREANN

A MEMBER OF GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN (GICM)

A MEMBER OF HAMAS IZZ AL-DIN AL-QASSEM BRIGADES

A MEMBER OF HARAKAT MUJAHIDEEN (HM)

A MEMBER OF HARAKAT-UL-JIHAD-UL-ISLAMI (BANGLADESH) (HUJI-B)

A MEMBER OF HARAKAT-UL-JIHAD-UL-ISLAMI (HUJI)

A MEMBER OF HARAKAT-UL-MUJAHIDEEN/ALAMI (HUM/A) AND JUNDALLAH

A MEMBER OF HEZB-E ISLAMI GULBUDDIN (HIG)

A MEMBER OF HIZBALLAH EXTERNAL SECURITY ORGANISATION

A MEMBER OF INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION (ISYF)

A MEMBER OF IRISH NATIONAL LIBERATION ARMY

A MEMBER OF IRISH PEOPLE'S LIBERATION ORGANISATION

A MEMBER OF IRISH REPUBLICAN ARMY

A MEMBER OF ISLAMIC ARMY OF ADEN (IAA)

A MEMBER OF ISLAMIC JIHAD UNION (IJU)

A MEMBER OF ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (IMU)

A MEMBER OF JAISH E MOHAMMED (JEM)

A MEMBER OF JAMMAT-UL MUJAHIDEEN BANGLADESH (JMB)

A MEMBER OF JEEMAH ISLAMIYAH (JI)

A MEMBER OF KHUDDAM UL-ISLAM (KUL)

A MEMBER OF SPLINTER GROUP JAMAAT UL-FURQUAN (JUF)

A MEMBER OF KONGRA GELE KURDISTAN (KG)

A MEMBER OF LASHKAR E TAYYABA (LT)

A MEMBER OF LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE)

A MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (LIFG)

A MEMBER OF LOYALIST VOLUNTEER FORCE

A MEMBER OF MUJAHEDDIN E KHALQ (MEK)

A MEMBER OF ORANGE VOLUNTEERS

A MEMBER OF PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI (PIJ)

A MEMBER OF RED HAND COMMANDO

A MEMBER OF RED HAND DEFENDERS

A MEMBER OF REVOLUTIONARY PEOPLES' LIBERATION PARTY - FRONT (DEVRIMCI HALK KURTULUS PARTISI - CEPHESI) (DHKP-C)

A MEMBER OF SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT (GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ET LE COMBAT) (GSPC)

A MEMBER OF SAOR EIRE

A MEMBER OF SAVED SECT OR SAVIOUR SECT

A MEMBER OF SIPAH-E SAHABA PAKISTAN (SSP) (AKA MILLAT-E ISLAMI PAKISTAN (MIP)

A MEMBER OF SPLINTER GROUP LASHKAR-E JHANGVI (LEJ)

A MEMBER OF TEHRIK NEFAZ-E SHARI'AT MUHAMMADI (TNSM)

A MEMBER OF TEYRE AZADIYE KURDISTAN (TAK)

A MEMBER OF ULSTER DEFENCE ASSOCIATION

A MEMBER OF ULSTER FREEDOM FIGHTERS

A MEMBER OF ULSTER VOLUNTEER FORCE

IN POSSESSION OF ESSENTIAL PROVISION FOR THE STRUGGLES (ZAAD-E-MUJAHID) BOOK

IN POSSESSION OF HOW TO BECOME AN ASSASSIN BOOK

IN POSSESSION OF THE ANARCHIST'S COOKBOOKIN POSSESSION OF THE AL QAEDA TRAINING MANUAL BOOK

IN POSSESSION OF THE THE MANHATTAN RAID VIDEO

IN POSSESSION OF THE RETURN OF THE CRUSADERS VIDEO

SEEKING TRAINING FOR TERRORIST PURPOSES

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF FIREARMSPROVIDING TRAINING FOR TERRORIST PURPOSES

RESIDENT IN A TERRORIST TRAINING CAMP

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF BIOLOGICAL WEAPONS

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF CHEMICAL WEAPONS

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF EXPLOSIVES

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF NUCLEAR WEAPONS

PREVIOUSLY RESIDENT IN A TERRORIST TRAINING CAMP

TRESPASSING IN HINKLEY POINT NUCLEAR PLANT

TRESPASSING IN WINDSCALE NUCLEAR PLANT

TRESPASSING IN ALDERMASTON ATOMIC WEAPONS RESEARCH ESTABLISHMENT (AWRE)

IN POSSESSION OF A PROSCRIBED TERRORIST ORGANISATION T-SHIRT

LOCATED ON A STREET

LOCATED ON A PAVEMENT

LOCATED ON IN A SQUARE

LOCATED ON A PARK

LOCATED ON IN PUBLIC LIBRARY

IN POSSESSION OF A PROSCIBED TERRORIST ORGANISATION ITEM

OF A RECOGNISED IDEOLOGICAL ALIGNMENT

OF A RECOGNISED POLITICAL ALIGNMENT

OF A RECOGNISED RELIGION

PERFORMING A DENIAL OF SERVICE ATTACK

PERFORMING AN UNAUTHORISED FILE DELETION

PERFORMING AN UNAUTHORISED SYSTEM SHUTDOWN

ABLE TO PROVIDE CURRENT FULL NAME

A CUSTOMER OF AMAZON BOOK SHOP

A MEMBER OF THE BRISTOL PUBLIC LIBRARY

IN POSSESSION OF AN IRISH REPUBLICAN ARMY (IRA) T-SHIRT

IN POSSESSION OF A FIANNA NA HEIREANN T-SHIRT

IN POSSESSION OF A HAMAS T-SHIRT

IN POSSESSION OF A HIZBALLAH T-SHIRT

IN POSSESSION OF AN AL QAIDA FLAG

IN POSSESSION OF A HAMAS FLAGIN POSSESSION OF A HIZBALLAH FLAG

A MYSPACE USER

A FACEBOOK USER

A RON EAGER HOUSE DAY CENTRE USER

IN POSSESSION OF A FREE UK DIALUP INTERNET ACCOUNT

A RON EAGER HOUSE NIGHT SHELTER USER

A CRISIS SKYLIGHT MEMBER
IN POSSESSION OF A WATERSTONE'S CARD

ABLE TO PROVIDE PERSONAL EMAIL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE AGE

ABLE TO PROVIDE PERSONAL TELEPHONE NUMBER

ABLE TO PROVIDE PERSONAL WEBSITE URL
ABLE TO PROVIDE THE TOWN OR CITY NAME OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO READ AND RE-ENTER A DISTORTED SECURITY CODE

13 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

ABLE TO ACCEPT TERMS AND CONDITIONS

IN POSSESSION OF A BRISTOL PUBLIC LIBRARY INTERNET ACCOUNT

ABLE TO PROVIDE A UNIQUE USERNAME

ABLE TO PROVIDE A SECRET PASSWORD

ABLE TO ACCESS THE INTERNET

A CUSTOMER OF BORDERS BOOK SHOP

A CUSTOMER OF WATERSTONE'S BOOK SHOP

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF IMAGINARY FIREARMS SUCH AS STICKS

PROVIDING INSTRUCTION OR TRAINING IN THE USE OF PAINTBALL FIREARMS

PROVIDING TRAINING IN LEOPARD CRAWLING

PROVIDING TRAINING IN FORWARD ROLLS

PROVIDING TRAINING IN CASUALTY EVACUATION

RESIDENT IN SCHOOL OF AMERICAS (SOA),, UNITED STATES OF AMERICA (USA)

RESIDENT IN ASHRAF BASE TRAINING CAMP, IRAQ

RESIDENT IN WASHAGO TERRORIST TRAINING CAMP

AN ENVIRONMENTALIST
AN ANIMAL RIGHTIST

AN ANARCHIST

A SOCIALIST

A COMMUNISTA FASCIST

A POLICAL ISLAMIST

A CAPITALIST

A CONSERVATIVE

A LIBERAL

A CHRISTIAN

A MOSLEM

A HINDU

A BUDDHIST

A SIKH

JEWISH

A RASTAFARIAN

ABLE TO PROVIDE CURRENT FORENAME

ABLE TO PROVIDE CURRENT SURNAME

ABLE TO PROVIDE CURRENT MIDDLE NAME(S)

IN POSSESSION OF A PERSONAL EMAIL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE HOUSE NAME OR NUMBER OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE STREET NAME OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE COUNTRY NAME OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE POSTCODE OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE LOCALITY OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE THE COUNTY NAME OF CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE CHRONOLOGICAL AGE

ABLE TO PROVIDE METABOLIC AGE

IN POSSESSION OF A PERSONAL TELEPHONE NUMBER

IN POSSESSION OF A CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE A PREFERRED UNIQUE USERNAME

ABLE TO PROVIDE AN ALTERNATIVE UNIQUE USERNAME

IN POSSESSION OF A DIALUP INTERNET ACCOUNT

A FLOW INTERNET CAFE USER

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD DETAILS

ABLE TO PROVIDE SOLVENT CURRENCY

ABLE TO PROVIDE TITLE

LESS THAN 18 YEARS OLD FROM BIRTH

ABLE TO PROVIDE DATE OF BIRTH

18 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

LESS THAN 14 YEARS OLD FROM BIRTH

ABLE TO PROVIDE GUARDIAN'S SIGNATURE

14 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

ABLE TO PROVIDE GENDER

ABLE TO PROVIDE THE YEAR OF BIRTH

ABLE TO PROVIDE ETHNICITY
ABLE TO PROVE CURRENT POSTAL ADDRESS

ABLE TO PROVIDE A SHIRT SIZE

ABLE TO PROVIDE A PREFERRED COLOUR

ABLE TO STATE WHETHER OR NOT WISH TO BE CONTACTED FOR FURTHER MARKETING PURPOSES

ABLE TO PROVIDE PERSONAL FAX NUMBER

ABLE TO PROVIDE THE TYPE OF MEDIA DREW ATTENTION TO THE SERVICE PROVIDER

RESPECTFUL OF AUTHORITY

CONVERTED TO CHRISTIANITY

BORN IN A CHRISTIAN NATION STATE

THE PROGENY OF CHRISTIAN PARENTS

CONVERTED TO ISLAM

BORN IN A MUSLIM NATION STATE

THE PROGENY OF ISLAMIC PARENTS

CONVERTED TO HINDUISMBORN IN A HINDU NATION STATE

THE PROGENY OF HINDU PARENTS

BORN IN A BUDDHIST NATION STATE

CONVERTED TO BUDDHISM

THE PROGENY OF BUDDHIST PARENTS

CONVERTED TO THE SIKHISM

BORN IN A SIKHIST NATION STATE

THE PROGENY OF SIKH PARENTS

THE PROGENY OF A JEWISH MOTHER

BORN IN ISRAEL

CONVERTED TO JUDAISM

THE PROGENY OF RASTAFARIAN PARENTS

CONVERTED TO RASTAFARIANISM

FIRST NAMED AT BIRTH

IN POSSESSION OF A SURNAME

MIDDLE NAMED AT BIRTH

AN IRATIONAL.ORG USER

A HOTMAIL.COM USER

A SPARROR.CUBECINEMA.COM USER
A YAHOO.COM USER

ABLE TO PROVIDE THE POSTCODE NF1 1NF

OF A RECOGNISED CHRONOLOGICAL AGE

IN POSSESSION OF METABOLIC AGE

ABLE TO PROVIDE A LANDLINE TELEPHONE NUMBER

ABLE TO PROVIDE A MOBILE TELEPHONE NUMBER

ABLE TO PROVIDE A PREFERRED LANGUAGE OF COMMUNICATION

ABLE TO PROVIDE THE FIRST LINE OF CURRENT POSTAL ADDRESS

16 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

INTOXICATED BY DRUGS

VERBALLY AGGRESSIVE TO MINORITIES

PREVIOUSLY AGGRESSIVE AND VIOLENT

A THIEF

ARMED WITH AN OFFENSIVE WEAPON

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD ISSUERS NAME

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD NUMBER

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD EXPIRY DATE

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD HOLDER'S NAME (AS SHOWN ON CARD)

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD BILLING ADDRESS

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD VALID FROM DATE

ABLE TO PROVIDE CREDIT CARD SECURITY NUMBER

IN POSSESSION OF SOLVENT CURRENCY

ABLE TO PROVIDE TODAY'S DATE

ABLE TO PROVIDE PERSONAL SIGNATURE

ABLE TO STATE WHETHER OR NOT IN POSSESSION OF A PERSONAL EMAIL ADDRESS

ABLE TO STATE WHETHER OR NOT A STUDENT

ABLE TO PROVIDE A SUMMARY OF ANNUAL BOOK PURCHASE

OF A RECOGNISED TITLE

ABLE TO PROVIDE THE MONTH OF BIRTH

ABLE TO PROVIDE THE DAY OF THE MONTH OF BIRTH

IN POSSESSION OF AUTHORISATION FROM GUARDIAN

OF A RECOGNISED GENDER

OF A RECOGNISED ETHNICITY

IN POSSESSION OF A UTILITY BILL LESS THAN 3 MONTHS OLD

IN POSSESSION OF A BANK CURRENT ACCOUNT STATEMENT

IN POSSESSION OF A LETTER OF ENTITLEMENT FOR FAMILY ALLOWANCE

IN POSSESSION OF A COUNCIL TAX BILL

IN POSSESSION OF A CREDIT CARD ACCOUNT STATEMENT

IN POSSESSION OF A NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS) CARD

IN POSSESSION OF A STATE PENSION BOOK

IN POSSESSION OF A COUNCIL RENT CARD

ELECTORALLY REGISTERED

CREDIT CHECKED BY EQUIFAX

AVAILABLE FOR JURY SERVICE

IN POSSESSION OF AN IKEA HOME STORE CARD

IN POSSESSION OF A NATIONAL SAVINGS AND INVESTMENTS (NS&I) PREMIUM BOND

IN POSSESSION OF A LETTER OF CONFIRMATION FROM THE ELECTORAL REGISTER

IN POSSESSION OF A FULL OLD STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING LICENSE

IN POSSESSION OF A BUILDING SOCIETY STATEMENT

IN POSSESSION OF A FULL PHOTO STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING LICENSE

IN POSSESSION OF A PROVISIONAL VALID PHOTO STYLE UNITED KINGDOM (UK) DRIVING LICENSE

IN POSSESSION OF A MORTGAGE STATEMENT

IN POSSESSION OF A NORTHERN IRELAND ELECTORAL CARD

IN POSSESSION OF A VALID UNITED KINGDOM (UK) FIREARMS PHOTOGRAPHIC CERTIFICATE

IN POSSESSION OF A BENEFIT BOOK

IN POSSESSION OF ADDRESSED AND DATED CORRESPONDENCE

IN POSSESSION OF A MONEY-GO-ROUND BRISTOL INNER CITY CREDIT UNION ACCOUNT

IN POSSESSION OF A VIRGIN ADDICT CARD

IN POSSESSION OF A TELEVISION LICENSE

IN POSSESSION OF ADDRESSED CORRESPONDENCE

IN POSSESSION OF A INLAND REVENUE P45 DOCUMENT

IN POSSESSION OF A GERMAN IDENTITY CARD

IN POSSESSION OF A YOUNG PERSONS RAILCARD

IN POSSESSION OF A TELEVISION LICENSE SAVING STAMPS COLLECTOR CARD

IN POSSESSION OF A STAR AND GARTER MEMBERSHIP CARD

IN POSSESSION OF A POST OFFICE SAVING STAMPS COLLECTOR CARD

IN POSSESSION OF A DASHI LOYALTY CARD

IN POSSESSION OF A SUBWAY SUBCLUB LOYALTY CARD

IN POSSESSION OF A PHOTO ME INSTANT BUSINESS CARD

IN POSSESSION OF A FISHING WITH A ROD LICENSE

IN POSSESSION OF VEHICLE INSURANCE

IN POSSESSION OF HOME INSURANCE

A SHARE HOLDER
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Podczas wystawy prac Heatha Bun-
tinga w Bęcu będzie można obejrzeć 
m.in. cykl map statusowych (ang. 
status maps). Są to graficzne pre-
zentacje formalno-prawnych „iden-
tyfikatorów” konkretnej jednostki. 
Nasz status wymaga ich ciągłego 
gromadzenia: data urodzenia, numer 
aktu urodzenia, seria i numer dowo-
du, paszportu, adres zameldowania, 
pochodzenie, adresy instytucji edu-
kacyjnych, itp. Aby istnieć i płynnie 
funkcjonować w społeczeństwie 
zmuszeni jesteśmy te dane nieustan-
nie archiwizować i dostarczać. Przy-
glądając się mapom będzie można 
przeanalizować dane statusowe, któ-
rym podlega obywatel Unii Europej-
skiej, obywatel Polski, chrześcijanin, 
czy sam artysta.
Wśród wybranych prac znajdzie się 
także: superweed kit (pudełko zawiera-
jące serię genetycznie zmutowanych 
nasion), day plan book (publikacja 
poświęcona ekonomii dnia i jego efek-
tywnego planowania), promissory no-
tes (weksle wystawione przez artystę, 
które zobowiązują go do dostarczenia 
ich posiadaczowi aktu artystycznego 
o konkretnej wartości finansowej).
Lukę wynikającą z notorycznego bra-
ku pokory Heath Bunting wypełnia 
poczuciem humoru. Jak sam przyzna-
je, nie kupił dotąd ani nie sprzedał ani 
jednego dzieła sztuki. Podczas wysta-
wy w Fundacji Bęc Zmiana jego seryj-
ne prace będzie można nabyć w cenie 
5€, 7,5€ oraz 25€. Te same prace z pod-
pisem Buntinga artysta wycenia na 
1000€.
Rozmowa z Heathem Buntingiem na 
str. 112.•

Heath Bunting jest znany w Pol- ɿ
sce głównie z projektów z obszaru 
miejskiego survivalu jak Tour de Fen-
ce (pokonywanie przeszkód w prze-
strzeni miejskiej) czy Tree Climbing 
(wspinaczka na drzewa). Fizyczna 
krytyka przestrzeni miejskiej jest tyl-
ko częścią jego aktywności. Działania 
Buntinga na polu sztuki mają dużo 
szerszy zasięg. Już w wieku 14 lat 
skonstruował własny mikro kompu-
ter, o czym donosi archiwalna notat-
ka z lokalnej brytyjskiej gazety. Jest 
jednym z twórców ruchu net.art oraz 
założycielem strony www.irational.
org W latach 90. zajmował się działal-
nością hackerską i spammerską. Sam 
siebie nazywa „hacktivistą”. W 2002 r. 
zrealizował projekt Borderxing pre-
zentowany w londyńskiej galerii Tate 
Modern. To dokumentacja rocznej 
podróży przez Europę, podczas któ-
rej wielokrotnie „nielegalnie” prze-
kraczał granice w miejscach poza 
zasięgiem straży czy policji granicz-
nej. Dokumentacja ta dostępna jest 
w internecie jedynie po uprzedniej 
rejestracji – w ten sposób Bunting za-
kwestionował przestrzeń interneto-
wą jako terytorium pozbawione gra-
nic. Wiele miejsca w jego twórczości 
zajmują tematy władzy i ekonomii, 
której zasady można jego zdaniem 
stosować szeroko poza sferami kon-
sumpcji. Poprzez porównania Bun-
ting nadawał wartości finansowe 
swoim codziennym czynnościom, tłu-
macząc – skoro noc w hotelu kosztuje 
75€, to noc we własnym łóżku warta 
jest 100€, chodzenie po drzewach – 10 
€, spotkanie z przyjaciółmi – 20€, my-
cie rąk – 1€, itp.)

