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2    notes.65 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–93	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

94–101 RECYCLING	CAŁKOWITY
 O wyprawie do indyjskiego złomowiska w Alang, gdzie zdemontowano 

statki wybudowane w latach 80. w Stoczni Gdańskiej, z dziennikarzem, 
reporterem i podróżnikiem Maxem Cegielskim rozmawia Paulina 
Jeziorek.

102–111 PATAEKONOMIA	W	PRAKTYCE
 Pataekonomia to nad-użycie różnego rodzaju form ekonomicznych, 

wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem. O tym, jak 
najskuteczniej (nad)używać ekonomii na polu sztuki, z ekspertem w tej 
dziedzinie Jankiem Simonem rozmawia Joanna Turek.

112–119 ZA	FOTOGRAFIĘ!
 Bardziej od tego, co widać na zdjęciach zajmuje nas to, co one w sobie 

ukrywają i co one zasłaniają – technologie, ludzkie działania związane 
z przechowywaniem zdjęć, ich katalogowaniem, obrabianiem, 
niszczeniem i odtwarzaniem, rozmowy, które prowadzimy wokół 
fotografii – z Markiem Krajewskim i Rafałem Drozdowskim, autorami 
wydanej właśnie książki Za fotografię! W stronę radykalnego programu 
socjologii wizualnej, rozmawia Kaśka Maniak.

120–125 KONIEC KONCEPCJI ROMANTYCZNEJ
 Oleksiy Radynski, aktywista działający na polu polityki i sztuki 

w Kijowie, założyciel pierwszego zagranicznego klubu „Krytyki 
Politycznej”, opowiada Agacie Pyzik o trudnościach i nadziejach na 
zmiany w tamtejszym życiu kulturalnym i społecznym.
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TYPESPOTTING. 
WARSZAWA

Artur Frankowski
Gdzie w mieście można znaleźć najciekawsze 

formy liternicze i napisy? Subiektywna analiza 
krajobrazu typograficznego Warszawy. Szyldy, 

tablice i inskrypcje - przykłady z przeszłości 
i teraźniejszości miasta w ciągłej 

transformacji.

 

PRZEMYŚLEĆ  
U/ŻYCIE.  PROJEKTANCI. 

PRZEDMIOTY.  ŻYCIE SPOŁECZNE 
Monika Rosińska

Ja bardzo chętnie produkuję przedmioty. Ale dla-
czego je produkuję i czym jest przedmiot... Dlaczego 
polscy dizajnerzy mają trudność z odpowiedzią na 

najprostsze pytania dotyczące ich zawodu? Czy 
projektując myślą o użytkownikach, czy o ekspozycji 

swoich projektów na wystawach? Czy w takiej sy-
tuacji polski dizajn ma szansę na dobrą jakość? 

Sojolożka Monika Rosińska stawia diagnozę, 
przy okazji przedstawiając teorię 

i praktykę dizajnu.

   
 

   HANDMADE. PRACA 
RĄK W POSTINDUSTRIALNEJ 

RZECZYWISTOŚCI
red. Marek Krajewski

Jakie znaczenie dla współczesnego człowieka 
ma praca rąk? O tym, co można zrobić rękoma 

i po co nam tak naprawdę ręczna robota 
piszą naukowcy zajmujący się badaniem 

społeczeństwa.

ODSZKOLNIĆ 
SPOŁECZEŃSTWO  

Ivan Illich
Najważniejsza książka w dorobku jednego 
z najoryginalniejszych myślicieli XX wieku. 
Społeczeństwo bez szkoły, czyli takie, które 

samodzielnie tworzy sieci nauczania. Dosko-
nała lektura na czas debaty o przyszłości 

edukacji, kultury, nauki.

W
 stronę radykalnego program

u socjologii w
izualnej

Rafał Drozdowski, Marek Krajewski

W stronę radykalnego programu 
socjologii wizualnej
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126–135 DEBILIADA.	WYTWÓR	IDEOLOGII
 Projekt zrealizowany na warszawskim osiedlu Dudziarska latem 

tego roku był dość prosty. Na ściany stojących tam bloków artysta 
naniósł ogromne czarne murale. Jednak media odnotowały, że sztuka 
nie łagodzi obyczajów, a mieszkańcy nie są od tego szczęśliwsi. 
Z Grzegorzem Drozdem, autorem projektu, o intencjach artysty i tym 
co się wydarzyło, rozmawia Alek Hudzik

136–147 KLĄTWOTWÓRCZY	I	STRUKTURYZUJĄCY
 Pałac Kultury i Nauki działa jak pryzmat, przez który przechodzą 

miejskie fenomeny. Wpływa na przestrzeń Warszawy, i mieszkańców 
miasta. Wiedzie życie wewnętrzne i zewnętrzne. Z Michałem 
Murawskim, antropologiem kultury z Uniwersytetu w Cambridge, który 
pisząc doktorat o relacjach między architekturą a ideologią dogłębnie 
zbadał Pałac Kultury, podczas spaceru po Pałacu rozmawiają Bogna 
Świątkowska i Joanna Turek.

148–155 PRZEDMIOTY	I	WIDOKI
 Wymyślamy – wybieramy rzeczy, ustawiamy je na co dzień w różnych 

konfiguracjach. Mamy określone wizje własnej przestrzeni oraz 
przedmiotów ją wypełniających. Nasze rzeczy zaświadczają o nas, 
projektujemy więc nimi swoje otoczenie – z Agnieszką Grodzińską 
rozmawia Adam Fuss.

156–163 PIĘKNA	STRUKTURA	W	PRZESTRZENI
 Uznaję termin piękno za podstawową właściwość pracy. Zajmują mnie 

przemiany definicji piękna, jakim ulegała ona przez stulecia, i sposób, 
w jaki piękno wytwarza poczucie porządku i kontroli nad czyimś 
życiem – mówi izraelska artystka Toony Navok w rozmowie z Agatą 
Pyzik.