Heath Bunting:  Map Of Terrorism, 2008, fragment

18–27.10 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | www.funbec.
eu | www.irational.org/heath
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TRANZYT

tującej hipergęstą, tymczasową, 
architekturę w wiecznym stanie 
przejściowym. Na suficie lokalu Bęc 
Zmiany zakwitnąć miały blaszane 
dachy bazarowych straganów – prze-
niesionego w skali 1:1 fragmentu pej-
zażu, który do niedawna można było 
podziwiać z korony Stadionu X-lecia, 
albo peronów stacji Stadion: oceanu 
lekkich daszków z różnych materia-
łów, taki sam jak w favelach i na ba-
zarach na całym świecie.
Z wnętrza straganu dobiegają odgło-
sy Radia Stadion – projektu zrealizo-
wanego przez Jacka Skolimowskiego 

Likwidacja targowiska na Stadio- ɿ
nie X-lecia w Warszawie przeniosła 
Jarmark Europa ze świata realnego 
na poziom idei, mitu, legendy. Kupu-
jąc jeden ze straganów z dawnego 
targowiska zachowaliśmy fragment 
spontanicznej architektury baza-
ru jako readymade'ową instalację, 
kawałek architektury „w tranzycie” 
wymyślonej po to, by pojawić się tyl-
ko na chwilę. Jednak szybkość zmian 
w mieście przerasta nawet tymczaso-
we obiekty.
Metalowy stragan towarzyszy insta-
lacji Jerzego Goliszewskiego komen-

Jerzy Goliszewski: Tranzyt, 2010, fot. Kuba Dąbrowski

do 30.09. | Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 (instalacja) | 5-10-15, ul. 
Mokotowska 73 (obiekt) | www.synchronicity.pl

i Adama Witkowskiego w ramach 
Finisażu Stadionu X-lecia i Jarmarku 
Europa w kwietniu 2008 roku. Lokal-
ny radiowęzeł przekształcony został 
w weekendowe radio. Wszystkie au-
dycje prowadzone były przez między-
narodową społeczność kupców w ich 
ojczystych językach.
Tegoroczna, trzecia już odsłona cyklu 
Synchronicity realizowanego przez 
Fundację Bęc Zmiana od roku 2008, 
tym razem poświęcona jest mikro 
przestrzeniom oraz sposobom stoso-
wanym przez mieszkańców dużych 
miast na synchronizację swoich po-

trzeb z faktycznymi (nie)możliwo-
ściami. Niewielki lokal wynajmowany 
przez Bęc Zmianę w centrum Warsza-
wy stanowi inspirację oraz wyzwanie 
dla zaproszonych do współpracy ar-
chitektów, artystów i dizajnerów.
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana, 
współpraca: 5-10-15
Kurator wystawy: Grzegorz Piątek
Projekt Synchronicity_3 realizowa-
ny jest dzięki dotacji otrzymanej od 
m.st. Warszawy •

Jerzy Goliszewski: Tranzyt, 2010, fot. Kuba Dąbrowski
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SOMNAMBULIZM	
W	INHALATORIUM

strzeni i z myślą o niej. Przestrzeń 
inhalatorium z przeniesionymi i za-
aranżowanymi elementami natury 
i ułożonymi w sztuczny, nienaturalny 
sposób staje się przestrzenią niereal-
ną.
Sanatorium i przebywanie w nim, 
jest specyficznym miejscem w sensie 
fizycznym jak i psychicznym, jest cza-
sem zawieszenia, rekonwalescencji, 
„ujęcia życia w nawias”. Za ciągiem 
inspiracji i skojarzeń na linii miejsce-
temat, podąża myśl o podobieństwie 
tych dwóch stanów: przebywania 
w sanatorium i lunatykowania oraz 
o remedium jakim jest leczenie pro-
cesu oddychania.
Spektakl realizowany jest w ramach 
4. Międzynarodowego Festiwalu 
Form Multimedialnych TRANSVIZU-
ALIA 010. •

Punktem wyjścia do stworzenia  ɿ
spektaklu tańca le sni jest zjawisko 
somnambulizmu czyli lunatykowa-
nia. „le sni“ jest wariacją na temat hi-
storii ludzi cierpiących na tę przypa-
dłość. Jest jednocześnie pretekstem 
dla opisu współczesności, zagubio-
nych bohaterów codzienności, nie-
świadomych swoich własnych moty-
wów. Spektakl zostanie wystawiony 
w sopockim sanatorium „Leśnik”, 
w nieczynnym basenie zamienionym 
w salę inhalacyjną. Sanatoryjne wnę-
trze z teatralnym oświetleniem, które 
tyleż odsłania co zakrywa jego uroki, 
z wizualnym migotaniem obrazów, 
choreografią na cztery „śniące“ tan-
cerki, muzyką na wiolonczelę i elek-
tronikę, zbudują oniryczną, senną 
atmosferę.
Spektakl powstał w konkretnej prze-

Sopot, Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik (inhalatorium solankowe), fot. Patrycja Orzechowska

1-3.10 | sopot, sanatorium uzdrowiskowe Leśnik (inhalatorium solankowe), ul. 
23 Marca 105 | www.akukusztuka.eu | www.transvizualia.com
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*panGenerator takes no responsibility for the shape and colour of its logo,
  it has been automatically generated.

GENERACJA 
INTERAKTYWNA
Ich celem jest zmiana 
podejścia do nowych 
mediów w Polce. Za 
nadużycie uważają 
określanie tym mianem 
fotografii, wideo. Jeden 
z najważniejszych 
punktów tworzonego 
przez nich manifestu 
dotyczy jak najszerszej 
interdyscyplinarnej 
współpracy osób o 
różnych umiejętnościach. 
Z grupą panGenerator 
rozmawia Joanna Turek.

pan-
Generator

Generatywne logotypy panGeneratora, projekt: Jakub Koźniewski, 2010
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Poznaliście się podczas Obozu Kultury 2.0 – MediaLab w Chrzelicach latem 

tego roku, a już pracujecie wspólnie nad urządzeniem pod nazwą Dodecau-

dion. Czym ono jest i jak działa?

Jakub Koźniewski: Jest kontrolerem muzycznym, instrumentem. Ma for-
mę dwunastościanu foremnego (gr. dodecahedron). Na każdej ze ścianek 
umieszczone są czujniki odległości na podczerwień (IR), które jednocze-
śnie monitorują odległość rąk od każdej ze ścianek. Dzięki temu modulu-
jąc – oddalając i przybliżając ręce, stosując różne gesty i kombinacje ukła-
dów rąk wokół tej bryły, możemy generować dźwięki.
Projekt jest próbą stworzenia nowego typu interakcji i ekspresji w muzyce 
elektronicznej. Jednym ze spostrzeżeń, które przyświecało całej idei Dode-
caudionu, było to, że we współczesnej muzyce elektronicznej często mamy 
do czynienia z sytuacją, w której podczas koncertu wykonawca pozostaje na 
scenie bierny, co jakiś czas włączając odpowiedni przycisk na swoim kom-
puterze lub przesuwając palcem po touchpadzie. Performatywny aspekt tak 
tworzonej muzyki zanika. Dodecaudion jednak, dzięki temu, że ma prze-
strzenną formę, nie jest keyboardem, płaskim interfejsem, niejako zmusza 
użytkownika, żeby wykonywał gesty w przestrzeni – to z kolei automatycz-
nie podkreśla performatywny charakter koncertu muzyki elektronicznej.

Na Dodecaudion składa się wiele technologicznych składników. Jednym 

z nich jest Arduino.

Krzysztof Goliński: To nazwa platformy elektronicznej. Jest ogólnie do-
stępna, jej schemat można ściągnąć z sieci i samemu ją zbudować. Umoż-
liwia ona wszystkim, którzy z elektroniką nie są do końca zaznajomieni, 
skonstruowanie prostych urządzeń.
JK: W projekcie Arduino chodziło o to, żeby oddać w ręce ludzi, którzy nie 
mieli dotąd wiele wspólnego z technologią, narzędzie, które pozwoli im re-
alizować swoje pomysły, bawić się techniką, eksplorować – dla celów wła-
snych. Do tej samej kwestii chcemy też nawiązać w panuGeneratorze.
Piotr Barszczewski: Taki brak obeznania zamienia się nawet w atut: przy 
pomocy prostych narzędzi możemy eksperymentować, otwieramy się na 
pomysły. Ważny jest też koszt takich technologii, urządzeń. Nie trzeba już 
wydawać dużych pieniędzy na oprogramowanie i sprzęt, wystarczy pójść 
do sklepu lub kupić potrzebne części przez internet.

Żeby dokładnie zrozumieć działanie takiego urządzenia, musiałabym roz-

szyfrować pozostałe nazwy składających się na niego elementów...

JK: To jest z kolei właśnie to, czego my staramy się unikać – żargonu tech-
nologicznego. Zachęcamy do zabawy technologią, ale nią nie epatujemy. 
Z drugiej strony nie chcemy jednak ukrywać elektronicznych bebechów, 
chodzi o to, by pokazywać proces, to, jak pracujemy, jak powstają narzę-
dzia, instrumenty, które projektujemy – wszystko od kuchni. Chcemy 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Wpisuje się to w ruch mocno obecny w kulturze punkowej, działający póź-
niej na całym świecie, czyli DIY (Do It Yourself), a używając polskiego od-
powiednika – idei majsterkowania. Ta idea rozlała się na nowe technolo-
gie, high tech – początkowo dostępne tylko w laboratoriach globalnych 
korporacji, teraz stały się osiągalne dla każdego.

Przy pomocy prostych  →
narzędzi możemy 
eksperymentować. Nie trzeba 
wydawać dużych pieniędzy na 
oprogramowanie i sprzęt, 
wystarczy pójść do sklepu lub 
kupić potrzebne części przez 
internet.

panGenerator, Dodecaudion, wizualizacja, 2010
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Jak zamierzacie wykorzystać Dodecaudion? 

PB: Na pewno zamierzamy oddać go w ręce kilku muzyków, myśleliśmy też 
o wykorzystaniu go w grach.
JK: Jest to oczywiście przede wszystkim instrument muzyczny. Chociaż tak 
naprawdę, dzięki niemu zbieramy suche dane – o odległości naszych rąk 
od czujników. Tym co dalej możemy z tymi informacjami zrobić, pozosta-
je kwestią zupełnie otwartą. Jesteśmy w stanie jednocześnie generować wi-
zualizacje i dźwięk, ale możemy też myśleć o Dodecaudionie jako o kon-
trolerze takim jak myszka czy joystick.

Można powiedzieć, że tworzycie sytuacje mieszczące się w ramach „działań 

oddolnych” – obszaru zainteresowań artystów, animatorów kultury współ-

pracujących z widzami – aktywnymi uczestnikami wydarzenia, akcji. Projek-

ty z „interfejsem przyjaznym użytkownikowi”, odbiorcy, który dzięki niemu 

aktywnie wchodzi w proces tworzenia pracy.

JK: Tak. PanGenerator stawia tezę, że powszechnym problemem tego, co 
określamy jako sztukę nowoczesną jest właśnie jej interfejs. Co z tego, że 
gdzieś tam w bebechach czai się ciekawy i istotny przekaz, skoro „użyt-
kownikowi” tej sztuki często trudno jest tę treść wydobyć, przyswoić i zro-
zumieć. To jak ze źle zaprojektowanym interfejsem programu komputero-
wego, czy jak ze źle zaprojektowanymi przedmiotami codziennego użytku 
– na przykład kuchenką gazową. Kilka minut może zająć nam zrozumie-
nie, które pokrętło odpowiada za którą fajerkę, a psychologicznie więk-
szość z nas ma tendencje do brania winy na siebie – „że to ja jestem za 
głupi” a nie, że „projektant zawalił sprawę”. Dobrze opisuje to Daniel Nor-
man w kultowej książce The Design of Everyday Things. PanGenerator chce 
promować takie działania artystyczne, które mają interfejs przyjazny użyt-
kownikowi, nie wymagają wielostronicowych „instrukcji” – tekstów kry-
tycznych i katalogów wystawy pisanych przez kuratorów i krytyków sztuki. 
Dążymy do tego, aby na swój sposób pokazać, że można mówić ciekawie 
i inteligentnie o otaczającej nas rzeczywistości poprzez sztukę, nie wpra-
wiając jej użytkownika w zakłopotanie.

Czy otwarte na użytkowników projekty planujecie wykorzystywać również 

w otwartej przestrzeni miasta?

JK: Mam pomysł na projekt, który nazwałem Random Walk Generator. 
Został zainspirowany częściowo przez pracę Barbary Dzierań, również 
uczestniczki tegorocznego MediaLabu. Barbara poprosiła kilka osób o to, 
by podczas przebywania w mieście, nosiły ze sobą przez pewien czas od-
biornik GPS. Zebrane w ten sposób dane – wytyczne lokalizacji użytkow-
ników – zapisywane były na karcie pamięci, potem na ich podstawie stwo-
rzone zostały rysunki przedstawiające „uśrednioną” trasę danej osoby. 
Z rysunków jasno wynikało, jak bardzo ograniczoną przestrzeń wykorzy-
stujemy na co dzień, uparcie poruszając się tymi samymi trasami. A wy-
starczy niewiele, żeby poznać miasto nowe i zaskakujące – czasem wystar-
czy tylko skręcić w innym niż zwykle kierunku. Idąc dalej tym tropem 
– co by było, gdybyśmy zupełnie pozbyli się rutyny i wybrali się na całko-
wicie losowy spacer, niczym drobinki poruszane ruchami Browna, tyle że 
w skali makro?

Przy pomocy prostych  →
narzędzi możemy 
eksperymentować. Nie trzeba 
wydawać dużych pieniędzy na 
oprogramowanie i sprzęt, 
wystarczy pójść do sklepu lub 
kupić potrzebne części przez 
internet.

Jakub Koźniewski: 404, olej na płótnie 50x70, 2010
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Odpowiedzią na to pytanie był dla mnie właśnie Random Walk Generator. 
W swojej najprostszej formie wygląda to tak, że osobie, która ma wybrać 
się na taką przechadzkę, zakładamy na rękę urządzenie wielkości zegarka, 
na którym znajdują się podświetlane diodami 4 strzałki. Co pewien czas 
zapala się losowo jedna z nich i spacerowicz powinien podążyć, oczywiście 
w miarę możliwości, za jej wskazaniem. W wersji bardziej rozbudowanej 
wspieramy się technologią GPS, smartphonem i googlemaps, by móc po-
dawać bardziej precyzyjne, acz nadal losowe, wskazówki. Wtedy też moż-
na by zbierać dane na masową skalę, porównać trasę rutynową z tą rando-
mową i zapytać ludzi, na ile zmieniło to ich percepcję miasta. 
KG: Jeden z projektów mam już za sobą. Była to instalacja na dziedzińcu 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zrealizowana wraz z Marcinem 
Bobowiczem w tegoroczną Noc Muzeów. Polegała na wymianie sześciu 
płyt chodnikowych na takie, które poprzez naciskanie na nie, pozwalały 
kontrolować grę wyświetloną na budynku Wydziału Malarstwa. Sama gra 
była wizualnie inspirowana twórczością Kazimierza Malewicza, a funkcjo-
nalnie 8-bitową grą Asteroids. Wzbudziła spore zainteresowanie.

Swoje przyszłe działania skupicie wokół panaGeneratora?

Pewną część działań – tzn. interaktywne, generatywne, oparte o nowe 
technologie, na pewno tak.
Będziemy działać jako dość luźny i otwarty kolektyw. Część projektów ini-
cjować i realizować planujemy wspólnie, część indywidualnie, ale dzieląc 
się efektami i procesem na naszej powstającej właśnie stronie internetowej. 
Ważna dla nas jest otwartość. W ramach możliwości wszystkie nasze pro-
jekty będą na licencji creative commons i zgodne z filozofią open source.
Jestem przekonany, że dopiero ludzie z rocznika 80., którzy są w 100% 
„digital natives”, a w których ręce trafi bardzo tania i dostępna technolo-
gia – mówię tu o takich platformach jak Arduino, Processing etc. – wy-
tworzą odpowiednią masę krytyczną i rozwiną ten obszar działań twór-
czych w Polsce.

MediaLab Chrzelice – Obóz Kultury 2.0 (12-16 sierpnia 2010 r.) zorganizowany 

został w ramach projektu Kultura 2.0, który od 2006 roku analizuje i opisuje 

przemiany kulturowe związane z technologiami i mediami cyfrowymi. Był 

częścią działań realizowanych przez Fundację Ortus (organizatora obozu), 

związanych z powstającym Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach. 

Za stronę merytoryczną projektu odpowiadali: Mirek Filiciak (Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej) oraz Alek Tarkowski (Creative Commons Polska / In-

stytut CM Uniwersytet Warszawski).

Formuła obozu odwołuje się do idei medialabu: instytucji (często niezależnej) 

umożliwiającej wspólne uczenie się i pracę osób, pochodzących z różnych na-

ukowych środowisk, nad projektami wykorzystującymi nowe media i techno-

logie. Podczas jego trwania uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach 

(prowadzonych przez polskich i zagranicznych gości) dotyczących m. in. pro-

jektowania interaktywnych instalacji muzycznych, urządzeń elektronicznych 

i gadżetów, czy animacji i form wizualnych.

http://www.obozkultury20.artklaster.pl/

Jakub Koźniewski (ur. 1986) – kończy (ciągle) psychologię społeczną; freelan-

cer działający na polu grafiki użytkowej, plakatu, webdesignu, projektowania 

interakcji i programowania. Członek multimedialnego kolektywu loomo i za-

łożyciel grupy panGenerator.

Krzysztof Goliński (ur. 1981) – absolwent informatyki, aktualnie w trakcie ro-

bienia dyplomu na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP; na co dzień zaj-

muje się reklamą internetową, tworzy wizualizacje, grafikę, interfejsy, maluje 

płótna (i ściany).

Piotr Barszczewski (ur. 1985) – student automatyki i robotyki na warszawskiej 

Politechnice, od lat zajmujący się programowaniem aplikacji internetowych.

http://pangenerator.com

panGenerator chce promować  →
takie działania artystyczne, 
które mają interfejs przyjazny 
użytkownikowi, nie wymagają 
wielostronicowych „instrukcji” 
– tekstów krytycznych 
i katalogów wystawy pisanych 
przez kuratorów i krytyków 
sztuki.
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ŻEbY 
Coś sIę 
zAdzIAło
Grupa artystów 
przyjeżdża do 
małego miasteczka, 
rozstawia przyczepy 
kempingowe. Robią 
kino plenerowe, 
warsztaty, dyskusje, 
ławki. Albo 
dobudowują stopień 
do wysokiego murku 
przy sklepie, dzięki 
któremu starsze 
panie, dźwigające 
siatki, nie muszą już 
wykonywać akrobacji, 
żeby skorzystać ze 
skrótu. O projekcie 
736 km, z jego 
koordynatorkami, 
Emilią Orzechowską 
i Leną Dulą, rozmawia 
Jakub Knera.

736
Angelika Fojtuch: Gdzie się podziały, performance, park w Brzyskorzystewku, fot. Patrycja 
Orzechowska
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Projekt 736 km przyjął formę karawany, może trochę takiego objazdowego 

cyrku. Wjeżdżacie do jakiegoś miasteczka i co się dzieje?

EMILIA ORZEChOWSKA: Skojarzenie jest dobre, ale jeśli chodzi o kwestie me-
rytoryczne, to cyrku raczej nie zrobiłyśmy. Był to projekt artystyczny z za-
cięciem społecznym. Jego atutem była mobilność. Karawana złożona z pię-
ciu przyczep kempingowych czasem przypominała tabor cygański albo 
teatralną trupę, która szuka swojego miejsca na rozbicie. Za każdym ra-
zem trzeba było rozstawić przyczepy kempingowe, podłączyć się do prą-
du i w krótkim czasie zbudować jakąś namiastkę małej osady, w której bę-
dziemy mogli mieszkać i pracować jednocześnie.

Jak wybieraliście miejsca w których się zatrzymaliście?

EO: Przede wszystkim trzeba było podzielić dystans 736 kilometrów na 
krótsze odcinki, aby w miarę komfortowo pokonać trasę. Szukaliśmy ta-
kich miejsc – wsi albo małych miasteczek, w których obecność wyda-
rzeń kulturalnych czy artystów związanych ze sztuką współczesną istnieje 
w bardzo znikomym stopniu, albo nie ma ich wcale.

LENA DULA: Chodziło o znalezienie miejsc malowniczych, ale też ciekawych 
pod względem możliwości działań i interakcji, miejsc które mogły zainspi-
rować artystów do przedsięwzięć – jednym z głównych założeń projektu 
był jego improwizowany charakter. Dostaliśmy od artystów wstępne opi-
sy koncepcji, wiedzieliśmy, że część z nich zrealizuje działania wystawien-
nicze, przygotowane przed wyruszeniem karawany, ale namawialiśmy ich 
także do działań na gorąco, improwizowanych artystycznych interwencji 
w poszczególnych miejscowościach. Przez to podczas całej podróży doszło 
do stworzenia wielu działań dodatkowych, nieprzewidzianych w progra-
mie. Wiele z nich powstało w wyniku inspiracji podróżą, konkretnym cha-
rakterem miejsca, w którym się znaleźliśmy, spotkanymi ludźmi czy na-
szą własną eksploracją poszczególnych miejscowości. Inaczej wyglądało to 
w Brzyskorzystewku, inaczej w Lwówku Śląskim, inaczej w Pańskiej Skale, 
a zupełnie inaczej w Pradze. Każde z tych miejsc okazało się diametralnie 
różne i w inny sposób działało na artystów, zarówno polskich, którzy je-
chali do Pragi, jak i czeskich, którzy podróżowali w stronę Gdańska.

Miałyście obawy, co do tego jak ludzie zareagują na taką karawanę?

EO: Tak, zwłaszcza w przypadku mniejszych miejscowości. W każdej z nich 
mieliśmy ustalone miejsce, w którym się zatrzymamy, więc nie pojawili-
śmy się tam zupełnie niespodziewanie, chociaż dla mieszkańców byliśmy 
zawsze niespodzianką. To, na czym bardzo zależało nam podczas realiza-
cji tego projektu, to właśnie wniknięcie w tę tkankę zastaną. Przyjeżdża-
my do małej wioski, w której czas biegnie zupełnie inaczej, ludzie mają zu-
pełnie inne problemy, albo właśnie nie mają ich wcale, lub są one z naszej, 
miejskiej perspektywy o wiele bardziej abstrakcyjne.
Pojechaliśmy tam z artystami, których przekaz nie zawsze jest łatwy w od-
biorze, nawet dla ludzi, którzy na co dzień mają kontakt ze sztuką. Przy-
puszczałam, że takie Brzyskorzystewko to miejsce, gdzie ludzie, którzy 
nas odwiedzają mieli być może pierwszy raz możliwość uczestniczenia 
w wydarzeniu artystycznym. Tkwiła w nas obawa, że zostaniemy odrzu-

ceni, niezaakceptowani, nie wzbudzimy żadnych emocji, zainteresowa-
nia i będziemy taką niezauważalną jednostką, która działa na uboczu wsi, 
po dwóch dniach wyjeżdża i nikt o niej nie pamięta. Na całe szczęście te 
obawy były bezpodstawne – spotkaliśmy i poznaliśmy niezwykłych ludzi, 
w których tkwiła ogromna ciekawość tego co robimy, duża chęć uczest-
niczenia w naszym życiu kempingowym, niesamowita otwartość, życzli-
wość. Nie było jakiejkolwiek negacji, a nawet jeśli coś z naszych działań 
było niezrozumiałe, to ludzie nie bali się o to pytać i z nami rozmawiać. 
Nasze działania odbywały się na zasadach partnerskich, ludzie faktycznie 
byli zainteresowani i chcieli skorzystać z tego, że taka rzecz się pojawia 
u nich w miasteczku.

W jaki sposób artyści organizowali swoje projekty, jak działali w poszcze-

gólnych miejscowościach?

EO: To, co robili artyści było reakcją zwrotną na to, co zastali. Projekty po-
wstawały na bieżąco i były dostosowane do charakteru miejsca. Na przy-
kład działalność Domu Twórczego imienia Michała Drzymały, koordyno-
wanego przez Adama i Maję Witkowskich oraz Maćka Salamona, nie była 
aktywnością typowo galeryjną, ale działaniem o wiele bardziej przystęp-
nym, które od razu budziło ciekawość mieszkańców. Mocno nakierowane 
na społeczność były interwencje grupy Low Budget – w Brzyskorzystewku 
i Lwówku Śląskim wybudowali obiekty, które w sposób naturalny dopeł-
niały przestrzeń. Rewelacją okazał się stopień dobudowywany do wysokie-
go murku przy sklepie, dzięki któremu starsze panie, dźwigające siatki, nie 
musiały wykonywać akrobacji, żeby skorzystać ze skrótu czy iść drogą na-
około. Dzięki niemu swobodnie mogły się na niego dostać – okazało się, 
że ten stopień, który de facto był pracą artystyczną, stał się naturalnym ele-
mentem ich pejzażu i bardzo nam za niego dziękowali.
Projekt nie był hermetyczny – stworzyliśmy mobilną galerię sztuki, ale 
z bardzo komunikatywnymi i łatwo przyswajalnymi dziełami. Ludzie re-
agowali pozytywnie, kiedy rozstawialiśmy nasz kolorowy obóz, organi-
zowaliśmy też dancingi, art cooking, bardzo interaktywne projekty, któ-

Szukaliśmy takich miejsc,  →
w których obecność wydarzeń 
kulturalnych, czy artystów 
związanych ze sztuką 
współczesną istnieje w bardzo 
znikomym stopniu, albo nie ma 
ich wcale.



104     notes.63 CZYteLniA CZYteLniA notes.63      105

re były dla nich absorbujące. Nazwanie tego asymilacją byłoby przesadą, 
bo bariera w stosunku do przyjezdnych dla małej lokalnej społeczności 
zawsze jest widoczna. Ale często dzięki uroczej forpoczcie – lokalnej sfo-
rze chłopców czy dziewczynek, którzy przyglądali się nam z zainteresowa-
niem, a zaraz sprowadzali znajomych i rodziny – pojawiało się mnóstwo 
osób, także starszych ludzi, którzy chcieli włączyć się do tego świata, nowej 
rzeczywistości, która powstała tylko na chwilę.

Jak ludzie reagowali na waszą karawanę? Były jakieś nieoczekiwane sytu-

acje?

EO: Ciekawe było obserwowanie tego procesu, tego etapu „obwąchi-
wania”, kontrolowania tego, kto przyjechał. W większości przypad-
ków mówimy o bardzo małej społeczności, zebranej w zaledwie paru 
mniejszych blokach, domach. Nie trudno sobie wyobrazić, że dla nich 
karawana złożona z pięciu przyczep, wypełniona artystami to bardzo 
duże zaskoczenie. Choć z drugiej strony dla kogo by nie była? Wydaje 
się, że na prowincji – gdzie ilość i intensywność bodźców, a także mno-
gość i różnorodność wydarzeń, jest o wiele mniejsza niż w mieście – ta-
kie działania jak nasze, paradoksalnie, mogą być bardziej zauważalne 
i przyswajalne.

LD: Tak, ale trzeba było zaskarbić sobie odrobinę tego zaufania i zainte-
resowania. Nasza karawana była bardzo kolorowa, żywa, dynamicznie 
się rozwijała i operowała zrozumiałym językiem. Mieliśmy ramowy pro-
gram, ale w międzyczasie wydarzało się mnóstwo nieoczekiwanych rzeczy. 
Chcieliśmy najpierw eksplorować miejsce, zobaczyć, jak się w nim czuje-
my, jak z nami czują się ludzie i w wyniku tego, dochodziło do konkret-
nych sytuacji, zdarzeń. Ciekawy był proces „docierania się”. Zawsze jeden 
dzień poświęcaliśmy na podróż, wieczorem pojawialiśmy się w miejsco-
wości, rozkładaliśmy karawanę i aklimatyzowaliśmy się. Natomiast działa-
nia konkretne, artystyczne zaczynały się następnego dnia, a po nim, trze-
ciego dnia z rana wyjeżdżaliśmy.

EO: W każdym miejscu byliśmy zaledwie półtora dnia, ale to zawsze był 
dla nas bardzo intensywny okres. W tak krótkim czasie byliśmy akcepto-
wani, interesowano się nami, ludzie chcieli włączyć się w nasze działania. 
W małych miejscowościach tkwi ogromny potencjał, ludzie, którzy tam 
mieszkają są pozostawieni samym sobie, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia 
artystyczne, to są już na całkowitym marginesie. Nikt się nimi nie zajmu-
je i jedyne co można im zaproponować, to wycieczka do jakiegoś większe-
go ośrodka miejskiego, w którym akurat coś się dzieje, albo zorganizować 
koncert gwiazdy ze szklanego ekranu, która zaśpiewa dla nich, na przykład 
z okazji Dożynek. Dla nich każdy moment bycia w wykreowanej sytuacji, 
której często bliżej do rozrywki niż sztuki, jest odbierany jako działanie 
kulturalne. Warto skupić się na takich miejscach i ludziach z ogromnym 
potencjałem do działania, z którymi można szukać później tak zwanych 
punktów stycznych i zaproponować „współdziałanie”, które z jednej stro-
ny będzie komunikatywne, a z drugiej będzie prezentować konkretną war-
tość artystyczną.

Tkwiła w nas obawa,  →
że zostaniemy odrzuceni, 
niezaakceptowani, nie 
wzbudzimy żadnych emocji, 
zainteresowania i będziemy 
taką niezauważalną jednostką, 
która działa na uboczu wsi, po 
dwóch dniach wyjeżdża i nikt 
o niej nie pamięta.

Grupa Lowbudget: Stopień na skrócie do sklepu w Brzyskorzystewku, fot. Patrycja 
Orzechowska
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LD: Najlepiej zaowocowały działania na styku sztuki i nie-sztuki, działania, 
które miały jakieś znamiona artystyczne, ale także pragmatyczne, jak na 
przykład art cooking. Dla nich było fajne i zaskakujące, że nagle ktoś gotu-
je dla nich obiad czy kolację, którą później razem jemy, często wymienia-
jąc uwagi odnośnie rzeczywistości, która ich otacza.

EO: Reakcja na niektóre działania była niesamowita. Angelika Fojtuch 
zrealizowała performance Gdzie się podziały..., który odbył się w parku 
w Brzyskorzystewku, gdzie znajdowała się nieczynna już fontanna, po-
zbawiona nie tylko wody, ale też centralnej rzeźby, pozostał sam postu-
ment. Angelika postanowiła dopełnić formę – rozebrała się i przez 5 go-
dzin stała nago w palącym słońcu, nieruchomo, zasłaniając dłońmi części 
intymne. Reakcja mieszkańców, z jaką spotkało się to działanie, była bar-
dzo zaskakująca, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rodzice nie zasła-
niali dzieciom oczu, nikt nie mówił, że nagość jest czymś wstydliwym czy 
krępującym. Dla tych ludzi to nie był temat tabu, nikt nie krzyczał i nie 
protestował. Angelika po prostu wpisała się w zastaną sytuację i zastygła, 
a wszystko to, co się działo wokół toczyło się w swoim rytmie, w swoim 
tempie. Niektóre kobiety nawet zastanawiały się czy faktycznie jest żywa, 
czy to czasem nie jest jakaś wysokiej klasy technologia, która sprawia, że 
postawiliśmy tam sztucznego człowieka albo nadczłowieka.

Mam wrażenie, że w przestrzeni miejskiej efekty byłyby trochę inne.

EO: Wydaje mi się, że gdyby taka akcja odbyła się w mieście, to po pół go-
dzinie skończyłaby się wezwaniem policji, straży miejskiej i straży pożar-
nej. Im większa aglomeracja, tym więcej ludzi, opinii, więcej akceptacji, ale 
też i więcej negacji.

Najlepiej zaowocowały  →
działania na styku sztuki 
i nie-sztuki, działania 
które miały jakieś znamiona 
artystyczne, ale także 
pragmatyczne jak na przykład 
art cooking.

Julita Wójcik: Sąsiedzi. A je to!; Jacek Niegoda: Dzielenie przyczepy, fot. Patrycja Orzechowska
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LD: I więcej asertywności. Natomiast tam nikt się nie oburzył. Mali chłop-
cy, którzy nagle dowiedzieli się, że stoi tzw. „goła baba na fontannie”, pod-
jeżdżali do niej rowerami na odległość kilkuset metrów, patrzyli, po czym 
odwracali się ze śmiechem, jechali 50 metrów dalej, a na nich czekała gru-
pa koleżanek i kolegów, których po chwili zbierali się w sobie i podcho-
dzili już o kilkanaście metrów bliżej. Obserwowaliśmy też panów, którzy 
pod pretekstem przyjścia po swoje dzieci oglądali performance. Ale nie 
widziałam ani jednej sytuacji, w której do dziecka podeszłaby zdenerwo-
wana matka czy ojciec, trzepnęła je po tyłku, zasłoniła oczy czy zabrała na 
siłę. To był performance, który faktycznie mógł wzbudzić bardzo kontro-
wersyjne reakcje, a skończyło się bardzo łagodnie.

Wieś kojarzy się z większą hermetycznością, mieszka w niej mniej ludzi, 

między nimi są mocno zacieśnione więzy, wszyscy się znają, każdy wie 

zawsze, co się z kim dzieje, że ktoś np. z kimś rozstał, ktoś ma nową żonę. 

W mieście jest to bardziej rozproszone i anonimowe. Wydaje się, że przez to 

miasto ma więcej możliwości – więcej miejsc, atrakcji, wszystko może być 

łatwiej wchłonięte. Ale czy nie jest właśnie na odwrót, że te małe miastecz-

ka, wchłaniają pewne zjawiska trochę łatwiej? A obcy, który jest łatwiej za-

uważalny, szybciej staje się tym „naszym”?

LD: Na pewno szybciej nawiązuje się kontakt. W mieście, w dużym skupisku, 
nawiązanie kontaktu nawet na zasadzie wejścia do kawiarni i porozmawiania 
z kimś, kto siedzi przy stoliku obok, jest dla większości ludzi czystą abstrak-
cją. A w trakcie naszych podróży ludzie często podchodzili do nas i pytali się, 
co robimy. Wiedzieli, że sytuacja, w której pojawiamy się w ich miejscu jest 

krótkotrwała, że nie rozkręcamy żadnego lokalnego domu kultury, tylko je-
steśmy przyjezdnymi, którzy na swojej trasie zatrzymują się tam na chwilę.
Wydaje mi się, że panuje taki przykry stereotyp, że ludzie z małych miaste-
czek są wycofani, hermetyczni, zamknięci w swoim świecie, mają telewi-
zję, swoją ulicę, ogródek i poza to nie wychodzą. Oczywiście, tacy ludzie 
też tam byli, bo nie odwiedzili nas wszyscy mieszkańcy, ale jakiś odsetek 
tej ludności, powodowany ciekawością przełamał barierę dystansu. To oni 
inicjowali kontakt i to bardzo szybko.

EO: W przypadku małej miejscowości czy wsi, nawiązanie kontaktu jest ła-
twiejsze – jesteś widoczny, nie musisz walczyć z 50 bodźcami, rozrzucać 
1000 ulotek i obklejać wszystkich możliwych słupów i witryn sklepowych, 
żeby ktoś się o tobie dowiedział, tylko wystarczy, że staniesz i powiesz „je-
stem”. I drugim, takim momentem, który jest ważny, jest wykazanie zain-
teresowania. Te działania potwierdzają, że trzeba nastawiać się na kontakt, 
a nie prezentację. To drugie jest ważne, ale dystansuje – ty prezentujesz, 
masz odbiorcę, widza, który z jakiegoś dystansu obserwuje to, co masz do 
pokazania. A nasze działania od początku były sytuacją bardzo otwartą.

Coś, co w mieście jest jedną z kilkuset propozycji, w małej miejscowości 

może być jedyną, przez co przyciąga więcej ludzi z różnych pokoleń.

EO: Ten wątek małomiasteczkowości był z naszej perspektywy bardzo waż-
ny. honorata Martin, która postanowiła stworzyć alternatywną mapę na-
szej podróży, użyła do tego białego płótna, muliny, kordonków i wyszyła 
tę mapę. Składała się z zebranych opowieści i legend dotyczących kon-

Patrycja Orzechowska: Kolekcja proporczyków sportowych, fot. Patrycja Orzechowska Maciek Salamon + Maja i Adam Witkowscy: Dom Pracy Twórczej im. Michała Drzymały w 
Brzyskorzystewku, fot. Patrycja Orzechowska
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kretnych miejsc, w których się zatrzymaliśmy. To właśnie była ta forma 
warsztatowa, zaproszenia ludzi do rozmowy, do podjęcia tematu związa-
nego z konkretnym miejscem. honorata prosiła ludzi o opowiadanie hi-
storii, które rejestrowała kamerą, ale zaprosiła też dzieci do ich spisywa-
nia i rysowania. Było widać, że chciały w tym uczestniczyć i czuły radość 
z tego, że ktoś poświęca im swój czas.

LD: Z tych opowieści wyłaniała się zupełnie inna narracja. Miejska nar-
racja to „szybko, mocno, z dużą ilością bodźców” – mieszkańcy miast są 
już przeładowani bodźcami i cały czas gonią za kolejnymi sytuacjami sty-
mulacji. Na wsi czas płynie zupełnie inaczej, wszystko jest jak w spowol-
nionym filmie, w którym nie ma dynamicznego montażu. Pojechaliśmy 
tam, nie tylko po to aby coś pokazać, ale też dlatego, żeby wchłonąć tro-
chę tej lokalnej rzeczywistości. Chodziło o bardzo efemeryczne sytuacje, 
bardzo ulotne wrażenia zarówno po ich, jak i po naszej stronie. Nie chce-
my też opisywać tego z punktu widzenia my-oni, choć na początku tak tro-
chę było: my, funkcjonujący jako obcy, inni, wyjęci z kontekstu i oni, któ-
rzy są w tym miejscu, mają coś do powiedzenia, muszą się otworzyć. Nie 
było w tym jednak żadnych znamion gry, wszystko miało swoją natural-
ną narrację.

EO: Daliśmy też możliwość stworzenia sytuacji, w której artyści będą mo-
gli pracować, ale trzeba będzie trochę zaimprowizować, czasami nawet 
zmienić odrobinę swoją koncepcję, bo np. w okolicy nie ma dużego mar-
ketu budowlanego, w którym można kupić materiały potrzebne do zbu-
dowania jakiegoś obiektu. To wszystko przełożyło się na merytoryczną 
wartość projektu. Podjęliśmy próbę stworzenia nowych legend czy też 
kontekstów dla tych miejsc. Świetnym przykładem był performance Le-
ona Dziemaszkiewicza Powrót Lajkonika zrealizowany na stadionie miej-
skim w Lwówku Śląskim, który okazał się być „hitem dnia”. Leon prze-
brany za Lajkonika, co godzinę wybiegał na płytę stadionu z megafonem, 
śpiewając piosenkę Lajkoniku laj laj robiąc rundkę po murawie. Wieczo-
rem, kiedy performance miał swoją kulminację, nagle podjechał autobus 
z drużyną lokalnych piłkarzy, którzy wracali z meczu na wyjeździe. I po-
jawiła się konsternacja! Nie wierzyli własnym oczom – przebrany facet 
śpiewa piosenkę o Lajkoniku, a bramka na ich stadionie nie przypomi-
na wcale bramki. Tak stworzył się nowy kontekst, a być może także nowa 
miejska legenda.
Innym ciekawym wydarzeniem było działanie Maćka Salomona – film 
o wielorybie, który powstał z klatek-murali malowanych w każdym miej-
scu, w którym się zatrzymaliśmy. W Lwówku Śląskim wieloryb został na-
malowany na ścianie do ćwiczeń dla piłkarzy, na której jest kontur bramki 
– Maciek wpisał zwierzę w jej kontur. Ale to nie wszystko – jeszcze tego sa-
mego dnia młodzi chłopcy zaczęli się umawiać, już nie na stadionie miej-
skim, ale właśnie pod wielorybem.

Wszystkie projekty, o których opowiadacie, działają na wielu płaszczy-

znach. Są przydatne, użyteczne i nie są jedynie „artystyczne”. Czy artysta 

zaczyna w ten sposób spełniać funkcje, do których nie ma w miasteczkach 

odpowiednich osób i instytucji, uzupełnia braki? Wiele projektów – jak ten 

schodek grupy Low Budget – jest przecież prostym działaniem, które mógłby 

zrobić praktycznie każdy.

LD: Ludzie w małych miejscowościach są tak skoncentrowani na swoim 
życiu, że takie rzeczy mogą im nie przyjść do głowy. Zrobienie huśtaw-
ki dla dzieci czy kolorowej ławki na przystanku nie jest przecież wielkim 
osiągnięciem, ale trzeba to wymyślić. Mieszkańcy małych miasteczek są 
trochę pozbawieni pewnych bodźców, koncentrują się na swoich codzien-
nych zajęciach. Młode dziewczyny spacerują z dziećmi w wózkach, męż-
czyźni w lokalnym barze oglądają mecze, a starsze panie siedzą w ogród-
kach z kotami i psami – wydaje się, że to całe ich życie.

EO: Tak, ale robią to także dlatego, że nie mają nic innego do wyboru. 
W Brzyskorzystewku jest jeden sklep, bar, stadion z drużyną piłki nożnej 
i to wszystko. Żeby coś się zadziało musi być chęć, żeby była chęć, musi być 
pomysł, żeby mieć pomysł, trzeba na niego wpaść. Jest także druga opcja – 
może być lider, który wskaże i będzie motorem napędowym danej sytuacji 
czy społeczności, bo będzie mieć wystarczająco dużo wiary i determinacji, 
dzięki której wciągnie ludzi w swoje działanie. Z 736 km trochę tak było. 
W Polsce jest sporo organizacji działających także na prowincji, w których 
ludzie animują społeczność lokalną, wskrzeszają idee społeczeństwa oby-
watelskiego. Potrzebny jest tylko jakiś zaczyn. W przypadku naszego pro-
jektu była to karawana – być może to co zrobiliśmy zmieni w pewnym 
stopniu sposób myślenia ludzi, których spotkaliśmy: schodek przy mur-
ku, ławka na przystanku. To proste rzeczy, ale może okaże się, że coś się 
zmieni, coś drgnie.