164–177 EFEKT	ŚNIEŻNEJ	KULI
 W ramach rzucania moich kul śniegowych chcę zająć się 

zaszczepianiem pomysłów, które odświeżą ludzki sposób myślenia – 
deklaruje Joanna van der Zanden, dyrektorka artystyczna istniejącego 
do niedawna holenderskiego Platform21, w rozmowie z Agnieszką 
Pinderą.

178–195 EFEMERYCZNOŚĆ	JEST	WARTOŚCIĄ
 Kiedy jest jeden kurator i ma sprzeczne myśli, to z samym sobą 

nie dyskutuje. Nas była trójka, więc moment negocjowania 
i konfrontacjibył ciekawy i budujący - o pracy nad wystawą Nie śpimy!, 
która była prezentacją prac kilkunastu najciekawszych artystów 
młodego pokolenia w plenerach Zielonej Góry, opowiadają jej 
kuratorzy Magdalena Nowak i Stanisław Welbel..

196 GDZIE	BYWA	NOTES
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KIEDY  
MARCHEWKA	 
STAJE	SIĘ	KIJEM

fortuna zaczyna się od drobnej trans-
akcji, The Carrot Workers Collective 
(Londyn) Kiedy marchewka staje się 
kijem, Krystian Szadkowski (Bruksela 
/ Poznań) Odzyskać edukację, Radi-
cal Educational Collective (Lublana) 
Poza fabrykami wiedzy, Kuba Mikur-
da (Kraków) Analiza „Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki”.
Obradom Zjazdu towarzyszą otwarte 
dla publiczności popołudniowe wy-
darzenia: wystawa Jana Simona Czte-
ry przedsięwzięcia pataekonomiczne 
prezentująca założenia ekonomii 
alternatywnej oraz premiera nowe-
go tłumaczenia głośnej książki ivana 
illicza Odszkolnić społeczeństwo. 
Na wystawie Jana Simona zaprezen-
towany zostanie m.in. Zollskulptur 
– rzeźba wykonana z przemycanych 
papierosów, część projektu Krótki 
przegląd wiedzy dotyczącej syste-
mów gry w totolotka. Zmagania umy-
słu ze światem oraz prezentowana 
podczas wystawy w Muzeum Sztuki 
w łodzi praca Lagos transfer. W dys-
kusji towarzyszącej premierze nowe-
go tłumaczenia książki ivana illicha 
Odszkolnić społeczeństwo udział we-
zmą Jan Sowa, Przemysław Czapliński 
oraz Piotr Laskowski.
WUW 2010 realizowany jest z dotacji 
od m.st. Warszawy •

Drugi Zjazd Wolnego Uniwersyte- ɿ
tu Warszawy pod tytułem Przemysły 
kreatywne i fabryki wiedzy: analiza 
i opór poświęcony będzie namysło-
wi nad zmianami zachodzącymi w 
polu nauki i sztuki. W trzydniowym 
spotkaniu udział wezmą edukatorzy, 
artyści, aktywiści i teoretycy kultury 
z całej Europy. W trakcie Zjazdu opra-
cowane zostaną studia konkretnych 
problemów – przyjmą one formę kry-
tycznej analizy uwarunkowań syste-
mowych w perspektywie porównaw-
czej. Tegoroczny Zjazd WUW-u służyć 
ma mapowaniu mechanizmów oporu 
oraz poszukiwaniu alternatywy wo-
bec zmieniania uniwersytetów i nie-
zależnych instytucji kultury w efek-
tywne, nastawione na zysk przedsię-
biorstwa. 
Zjazd ma formę półotwartą – udział 
w seminariach możliwy jest jedynie 
po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba 
miejsc jest ograniczona. 
Program: Matteo Pasquinelli (Berlin) 
Na ruinach kreatywnego miasta, To-
masz Szkudlarek (Gdańsk) Społeczeń-
stwo wiedzy i jego robotnicy, Critical 
Practice (Londyn) „Culture in Com-
mon” na przykładzie Critical Practice, 
Kaja Pawełek (Warszawa) Kiedy po-
wołanie staje się zawodem, Microsil-
lions (Genewa) Kultura warsztatów 
„fly in – fly out", Magdalena Rek-Woź-
niak (łódz) Piknik dla meneli?, Piotr 
Kowzan (Gdańsk) Pedagogika długu, 
Heath Bunting (Bristol), Milionowa 

7–9.12 | Warszawa, solec, ul. solec 44 | www.wuw2010.pl
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PAKT  
DLA  
KULTURY

Stasińska) oraz panel dyskusyjny: Czy 
demokracja jest możliwa bez kultu-
ry?(prowadzenie: Edwin Bendyk i Da-
riusz Gawin).
Obywatele Kultury to nieformalny 
i woluntarystyczny ruch obywatelski 
na rzecz zwiększenia nakładów na 
kulturę do co najmniej 1% budżetu 
państwa oraz zmiany zasad zarzą-
dzania i finansowania kultury. Oby-
watele i obywatelki kultury organizu-
ją otwarte spotkanie ok. 250
liderów świata polityki, kultury i biz-
nesu, podczas którego zostanie ogło-
szony projekt Paktu dla Kultury – ma 
on być dla społeczeństwa tym, czym 
dla gospodarki był projekt Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w okresie mię-
dzywojennym. •

– Przekonani, że kultura i poziom  ɿ
uczestnictwa w niej są kluczowy-
mi czynnikami, od których zależy 
jakość demokracji, jakość życia in-
dywidualnego i społecznego oraz 
dynamika rozwoju kraju, spotykamy 
się, by przedstawić do publicznej de-
baty Pakt dla kultury. Ma on na celu 
określenie działań zmierzających do 
poprawy jednostkowego i społecz-
nego uczestnictwa w kulturze.  Pakt 
będzie uchwalony podczas Kongresu 
Obywateli Kultury wiosną 2011 r. – 
deklarują organizatorzy.
Oprócz prezentacji Paktu będą miały 
miejsce dwa wykłady: Idea paktów 
społecznych (Jerzy Hausner), Wyklu-
czenie z kultury na przykładzie kry-
zysu czytelnictwa w Polsce (Beata 