736 KM. MOBILNY FESTIWAL KARAWANĄ PEŁNĄ SZTUKI

Gdańsk – Brzyskorzystewko – Lwówek Śląski – Panská Skála – Praga – Nové 

Město pod Smrkem – Miłosław – Brzyskorzystewko – Gdańsk 

Zrealizowany w sierpniu tego roku, projekt 736 km był interdyscyplinarnym 

działaniem z pogranicza sztuki, edukacji i akcji społecznych. Tytułowe 736 

km to fizyczny dystans pomiędzy Gdańskiem a Pragą, który został pokonany 

dwukrotnie – z Gdańska do Pragi i z Pragi do Gdańska przez karawanę złożoną 

z pięciu przyczep kempingowych. W projekcie na trasie Gdańsk-Praga wzięli 

udział: Leon Dziemaszkiewicz, Angelika Fojtuch, zespół Gówno, grupa Low-

budget, Alicja Karska, Honorata Martin, Jacek Niegoda, Patrycja Orzechowska, 

Maciek Salamon, Adam Witkowski, Maja Witkowska, Julita Wójcik, Aleksandra 

Went, Alina Żemojdzin. W podróż powrotną wyruszyli czescy artyści w skła-

dzie: Markéta Cilečková, Dušan Urbanec, Veronika Daňhelová, Silvie Milková, 

Daniela Deutelbaum, Pavel Havrda, Jan Kuntoš, Richard Loskot, Robert Pal-

kovič, Jan Plesl, Libor Svoboda, Dominik Žižka, Pavla Byrtusová, Martin Krko-

šek, Blanka Švédová. Organizatorem ze strony polskiej było Stowarzyszenie 

A KuKu Sztuka (www.akukusztuka.eu), ze strony czeskiej Stowarzyszenie Pho-

to 5 (www.photo5.cz).

www.736km.com 
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IdEAłY 
GNą sIę 
pod 
NApoREm 
mAsY
O napierającej fali 
konformizmu oraz 
przestrzeniach 
ucieczki przed 
mainstreamowym 
szaleństwem, 
z Heathem 
Buntingiem, artystą 
działającym na 
polach net.artu 
i sport-artu, rozmawia 
mailowo Paulina 
Jeziorek.

Heath 
Bunting

Heath Bunting: Autoportret / self_portrait_of_heath_bunting, dzięki uprzejmości artysty
(skala reprodukcji 1:10)
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Powiedziałeś kiedyś, że czujesz niechęć do „wielkich form”. Dlaczego?

sądzę, że używając wyrażenia wielka forma miałem na myśli większość

jako jednostka, która wykracza poza społeczne normy (wrażliwy, wy-
kształcony, inteligentny mężczyzna wywodzący się z klasy robotniczej), 
zazwyczaj nie zgadzam się z konsensusem większości – co skutkuje para-
noją społeczną

jako artysta progresywny mam za zadanie stać z boku i krytykować main-
stream – co skutkuje paranoją zawodową

jestem dość wyczulony na dysonans wielkości i władzy – na tym skupia się 
większość moich prac

usuwano mnie z każdej organizacji, do której kiedykolwiek należałem (lo-
kalnej/ kulturalnej/ politycznej), chyba że udało mi się zająć pozycję nor-
matywną, tj. stać się przywódcą

niedawno zostałem wyrzucony z organizacji zajmującej się sztuką, którą 
pomagałem współtworzyć i zarządzać przez dziesięć lat – nie mogłem po-
wstrzymać tej olbrzymiej fali konformizmu, która zalewa społeczeństwo 
brytyjskie – zwalczałem dosłownie 99% spośród 150 zatrudnionych tam 
osób – rzecz jasna, przegrałem

wolę nie podporządkowywać się ślepo systemowi nagród, bo wymaga ży-
cia w ciągłym zaprzeczeniu – nawet gdybym miał skończyć biedny, opusz-
czony i poniżony

Czy z tej sytuacji wziąłeś pomysł stworzenia domku na drzewie, wybudowa-

nego gdzieś 35 metrów nad ziemią?

dla mnie to miejsce wśród drzew, gdzie będę mógł spać, przechowywać je-
dzenie/sprzęt i spędzać czas – nie niepokojony przez konformistów

jest usytuowany na obrzeżach bristolu

nawet gdyby ludzie dowiedzieli się gdzie się znajduje, baliby się tam wejść
żeby się do niego wspiąć, potrzeba 30 minut. konieczna jest przy tym duża 
sprawność fizyczna i wytrzymałość psychiczna – samo dotarcie do niego 
jest nie lada wyczynem. byłem tam wczoraj przy silnym wietrze – to było 
ekstremalne przeżycie!

domek na drzewie jest formą ucieczki przed mainstreamowym szaleń-
stwem

lubię miejsca, gdzie można dotrzeć tylko przy wielkim nakładzie wysiłku
za każdym razem, gdy wybieram się do domku na drzewie lub na denny is-
land, ryzykuję życie

żeby się dostać na denny island, trzeba starannie przeanalizować wzajemne 
wpływy pogody, prądów i pływów – można tam dotrzeć tylko raz na dwa 
tygodnie, o określonej porze

pływam tam kajakiem, po kalkulacji wiatru, fal, prądów i pływów – 
sprzecznie na siebie oddziałujących. gdy popłynąłem tam po raz pierwszy, 
było tak intensywnie, że nie miałem nawet chwili, by móc poczuć strach

podejmowanie się zadań wyjątkowych i niebezpiecznych jest dla mnie 
strategią społecznego przetrwania na polu osobistym i zawodowym

ludziom trudniej jest tobą gardzić, czy z ciebie drwić, gdy jesteś artystą 
uznanym na polu międzynarodowym

rysuje się ostry kontrast – większość traktuje mnie jak nieudacznika aż 
do momentu, gdy dowiadują się, że jestem sławny – wtedy zaczynają być 
mili

w wielkiej brytanii ta sytuacja wciąż się pogarsza – obserwujemy powrót 
rządów krwi, gdzie popularność i status znaczą więcej niż talent i prawa

Większości pewnie nie łatwo zrozumieć, że młody sprawny mężczyzna z Za-

chodu rzuca wyzwanie falom i wiatrom po to, by spędzać czas na drzewie 

35 metrów nad ziemią. Czy to dlatego, że to konformiści? Kogo nazwałbyś 

konformistą?

ludzki umysł ma tendencję do tego, by skupiać się na sobie samym. potrze-
ba nieustannych ćwiczeń, by go od tego oderwać. niestety większości ludzi 
perswaduje się, by działała przeciwnie – z pomocą alkoholu i masmediów

Denny Island, fot. Heath Bunting
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każdego, kto zrzeka się swojej wolności i z powodu strachu dołącza do gru-
py – nazwałbym konformistą

coraz więcej ludzi ulega konformizmowi, ideały ostatecznie gną się pod 
ciężarem masy

niekwestionowany konformizm staje się w końcu ideologią i dochodzimy 
do analogicznej sytuacji, która miała miejsce w europie w latach 30. każdy, 
kto się nie dostosuje, ulegnie śmierci – zaprojektowanej lub przypadkowej

W przewrotny sposób poruszasz tematy oscylujące wokół statusu, władzy, 

ekonomii. Twoje projekty sygnalizują, że każda jednostka jest w posiadaniu 

nieuświadomionej władzy, z której nie potrafi korzystać. Daje się natomiast 

wykorzystywać tym samym mechanimom. Jakiś czas temu podjąłeś temat 

seksu, który stał się atrybutem władzy oraz towarem wymiennym. Co z tego 

wyniknęło?

niewątpliwie moje seks-weksle (ang. sex promissory notes1) są poświęco-
ne tematowi seksu, szybko się jednak spieniężyły, co było efektem moich 
związków – a nie tylko aktów samo-reprodukcji

seks to ciekawy temat – tak samo święty jak i bezbożny

wszechobecny, chociaż dla większości nie do końca pojęty

nigdy nie uzyskałem zadowalającej odpowiedzi, pytając ludzi, czym jest 
seks

to skrajna odmiana wojny i terroru oraz odpowiednik boga

to niemal przeciwieństwo wyrażenia – brak granic
a jednocześnie chwilowe oswobodzenie własnego ja

w anglii i pewnie w ogóle na zachodzie seks, z męskiego punktu widzenia, 
to tymczasowa przestrzeń do wyrwania się z niewoli

mężczyźni lubią wyzwalać zniewolone kobiety – przez orgazm
dawać im wrażenie wolności 

większość ludzi akceptuje przeróżne formy niewoli w zamian za status 
i zasoby

chwilowe pozbycie się seksualnych barier daje poczucie wyrwania się 
z tego stanu rzeczy

stawanie się wolnym, odmowa niewoli, to ekspansja seksualności we wszel-
kich sferach życia – z dala od seksownych ubrań, mediów i narkotyków

kilka lat temu zdecydowałem się pozostawić własną seksualność poza po-
lem sztuki

podejmowanie się zadań  →
wyjątkowych i niebezpiecznych 
jest dla mnie strategią 
społecznego przetrwania na 
polu osobistym i zawodowym

Heath Bunting podczas eskapady do bunkra, fot. dzięki uprzejmości artysty
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THE CHILD OF A PORTUGESE CITIZEN FATHER

A CITIZEN OF PORTUGAL

THE CHILD OF A GERMAN CITIZEN MOTHER

A CITIZEN OF GERMANY

18 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

A CITIZEN OF MALTA

ADOPTED BY HUNGARIAN CITIZEN PARENT

ADOPTED BY SLOVAKIA REPUBLIC CITIZEN PARENT

ADOPTED BY PORTUGESE CITIZEN PARENT

ADOPTED BY CZECH REPUBLIC CITIZEN PARENT

ADOPTED BY ITALIAN CITIZEN PARENT

ADOPTED BY BULGARIAN CITIZEN PARENT

A CITIZEN OF BELGIUM

A CITIZEN OF FINLAND

ADOPTED BY BELGIUM CITIZEN PARENT

ADOPTED BY NETHERLANDS CITIZEN PARENT

A CITIZEN OF SWEDEN

THE CHILD OF A LATVIAN PERMANENT RESIDENT MOTHER

A CITIZEN OF LATVIA

THE CHILD OF BELGIUM CITIZEN FATHER

RESIDENT IN PORTUGAL FOR 10 YEARS OR MORE

DOMICILED IN ESTONIA

A CITIZEN OF ESTONIA

BORN IN SLOVAKIA
A CITIZEN OF SLOVAKIA

RESIDENT IN THE NETHERLANDS FOR 5 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF THE NETHERLANDS

A MEMBER OF AN ITALIAN FAMILY

A CITIZEN OF ITALY

BORN IN DENMARK

A CITIZEN OF DENMARK

THE CHILD OF A STATELESS MOTHER

A CITIZEN OF POLAND

THE CHILD OF STATELESS PARENTS

A CITIZEN OF SLOVENIA

RESIDENT IN BULGARIA FOR 5 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF BULGARIA

THE CHILD OF A SLOVAKIAN CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A LATVIAN CITIZEN MOTHER

RESIDENT IN SPAIN FOR 1 YEAR OR MORE

RESIDENT IN SPAIN FOR 2 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF SPAIN

RESIDENT IN ITALY FOR 3 YEARS OR MORE

RESIDENT IN ITALY FOR 4 YEARS OR MORE

PREVIOUSLY RESIDENT IN CYPRUS DURING THE FIVE YEARS PRECEDING INDEPENDENCE (16/08/1960)

A CITIZEN OF CYPRUS

THE CHILD OF A GERMAN RESIDENT MOTHER FOR 8 YEARS OR MORE

RESIDENT IN LUXEMBOURG FOR 10 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF LUXEMBOURG

RESIDENT IN SPAIN FOR 10 YEARS OR MORE

THE CHILD OF AN ITALIAN CITIZEN FATHER

RECOGNISED AS A PERSON WHO HAS RENDERED IMPORTANT SERVICE TO ITALY

ABLE TO SPEAK DUTCH

RESIDENT IN FINLAND FOR 5 YEARS OR MORE

THE CHILD OF BELGIUM CITIZEN BY BIRTH MOTHER

MARRIED TO A REPUBLIC OF IRELAND CITIZEN FOR 3 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF THE REPUBLIC OF IRELAND

THE PARENT OF HUNGARIAN BORN CHILD

A CITIZEN OF HUNGARY

THE CHILD OF A FRENCH CITIZEN FATHER

A CITIZEN OF FRANCE

RESIDENT IN PORTUGAL FOR 6 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A SLOVENIAN CITIZEN MOTHER

THE GRANDCHILD OF THE REPUBLIC OF IRELAND CITIZEN BY BIRTH GRANDMOTHER

THE CHILD OF BELGIUM BY BIRTH MOTHER

THE CHILD OF BELGIUM RESIDENT MOTHER FOR 10 YEARS OR MORE

LEGITIMISED BY A GERMAN CITIZEN FATHER

RECOGNISED AS A PERSON WHO HAS RENDERED IMPORTANT SERVICE TO FRANCE

THE CHILD OF A SPANISH BY BIRTH FATHER

THE CHILD OF A LITHUANIAN CITIZEN MOTHER

A CITIZEN OF LITHUANIA

BORN IN LATVIA

THE CHILD OF A DANISH CITIZEN FATHER

A CITIZEN OF NORTHERN IRELAND

A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM (UK)

THE CHILD OF A SWEDISH CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A SLOVENIAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A BULGARIAN CITIZEN MOTHER

A CITIZEN OF A COMMONWEALTH NATION STATE

THE CHILD OF PARENTS WHO MARRIED BEFORE 26/02/1992

RESIDENT IN AUSTRIA FOR 5 YEARS OR MORE

RESIDENT IN AUSTRIA FOR 10 YEARS OR MORE

A CITIZEN OF AUSTRIA

THE CHILD OF A REPUBLIC OF IRELAND CITIZEN BY BIRTH MOTHER

MARRIED TO A FRENCH CITIZEN FOR 1 YEAR OR MORE

RESIDENT IN FRANCE FOR 5 YEARS OR MORE

LESS THAN 18 YEARS OLD FROM BIRTH

KNOWLEDGEABLE OF THE ROMANIAN LANGUAGE

A CITIZEN OF ROMANIA

THE CHILD OF A BULGARIAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF BELGIUM BY BIRTH FATHER

THE CHILD OF A SPANISH CITIZEN FATHER

THE CHILD OF WHITE PARENTS

AN ABANDONED CHILD

A CITIZEN OF GREECE

FOUND IN POLAND

THE CHILD OF UNKNOWN PARENTS

BORN IN LITHUANIA

KNOWLEDGEABLE OF THE SLOVAKIAN LANGUAGE BORN IN POLAND

THE CHILD OF A CZECH REPUBLIC CITIZEN MOTHER

A CITIZEN OF THE CZECH REPUBLIC

BORN IN AUSTRIA

THE CHILD OF A CYPRUS CITIZEN FATHER

THE CHILD OF BELGIUM CITIZEN BY BIRTH FATHER

THE CHILD OF AN AUSTRIAN CITIZEN MOTHER

LESS THAN 14 YEARS OLD FROM BIRTH

RESIDENT IN ITALY FOR 5 YEARS OR MORE

RESIDENT IN ITALY FOR 10 YEARS OR MORE

A PROFESSOR OF AN AUSTRIAN UNIVERSITY

MARRIED TO AN ITALIAN CITIZEN

KNOWLEDGEABLE OF THE LITHUANIAN LANGUAGE

KNOWLEDGEABLE OF THE ESTONIAN REPUBLIC LANGUAGE

THE CHILD OF A ROMANIAN CITIZEN FATHER

A CITIZEN OF THE PHILIPPINES

THE CHILD OF AN UNKNOWN FATHER

LEGITIMISED BY AN ESTONIA CITIZEN FATHER

LEGITIMISED BY A NETHERLANDS CITIZEN FATHER

BORN IN CYPRUS

THE CHILD OF AN ESTONIAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A POLISH CITIZEN FATHER

LESS THAN 17 YEARS OLD FROM BIRTH

RESIDENT IN BELGIUM FOR 5 YEARS OR MORE

MARRIED TO AN AUSTRIAN CITIZEN

RESIDENT IN GERMANY FOR 8 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A FRENCH CITIZEN MOTHER

KNOWLEDGEABLE OF THE CZECH REPUBLIC LANGUAGE

BORN IN FRANCE

A CITIZEN OF BRITAIN

THE CHILD OF A LUXEMBOURG CITIZEN FATHER

A FORMER MEMBER OF A COMBAT UNIT OF THE FRENCH ARMY

A MEMBER OF FOREIGN ARMED FORCES

THE CHILD OF A LATVIAN PERMANENT RESIDENT FATHER

THE CHILD OF MARRIED PARENTS

THE CHILD OF A MALTESE CITIZEN FATHER

BORN IN HUNGARY

HUNGARIAN

BORN IN ITALY

THE CHILD OF A FINNISH CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A ROMANIAN CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A SPANISH BY BIRTH MOTHER

BORN AFTER 05/11/1914

BORN AFTER 16/08/1960

RESIDENT IN HUNGARY FOR 3 YEARS OR MORE

RESIDENT IN HUNGARY FOR 8 YEARS OR MORE

MARRIED TO A CZECH REPUBLIC CITIZEN

BORN BEFORE 16/08/1960

RESIDENT IN MALTA FOR 5 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A GREEK CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A LITHUANIAN PERMANENT RESIDENT FATHER

THE CHILD OF A FINNISH CITIZEN MOTHER

BORN IN SPAIN

THE CHILD OF A HUNGARIAN CITIZEN FATHER

A GRADUATE OF A FRENCH UNIVERSITY

RESIDENT IN HUNGARY FOR 1 YEAR OR MORE

MARRIED TO A SLOVAKIAN CITIZEN

THE CHILD OF A POLISH CITIZEN MOTHER

BORN IN MALTA

RECOGNISED AS A PERSON WHO HAS RENDERED EXCEPTIONAL SERVICE TO FRANCE

BORN IN FINLAND

BORN IN BELGIUM

BORN IN THE CZECH REPUBLIC

THE CHILD OF THE REPUBLIC OF IRELAND CITIZEN BY BIRTH FATHER

THE CHILD OF A SLOVAKIAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A LITHUANIAN CITIZEN FATHER

RESIDENT IN SWEDEN FOR 5 YEARS OR MORE

MARRIED TO A NETHERLANDER CITIZEN FOR 3 YEARS OR MORE

MARRIED TO A ROMANIAN CITIZEN

THE CHILD OF A GERMAN RESIDENT FATHER FOR 8 YEARS OR MORE

A CHILD

THE CHILD OF A GERMAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF AN ESTONIAN CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A NETHERLANDER CITIZEN FATHER

EMPLOYED GAINFULLY

THE CHILD OF A DANISH CITIZEN MOTHER

RESIDENT IN THE CZECH REPUBLIC FOR 5 YEARS OR MORE

THE CHILD OF BELGIUM CITIZEN MOTHER

MARRIED TO A PORTUGESE CITIZEN FOR 3 YEARS OR MORE

RESIDENT IN ITALY FOR 18 YEARS OR MORE

RESIDENT IN THE REPUBLIC OF IRELAND FOR 4 YEARS OR MORE

RESIDENT IN ROMANIA FOR 3 YEARS OR MORE

RESIDENT IN ROMANIA FOR 5 YEARS OR MORE

IN POSSESSION OF NATURAL PERSON MONEY

BORN IN BULGARIA

MARRIED TO A HUNGARIAN CITIZEN

THE CHILD OF A LATVIAN CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A CZECH REPUBLIC PERMANENT RESIDENT FATHER

A REFUGEE

MARRIED TO A SPANISH CITIZEN

15 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

THE CHILD OF AN UNKNOWN MOTHER
A CITIZEN OF A NATION STATE

THE CHILD OF BELGIUM RESIDENT FATHER FOR 10 YEARS OR MORE

DOMICILED IN SLOVAKIA FOR 5 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A SWEDISH CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A HUNGARIAN CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A CZECH REPUBLIC PERMANENT RESIDENT MOTHER

THE CHILD OF AN AUSTRIAN CITIZEN FATHER

BORN IN THE REPUBLIC OF IRELAND

LESS THAN 5 YEARS SINCE BEING CONVICTED OF A CRIME

THE CHILD OF AN ITALIAN CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A SPANISH CITIZEN MOTHER

RESIDENT IN ESTONIA FOR 5 YEARS OR MORE
BORN IN GREECE

21 YEARS OLD OR ABOVE FROM BIRTH

RESIDENT IN THE CZECH REPUBLIC

RESIDENT IN POLAND FOR 5 YEARS OR MORE

RESIDENT IN DENMARK FOR 7 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A LITHUANIAN PERMANENT RESIDENT MOTHER

A CITIZEN OF A PORTUGESE SPEAKING NATION STATE

THE GRANDCHILD OF THE REPUBLIC OF IRELAND CITIZEN BY BIRTH GRANDFATHER

THE CHILD OF A STATELESS FATHER

THE CHILD OF A NETHERLANDER CITIZEN MOTHER

DOMICILED IN LITHUANIA FOR 10 YEARS OR MORE

A CONVICTED CRIMINAL

THE CHILD OF A CYPRUS CITIZEN MOTHER

THE CHILD OF A PORTUGESE CITIZEN MOTHER

BORN IN GERMANY

RESIDENT IN FRANCE FOR 2 YEARS OR MORE

THE CHILD OF A CZECH REPUBLIC CITIZEN FATHER

BORN IN ESTONIA

KNOWLEDGEABLE OF THE PORTUGESE LANGUAGE

THE CHILD OF A GREEK CITIZEN FATHER

THE CHILD OF A MALTESE CITIZEN MOTHER

BORN IN SLOVENIA

OF GOOD CHARACTER

THE CHILD OF A LUXEMBOURGER CITIZEN MOTHER
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A CITIZEN OF A 
EUROPEAN UNION 
(EU) NATION STATE

Status
Project

status.irational.org
A1001

Heath Bunting: A natural person citizen of a european union nation state, (skala 1: 6)
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3. zostać pierwszym człowiekiem, który pozyska prawa człowieka dla ro-
botów
4. stać się wpływowym kolekcjonerem/dealerem sztuki
5. pracować dopóki nie umrę

Czym jest dla ciebie to "nieosiągalne" miejsce, do którego wciąż próbujesz 

dotrzeć?

to wdzięk istnienia – poruszanie się w otoczeniu płynnie, z łatwością 
i w ustalonym rytmie – projekty status project i tree climbing w całości tego 
dotyczą

Niektóre z twoich projektów były poświęcone ekonomii. Uzmysławiały, że 

jej zasady mogą znaleźć zastosowanie daleko poza obszarem konsumpcji. 

Nadawałeś np. wartości finansowe swoim codziennym czynnościom jak rzu-

canie kamieniem czy rysowanie kredą. Choć w życiu i sztuce płyniesz pod 

prąd, z dala od mainstreamu, to jednak taki przewrotny opis twojej osoby 

nie będzie daleki od prawdy: młody wrażliwy sławny mężczyzna zaintereso-

wany ekonomią i seksem. Czy tak?

dodam do tego jeszcze jedno słowo: artysta

Tłumaczenie: Łukasz Szubiński, Paulina Jeziorek

PRZYPISY
1seks-weksle (ang. sex promissory notes) – weksle wystawiane przez artystę, które moż-
na u niego zrealizować
2 mapy statusowe (ang. satus maps) – graficzne prezentacje formalno-prawnych zależ-
ności danej jednostki. Nasz status wymaga nieustannego gromadzenia konkretnych 
danych jak: data urodzenia, numer aktu urodzenia, seria i numer dowodu, paszpor-
tu, adres zameldowania, pochodzenie, adresy instytucji edukacyjnych... itp. Aby ist-
nieć i płynnie funkcjonować w społeczeństwie zmuszeni jesteśmy te dane nieustannie 
archiwizować i dostarczać.
3 syntetyczne tożsamości (ang. synthetic identities) – sztucznie wygenerowana tożsamość 
jednostki. Na pełną tożsamość jednostki składają się wielorakie naturalne i sztucznie 
wytworzone (np. w systemie prawno-formalnym lub internetowym) tożsamości.

Heath Bunting (1966r.) – urodził się w buddyjskiej rodzinie w Wood Green 

(Londyn, Wielka Brytania). Cechuje go duże poczucie humoru. Jest jednym 

z założycieli takich ruchów artystycznych jak net.art czy sport-art oraz twórcą 

strony www.irational.org. Ma dożywotni zakaz wjazdu do USA ze względu na 

spreciw wobec genetycznej modyfikacji organizmów. Sam edukował się arty-

stycznie. Za swoją prawdziwie niezależną i nieskomplikowaną twórczość nie 

otrzymał nigdy artystycznej nagrody. Nie kupił też ani nie sprzedał żadnego 

dzieła sztuki. Jego ambicją jest stać się godnym reprezentantem publicznym 

oraz stworzyć profesjonalny system służący do mutacji tożsamości.

www.irational.org/heath/

studiowałem i praktykowałem sztuki seksualne i doszedłem do przekona-
nia, że seksualność jest giętka i bezbronna – nie chciałem ryzykować utra-
ty seksualnej prostoty

do tego przez pewien czas byłem własnością publiczną, moje związki sku-
piały na sobie sporą ilość uwagi, z czym nie czułem się dobrze – uznałem 
więc, że zachowam to wszystko dla siebie

dziś staram się nie przykładać zbyt dużej wagi do związków, to w końcu 
tylko związki, z reguły nie są łatwe

kilka z moich dziewczyn rozważało parę lat temu
założenie dla mnie haremu, do czego na szczęście nie doszło

choć interesowała mnie sama forma takiego ustroju

chociaż nie znoszę konformizmu, nie zmienia to faktu, że od czasu do czasu 
lubię być całkiem zwyczajny – posiadanie haremu mogłoby to uniemożliwić

Jeśli chodzi o twój rozwój osobisty i zawodowy, to dokąd zmierzasz?

prywatnie, chciałbym mieć większy dostęp do seksu

to jest prawdziwa ekonomia – prawda?

niekoniecznie chodzi o akt samo-reprodukcji na poziomie fizycznym, spo-
łecznym i umysłowym, ale dostęp do niego – wolność!

czy może precyzyjniej – nie wypieranie się go

wypieranie się podstaw życia równa się zniewoleniu

zawodowo, chciałbym: 
1. założyć firmę przygotowującą/realizującą/publikującą mapy statusowe 
(ang. status maps2)
2. założyć firmę konstruującą i sprzedającą syntetyczne tożsamości (ang. 
synthetic identities3)

SEX
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Vahida Ramujkic, Sex, weksel
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z WIdoKIEm 
NA KoNIEC 
śWIATA
Praca Polaris Kuby 
Bąkowskiego 
jest przykładem 
antypragmatycznej 
ekonomii sztuki, 
w której nakłady 
i zyski nie mają szans 
się zbilansować. 
Ekonomiczna 
nieefektywność 
tego projektu ma 
jakość estetyczną 
– w absurdalności 
przedsięwzięcia 
Bąkowskiego zaklęte 
jest piękno, które 
potrafi wyzwolić 
bezinteresowność 
artystycznego 
gestu – pisze Stach 
Szabłowski.

Kuba
Bąkowski

Kuba Bąkowski: Polaris. Lato 2009, Lambda Print na Kodak DuraTrans, light 
box,  95 x 120 x 17 cm, 2009
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– Jak wyglądają perspektywy współczesnego artysty na Spitsbergenie? – za-
pytałem Kubę Bąkowskiego. Pytanie cisnęło się na usta. Latem 2009 roku 
Bąkowski wypłynął z Gdyni na pokładzie statku badawczego horyzont 2. 
Celem wyprawy, organizowanej przez Instytut Geofizyki Polskiej Akade-
mii Nauk, była stacja polarna hornsund na wyspie Spitsbergen w archipe-
lagu Svalbard. Jako jedyny artysta wśród uczonych różnych specjalności, 
Kuba Bąkowski miał do zrealizowania pewien projekt. Kształt przedsię-
wzięcia określał strój białego niedźwiedzia, złożony w bagażu artysty. Jego 
kierunek wyznaczała Gwiazda Polarna, odwieczny punkt odniesienia na-
wigatorów, żeglarzy i podróżników.
Wróćmy jednak do postawionego Kubie pytania. Jak wyglądają perspekty-
wy współczesnego artysty na Spitsbergenie? – Myślę, że zaczynają się do-
piero za horyzontem, jeszcze dalej na północ – odpowiada artysta. Patrząc 
ze Spitsbergenu, dalej, za horyzontem, jest już tylko Biegun Północy, czy-
li formalny Koniec Świata.

***

Na dalekiej Północy wszystko się, nomen omen, polaryzuje. Dzień trwa 
pół roku, i pół roku trwa noc. Kto wpadnie do lodowatych wód oblewa-
jących Spitsbergen, ten natychmiast umrze z zimna. Rośliny i zwierzęta, 
które żyją na archipelagu Svalbard, należą do najbardziej zajadłych i upar-
tych w swojej woli istnienia organizmów na Ziemi. Drzewa, po dekadach 
cierpliwego rośnięcia, osiągają tu rozmiary doniczkowego kwiatka. Tereny 
wokół bazy hornsund, w której na Spitsbergenie mieszkał Bąkowski, na-
leżą do białych niedźwiedzi i poza ten przyczółek ludzkości nie wolno ru-
szać się bez broni palnej. Archipelag Svalbard to miejsce, które ze względu 
na surowe warunki w zasadzie nie nadaje się życia, choć z różnych przy-
czyn mieszka tu na stałe około 3000 osób, nie licząc przyjezdnych. Te nie-
gościnne wyspy od XVI wieku przyciągały wielorybników, rybaków i gór-
ników, a także naukowców, którzy w ekstremalności Svalbardu odnajdują 
dogodne okoliczności do różnego rodzaju badań. Archipelag przyzywa 
wreszcie odkrywców i marzycieli, bo Svalbard odgrywa szczególną rolę 
w zbiorowej geograficznej wyobraźni. Z punktu widzenia Europy, wyspy 
są ostatnim twardym lądem przed Biegunem Północnym, który pokry-
wa zamarznięte morze. To właśnie z tego powodu Svalbard jest tradycyjną 
bazą wypadową wypraw polarniczych. 
W kontekście projektu Kuby Bąkowskiego, jedna z nich wydaje się szcze-
gólnie ciekawa, ze względu na specyficzny splot dziedziny polarnictwa 
z dziedziną obrazowania, a w konsekwencji także sztuki. Myślę o słynnej 
i nieszczęsnej ekspedycji Salomona Augusta Andrée oraz jego dwóch towa-
rzyszy, Nilsa Strindberga i Knuta Fraenkela. W 1897 roku polarnicy wyru-
szyli balonem ze Spitsbergenu, z zamiarem lądowania na Biegunie Północ-
nym. Cel był tym bardziej ponętny, że wówczas jeszcze niezdobyty. Trzech 
śmiałków nigdy do tego celu nie dotarło; po 65 godzinach lotu, balon opadł 
na kry zamarzniętego morza arktycznego, 300 kilometrów od najbliższego 
lądu. Rozbitkowie podjęli marsz ku ocaleniu. Szli przez 80 dni. Ich los po-
zostawał nieznany przez 33 lata. W 1930 roku na Białej Wyspie norweska 
ekspedycja naukowo-myśliwska trafiła przypadkiem na ostatni obóz An-

drée i jego przyjaciół. Znaleziono w nim nie tylko szczątki polarników, lecz 
także ich ekwipunek, notesy, w których prowadzili dzienniki swojej lodo-
wej epopei, oraz, co najbardziej niesamowite aparaty fotograficzne i zbiór 
naświetlonych klisz. Wiele z nich udało się wywołać. Okazało się, że mimo 
rozpaczliwej sytuacji, Nils Strindberg systematycznie dokumentował na fo-
tografiach marsz przez lodowe kry. Po 33 latach do ludzkości dotarły „pocz-
tówki zza krawędzi”, obrazy zmagań dawno nie żyjących rozbitków. 
W 2005 roku na bazie zdjęć ocalałych z wyprawy, artysta Joachim Koester 
stworzył świetny projekt Message from Andrée, który był wystawiany w Pa-
wilonie Danii na 51. Biennale w Wenecji. Do odnalezionych w lodach Bia-
łej Wyspy fotograficznych obrazów nawiązała także polska artystka Dorota 
Buczkowska w projekcie Dwa lata w chmurach (2007). Fotograficzny do-
kument pozostawiony przez trzech marzycieli niesie ze sobą zbyt silny ła-
dunek poetycki, aby nie zmienić się w sztukę. Zresztą sztukę i pionierskie 
wyprawy polarnicze łączy więcej, niż mogłoby się wydawać. Jedna i dru-
ga dziedzina zasadza się na czysto konceptualnych założeniach i odnosi się 
do piękna abstrakcyjnych pojęć – czymże bowiem jest Biegun Północny, 
miejsce, w którym niczego nie ma, jeżeli nie piękną abstrakcją? Nieprzy-
padkowo spośród licznych wypraw na Biegun, bodaj najbardziej spełniona 
była ta, którą przedsięwziął nie polarnik, lecz właśnie artysta. W 2007 ho-
lender Guido van der Werve, dotarł na Biegun, aby wykonać performans 
The day I didn’t turn with the world. Przez 24 godziny, ubrany w podgrze-
wany kombinezon, artysta siedział na Biegunie, obracając się powoli wo-
kół własnej osi (a zarazem wokół osi planety) zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. Ponieważ Ziemia kręci się w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, van der Werve był przez jedną dobę jedynym człowie-
kiem w historii ludzkości, który nie kręcił się wraz ze Światem.

***

Po co chodzi się na Biegun? Odpowiedź na to pytanie byłaby pośrednio odpo-
wiedzią na inne: czego Kuba Bąkowski szukał na Spitsbergenie? O potrzebie 
chodzenia w takie miejsca jak Biegun, tak naprawdę nie da się dyskutować: 
ta potrzeba albo jest zrozumiała bez słów, albo nie ma dla niej usprawiedli-
wienia. W przypadku Kuby Bąkowskiego można udzielić jedynie odpowiedzi 
wymijającej; artysta wyprawił się na Spitsbergen, aby zrobić jedno zdjęcie.
W dobie absurdalnej nadwyżki obrazów, pojedyncza fotografia ma swo-
ją wagę. Przyjrzyjmy się zatem tej fotografii. Przedstawia arktyczny pejzaż; 
skalny jęzor wcinający się lodowate morze, pod sinym niebem, rozświetlo-
nym chłodnym blaskiem polarnego dnia. W pejzażu stoi hybrydalna po-
stać; pół człowiek – pół zwierz, antropomorficzny biały niedźwiedź. Stwór 
ubrany jest w ciężki pomarańczowy ochronny kombinezon termiczny hel-
ly hansen; takie stroje mieszkańcy bazy hornsund zakładają na wodzie, 
na wypadek wypadnięcia z pontonu lub morskiego transportera. W ręku 
trzyma latarnię na aluminiowej tyczce. Światło latarni wyznacza na niebie 
punkt, w którym wisi nad horyzontem Gwiazda Polarna – Polaris. 

***
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Kuba Bąkowski z psami-strażnikami w bazie Hornsund na Spitsbergenie, fot. dr Grzegorz 
Karasiński, Zakład Badań Polarnych PAN
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Bohater fotografii Bąkowskiego mógłby być postacią alegoryczną; przed-
stawieniem jednego z wielu na pół zwierzęcych, pół ludzkich animistycz-
nych bóstw, od których roją się archaiczne religie. Mógłby też być mutan-
tem – rezultatem zakończonego sukcesem ewolucyjnego procesu symbiozy 
człowieka z surową przyrodą Svalbardu. Oto ludzie zaczynają mieszać się 
z oblegającymi bazę hornsund polarnymi niedźwiedziami; dając początek 
nowemu szczepowi polarnych humanoidów...
Rozsądek podpowiada jednak, że postać ze zdjęcia jest przebierańcem – i tak 
jest w istocie. Sterany kombinezon to rekwizyt wygrzebany w szpargałach 
bazy, latarnia została pożyczona do miejscowego grotołaza, który osobiście 
skonstruował ją do oświetlania lodowych jaskiń. Pod niedźwiedzią maską 
ukrywa się kobieta, jedna z pracujących w bazie badaczek. Mistyfikacja zo-
stała przez artystę przygotowana zawczasu. – Mój niedźwiedź polarny po-
chodzi z Opolszczyzny – opowiada Bąkowski. – Jest uszyty z owczych skór 
i przypomina raczej polarnego wilkołaka o wesołym wyglądzie Był przez 
kilkanaście lat podmiotem dziwnego rytuału, tak zwanego wodzenia niedź-
wiedzia, będącego wyrazem jakiś osobliwych, a może właśnie całkiem zwy-
czajnych, tylko zapomnianych splotów natury z kulturą człowieka. Trochę 
pogański przekaz. Projekt polegał na tym, by zabrać to kuriozum na wyspę 
na Morzu Arktycznym, czyli tam, gdzie ono paradoksalnie przynależy i zro-
bić to tak na serio, bez ściemy, nie samolotem, a statkiem, jako członek wy-
prawy polarnej do stacji badawczej. Zdjęcie, z niedźwiedziem-człowiekiem 
trzymającym lampę rozświetlającą miejsce, gdzie na niebie powinna znajdo-
wać się Gwiazda Polarna, to wszystko spina. I na szczęście nic nie tłumaczy.

***

W obliczu demaskacji niedźwiedzia, jeden z tropów projektu Polaris pro-
wadzi więc na Opolszczyznę, a nawet dalej, do Zakopanego, na Krupówki, 
gdzie przebrani za misia podpici górale naciągają turystów na pamiątkową 
fotkę. Czy oznacza to, że Kuba Bąkowski wyprawił się za Krąg Polarny, aby 
zrobić sobie kanoniczne „zdjęcie z niedźwiedziem”? Tej interpretacji nie 
należy lekceważyć i, choć nie wyczerpuje ona zbioru możliwych odczytań 
przedsięwzięcia artysty, to wiedzie nas do ważnego w tym wypadku zagad-
nienia szczególnej ekonomii sztuki. Jest to ekonomia anty pragmatyczna, 
może nawet absurdalna, w której nakłady i zyski nie mają szans się zbilanso-
wać. Innymi słowy, jednym z filarów projektu Bąkowskiego jest niewspół-
mierność zainwestowanego czasu i wysiłków do uzyskanego efektu. Dłu-
gie zabiegi mające na celu znalezienie się na pokładzie statku horyzont 2, 
dwa dwutygodniowe, niewygodne rejsy po skorych do sztormów pół-
nocnych morzach, miesiąc pobytu w oferującej spartańskie warunki ba-
zie – wszystko to, aby wykonać jedno zagadkowe zdjęcie. Ekonomicz-
na nieefektywność tego projektu ma jakość estetyczną – w absurdalności 
przedsięwzięcia Bąkowskiego zaklęte jest piękno, które potrafi wyzwolić 
bezinteresowność artystycznego gestu.
Gest Bąkowskiego jest przy tym nie tylko piękny, ale intrygujący w swej 
niejednoznaczności. Artysta bierze kurs na Gwiazdę Polarną, cenioną 
przez dawnych nawigatorów ze względu na swoją specyfikę – Polaris na 
mapie nieba prawie się nie porusza, stanowiąc stały punkt odniesienia 

w żegludze. Artysta uruchamia archetyp podróży w stronę nieosiągalnego 
punktu, leżącego gdzieś za niemożliwą do przekroczenia linią horyzontu. 
Jego wyprawa staje się literalną ilustracją złapanej za słowo metafory – uto-
pią sztuki, od której oczekuje się, by „sięgała tam, gdzie wzrok nie sięga”. 
Oczywiście w poetykę takiego projektu wpisana jest melancholia niespeł-
nienia; artysta dociera „na najdalszy brzeg”, ale cel pozostaje nieuchwytny, 
linia horyzontu przesuwa się zawsze dalej... Zdjęcie wykonane na brzegu 
morza, z widokiem na Koniec Świata, jest trofeum wędrowca, jak flaga za-
tknięta przez astronautę na księżycu, która komunikuje światu oznajmia-
jące zdanie „tu byłem”. A może Bąkowskiego wcale tam jednak nie było? 
Może, mimo realnie odbytej podróży, artysta nie ruszył się z miejsca, ani 
na moment nie opuszczając obszaru swoich wyobrażeń – jak turysta, który 
podróżuje na drugi koniec świata, tylko po to, aby potwierdzić swoje fan-
tazje na temat obcych krain? Sens fotografii Bąkowskiego spełnia się bo-
wiem w jej sztuczności. Do krainy białych niedźwiedzi artysta wiezie wła-
snego, fałszywego misia z owczych futer – i w polarnej krainie robi atrapę 
polarnej gwiazdy. Artysta wędruje za Krąg Polarny, aby na miejscu same-
mu skonstruować swoje polarne doświadczenie – jako mistyfikację, która 
całkowicie odpowiada prawdzie, bo przecież zapalona przez Bąkowskie-
go Gwiazda Polarna pali się we właściwym punkcie na niebie, a pochodzą-
cy z Opolszczyzny biały niedźwiedź jest nareszcie na swoim miejscu. Nie-
wypowiedzianą oczywistością na temat fotografii Kuby Bąkowskiego jest 
fakt, że zamiast na Spitsbergenie, mogłaby zostać wykonana podczas wa-
kacji nad Bałtykiem, albo nawet w warszawskim studiu. Cały smak Polaris 
polega na tym, że chociaż mogła, to nie została. 

Stach Szabłowski

Kuba Bąkowski (1971) autor instalacji, fotografii, performansów, wideo, 

obiektów i rzeźb. W 2001 roku ukończył Wydział Komunikacji Multimedialnej 

Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

www.kubabakowski.net

Polaris. Lato 2009 to pierwsza część dwuetapowego projektu Polaris, zrealizo-

wana podczas wyprawy, organizowanej przez Instytut Geofizyki Państwowej 

Akademii Nauk, do stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie latem 2009 roku. 