11.12, g. 12–17 | Warszawa, Kino Kultura, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 | 
www.obywatelekultury.pl

CZYTANKI  
DLA  
ROBOTNIKÓW	SZTUKI

kreatywne i dzięki temu są opłacane? 
Czy złożone strategie przetrwania 
wypracowywane przez ludzi, którzy 
wypadli z rynku pracy, także można 
nazwać kreatywnością? Czy katego-
rie zaczerpnięte z neoliberalnego dys-
kursu da się zastosować do doświad-
czeń ludzi, którzy znaleźli się poza 
polem jego widzialności? Czy pojecie 
kreatywności da się jeszcze odzyskać 
dla krytyki społecznej? Czy wciąż 
posiada ono wywrotowy potencjał, 
w jaki wielu chciałoby wierzyć? W od-
powiedzeniu na postawione pytania 
pomogą badania etnograficzne Toma-
sza Rakowskiego, który wraz z Anną 
Zawadzką poprowadzi spotkanie.
Wolny Uniwersytet Warszawy to no-
madyczny ośrodek interdyscyplinar-
nych studiów, krytycznej refleksji, 
niezależnego myślenia o sztuce i spo-
łeczeństwie. WUW działa równolegle 
wobec oficjalnych ośrodków edukacji 
artystycznej i uniwersyteckiej. Jego 
zasadą jest łączenie teorii z praktyką 
oraz kultury z jej społecznym kon-
tekstem. WUW jest nieformalnym 
centrum badawczym, w którym eks-
perymentuje się z różnymi formami 
tworzenia i przekazywania wiedzy.
Projekt realizowany z dotacji od m.st. 
Warszawy •

Grudniowe  ɿ Czytanki dla robotni-
ków sztuki – cykliczne spotkania or-
ganizowane przez Wolny Uniwersy-
tet Warszawy – poświęcone będą te-
matowi kreatywności. Na pierwszym 
z nich, zatytułowanym Przymus kre-
atywności uczestnicy zastanowią się, 
jak kreatywność – pojęcie pierwotnie 
związane z polem sztuki – wkroczyła 
w świat pracy, by stać się społeczną 
koniecznością. Ten, kto nie jest kre-
atywny, nie jest interesujący, cieka-
wy, wart poznania, wart docenienia. 
Tak rozumiana kreatywność wzmaga 
proces estetyzacji życia codziennego 
i ideę „stylu życia” jako dzieła sztuki. 
– Na spotkaniu zastanowimy się, jaka 
jest geneza postulatu „kreatywno-
ści”, w jakich dyskursach postulat ten 
wyrósł, czym jest społeczny przymus 
kreatywności, kto może mu sprostać 
i jakie są warunki możliwości „by-
cia kreatywnym”. Zastanowimy się 
również, co dzieje się z tymi, którzy 
do grona „kreatywnych” wstąpić nie 
mogą – zapowiada prowadząca spo-
tkanie Anna Zawadzka.
Kreatywność wykluczonych będzie 
tematem kolejnego spotkania. Choć 
kreatywność jest wszem i wobec po-
stulowana, ćwiczona na przeróżnych 
warsztatach i szkoleniach, nie każdy 
jej rodzaj jest dostrzegany i wyna-
gradzany. Co decyduje o tym, które 
praktyki zostają rozpoznane jako 

14.12; 21.12; godz. 18:30 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 
| www.wuw2010.pl
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REDEGUSTACJA

ty po paru dniach nad całością zaczął 
się unosić nieprzyjemny zapach. Być 
może z powodu nie dość dokładnie 
zalakierowanych w jednym z tortów, 
kurzych nóżek.
Luxus powraca, bo dziś społeczeń-
stwo wydala z siebie jeszcze piękniej-
sze śmieci i odpadki niż 20 lat temu. 
Finalny efekt w sposób nieznaczny 
różni się od pierwowzoru. Pewne 
wartości są jednak nieprzemijają-
ce – ludzie dalej chcą konsumować 
w nieograniczony sposób, a przesyt 
i szaleństwo w dalszym ciągu prze-
słaniają nam to, co oficjalnie deklaru-
jemy jako sens naszego życia. •

Grupa Luxus po prawie 20 latach  ɿ
powraca z wystawą Pokaz wyrobów 
cukierniczych o przedłużonym okre-
sie trwałości. Pierwszy pokaz miał 
miejsce w nowo otwartej, galerii miej-
skiej we Wrocławiu. Luxus celebro-
wał nim nadejście nowych czasów: 
nieograniczonej wolności, radosnej 
zabawy i ogólnej prosperity. Suto za-
stawione stoły uginały się od sztucz-
nych tortów i ciast, które na dodatek 
jeszcze kręciły się, świeciły i wydawa-
ły rozkoszne dźwięki. Rozanielona 
publiczność w swoim zachwycie po-
sunęła się nawet do skonsumowania 
paru mniejszych elementów. Nieste-

21.12–14.01 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl

LINIA

związki rysunku z malarstwem, foto-
grafią i filmem.
– Celem pokazu – deklarują kura-
torzy – jest stworzenie mapy alter-
natywnych sposobów ujęcia sztuki 
rysowania w XX wieku. Na wystawie 
pokazani zostaną artyści z różnych 
stron świata, wśród nich swoje pra-
ce zaprezentuje dwoje Polaków: 
Edward Krasiński – jeden z twórców 
polskiej neoawangardy lat 60. i 70. 
oraz Monika Grzymała, która specjal-
nie na wystawę przygotowała rzeźbę 
site specific pt. Untitled (Skeleton of 
a drawing). •