Na miesięczną wyprawę statkiem badawczym Horyzont 2 na trasie Gdynia – 

Spitsbergen – Gdynia, Bąkowski zabrał strój niedźwiedzia polarnego wykorzy-

stywany dotychczas podczas ludowych obrzędów ludowych na Opolszczyź-

nie. Performance, a zarazem fotograficzna sesja, odbyły się nocą przy brzegu 

Morza Arktycznego w okresie dnia polarnego.

Premierowy pokaz wyników wyprawy miał miejsce w nowojorskiej Scaramo-

uche co Fruit & Flower Deli Gallery od listopada 2009 do stycznia 2010 roku. 

Bęc Zmiana, po raz pierwszy w Polsce, prezentowała projekt Polaris w roczni-

cę polarnej wyprawy w sierpniu 2010.

Projekt Polaris zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.
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dźWIęK 
NIGdY 
NIE 
umIERA
Z Susan Philipsz, 
nominowaną w tym 
roku do prestiżowej 
Nagrody Turnera, 
autorką niewidzialnej 
rzeźby zrealizowanej 
w warszawskim Parku 
na Bródnie, rozmawia 
Sebastian Cichocki.

Susan 
Philipsz

Susan Philipsz: Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?), Warszawa, 2010, fot. Sebastian 
Cichocki
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Park Rzeźby na Bródnie w Warszawie doczekał się swojej drugiej odsło-
ny. O żadnej z nowych prac – może poza ogrodową fontanną z brązu, któ-
rą Paweł Althamer wykonał podczas terapeutycznych zajęć z Grupą No-
wolipie (kobieta-hybryda o imieniu Sylwia zanurza się w stawie, z jej piersi 
tryska woda) – nie można powiedzieć, by spełniała wymogi tradycyjnej 
rzeźby. To nie jest jednak najważniejsze. Bródnowski park ma być przede 
wszystkim eksperymentalnym miejscem, gdzie testuje się granice rzeźby 
w przestrzeni publicznej jako medium – pod względem jej funkcjonalno-
ści, trwałości czy nawet widzialności. Katarzyna Przezwańska wykonała, 
swoją najbardziej jak dotąd fascynującą pracę – kilkanaście interwencji 
malarskich na szczelinach w chodnikach, płytach betonowych i obrzeżach 
basenów. Jej malarstwo staje się w trójwymiarowe, pełza po ziemi, tworzy 
dziwaczne uliczne ornamenty. Ożył także „dom herbaciany” Rirkrita Ti-
ravaniji, chłopcy z Bródna urządzili w nim kawiarnię. Paweł Althamer po-
darował lokalnej parafii zdjęcie z mieszkańcami Bródna, zrobione w jego 
Raju – w uroczystej procesji szły między innymi zmultiplikowane Matki 
Boskie. Zdjęcie zawisło w kościele, jak święty obraz.
Najbardziej nierzeźbiarską (pozornie!) pracą zrealizowaną w tym roku 
na Bródnie wydaje się jednak być instalacja dźwiękowa autorstwa Susan 
Philipsz, zatytułowana Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?). 
Szkocka artystka zaprojektowała niewidzialny zegar dźwiękowy, który bije 
co kwadrans. Philipsz przyporządkowała poszczególnym godzinom do-
brze znane słuchaczom radiowe sygnały, zagrane przez nią samą na wi-
brafonie. Zegar Philipsz jest rodzajem delikatnej „ścieżki dźwiękowej” dla 
parku, odnosi się również do polskiej tradycji opozycyjnej, w której ra-
dio było niezbędnym narzędziem politycznego oporu. Nie jest to pierwsze 
doświadczenie Susan z Polską, rok temu jej wystawę zorganizował Daniel 
Muzyczuk w CSW Znaki Czasu w Toruniu.
Susan Philipsz odpowiada na pytania Sebastiana Cichockiego, czekając na 
wyniki konkursu Nagrody Turnera, do której została nominowana, spraw-
dzając jakość dźwięku całej serii prac zainstalowanych w Londynie (zamó-
wionych przez Artangel, fundację spełniającej marzenia artystów o reali-
zacji wysokobudżetowych totalnych projektów) oraz starając się odzyskać 
głos, który z powodu tych wszystkich emocji odmówił jej kompletnie po-
słuszeństwa.

Jak wpadłaś na pomysł transmitowania sygnałów radiowych w Parku Rzeź-

by na warszawskim Bródnie? Jak wyobrażasz sobie efekt działania tych nie-

typowych dźwięków na parkowy pejzaż rozciągający się wśród betonowych 

bloków?

Od razu zauważyłam, że to miejsce jest w jakiś sposób wyjątkowe, oraz że 
mieszkańcy Bródna są z niego dumni. To widać, kiedy się tam przecha-
dzasz. Wiedziałem także z naszych wspólnych rozmów i długiej wymiany 
e-maili, że najchętniej widziałbyś w tym miejscu pracę, która dotyczy lo-
kalnej społeczności, w jakiś sposób ją angażuje, zwłaszcza tych ludzi, któ-
rzy na co dzień używają parku jako miejsca wypoczynku. Oglądałam bu-
dynki i bloki mieszkalne otaczające park, zauważyłam ten gąszcz anten 
na dachach, zaczęłam wtedy myśleć o sygnałach transmitowanych gdzieś 
z daleka do wszystkich osiedlowych mieszkań. Zaczęłam interesować się 

Fizyczne doznanie śpiewu  →
doprowadziło mnie do myślenia 
o dźwięku jako formie 
rzeźbiarskiej. Idea wysyłania 
dźwięku w przestrzeń sprawia, 
że powietrze wokół przenika 
coś osobliwego, co może 
sprawiać, że doświadczasz 
moich prac jako posiadających 
gęstość czy objętość.

Susan Philpsz: Follow Me, Berlin Biennale, 2006
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istotną rolą jako odegrało radio w okresie Zimnej Wojny. Któregoś dnia 
przeczytałam wypowiedź Lecha Wałęsy, który został zapytany o wpływ 
masowego używania radioodbiorników przez Polaków, a tym samym do-
stępu do takich stacji jako Wolna Europa, na opozycyjną działalność So-
lidarności, odparł zdziwiony: „Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?”. Ta wy-
powiedź uderzyła mnie, było w tym coś poetyckiego, głębokiego na temat 
natury i przekazu dźwięku radiowego, to uczucie pozostało we mnie przez 
cały czas podczas pracy nad tym projektem. Kiedy zaczęłam wchodzić głę-
biej w różne dane i archiwa na temat radia w Polsce, zaczęłam rozumieć, że 
głównym tematem projektu dla Parku Bródnowskiego, powinno być wła-
śnie radio. W pewnym momencie zaczęłam nagrywać siebie samą wyko-
nującą na wibrafonie różnego rodzaju sygnały radiowe. Sygnał radiowy 
(interval signal) jest czymś szczególnym, to krótki muzyczny przerywnik, 
sekwencja dźwiękowa – zazwyczaj są to kuranty, transmitowane pomiędzy 
audycjami, pozwalające słuchaczowi na zidentyfikowanie stacji radiowej, 
którą właśnie namierzył. Wybrałam różne sygnały radiowe z całego świa-
ta, między innymi z Radio Faroe Islands, Radio Berlin International czy 
z egzotycznego i odległego The Voice of the People of ho Chi Minh City. 
Wibrafon ma szczególne, niemal eteryczne właściwości. Poczułam, że jego 
brzmienie najbardziej odpowiada charakterowi tego projektu. W sumie 
dźwięki wydobywane z wibrafonu są podobne do oryginalnych kuranto-
wych sygnałów radiowych, ale mają jednocześnie większy rezonans, doda-
ją sygnałom czegoś nieziemskiego, sugerując pływanie w nieskończoności, 
doświadczanie głębokiej przestrzeni. Myślę, że rezultat emitowania tych 
dźwięków w przestrzeni parkowej może być dwojaki – po pierwsze dźwięk 
w takim miejscu sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi swojej obecności, 
cielesności, relacji do tego konkretnego miejsca, podczas gdy sugestywne 
właściwości tych melodii unoszą cię w miejsca zupełnie inne, poza tu i te-
raz, transportują na zewnątrz najbliższego otoczenia.

Mam wrażenie, że praca, którą zaproponowałaś w jakimś sensie organizuje 

dźwiękowo życie w parku – tamtejsze zdarzenia, gesty przechodniów, ich 

ruch. Do miejskiego soundtracku zostaje dodana nowa ścieżka, rzeczy zo-

stały przeorganizowane. Czy analizujesz swoje projekty pod kątem ich in-

teraktywności, możliwości użytkowania przez przypadkowych odbiorców? 

Czy mogą być one rozpatrywane pod kątem badań nad lokalnymi, kolektyw-

nymi potrzebami, czy też zupełnie przeciwnie – interesuje cię raczej kon-

frontowanie publiczności z czymś niespodziewanym i obcym? 

Praca została zaprogramowana w taki sposób, że włącza się w regularnych 
przedziałach czasowych – to tak jak gdyby w parku zamontować dźwię-
kowy, niewidzialny zegar, bijący co kwadrans. Myślę, że elementu za-
skoczenia nie da się wykluczyć, ale przez większość czasu dźwięk kuran-
tów jest kojący, raczej naturalnie wpisuje się w zastany krajobraz parku. 
Może przypominać inne zegary zainstalowane w przestrzeni publicznej, 
na skwerach czy peronach, podczas gdy jednak prawdziwy zegar ma swo-
ją jasno przypisaną społeczną funkcję, moje dźwiękowe interwencje służą 
raczej konserwowaniu i pobudzaniu pamięci. Ludzie mogą przypominać 
sobie moment szukania stacji radiowych, przedzierania się przez szumy 
i odnajdowania sygnałów poszczególnych stacji – co z pewnością ma swój 

emocjonalny, psychologiczny aspekt, poszukiwania dźwięku z przeszłości 
i rekonstruowania przypisanych mu zdarzeń.

Ze względu na twoje upodobanie do pracy z głosem ludzkim, często zdarza 

się że zostajesz bezrefleksyjnie wrzucona do szufladki z napisem „sound 

art”, łatwo dostrzec jest jednak rzeźbiarskie właściwości realizowanych 

przez ciebie prac. Ich materialność, waga, objętość, są trudne do „przeocze-

nia”. Mówi się, że jesteś jedną z niewielu artystek, które naprawdę wypeł-

niają każdy centymetr sześcienny galerii swoimi pracami. Czy pamiętasz 

kiedy postanowiłaś zająć się niewidzialnym materiałem jakim jest ludzki 

głos i dźwięki generowane przez instrumenty? Jakie były twoje motywacje?

Kiedy studiowałam na akademii sztuk pięknych specjalizowałam się wła-
śnie w rzeźbie. W pewnym momencie zaczęłam myśleć o śpiewie jako 
swego rodzaju rzeźbiarskim doświadczeniu – co dzieje się gdy wysyłasz 
swój głos w przestrzeń, co czujesz jednocześnie we wnętrzu twojego ciała. 
Fizyczne doznanie śpiewu doprowadziło mnie do myślenia o dźwięku jako 
formie rzeźbiarskiej – wydaje się, że był to naturalny rozwój mojej praktyki 
artystycznej. Idea wysyłania dźwięku w przestrzeń, a już zwłaszcza fakt, że 
pozbawiony ciała głos podróżuje dalej, sprawia, że powietrze wokół prze-
nika coś osobliwego, niezrozumiałego. Ta obecność może sprawiać, że do-
świadczasz moich prac jako coś, co posiada gęstość czy objętość. To bar-
dzo dla mnie interesująca sugestia, aby myśleć o nieobecności czy braku, 
jako o formie rzeźbiarskiej.

Fenomen obecności niewidzialnego ciała, materializującego się poprzez 

zarejestrowany dźwięk, prowadzi nas w bardziej upiorne, paranormalne re-

wiry. W ramach Biennale w Berlinie w 2006 roku zrealizowałaś pracę w prze-

strzeni cmentarza przy Auguststrasse. Czy są miejsca, w których nie chciała-

byś pracować, i to z powodów, których nie da się racjonalnie wyjaśnić?

Raczej nie. Z reguły staram się po prostu unikać miejsc, które wydają się 
być teatralne, zbyt przeładowane historią. Bardzo lubiłam pracować przy 
Auguststrasse, na starym wojskowym cmentarzu, myślę że traktowałam 
to miejsce bardziej jako park niż cmentarz. Zresztą tak traktują je Berliń-
czycy.

Niewątpliwe jednak jest coś niepokojąco mrocznego w „ścieżkach dźwięko-

wych”, za pomocą których edytujesz pejzaż wybranych przez siebie miejsc. 

Czy wynika to z potrzeby udramatyzowania banalnych, opatrzonych, często 

najzwyczajniej zaniedbanych zakątków współczesnych miast, który za po-

mocą twoich interwencji stać się ma bardziej „słyszalny”?

Tak, to prawda, niektóre z tych prac opartych na piosenkach, które przyku-
wają moją uwagę, są dość mroczne – niektóre z nich to przecież stare tra-
dycyjne ballady o mordercach. Ale to, co mnie przede wszystkim w nich 
fascynuje to fakt, że przetrwały one próbę czasu, a ich ponura aura prze-
noszona jest z pokolenia na pokolenie. Słowa tych pieśni są bardzo istot-
ne, ale kiedy stają się moimi instalacjami, ich znaczenie nie jest do końca 
czytelne. Słyszysz tylko skrawki poszczególnych zwrotek, słowa nakładają 
się na siebie, zlewają w niezrozumiałą całość – to bardziej całościowe do-
świadczenie obcowania z dźwiękową strukturą, która oparta jest na znanej 
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piosence. Wiem dokładnie o co ci chodzi, kiedy mówisz o „udramatyzo-
waniu” miejsca, kiedy sugerujesz, że zajmuję się dyrygowaniem ludzki-
mi emocjami. Kiedy śpiewam, próbuje jednak robić to w sposób nie-dra-
matyczny, pozbawiony zbędnych emocji, nawet niezamierzenie redukując 
złowieszczy aspekt tych pieśni. Chciałabym przede wszystkim zwrócić 
uwagę na konkretne miejsca, w sposób który dla publiczności jest wciąż 
czymś znajomym, zapoznanym.

Bardzo fascynuje mnie sposób w jaki pracujesz z muzyką popularną w naj-

bardziej przyziemnym jej wcieleniu, jak używasz popowego śmiecia – 

wszystkie te banalne, ckliwe, staroświeckie chwyty, teksty i melodie stają 

się nagle „prawdziwe” i ważne. Jestem ciekaw czym kierujesz się poszuku-

jąc materiału źródłowego do swoich wokalnych instalacji.

Wiele z moich inspiracji pochodzi z popularnych filmów, literatury, całe-
go świata kultury popularnej. Bardzo często jakiś materiał na który trafiam 
zostaje w mojej na głowie na długo, nie mogę się go już pozbyć. Kiedy roz-
wijam jakiś projekt najważniejszą rzeczą jest dla mnie zdecydować co bę-
dzie jego tematem, potem wszystko toczy się już o wiele łatwiej. Obecnie 
pracuję nad większym projektem dla londyńskiego The City, na zamówie-
nie Artangel, gdzie ważna była dla mnie cisza która zapada tam podczas 
weekendów oraz rola głosu ludzkiego na wczesnym etapie rozwoju nowo-
czesnego miasta. Te dwa zagadnienia doprowadziły mnie do badań nad 
muzyką renesansową w Anglii, nad ulicznymi nawoływaniami i pokrzy-
kiwaniami oraz czysto wokalnej formie madrygału, jako materiałach źró-
dłowych. Tą są obszary, których wcześniej nie znałam, ale po odnalezieniu 
właściwego tematu podążam za nim, badam go dokładnie. Póki co nagra-
nia do londyńskiego projektu przebiegają bardzo dobrze.

W instalacji Stracone odbicie, którą zrealizowałaś dla Münster, nawiązałaś 

do Opowieści Hoffmana – opery Jacquesa Offenbacha opowiadającej o tra-

gicznych miłościach poety, który zadurzył się m. in. w mechanicznej lalce, 

patrząc na nią przez magiczne okulary. Czy historię Hoffmana, któremu kur-

tyzana Giulietta kradnie jego własne odbicie, można odczytać jako przypis 

do twojej sztuki? Czy można zaryzykować hipotezę, że twoje prace oparte 

są na kuszeniu i uwodzeniu?

Tak, Sebastian, masz rację. Wiedziałeś dziś swoje odbicie w lustrze? Kolej-
na uwiedziona młoda dusza! A mówiąc poważne, nigdy nie próbuje zwo-
dzić kobiecym głosem. Oczywiście wiemy, że głos bez akompaniamentu 
może być ponętny, szczególnie jeśli śpiewa się w bardziej intymny spo-
sób. Byłam bardzo ostrożna śpiewając barkarolę z Opowieści Hoffmana 
w taki sposób, by nie była po prostu kusząca, chciałam stworzyć wrażenie, 
że śpiewam ją po prostu dla siebie – czyli dokładnie na odwrót niż zrobiła-
by to zawodowa operowa śpiewaczka. Poprzez swoje prace próbuję zachę-
cić ludzi do wyobrażenia sobie na nowo ich własnego otoczenia, w sposób 
który oparty jest bardziej na samoświadomości niż uwodzeniu i kuszeniu.

Ostatnio zaczęłaś pracować w swoich projektach z bardziej „abstrakcyj-

nym” materiałem. Głos ludzki jest w nich obecny coraz rzadziej. Przykładem 

jest instalacja dla obserwatorium w Radcliffe, czy powód naszego spotka-

nia, instalacja dla Parku Bródnowskiego. Czy myślisz że jest to kolejny etap, 

naturalna ewolucja twojej praktyki? Najpierw pozbywasz się namacalnych 

rzeźbiarskich materiałów, później porzucasz głos, ostatni ślad ludzkiego 

ciała obecny w dźwiękowych instalacjach...

Zaczęłam ostatnio pracować z instrumentami – fortepianem, rogiem. Na-
grywałam kompozycję pocierając palcami wilgotne krawędzie kieliszków. 
Nie traktuję tego jednak jako odejścia od tego czym zajmowałam się wcze-
śniej. Niezależnie od tego jaki będzie instrument, którego używam – może 
być to ludzki głos, albo cokolwiek innego, zdeterminowanego przez koncept 
projektu – zawsze głównym wątkiem jest cielesność. Ważna jest dla mnie 
ludzka obecność w nagraniu materiału dźwiękowego. Myślę, że zawsze jesteś 
w stanie wykryć ją w moich pracach, nawet jeśli głos jest nieobecny.

Wspomniałem wcześniej o twojej realizacji dla obserwatorium w Radclif-

fe. Opowiadając o niej powołałaś się na włoskiego fizyka Guglielmo Mar-

coniego, który zasugerował, że raz wytworzony dźwięk nigdy nie umiera 

– wybrzmiewa w nieskończoność jako fala dźwiękowa podróżująca przez 

Wszechświat. Jak odnosisz tą refleksję do swojej własnej praktyki? 

Myślę że idea duchów, snujących się tak długo jak tylko pamiętamy o nich 
jest niezwykle interesująca. Dokładnie tak samo jest z piosenkami. Tak 
długo jak ludzie je pamiętają i potrafią je zaśpiewać, nie mogą one ob-
umrzeć.

Susan Philipsz urodziła się w 1965 roku w Glasgow, w Szkocji; obecnie miesz-

ka i pracuje w Berlinie. Zajmuje się dźwiękiem, emisją głosu ludzkiego i jego 

relacjami z przestrzenią. Jej instalacje często powstają w odniesieniu do 

różnych elementów architektury: mostów, ruin, przejść podziemnych, par-

ków i cmentarzy. Jej prace prezentowano na wielu prestiżowych wystawach 

międzynarodowych, m.in. Manifesta 3 w Ljubljanie (2000) i 4. Biennale Sztuki 

w Berlinie (2006). W 2010 roku nominowana została do Nagrody Turnera, jed-

nej z najważniejszych nagród artystycznych na świecie. 

Wiele z moich inspiracji  →
pochodzi z popularnych filmów, 
literatury, całego świata 
kultury popularnej. Bardzo 
często jakiś materiał na 
który trafiam zostaje w mojej 
na głowie na długo, nie mogę 
się go już pozbyć.
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pRzEKRACzANIE 
GRANIC 
sTRoNY
Banu Cennetoğlu 
odnalazła punkt, w którym 
trudno oddzielić formę 
i treść, a granice książki 
nakładają się na granice 
państw. W przededniu 
jej udziału w Manifesta 
8, o poszukiwaniu 
alternatywnych sposobów 
dystrybucji i egzystencji 
dzieła oraz o książkach 
artystycznych, z artystką 
rozmawia Daniel 
Muzyczuk.