Jak zmieniło się postrzeganie ry- ɿ
sunku jako medium sztuki na prze-
strzeni XX wieku? Szczegółową odpo-
wiedź na tak postawione pytanie kon-
struuje nowojorska wystawa On Line, 
na której zgromadzono około 300 
prac. Historia XX-wiecznego rysunku 
rozpoczyna się wraz z jego tradycyj-
ną definicją wiążącą go z płaszczy-
zną kartki. Stawką przezwyciężenia 
tradycji staje się więc przekroczenie 
dwuwymiarowości: linia wychodzi 
poza papier i wkracza w przestrzeń, 
łącząc rysunek z rzeźbą, instalacją 
i tańcem. Wystawa szeroko opisuje 

do 7.02 | nowy jork, Museum of Modern Art, ul. 11 West 53rd | www.moma.org

PRZETWORY

cania, dzielenia się rzeczami. Czło-
wiek XXi wieku tonie w wyprodu-
kowanych, zużytych i uzbieranych 
przedmiotach. Rzadko kiedy zdajemy 
sobie sprawę z procesu czy podróży, 
jaką przechodzi przedmiot, zanim 
trafi w nasze ręce. To dlatego dizajn, 
który respektuje ekologię, szanuje 
środowisko naturalne, połączony 
z recyklingiem, czyli powtórnym wy-
korzystaniem materiałów, stał się 
mocną tendencją światowego wzor-
nictwa. Przetwory są okazją do wy-
miany pomysłów pomiędzy wszystki-
mi, którzy chcą promować ideę recy-
klingu jako alternatywę dla masowej 
konsumpcji i jako formę sztuki – prze-
konują organizatorzy.
W tym roku będzie można oglądać 
przetwory wykonane m.in. przez 
takich twórców jak: El Ultimo Grito, 
Refunc, Basurama, Tom Price, Joel De-
germark, Antonio Scarponi, Mantas 
Lesauskas czy studenci z Royal Colle-
ge of Art. •

Ze starego nowe. Ze znanego  ɿ
nieznane. Z używanego premiera. 
Zaskocz nas, zaskocz samego siebie. 
Pozwól materii uruchomić swoją 
wyobraźnię, spójrz na nią tak, jak 
jeszcze nikt nie patrzył: z ukosa, spod 
nosa, przez ramię. Myśl funkcjonal-
nie. Przetwory to dizajn, nie trash 
art. Funkcja, nie marzenie – oto kilka 
wskazówek dla miłośników dizaj-
nerskiego recyklingu, którzy wezmą 
udział w tegorocznych Przetworach.
To już piąta edycja Rezydencji Twór-
czego Recyklingu, w tym roku jej za-
sięg będzie międzynarodowy. Na za-
proszenie organizatorów, przy wspar-
ciu instytutów Kulturalnych, Ambasad 
z Anglii, Holandii, Francji, Hiszpanii. 
Litwy, Szwecji, Włoch do Warszawy 
przyjadą artyści z tych krajów i wspól-
nie z artystami polskimi przemienią 
nikomu niepotrzebne surowce wtór-
ne w nowe, użyteczne przedmioty.
– istniejemy w obiegu kupowania, 
używania, kolekcjonowania, wyrzu-

10–12.12 | Warszawa, Zakłady PZo (soho Factory), ul. Mińska 25 |  
www.przetworydesign.com
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to w jakąś całość, zawiera regularno-
ści? W spotkaniu wezmą udział Mo-
nika Pasiecznik i Sebastian Cichocki, 
których będę prosił o opowiedzenie 
o perspektywie klasycznej związanej 
z krytycyzmem Schönberga oraz pol-
skiej sztuki krytycznej. W spotkaniu 
uczestniczyć będą także Tomek Saci-
łowski i Michał Mendyk, którzy z ko-
lei będą mówili o wychodzeniu sztuki 
i muzyki poza obręb klubów, galerii 
i filharmonii – tłumaczy pomysłodaw-
ca cyklu Michał Libera. Seminarium 
Krew na liściach będzie kontynuowa-
ne od kwietnia przyszłego roku. •

Ostatnie spotkanie z cyklu  ɿ Krew 
na liściach pt. Populizm poświęcone 
będzie postaci Corneliusa Cardewa 
oraz podsumowaniu dotychczaso-
wych ośmiu spotkań. Podczas rocz-
nego seminarium jego uczestnicy 
rozmawiali o muzyce z różnych per-
spektyw: teorii muzyki, krytyki sztu-
ki, socjologii i filmoznawstwa.
– Chcę, byśmy spróbowali zebrać 
najważniejsze wątki, o których była 
mowa w tym roku, i zastanowić się 
niejako od nowa: czym może być mu-
zyka krytyczna? Czy wiemy coś więcej 
na ten temat po roku? Czy układa się 

14.12, godz. 18:00 | Warszawa, Galeria Zachęta, plac Małachowskiego 3 |  
www.zacheta.art.pl

KREW	 
NA  
LIŚCIACH

NOWE	 
PIĘTRO

Wojciechowski pod pseudonimem 
fattombo zajmujący się grafiką użyt-
kową i typografią; studio projekto-
we Beton (Marta i Lech Rowińscy) 
– autorzy projektu tarnowskiego 
kościoła Votum Aleksa, który został 
nominowany do prestiżowej nagro-
dy architektonicznej Miesa van der 
Rohe’a; dizajner Paweł Jasiewicz, 
współzałożyciel studia Kompott, 
który w swojej pracy chętnie nawią-
zuje do rzemieślniczych rozwiązań, 
wykorzystując tradycyjne materiały, 
przede wszystkim drewno. •

Organizowany przez miesięcznik  ɿ
„Architektura Murator” i Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
cykl spotkań Nowe piętro to comie-
sięczne prezentacje młodych archi-
tektów, dizajnerów i grafików z róż-
nych środowisk. Dla twórców jest to 
okazja, aby przedstawić swoje prace 
i plany, dla publiczności – szansa na 
spojrzenie w przyszłość, w której dzi-
siejsze projekty wywierać będą real-
ny wpływ na rzeczywistość.
Na grudniowym spotkaniu swoje 
pomysły zaprezentują: grafik Tomasz 

15.12, godz. 18:00 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 |
www.artmuseum.pl

fattombo, plakat shit happens series 001, 2010 / www.fattombo.pl
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WYSTAWA	 
JESIENNA

jącą wystawę grafiki Ferdynanda Szy-
puły w Pawilonie Plastyków. To ona 
stała się inspiracją do zainstalowania 
charakterystycznych plafonów na su-
ficie, systemu stelaży wystawowych 
typowych dla lat 60., zaaranżowania 
kawiarni z zapleczem i ladą chłodni-
czą oraz stworzenia na szybach gale-
rii informacji wizualnej w stylistyce 
lat 60. W sali stanęły fikusy i paprotki, 
bez których nie mogło się obyć żadne 
PRL-owskie wnętrze. Na wystawie 
znajdują się dzieła sztuki z tamtych 
lat, m.in. rzeźby Franciszka Sukna-
rowskiego i Ewy Wąsikiewicz-Wolnic-
kiej, tkanina Haliny Gocyły-Kocyby, 
grafiki Edwarda Biszorskiego i Ferdy-
nanda Szypuły oraz prace malarskie 
m.in. Czesława Wieczorka i Andrzeja 
Gilmana, a także prace samego Ro-
berta Kuśmirowskiego. •

Wystawa jesienna ɿ  to najnowszy, 
autorski projekt Roberta Kuśmirow-
skiego, który artysta zrealizował z oka-
zji 50-lecia Galerii Bielskiej. Kuśmirow-
ski nawiązał w nim do stylistyki wnę-
trza otwartego w 1960 roku Pawilonu 
Plastyków w Bielsku-Białej. Projekt 
nie odwzorowuje wiernie wnętrza 
bielskiego BWA, raczej oddaje klimat 
tamtych lat, przywołując w aranżacji 
wystawy wiele elementów typowych 
dla bielskiego Pawilonu Plastyków. 
Dolną salę Galerii Bielskiej BWA arty-
sta zamienił w salę ekspozycyjną z lat 
60. z charakterystycznym wnętrzem, 
meblami, wyposażeniem kawiarni, 
rekwizytami, a także dziełami sztuki 
z tamtego okresu.
Aranżując przestrzeń wystawienni-
czą, Kuśmirowski wykorzystał archi-
walną fotografię z 1962 roku, ukazu-

do 31.12 | Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11 | www.galeriabielska.pl

Pawilon Plastyków w Bielsku-Białej, wystawa grafiki Ferdynanda Szypuły, 1962, fot. Adam 
Jasiński (retusz – Robert Kuśmirowski)

POZA	ZIEMIĄ

Literacka fantazja podbudowana tu 
została olbrzymią jak na tamte cza-
sy wiedzą autora o Kosmosie. Jego 
przewidywania potwierdziły relacje 
kosmonautów radzieckich z wypraw 
na kolejnych Sojuzach. Jeden z nich, 
A. Leonow, utrwalił swoje wrażenia 
w rysunkach, które posłużyły za ilu-
stracje do książki”.
Michał Gayer (ur. 1984) jest absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach, obecnie asystentem w pra-
cowni malarstwa. Współtworzył enig-
matyczną grupę Ośmiornica. Mieszka 
i tworzy na Śląsku.•

Michał Gayer jakiś czas temu  ɿ
wszedł w posiadanie popularno-
naukowej książki Poza Ziemią na-
pisanej przez jednego z pionierów 
astronautyki, twórcę modelu teorii 
ruchu i budowy rakiety kosmicznej 
Konstantego Ciołkowskiego (1857-
1935). Książka wydana po raz pierw-
szy w 1907 r. opisywana jest przez 
artystę tak: „Jest to jedyna powieść 
fantastyczno-naukowa Ciołkowskie-
go, ojca światowej kosmonautyki. Pi-
sana w początkach XX wieku przed-
stawia wizję lotów kosmicznych 
w 2017 roku z niezwykłą trafnością. 

18.01-15.02 | Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | www.funbec.eu

Michał Gayer, z cyklu Poza Ziemią, 2010
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W	CO	WIERZĄ	 
ARTYŚCI

żartobliwe, ironicznie zdystansowa-
ne lub zaangażowane. Chcielibyśmy 
pokazać, w co wierzą artyści pracują-
cy w postsekularnej rzeczywistości, 
czym kierują się w swoich artystycz-
nych, politycznych, etycznych i prak-
tycznych wyborach, co determinuje 
podejmowane przez nich decyzje 
dotyczące spraw istotnych i błahych 
– tłumaczy kurator Kamil Kuskowski. 
Na wystawie swoje prace zaprezen-
tują: Wojtek Bąkowski, Maurycy Go-
mulicki, Dorota Nieznalska, Laura 
Pawela, Karol Radziszewski, Marta 
Pszonak, Leszek Knaflewski, Tatiana 
Czekalska i Leszek Golec. •

Autorzy wystawy  ɿ Credo, w co 
wierzą artyści, wychodząc naprzeciw 
współczesnym fenomenom religijno-
ści takim jak: powrót do tradycyj-
nych form wiary, wzrost znaczenia 
teologii politycznej oraz uznanie re-
ligijności za istotny czynnik w sztu-
ce, stawiają pytanie o współcześnie 
rozumiany przedmiot wiary. Tytuł 
wystawy, który zaczerpnięty został 
z języka chrześcijaństwa, przekracza 
zarówno religijny, jak i antyreligijny 
dogmatyzm. 
– Chodzi nam o indywidualne wyzna-
nie sformułowane w dowolny sposób: 
intymne lub oficjalne, poważne lub 