Banu 
Cennetoğlu

Masist Gül, Pavement Myth – The Life of the Pavement's Wolf 1 – 6, BENT 001, 2006, dzięki 
uprzejmości artystki
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Charakterystyczne dla twoich działań, jest testowanie różnych sposobów 

dystrybucji informacji. Jakie właściwości różnych mediów są dla ciebie 

szczególnie interesujące?

Przede wszystkim interesuje mnie to w jaki sposób różne konfiguracje in-
formacji potrafią generować nowe znaczenia podważające materiał źró-
dłowy. Interesują mnie także efekty takiego oddziaływania.

Większość twoich realizacji ma związek z produkcją i dystrybucją książek 

artystycznych. Opowiedz proszę o specyficznych dla tego formatu właści-

wościach. Jakie są jego ograniczenia oraz jakie możliwości daje artystom?

Jestem szczególnie zainteresowana właściwościami przestrzeni książki, 
którą można traktować jako autonomiczny obszar. Może on istnieć zupeł-
nie niezależnie od swojego twórcy. Interesuje mnie również fakt, że książ-
ka wymusza wspólną egzystencję różnych elementów w ramach pewnej 
sekwencji, jak w przypadku reprodukcji zdjęć w katalogach.

Tak, nawet jak złamiesz ten grzbiet książki, zostaną ci tylko porozrzucane 

strony, zapakowane w pudełko, które jednak dalej mają pewną kolejność, 

nawet jeśli jest ona losowa.

Jestem przywiązana do klasycznej budowy książki. Straszni Azjaci, moja 
książka z 2005 roku, to prawdopodobnie moje najbardziej bezpośrednie 
dzieło. Ta seria fotografii dokumentuje zwykłe sceny z Istambułu: anoni-
mowych mężczyzn, którzy siedzą lub relaksują się na terenach zielonych 
przy drodze łączącej europejską i azjatycką częścią miasta. Bezczynna 
obecność postaci, które nie są świadome, że są fotografowane, przywołuje 
ironicznie przeświadczenie o istnieniu zagrożenia z strony Turków ocze-
kujących na granicy Europy. Natomiast Katalog to praca, którą wykonałam 
do Tureckiego Pawilonu na Biennale w Wenecji w ubiegłym roku. Poka-
zuje różne podejścia równocześnie obecne w mojej praktyce. Po pierwsze, 
staje się bardzo funkcjonalnym, prostym katalogiem, który jak wiele ka-
talogów, stara się promować, próbuje pomóc, pokazać swą zawartość. To 
jest cel katalogu. Widzowie mieli zresztą możliwość zamówienia za darmo 
zdjęć z katalogu w czasie trwania wystawy.
Z drugiej strony jest to dzieło sztuki, więc ma rzeźbiarski, wyobrażeniowy 
aspekt. Wyobrażam sobie kruchość fotografii, swego rodzaju demokratyza-
cję wielu obrazów całkowicie oddzielonych od kontekstu, czy też całkowicie 
go pozbawionych. Tracą swoje korzenie i odzyskują kontekst w tym dużym 
ciele, które w rzeczywistości dezorientuje widza. To powoduje wiele wąt-
pliwości dotyczących szufladkowania, ograniczania, ujmowania w ramy, 
nadawania kontekstu, odczytywania obrazu w sytuacji gdy nie znamy jego 
pochodzenia. I stajemy naprzeciw wcześniejszych i późniejszych sekwen-
cji, które nie są pięknie obramowanymi dużymi obrazami, krajobrazami 
– oknami na ścianach galerii. W książce jednak zawsze musisz stawić czo-
ła sytuacji przed i po, szczególnie kiedy książka nie daje ci wystarczająco 
dużo informacji na temat snutej w niej opowieści. I wtedy jako widz musisz 
stworzyć swoją własną opowieść. Praca z formatem książki jest też niezwy-
kle ciekawa z punktu widzenia jej produkcji. To kontrolowane środowisko, 
a wszystko w książce staje się jego częścią. Jesteś zależny od innych ludzi, od 
drukarza, od procesu druku, od grubości papieru, od kleju.

Nie możesz również naprawdę kontrolować kontekstu, w którym ostatecz-

nie książka się ukaże.

Dokładnie, do tego zmierzałam. Kiedy książka już się ukaże, kiedy trafi 
na światło dzienne, nie masz nad nią żadnej kontroli. Ktoś ją weźmie, nie 
wiesz gdzie położy, gdzie będzie ją oglądał, kiedy będzie ją oglądał. Być 
może przez wiele lat będzie leżeć w plastikowej reklamówce i po kilku la-
tach ktoś ją weźmie do rąk. Zaczyna swoje życie, którego artysta nie może 
kontrolować. Wchodzi w bardzo bliskie relacje ze swym właścicielem, staje 
się bardzo aktywna i bliska właścicielowi, co rzadko zdarza się w przypad-
ku innych dzieł sztuki. Właściciele muszą ją dotknąć, przeczytać, pobyć 
z nią. Bardzo się to różni od sytuacji dzieła wiszącego na ścianie. Katalog 
na przykład wilgotnieje, wymiotuje klejem ze złączy na grzbiecie, tak jak-
by wchodzi w przestrzeń, ciągle się zmienia.

Interesuje mnie to, w jaki  →
sposób różne konfiguracje 
informacji potrafią generować 
nowe znaczenia podważające 
materiał źródłowy.

Banu Cennetoğlu: Katalog w Tureckim Pawilonie na Biennale w Wenecji w 2009 roku, dzięki 
uprzejmości artystki
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Twoje książki Katalog i Straszni Azjaci na dwa różne sposoby tworzą swego 

rodzaju demokratyczną przestrzeń. Obrazy są ułożone w horyzontalnej nar-

racji. Demokratycznie traktujesz obrazy jak i odbiorcę. Tworzenie książek ar-

tystycznych tworzy przestrzeń dystrybucji działającej na innych zasadach, 

w której każdy uczestnik przejmuje na koniec kontrolę nad komunikatem. 

Jest to sytuacja, która jest obca tradycyjnej przestrzeni wystawienniczej. 

Tak więc wewnątrz twojego projektu mają miejsce rzecz jasna dwa różne 

demokratyzujące walki.

Ta tendencja sięga historii książek artystycznych, w szczególności lat 70. 
i powstania wydawnictwa Printed Matter (założona w 1976 roku przez ar-
tystów związanych z Art Workers Coalition i działająca po dziś dzień or-
ganizacja poświęcona wydawaniu i dystrybucji książek artystycznych). 
Dokonała się demokratyzacja dystrybucji i obrotu dziełami, dzięki której 
każdy artysta, może sam tworzyć i prezentować swoje prace bez galerii, in-
stytucji, muzeów i innych zależności strukturalnych. Jednak po tych 40 la-
tach pewnie dzieła z tamtych czasów są horrendalnie drogie, są częściami 
kolekcji. Stworzony został rynek obrotu autorskimi książkami artystycz-
nych, który jest wykreowany i kreuje przecież dość specyficzny rodzaj fe-
tyszyzmu. Dlatego sceptycznie podchodziłabym do mitu demokratyzacji 
dystrybucji dzieł sztuki. 

Poza byciem artystką jesteś również wydawcą książek artystycznych. Twoja 

działalność na tym polu jest dość różnorodna: promujesz neo-konceptualną 

sztukę turecką, wydajesz książkę poświęconą tureckiej scenie punk oraz ko-

miksy Masista Güla, które są niezwykłym mixem sztuki outsidera z tureckim 

pop-artem. Jaka jest twoja strategia wydawnicza?

BAS jest przedsięwzięciem całkowicie poświęconym wydawaniu książek 
artystycznych. Chcemy pokazać w przeróżnych przykładach jak funkcjo-

nuje sztuka, a także jak artysta może wykorzystać przestrzeń książki, za-
drukowaną przestrzeń jako dzieło sztuki. Myślę, że to bardziej cel niż stra-
tegia. Każda książka to niezależne dzieło sztuki. Chciałabym zaznaczyć, że 
BAS to swego rodzaju dach. Masz bazę, która realizuje projekty pochod-
ne, a książka na temat sceny punk to jeden z nich. To przewodnik, pełna 
wywiadów księga archiwalna dotycząca sceny punkowej i podziemia w la-
tach 1978 – 1999. Bent, czyli serię w której ukazują się nasze książki, może-
my również rozpatrywać jako nieregularnie ukazujący się magazyn. Każdy 
odcinek wykonany jest przez innego artystę. Prócz faktu, że zostały opu-
blikowane w jednej serii nic ich ze sobą nie wiąże.
Pierwszą opublikowaną przez nas książką był Pavement Myth Masista Güla, 
który zmarł w 2003 roku, a za życia był znany jako aktor, a nie artysta wi-
zualny. Mieliśmy wątpliwości, czy możemy jego komiksy możemy określić 
jako książki artystyczne. Nie ma żadnej ścisłej definicji dla tego rodzaju dzia-
łalności artystycznej. Jednak przypadek Masista Güla jest szczególny, a jego 
inne prace oraz podejście do papieru i formatu książki pomogły nam pozbyć 
się tych wątpliwości. Bardzo troszczymy się o indywidualny charakter każdej 
z książek, o to żeby nie była podobna do jakiejkolwiek innej w serii. Staramy 
się także pracować z artystami, którzy nie robili wcześniej książek. Redaguje-
my serię, publikujemy ją, ale bardzo ciężko nazwać nas wydawnictwem.

Tak, przesadzałem, rzecz jasna.

Odrobinkę. Jako firma wydawnicza, mamy bardzo „chałupnicze” podejście. 
Rozsyłamy książki po całym świecie, od Japonii po USA i Europę: dwa eg-
zemplarze tu, pięć tam. Nasza działalność opiera się na szczególnym za-
angażowaniu naszym oraz osób które nas wspierają: artystów, redaktorów, 
drukarzy. Oni pracują, bo wierzą, że to ważne medium, które należy rozwi-
jać, szczególnie tutaj, gdzie nie mamy historii książek artystycznych.

Katalog na przykład  →
wilgotnieje, wymiotuje klejem 
ze złączy na grzbiecie, tak 
jakby wchodzi w przestrzeń, 
ciągle się zmienia.

Wnętrze BAS, Istambuł, fot. dzięki uprzejmości artystki
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Poza miejscem, poza produkcjami, mamy kolekcję. Mamy setki książek, 
których można dotknąć, doświadczyć perspektyw różnych artystów z róż-
nych epok. Nie chcę zabrzmieć jakbym zadzierała nosa, ale to jest jedyne 
miejsce w Turcji gdzie ludzie mogą te dzieła zobaczyć. Myślę, że to waż-
ne, że istnieje do nich dostęp. Nie przez Internet, ale dosłownie, fizycznie. 
Można je wziąć do ręki, poczytać, popatrzeć na nie, można spędzić całe 
dnie z nimi, jeśli się ma na to ochotę. Ale nie wszystko jest takie radosne. 
Pracujemy nad tym projektem od 2006 roku, a reakcje na niego są bardzo 
ograniczone, miłe, aczkolwiek ograniczone. Niewiele osób pisze ciekawe 
rzeczy o tym, co robimy.

Myślę, że możemy teraz powrócić do twojej pracy jako artystki, nie jako ku-

ratorki czy wydawczyni, i chciałbym pomówić o tematach, którymi się inte-

resowałaś w ramach projektu Fałszywy świadek / False Witness, czy w przy-

padku Listy. Zajmowałaś się tematami imigracji, uchodźców, tematami, 

które są ci, rzecz jasna bliskie, ze względu na twoje pochodzenie i obecne 

miejsce pracy. Jesteś w trochę podwójnej sytuacji, bo z tego co wiem, kształ-

ciłaś się w Amsterdamie.

Tak, najpierw w Paryżu, potem w Stanach, potem w Amsterdamie.

A więc miałaś okazję być na zewnątrz i wewnątrz. Granica i jej przekraczanie 

wydaje się jednym z twoich głównych zainteresowań.

To ogólny, wielki, ciężki temat. Taki temat gnębi. To stałe pytanie. Lista to 
był ogromny wysiłek. Zaczęłam swą pracę, kiedy odkryłam listę w Inter-
necie. Już wtedy pracowałam nad książką Fałszywy świadek, która doty-
czyła także emigracji, ale w dawnej Jugosławii. To temat bardzo popularny 
w świecie sztuki i to może być czasem bardzo frustrujące. Instrumentali-
zujesz te zagadnienia w sztuce, albo instrumentalizujesz sztukę w polity-
ce. Świat sztuki ma zdolność do usprawiedliwiania wszystkiego, a jeśli ja-
kieś wydarzenie ma bardzo polityczny wymiar, tym gorzej, bo kontekst 
staje się zbyt dominujący. 

Ale ty tworzysz katalogi.

Próbuję także odnosić się często do kontekstu, dlatego, że myślę, iż nie 
można naiwnie stworzyć czegoś dotyczącego dajmy na to stosunków raso-
wych między Niemcami a Polską, a potem pokazać to w galerii. Świado-
mość jest bardzo istotna. Należy zdawać sobie sprawę z tego co pokazujesz, 
w jakich warunkach, oraz w interesie jakiej ideologii jest takie przedsta-
wienie sprawy. To wszystko staje się częścią samego dzieła.
Lista prezentuje pełen spis 6336 osób, które zginęły na europejskich gra-
nicach od 1993 roku. Zobaczyłam listę na stronie United, która jest orga-
nizacją pozarządową z Amsterdamu (www.unitedagainstracism.org). Oni 
zajmują się prawami człowieka, uchodźcami i sprawami imigracyjnymi. 
Byłam przekonana, że musi być upubliczniona i od czasu, kiedy zaczęłam 
pracę nad tym projektem, czyli od 2003 r., szukałam sposobu na upublicz-
nienie zawartych w niej informacji. Nie chodzi o to, żeby była dostępna 
w Internecie. Strony są publiczne, ale korzystają z nich ludzie zaangażo-
wani, już interesujący się tematem, a ja chciałam zaangażować każdego 
przechodnia, sprawić żeby zmierzył się z istniejącą sytuacją. Czy się zain-

teresują tematem czy nie, to już inna sprawa, ale powinni mieć możliwość 
przeczytania choćby jednego zdania. Taki miałam cel.
Potem, po kilku latach i kilku odmowach ze strony władz holandii, posta-
nowiłam przenieść projekt na grunt sztuki. Miałam nadzieję, że przedsta-
wiciele tego świata zgodzą się zostać mediatorami i bilbordy z Listą staną 
w Amsterdamie. Chciałam wywołać dyskusję.

I jakie były reakcje na Listę?

Bardzo, bardzo różne, co było dosyć frustrujące na początku, potem stało 
się bardziej interesujące. Spodziewasz się bardzo wiele, dlatego, że praco-
wałeś nad tym od lat, myślisz, że stanie się cud. A tymczasem ludzie mają 
swoje życie, swoje priorytety. W chwili, kiedy bilbordy się pojawiły, spo-
dziewałam się, że świat się zmieni. Ale świat się nie zmienił. Dalej wierzy-
my w wagę tego projektu, więc kontynuowałam go. Zaproszono mnie na 
Biennale w Atenach w 2007. Zaoferowałam im Listę i opublikowali ją całą. 
16 stron przetłumaczonych na grecki, i umieścili tuż obok dodatku spor-
towego, co dla mnie było bardzo ważnym sposobem dystrybucji, bardziej 
wydajnym, bo można było natknąć się na nią przy stole jedząc śniadanie, 
na biurku, tak po prostu…

Ludzie byli niejako zmuszeni na to spojrzeć.

Jesteśmy oczywiście przepełnieni traumami i katastrofami, ale ten mate-
riał jest niezwykle mocny, nawet jeśli się przeczyta jeden opis. Otrzymali-
śmy bardzo wiele reakcji, ludzie kontaktowali się ze mną, by opowiedzieć 
jak ważnym przeżyciem było dla nich przeczytanie Listy.
Za każdym razem rozważam znaczenie i treść, lecz przede wszystkim swo-
ją własną rolę.w

Banu Cennetoğlu (ur. 1970) mieszka i pracuje w Istambule. Cennetoğlu posłu-

guje się drukiem i fotografią: Jestem zainteresowana performatywną stroną 

fotografii, gdzie widz może skonfrontować się z zawartością dzieła poprzez 

jego aspekt formalny – mówi artystka. W latach 1996-2002 mieszkała i praco-

wała w Nowym Jorku. Studiowała psychologię i fotografię na Spéos w Pary-

żu. W latach 2002-2003 była na rezydencji w Rijksakademie w Amsterdamie. 

W 2006 zainicjowała powstanie BAS – przestrzeni w Istambule, gdzie zajmuje 

się kolekcjonowaniem i produkcją książek. Reprezentowała Turcję na 53 Bin-

nale Sztuki w Wenecji. Brała udział w 5 Berlińskim Biennale. W tym roku bierze 

udział w Manifesta 8.

www.b-a-s.info

Świat sztuki ma zdolność do  →
usprawiedliwiania wszystkiego.
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uNIfoRm, 
KTóRY 
IsTNIEJE 
W CzAsIE
Nieustannie oferuje 
się nam wizje tego, 
kim moglibyśmy być, 
ale nie jesteśmy. Ja 
natomiast staram 
się pytać w swoich 
projektach: kim 
naprawdę jesteś? 
Czego naprawdę, 
ale to naprawdę, 
potrzebujesz? 
– z Antje Kalus 
rozmawia Agata 
Pyzik.

Antje 
Kalus

Antje Kalus: z cyklu 3D stitche
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W twojej pracy przecinają się dizajn, architektura i projektowanie mody. Di-

zajn czy wzór, jest niejako łącznikiem pomiędzy nimi. Co łączy takie projek-

ty jak Pokój do Palenia w Schloss Solitude w Stuttgarcie, instalację świetlną 

i projekty strojów?

Zaczęłam od studiowania architektury w Dreźnie i pracowałam jako archi-
tekt przez kilka lat. Jednak szybko zrozumiałam, że architektura daje mi za 
mało, że tego rodzaju praca mnie ogranicza. Rozpoczęłam więc studia pro-
jektowania mody w Berlinie. Zawsze wydawało mi się, że moda w ciekawy 
sposób zbliża się do sztuki, porusza się na jej obrzeżach. Zrobiłam dyplom 
i zdecydowałam się pracować jako architekt-freelancer, a w tym samym 
czasie realizować inne swoje projekty.

To ciekawe, że zaczęłaś od architektury. W twoich projektach uderza mnie, 

jak radzisz sobie z przestrzenią, interakcjami wewnątrz obrazu, pomiędzy 

wewnątrz/zewnątrz, bez względu na to w jakim akurat medium pracujesz, 

nieważne, czy to jest tkanina, czy instalacja. Przeczuwałam, że musi stać za 

tym edukacja architektoniczna.

Moje podejście jest zawsze w jakiś sposób przefiltrowane przez architek-
turę. Nieważne, czy zajmuję się projektowaniem tkaniny, czy przestrzeni, 
interesuje mnie zwłaszcza relacja dwójwymiarowości i trójwymiarowości, 
to, czym są środki, narzędzia, jakimi ktoś się posługuje w przedstawianiu 
przestrzeni. Technologia i prace, które w jej wyniku powstają, są ściśle ze 
sobą związane. Tradycyjne odejście w architekturze polega na tym, że masz 
jakiś pomysł i tworzysz plan, według którego następnie skonstruowany zo-
stanie budynek. Narzędzie ma swoje ograniczenia. Współczesne podejście 
do architektury, tworzenie trójwymiarowych modeli, digitalizacja, fakt, że 
tworzysz obiekt w komputerze niczym rzeźbiarz, wymaga kompletnie in-
nych narzędzi dla stworzenia przestrzeni. Wielokrotnie myślałam o relacji 
pomiędzy tkaniną i narzędziami, jakich używam do projektowania. Masz 
więc tradycyjne metody przygotowywania strojów z dwuwymiarowych 
wykrojów, które zszywasz i tworzysz z nich trójwymiarowy obiekt, ubra-
nie. Kiedy tworzę dzianinę, mogę manipulować każdym poszczególnym 
szwem, to ja produkuję materiał, decyduję o tworzonej przestrzeni. Różne 
moje prace mają ze sobą punkty wspólne. Na przykład, zarówno przy in-
stalacji świetlnej i projektowaniu ubrań, odkrywałam relację pomiędzy ry-
sunkiem i przestrzenią.

Twoje przejście z architektury do sztuki interesuje mnie też ze względu na 

pewne „uproszczenie” sposobów operowania na poziomie czysto technicz-

nym. Sposoby projektowania współczesnej architektury potrafią być bardzo 

zaawansowane. Ponadto, to jest wielki biznes, w który zaangażowane są 

wielkie pieniądze i odpowiedzialność. Oczywiście to prawdopodobnie złu-

dzenie, bo kto powiedział, że praca manualna jest „mniej skomplikowana” 

od zaawansowanych programów projektowania komputerowego. Czym się 

zajmowałaś jako architektka i co ostatecznie okazało się w architekturze 

ograniczające?