Marta Pszonak: Jednorożec, fot. Marta Zając

do 10.12 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl

50  
OBRAZÓW

Smalcerz, kuratorka wystawy.
Przywołanie najważniejszych – zda-
niem kuratorki – obrazów z minione-
go półwiecza jest okazją nie tylko do 
przypomnienia dorobku galerii, ale 
także do dyskusji i badań nad rolą 
sztuki w rozwoju społeczeństwa.
Wśród wybranych dzieł znajdują się 
prace m.in. Stanisława Fijałkowskie-
go, Urszuli Broll, Andrzeja Urbanowi-
cza, Andrzeja Szewczyka, Natalii LL, 
Krzysztofa Zarębskiego, Wilhelma 
Sasnala, Karoliny Zdunek. •

Wystawa prezentuje 50 obrazów  ɿ
wybranych z kolekcji Galerii Bielskiej 
BWA.
– Każdy z nich pokazywany był już 
kiedyś w przestrzeni tej galerii, te-
raz zaistniał w innej konfiguracji, 
nabierając nowych znaczeń. Słowo 
obraz jest tu rozumiane jako wy-
cinek nieruchomej płaszczyzny – 
a więc malarstwo, rysunek, grafika 
i fotografia, z pominięciem obrazu 
ruchomego, w postaci wideo czy 
performansu – podkreśla Agata 

Wilhelm Sasnal: Rower damski, rower męski, olej, płótno, 2x70x70cm, 1999, fot. Archiwum 
Galerii Bielskiej

do 31.12 | Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11 | www.galeriabielska.pl
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OBSESJA  
SZCZEGÓŁU

pracy i wypoczynku architekta. Z ko-
lei wideo wyświetlane na ekranach 
ukazuje Calovskiego podejmującego 
obsesyjną próbę zrealizowania ma-
rzenia japońskiego wizjonera. Pro-
jekt Obsessive Setting powstał spe-
cjalnie dla Galerii Żak | Branicka i jest 
kontynuacją pracy Master Plan, którą 
Calovski pokazywał na wystawie Ma-
nifesta 7 oraz w Book 3 – Lapses przy-
gotowanej dla tureckiego pawilonu 
na Biennale w Wenecji.
Prace Yane’a Calovskiego nawiązują 
do sztuki konceptualnej i niemal za-
wsze odwołują się do pewnego ści-
śle określonego kontekstu. Artysta 
pracował w Stanach Zjednoczonych, 
Japonii, Holandii i Macedonii. Jego 
ostatnie indywidualne wystawy to: 
Ponder Pause Process (a Situation) 
w Tate Britain (2010) i Hollow Land/
Master Plan w Kunsthalle w Kolonii 
(2009). •

Wydarzeniem, do którego nawią- ɿ
zuje wystawa Yane’a Calovskiego, 
jest trzęsienie ziemi z 1963 roku. Na-
wiedziło ono i kompletnie zniszczyło 
stolicę Macedonii Skopje. W 1965 roku 
grupa japońskich architektów na cze-
le z Kenzō Tange stworzyła nowator-
ski projekt odbudowy miasta. Choć 
plany te nigdy w pełni nie zostały 
zrealizowane, Calovski odwołuje się 
do ich wizji, śledząc przepaść pomię-
dzy utopijnym marzeniem o idealnej 
przestrzeni miejskiej a kolektywną 
rzeczywistością jego realizacji.
Obsessive Setting tworzy archiwum 
niezrealizowanych możliwości. Pra-
ca bezpośrednio nawiązuje do pier-
wotnego projektu Skopje. instalacja 
składa się z szuflad, ekranów i luster. 
W tych pierwszych zgromadzone 
zostały rysunki, fotografie i teksty 
dotyczące japońskiego projektu. 
Artysta zaprojektował także pokój 

Yane Calovski: Obsessive Setting, 2010,  dzięki uprzejmości galerii Żak Branicka

do 29.01 | Berlin, Galeria Żak | Branicka, ul. Lindenstrasse 35 | www.zak-branicka.
com

NIE  
TYLKO  
CIAŁO

urzeczywistnienia pragnień szukamy 
w świecie zewnętrznym, erotyzm 
nieodłącznie związany jest z tym, co 
wewnętrzne.
Kolejny istotny problem, który odsła-
nia wystawa Not Just the Body, But…, 
to zjawisko upowszechniania się por-
nografii. W jaki sposób wolny dostęp 
do materiałów pornograficznych prze-
kształcił obraz naszej seksualności? Je-
śli erotyzm wpisany jest w społeczną 
tresurę ciała, to czy sztuka może prze-
kraczać granice, które ciału i obiektowi 
pożądania narzuca pornografia?
Na wystawie będzie można zobaczyć 
prace m.in. dwóch polskich artystów: 
Dominika Lejmana i Piotra Wyrzy-
kowskiego. •

W jakie współczesne kody kul- ɿ
turowe wpisana jest nasza seksual-
ność? Jak sztuka ujmuje erotyczność? 
To tylko niektóre pytania, na które 
usiłują odpowiedzieć artyści zapro-
szeni na wystawę Not Just the Body, 
But… Fizyczne piękno ciała to nie 
jedyny czynnik, który determinuje 
naszą atrakcyjność. Doświadczenie 
podpowiada nam, że erotycznych 
fantazji nie stymuluje wyłącznie wi-
dok nagiego ciała. Jakie są zatem inne 
„sygnały”, które generują erotyczne 
napięcie?
Artystów biorących udział w projek-
cie interesuje przede wszystkim spo-
sób, w jaki obiekt pożądania konstru-
owany jest w naszych myślach. Choć 

Dominik Lejman: Afterparty, akryl na plotnie, wideo, 200x240cm, 2009

26.11–26.12 | Berlin, Galeria ConcentArt, ul. Kreuzbergstrasse 28 |  
www.concentart.org
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OGRÓD	 
MARZEŃ

jak i nowoczesności. Odwołują się 
do zbiorowej pamięci, ale też kreują 
obraz przyszłości. Tytułowy Ogród 
marzeń odzwierciedla wielogatun-
kowość działań artystów: od malar-
stwa, poprzez formy przestrzenne 
– w tym instalacje wideo – fotogra-
fie, performans, aż po nowe media. 
Wszystkie formy wypowiedzi poru-
szają problem tożsamości Albańczy-
ków w kontekście kultury i historii 
Europy. •

Wystawa prezentuje dotychczas  ɿ
nieznaną polskiemu odbiorcy sztukę 
współczesną z Albanii. To okazja do 
opowiedzenia o losach narodu rzuco-
nego w wir bezkompromisowej wal-
ki wielkich i zaborczych interesów 
ideologii, ekonomii i władzy, która 
unieważnia ludzkie wartości. Bagaż 
historyczny staje się inspiracją dla ję-
zyka, jakim operuje albańska sztuka 
współczesna. Prace artystów z tego 
kraju nawiązują zarówno do tradycji, 

Ardian isufi, z cyklu Umbraum Theatrum, 2009

10.12–27.02 | Bydgoszcz, Galeria BWA, ul. Gdańska 20 | www.galeriabwa.
bydgoszcz.pl

BRZUCH  
ATLASA

nym, dziwacznym, seksualnym, bla-
gierskim, sarkastycznym, unikalnym, 
perwersyjnym, humorystycznym, od-
chylonym, spektakularnym, ekscen-
trycznym, podskórnym, nieprzyzwo-
itym, fantastycznym, groteskowym, 
niewiarygodnym, osobliwym, wyna-
turzonym, absurdalnym, tandetnym, 
magicznym, oburzającym, złowiesz-
czym, nieodpowiedzialnym… 
Brzuch Atlasa to trzeci projekt przy-
gotowany przez Józefa Robakow-
skiego dla Galerii Atlas Sztuki. W 2008 
roku artysta zrealizował tu indywidu-
alną wystawę zatytułowaną Manifest 
energetyczny, w ubiegłym roku zaś 
przygotował on ekspozycję zbiorową 
Kolekcja zdarzeń, sztuka istnieje poza 
obrazem… prezentującą fragment ko-
lekcji Dariusza Bieńkowskiego.•

Na wystawie  ɿ Brzuch Atlasa Józef 
Robakowski pokaże, w pogrążonej 
w ciemnościach przestrzeni wysta-
wienniczej, prace ponad 30 artystów. 
Większość z nich powstała niezależ-
nie od wystawy, często są to prace 
pochodzące z kolekcji Galerii Wymia-
ny, choć będą także dzieła stworzone 
specjalnie na tę okazję, jak choćby to, 
które wspólnie z więźniami jednego 
z łódzkich zakładów karnych przy-
gotował Grzegorz Drozd. Widz, aby 
zobaczyć ekspozycję, zmuszony jest 
poruszać się z latarką w ręku.
– Teraz – zapowiada artysta – nad-
szedł czas na przejawy sztuki nieobli-
czalnej, operację mentalną realizo-
waną w geście: nieprzewidywalnym, 
fenomenalnym, kosmicznym, niepo-
spolitym, rewolucyjnym, szczegól-

do 23.12 | Łódź, Galeria Atlas sztuki, ul. Piotrkowska 114/116 | www.atlassztuki.pl

z wystawy Brzuch Atlasa, fot. dzięki uprzejmości Galerii Atlas Sztuki
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TO	JUŻ	 
ZOSTAŁO 
NAZWANE

projekt stanowi antytezę dla wy-
stawy Nazwij to, jak chcesz. Zawsze 
chciałam to zrobić, która miała miej-
sce w Galerii Entropia. Ekspozycja nie 
ogranicza się do samej prezentacji 
obrazu – obejrzenie prac będzie wy-
magało od odbiorcy wysiłku i zaan-
gażowania.
iza Chamczyk (1980) – jest malarką, 
performerką, tworzy wideo i instala-
cje. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
W swoich kontrowersyjnych dzia-
łaniach niejednokrotnie prowokuje 
i balansuje na granicy nieakcepta-
cji. Stawia trudne pytania o relacje 
pomiędzy sztuką a rzeczywistością, 
ideą a twardą materią.•

Malarstwo jest dla izy Chamczyk  ɿ
żywym procesem, a dzieło malarskie 
powstałe jako twór fizyczny nie sta-
nowi martwego obiektu sztuki, ale 
jest włączone w wymiar generują-
cego zmiany czasu. Poprzez stoso-
wanie różnorodnych mediów, takich 
jak i działania o charakterze perfor-
matywnym, jej twórczość wymyka 
się jednoznacznym interpretacjom 
i przekracza granice samego malar-
stwa. Esencją twórczości Chamczyk 
jest skupienie na zwyczajnych ele-
mentach rzeczywistości, niezauwa-
żalnych, ale oddziałujących na świa-
domość artystyczną. 
Artystka deklaruje, że jej najnowszy 

iza Chamczyk: i'm a dog. Part ii

do 12.12 | Zielona Góra, Galeria BWA, al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

BALANS

zachowania innych osób wobec 
kobiet po amputacjach oraz próby 
utrzymania równowagi. 
Joanna Pawlik, artystka wideo i malar-
ka, traktuje twórczość jako przestrzeń 
umożliwiającą wyrażenie własnych 
emocji, lęków i cierpienia, ale także 
jako miejsce pozwalające na odbu-
dowanie poczucia własnej wartości. 
Dzięki temu projektowi możemy się 
przekonać, że balansu i równowagi 
(fizycznej, ale przede wszystkim emo-
cjonalnej) nie da się osiągnąć w poje-
dynkę. Twórczość Pawlik oscyluje po-
między zagadnieniami społecznych 
mechanizmów wykluczenia a osobi-
stymi przestrzeniami odczuwania. •

W swoim najnowszym projekcie  ɿ
artystka Joanna Pawlik bada kon-
dycję ciała dotkniętego kalectwem. 
Odpowiada na pytanie, w jaki sposób 
fizyczne doświadczenia odciskają 
piętno na psychice człowieka. Obok 
samej artystki w projekcie biorą 
udział m.in. Katarzyna Rogowiec 
(dwukrotna mistrzyni paraolimpij-
ska z Turynu), Ewa Zielińska (polska 
lekkoatletka) oraz inne kobiety, któ-
re doświadczyły amputacji. Artystka 
sprawdza, czy możliwe jest przekro-
czenie poczucia własnej ułomności, 
obserwuje jej związki z otoczeniem. 
Filmy przedstawiają sposoby radze-
nia sobie w publicznych sytuacjach, 