Jeśli przyjrzy się współczesnej architekturze, widać, że aplikacja nowocze-
snych środków technicznych jest nieco dyskusyjna. Zmierza się w kierun-
ku tworzenia raczej marek i „ikon”. To tylko jeden z wątków. Mnie fascynu-

Mówimy o ubraniu, że jest  →
„drugą skórą” dla ciała, 
architektura jest trzecią.

Antje Kalus: z cyklu 3D stitche
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ją nowe możliwości dawane przez projektowanie trójwymiarowe. Jednak 
przy moich pracach po prostu muszę używać rąk, ponieważ ich wykonanie 
przy użyciu maszyny byłoby niemożliwe. Maszyna wciąż nie jest wystar-
czająco dokładna. Praca manualna pozwala na wykonanie znacznie bar-
dziej złożonych projektów i kształtów, które następnie dopasowuję do cia-
ła. W ten sposób ciało wchodzi w dialog z powierzchniami, które udaje mi 
się wykreować. Dlatego też przeniosłam się do architektury. Ciało też jest 
przestrzenią. Mówimy o ubraniu, że jest „drugą skórą” dla ciała, architek-
tura jest trzecią, tak więc można je traktować podobnie, ale w innej skali. 
W tej chwili polegam na pracy rąk. Ma to tę przewagę nad pracą na archi-
tekturze, że mogę zapanować nad wszelkimi niuansami przestrzeni. Ręko-
dzieło nie jest więc moim celem, chwilowo na nim polegam, bo to jedyny 
sposób na osiągnięcie tego, na czym mi zależy. Jednak, gdyby znalazła się 
technologia, która mi dopowiada, zwróciłabym się do niej natychmiast.

Interesująca jest ta różnica skali. Architektura zakłada użycie wielkiej infra-

struktury, nieporównywalnej do zaprojektowania ubrania.

Oczywiście. Architektura to znacznie bardziej skomplikowany organizm. 
Musisz wziąć pod uwagę estetykę, konstrukcję, technologię, sprzęt potrzeb-
ny do zbudowania budynku. W tym sensie projektowanie mody jest reduk-
cją skomplikowania. Jednak stwarza ono możliwości odkrywania i kształ-
towania przestrzeni, które byłyby niemożliwe w architekturze. Nie musisz 
np. myśleć o konstrukcji, ponieważ to ludzki szkielet dostarcza konstruk-
cji. Bierzesz pod uwagę uwarunkowania pogodowe, to, że ciało oddycha, 
poci się, marznie etc. i łatwiej się z tym uporać, niż w architekturze. Zysku-
ję w ten sposób przestrzeń nowej eksploracji, używając systemu jednostek, 
„komórek”, które mogą łączyć się w większe całości. W projekcie z dziani-
nami, rysunki i fotografie są niemal instrukcją, jak tkać samemu, jak zapro-
jektować nowe wymiary przestrzeni. Dlatego mnie interesuje raczej anty-
moda, staram się nazywać to „projektowaniem stroju”, a nie modą.

Ten wymiar przestrzenny jest ciekawy, bo jest bardzo uniwersalny. W pro-

jektach strojów jest istotne, że zostały zaprojektowane dla poszczególnych, 

konkretnych osób. Proponujesz ograniczenie w miejsce nadmiaru oferowa-

nego przez firmy odzieżowe. Jednak wiemy, że moda jest sama ogromnym 

biznesem, pewnie jeszcze większym, niż architektura! Narażonym na wsze-

lakiego rodzaju wynaturzenia (śmiech). Ubrania są obiektem pożądania, bo 

oferują nam rzekomą zmianę osobowości, są też wyznacznikiem statusu 

społecznego i szeregu innych prerogatyw. Formy sprzedają nam wizerun-

ki, stąd też projektowanie ubrań nie jest zajęciem niewinnym… Poza tym, 

nie obawiasz się, że ktoś ci zarzuci, że zajmujesz się czymś tak „błahym”, 

jak moda? Albo, że może to służyć tylko wybranym? Z drugiej strony inte-

resujące jest to napięcie jakie wytwarza się miedzy artystą produkującym 

„dzieła sztuki”, a tobą decydującą się wytwarzać ubrania i statusem same-

go ubrania. A może właśnie ten ciekawy dwuznaczny status „pomiędzy” cię 

interesuje?

To bardzo głębokie pytanie. Część, którą ci właśnie opisałam, to abstrak-
cyjne rozważania, jak geometria, jest włączona w tworzenie przestrzeni, 
planowanie, ale także jak można odwrócić ten projekt, zaczynając od two-

rzenia przestrzennego jak rzeźbiarz i tworzenia na tej podstawie dwuwy-
miarowego rysunku. To jest bardzo ważne, ale interesuje mnie też, czym 
ubranie może być dla każdej poszczególnej osoby w wymiarze praktycz-
nym. Dotykamy tutaj tzw. projektu Uniformów. Nie miałam jednak two-
rząc go na myśli uniformów „społecznych”. Chodzi mi o uniform istnieją-
cy w czasie. Stworzyłam modularny system ubrań noszonych przez jedną 
osobę, do dowolnego zestawiania, który istnieje w czasie. Dodajesz lub 
odejmujesz kolejne warstwy, które staram się, aby tworzyły zestaw na cały 
rok. Cykl trwa już 6 lat i miałam już kilka ciekawych doświadczeń. Po-
prosiłam o udział kobietę i mężczyznę. Jednak z mężczyzną okazało się to 
całkowitą porażką (śmiech). Mężczyzna chciał, żeby zestaw został ustalo-
ny raz na zawsze i żeby nie musiał myśleć o nim nigdy więcej. Chciał do-
stać garnitur, który można będzie nosić przez cały rok, następnie uprać 
w pralce, potrząsnąć nim, i żeby wyglądał jak nowy. Nie mam nic przeciw-
ko funkcjonalności, sama chcę, żeby moje ubranie było praktyczne. Jednak 
nie zgadzam się z tym, że nie powinno się myśleć o własnym ubraniu – po-
winno się o nie dbać. Ubrania nie powinno się lekceważyć.

To ciekawe, że różnice genderowe natychmiast musiały się ujawnić przy 

ubraniach!

Oczywiście, przeprowadziłam szereg rozmów z osobami, z którymi współ-
pracowałam. Główne pytanie brzmiało zawsze: czego naprawdę, ale to na-
prawdę potrzebujesz? Poza oczywiście ofertami, które nieustannie dosta-
jemy od przemysłu modowego? Nieustannie oferuje nam się wizje tego, 
kim moglibyśmy być, ale przecież nie jesteśmy! Natomiast ja proszę ich 
o odpowiedzenie na pytanie, kim naprawdę są i czego naprawdę potrze-
bują, co ich odpowiednio reprezentuje. W czym naprawdę dobrze się czu-
ją. Nie chodzi mi więc o dostosowywanie się do czegoś, ale raczej produ-
kowanie czegoś: w pewien sposób musisz sobie wytworzyć obraz samego 
siebie. Na podstawie rozmów z uczestnikami robiłam rysunki i prototypy. 
Mężczyzna bardzo narzekał już w czasie prób, nie miał cierpliwości, mu-
siałam ukończyć prototyp bez niego. Jednak był pod wielkim wrażeniem 
efektu końcowego. Podkreślam to, bo wydaje mi się, że zbyt często jeste-
śmy przyzwyczajeni do bycia konsumentami, do tego, że przychodzimy do 
sklepu, patrzymy na jakieś obrazy, które mówią nam: możesz być tym albo 
tym, i wybieramy. Nie wiemy już, jak to jest tworzyć coś dla siebie, a prze-
cież sto lat temu wszyscy chodzili do krawca.

Nigdy nie jest się  →
niezależnym. Nie można się 
oderwać od społeczeństwa, 
jesteśmy jego częścią.
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W tym projekcie także znajdziesz zasadnicze wartości, jakimi się kieruję 
w mojej pracy. Mogłabym z łatwością wytworzyć przedmioty nadające się 
do galerii, pozbawione jakiejkolwiek funkcji, jednak potrafię wytwarzać 
tylko obiekty, które są w jakiś sposób użyteczne. Na tym polega dziwna sy-
tuacja z moimi projektami, ludzie nie wiedzą, co z nimi zrobić. Kiedy wi-
dzisz rysunki, możesz pomyśleć, o, to jest sztuka. Oczywiście, jest cała dys-
kusja o tym, czym sztuka może być, jak może wyglądać.
Może to właśnie jest najważniejszy wniosek, jaki płynie z mojego projek-
tu Uniformów. Staram się „odnaukowić” sztukę, pozbawić ją aury. Podob-
nie dzieje się jednak w przypadku mody jako takiej. Większość ludzi za 
najważniejsze, najbardziej drogie im ubrania uważa te, które zakłada raz, 
może dwa razy w roku. Ja za to staram się powiedzieć, że najważniejsze są 
rzeczy, których używamy codziennie. Staram się odebrać rzeczom ten od-
świętny status. Nie pociąga mnie tworzenie wymyślnych krojów. Nie szu-
kam niezwykłości, czy raczej znajduję niezwykłość w codziennym życiu.

Twój projekt brzmi bardzo modernistycznie. Począwszy od tego, że mówisz 

o niezwykłości ukrytej w zwyczajności, czy samym systemie modularnym, 

który jest przecież wzięty od takich kolosów modernizmu, jak Le Corbusier, 

czy konstruktywiści. I przecież sami konstruktywiści tworzyli i projektowali 

także ubrania, moda została dowartościowana przez artystów awangardo-

wych, którzy projektowali nowoczesne wzory, tkaniny, przedmioty codzien-

nego użytku, sprzęt kuchenny, które miały służyć „nowemu człowiekowi”, 

wyzwolonemu po rewolucji.

Konstruktywiści mieli przecież na celu sprowadzenie sztuki do życia co-
dziennego, czy raczej uczynienie życia równie niezwykłym jak sztuka. 
Oczywiście jest to dyskusyjne, skoro z drugiej strony, to jest tak elitarny 
projekt i bardzo kosztowny. Nie możesz zarobić na danym projekcie, jeśli 
wykorzystujesz go zaledwie kilka razy dla jednej osoby, staje się to niesa-
mowicie drogie. Istnieje z pewnością sprzeczność pomiędzy utopijną wi-
zją, w której taki system ubierania się mógłby działać, a jego możliwą de-
mokratyzacją. Demokratyzacja pozwala ci na użycie więcej, niż jednego 
ciała i pojedynczego sposobu użycia.

Z drugiej strony możesz po prostu powiedzieć, że zamiast zadowolić klien-

ta masowego, starasz się zaspokoić potrzeby kilku osób, ale w najbardziej 

twórczy sposób. Możesz też przekonać innych, że w istocie nie potrzebują 

oni setek ubrań kupowanych w centrach handlowych, ale zaledwie jedne-

go, które mogą odmiennie zestawiać i nosić codziennie. Wbrew pozorom, to 

byłoby bardziej ekonomiczne! Nie chodzilibyśmy co sezon do sklepów mod-

nych marek, żeby kompletować garderobę zgodnie z wymogami najnowszej 

mody, ale moglibyśmy być bardziej świadomi tego, co nosimy.

Takie podejście byłoby tańsze i bardziej zrównoważone! To samo dzieje 
się, kiedy ubranie trochę się niszczy, pruje, można je naprawić, zamiast ku-
pować nowe. Ludzie przestali nawet myśleć, że mogą coś naprawić.

Byłoby wspaniale, gdyby taka postawa stała się znowu popularna. Być może 

tak się z konieczności stanie, w końcu, choć jeszcze nie w Polsce, mamy kry-

zys finansowy, a cyniczni politycy starają się przywoływać erę tuż powojen-

Antje Kalus: Instalacja, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, 2010
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ną i „surowość życia”. Jednak może rzeczywiście przestaniemy tyle kupo-

wać, bo nie będzie nas na to stać. Wracając jednak do projektu: problemem 

jest to, że tak niewiele osób o nim wie, pozostaje on niszowy, choć powinien 

być masowy. Co byś zrobiła, gdyby ktoś się do ciebie zgłosił z prośba zapro-

jektowania dla niego zindywidualizowanego stroju?

Długo odmawiałam, widząc, jak praca jest problematyczna! Musiałam za-
cząć iść na więcej kompromisów, także związanych z postawą konsumencką, 
sprostania oczekiwaniom. Problemem jest właśnie to, że ciągle muszę komuś 
odmawiać. Może rozwiązaniem byłoby zrobienie malej kolekcji. Z drugiej 
strony ważne jest, żeby podkreślić, że ten system modularny nie jest żadnym 
więzieniem, jeśli nie lubisz jakichś zestawień, możesz je po prostu odrzucić, 
jeśli coś ci się nie podoba, nie noś tego. Sama mam ubrania, które dokładnie 
podpadają pod kategorię „w nieustannym ruchu”, noszę je od lat. Albo od-
wrotnie, kupujesz coś, co ci się podoba, a po jakimś czasie okazuje się, że nie 
pasuje to do ciebie. Tak samo jest z moim projektem: jeśli coś z upływem cza-
su przestaje pasować do swojego własnego obrazu siebie, możesz to odrzu-
cić. Strój powinien odpowiadać ci od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W mojej 
sukience uprawiałam kiedyś jogging przez cały dzień, po czym spojrzałam 
w lustro i powiedziałam do siebie: tak, to ty, to do ciebie pasuje. Ubranie jest 
przecież częścią naszego życia. Chcę tworzyć właśnie takie elementy życia, 
które z tobą pozostaną. To trochę utopijne i tak jest z każdą przestrzenią w ży-
ciu, jaką sobie tworzymy. Także aspekt negocjacji, dopasowywania do tego 
przynależy. Jest utopijny także ze względów finansowych.

To tak, jakbyś mówiła potencjalnym użytkownikom tych ubrań, spróbuj so-

bie odpowiedzieć na pytanie kim, naprawdę jesteś, nie staraj się być kimś 

innym. Coraz trudniej jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzebu-

jemy, bo życzenia wmawiają nam firmy i reklamy.

Nigdy nie jest się niezależnym. Sama zupełnie nie jestem niezależna. Nie 
można się oderwać od społeczeństwa, jesteśmy jego częścią. Oprócz tego, 
że rynek wysyła ci wiadomość, że masz zmieniać się co sezon, są także dłu-
gofalowe tendencje. Zmienia się cała sylwetka. Nie jestem jeszcze w tym 
momencie, projekt trwa 6 lat.

Używasz także szczególnej palety kolorów. To są znaczące barwy: czarny 

szary, niebieski.

Staram się nie narzucać żadnej ideologii. Te barwy są oczywiście bar-
dziej ponadczasowe. Nie narzucałabym niczego, ale np. czarny jest najbar-
dziej głębokim kolorem. W pewnym sensie czarny jest kolorem oporu. Pi-
sze o nim Theodor W. Adorno w Teorii estetycznej, dla niego jest to kolor 
sprzeciwu. Oczywiście czarny jest też kolorem egzystencjalistów (śmiech). 
Jednak mnie tak naprawdę nie interesują wzory, mimo że tyle ich tworzę. 
Chodzi mi o wykreowanie w ten sposób kształtu. Kształt ma swoją eks-
presję.
Chciałabym jednak podkreślić, że nie interesuje mnie subiektywność! 
Moja praca nie ma, paradoksalnie, wymiaru osobistego, nie ma wyrażać 
niczego. Nie interesuje mnie przekaz ani znaczenie! Interesuje mnie obec-
ność w danej przestrzeni, to się liczy, i to konkretnej przestrzeni. Kiedy 
tworzyłam instalację świetlną w Zamku w Stuttgarcie, musiałam się po-

starać, żeby nie stworzyć przypadkiem efektu „nawiedzonego domu”. Inte-
resuje mnie swego rodzaju tautologia pomiędzy mną i przestrzenią. Chcę, 
poprzez manipulowanie przestrzenią wrzucić obserwatora w sam jej śro-
dek. Chcę, żeby się w niej zagubił i szukał w niej tego jednego, jedynego 
punktu, z którego przestrzeń, którą tworzę zyskuje pożądany przeze mnie 
efekt. To trochę jak film. Szukasz swojego punktu widzenia, każdy przeży-
wa to inaczej. Albo jak renesansowe techniki malarskie czy architektonicz-
ne. Przemieszczanie się w przestrzeni miało być efektem cielesnym. Nie 
chodziło mi o grę cieni. To ty tworzysz przestrzeń, którą ja ci podsuwam, 
daję pewne narzędzia, których możesz użyć.
Istotny jest też fakt, że wywodzę się ze sztuki użytkowej. Chcę, żeby prace 
miały wydźwięk wręcz industrialny, ale też były jak najbardziej interdyscy-
plinarne, trudno je było umiejscowić.

Interesuje cię też bezcelowość. Napisałaś, że „Bezcelowość tworzy obiekty 

jedyne w swoim rodzaju”.

Interesuje mnie wielowymiarowość. Temu służą wzory – ukazują geome-
tryczne możliwości zaaplikowane ciału. Staram się myśleć, że moje pra-
ce są „ewolucyjne” – dopasowują się do tego, co już istnieje i przemienia-
ją wraz z rzeczywistością.

Antje Kalus pracuje na styku architektury, mody i sztuk wizualnych. Zajmuje 

się pojęciem przestrzeni w wymiarach geometrycznym, czasowym oraz spo-

łecznym, np. analizując ubiory z punktu widzenia architekta lub tworząc ar-

chitekturę poprzez projektowanie tkanin. Studiowała architekturę w Dreźnie 

i projektowanie mody w Berlinie. Pracowała m.in. w Christoph Mäckler Archi-

tekten, jako scenograf współpracowała z Berlińską Operą Kameralną. Jej pra-

cę dyplomową wyróżniono nagrodą Mart Stam Prize (2007) i prezentowano na 

wystawie w Kunstlerhaus Bethanien. 

www.antjekalus.de

Nie interesuje mnie  →
subiektywność! Moja praca 
nie ma wyrażać niczego. Nie 
interesuje mnie przekaz ani 
znaczenie.
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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; Stowarzyszenie A KuKu Sztuka,  ul. Armii Krajowej 24; GDAńSK Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, www.laznia.pl; Galeria Gablotka, Stocznia Gdańska, ul. Doki 1, Budynek Dyrekcji, II 

pietro; 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; GORZÓW WIELKOPOSKI Klub MCK Magnat ul. 

Drzymały 26. www.emceka.pl; Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, www.mosart.pl;  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; KATO.BAR ul. 

Gliwicka 3; KIELCE Galeria Winda, pl. Moniuszki 2b, www.kck.com.pl; KONIN Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; 

KOSTRZYń NAD ODRĄ Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34, www.kostrzyn.pl/kck KOSZALIN HO::LO studio ul. 

Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl; Pracownia Projektowa MJM, 

ul.Artylerzystów 6c; Pracownia Architektoniczna, ul. Szymanowskiego 6/10; KONSTANCIN-JEZIORNA Galeria f150, ul. Ścienna 

150, Bielawa KRAKÓW Artpol, Zacisze 14, www.art-pol.org; Barwoteka ul. Gertrudy 19, www.barwoteka.pl; Drukarnia Kolory, 

ul. Starowiślna 51, 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

burn_prasa_notes_110x205_v1.indd   1 10-09-10   11:11

księgarnia tematyczna

Aleksandra Wasilkowska „Witryna”, 2008-2009, fot. Jan Smaga, archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

a: Pańska 3, 00-124 Warszawa
t: 0048 22 5964040
e: ksiegarnia@muzeumproqm.pl
w: muzeumproqm.pl
 b: muzeumproqm.blogspot.pl

Wiedza rośnie. 

okladka63.indd   2 9/16/10   3:16:04 PM



158     notes.63 CZYteLniA

63

63

wrzesień | 
październik
2010

no
te

s.
na

.6
.ty

go
dn

i.n
r.

62
 | 

w
yd

aw
ni

ct
w

o 
be

zp
ła

tn
e 

| I
SS

N
 / 

17
30

-9
40

9

B
u

n
tin

g
 / p

a
n

G
e

n
e

ra
to

r / P
o

la
ris / P

h
ilip

sz / 736 K
m

 / C
e

n
n

e
to

ğ
lu

 / K
a

lu
s

Ideały gną się 
pod naporem masy
HEATH BUNTING

Dźwięk nigdy nie umiera
Susan Philipsz
Moja praca 
nie ma wyrażać niczego 
Antje Kalus
Świat sztuki ma zdolność do 
usprawiedliwiania wszystkiego 
Banu Cennetoğlu
Z widokiem na Koniec Świata 
Stach Szabłowski 
o Polaris Kuby Bąkowskiego

+
736 Km – ze sztuką do wsi 
i miasteczek

panGenerator 
– naprawdę nowe media
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