Joanna Pawlik: Bez tytułu, fotografia, 2010

16.12–31.01 | Kraków, Bunkier sztuki, plac szczepański 3a | www.bunkier.art.pl
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CZAS  
NA  
KOMIKS

komiksy zaproszonych artystów, ale 
będzie można także zobaczyć wybór 
ich prac z lat ubiegłych. Eksponowa-
ne będą oryginalne plansze – szcze-
gólnie atrakcyjne wizualnie materia-
ły przygotowywane do druku. Wśród 
prac pokazywanych na wystawie 
znajdą się m.in. komiksy dyplomowe 
Olafa Ciszaka Autobiografia, Jacka 
Frąsia wybór z komiksów Mikro-
polis, Romantyzm, Achtung Zelig! 
Krzysztofa Gawronkiewicza, Demo-
kracja i Adi Adriana Madeja, komiksy 
Krzysztofa Ostrowskiego (m.in. Pla-
stelina), Macieja Sieńczyka (Wrząt-
kun, Włochate kolosy) i Aleksandry 
Spanowicz (Dekameron, fragmenty 
Butów). •

Wystawa współczesnego komik- ɿ
su polskiego to przegląd dokonań 
wybitnych rysowników działających 
w obszarze „komiksu realistyczne-
go”. Zaproszeni do projektu artyści 
tworzą komiksy wysublimowane 
graficznie i narracyjnie, przełamują 
schematy fabularne, przebudowu-
ją język komiksu i przemycają do 
medium przeznaczonego dla maso-
wego odbiorcy „treści artystyczne”. 
Ekspozycja posłuży jako ilustracja, 
przyczynek do analizy, procesów 
zachodzących podczas umasawia-
nia kultury, przenoszenia wzorców 
i technik gatunkowych z margine-
sów do głównego nurtu. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną najnowsze 

Czas na komiks, opracowanie graficzne plakatu: Tomasz Płonka

3.12–2.01 | Zielona Góra, Galeria BWA, al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl
13.01–5.02 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl
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PROJEKTY  
WYBRANE

ni i słońcu. Projektanci pozostawili 
po sobie dzisiejszy wygląd miast, 
budynków i wnętrz. Dlatego zagad-
nienie łączenia przestrzeni miejskiej 
ze sztuką wciąż jest aktualne.
Na wystawie zaprezentowane zo-
staną prace kilku wyróżniających 
się artystów młodego pokolenia: 
Alicji Bielawskiej, Daniela Malone’a, 
Franciszka Orłowskiego, Katarzyny 
Przezwańskiej i Michaela Schweige-
ra oraz twórców uznanych: Henryka 
Stażewskiego i Kajetana Sosnowskie-
go. Swoje prace pokażą także współ-
cześni projektanci – Bartosz Mucha 
i Oskar Zięta. Wystawie towarzyszy 
książka zawierająca kompletną do-
kumentację projektu wraz z niepoka-
zywanymi pracami (projekt graficzny: 
Honza Zamojski). •

Na czas trwania wystawy  ɿ Projekty 
wybrane galeria stanie się miejscem 
eksperymentu różnych praktyk prze-
strzennych, jakie artyści i projektanci 
stosują w swojej codziennej pracy. 
Na początku XX wieku artyści suk-
cesywnie dążyli do tego, aby zatrzeć 
granicę pomiędzy sztuką pokazywa-
ną w galeriach a życiem codziennym. 
Powstająca architektura stała się 
miejscem społecznego uczestnictwa. 
Manifesty neoplastycystów, kon-
struktywistów były naturalnie wdra-
żane do architektury mieszkanio-
wej. Wielofunkcyjne oazy, jednostki 
mieszkalne i osiedla miały zaspokoić 
wymagania technologicznie zaawan-
sowanej współczesności. Powstające 
budynki tworzyły przestrzenną kom-
pozycję malarską, zatopioną w ziele-

BWA Zielona Góra – widok ogólny sali wystawowej, fotografia, 1979

4–27.02 | Zielona Góra, Galeria BWA | al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

Widok ogólny od strony północno-zachodniej na BWA Zielona Góra, fotografia, 1979
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PIKASO

eksplodują strachem, niepokojem. – 
Straszydła (jak o nich mówi autor) to 
kuracjusze zakładów psychiatrycz-
nych, bohaterowie Hitchcocka lub 
po prostu mieszkańcy naszych miast 
błąkający się po ulicach niczym ofia-
ry–zbrodniarze – tłumaczy kurator 
wystawy. Prace Pikaso można okre-
ślić zwrotem dobre zło. Nie narzuca-
ją się łatwym pięknem, nie operują 
modnymi kreskami, nie aspirują do 
ucieleśniania hasła: Łatwo, dużo, 
przyjemnie. Są twardym przypo-
mnieniem, że jesteśmy ludźmi z krwi 
i kości. •

Polska historia sceny streetarto- ɿ
wej, mimo że bardzo krótka, to jed-
nak ma kilku charakterystycznych 
artystów. Jednym z nich jest Pikaso, 
młody trójmiejski malarz, grafik, 
street-artysta, mocno osadzony 
w środowisku graffiti, choć z bardzo 
sceptycznym podejściem do jego 
głównego nurtu. Swój styl okre-
śla mianem „trash”, w którym etos 
techniki wypełnia drżenie i emocja.  
Jak sam mówi, maluje wszystkim i na 
wszystkim. – Kocham ksero, piksele, 
no i spreje! – dodaje. Jego prace są 
niczym miny, które czekają na widza: 

Pikaso: Bez tytułu, mural

do 4.12 | Warszawa, Galeria [v]iuro, ul. 11 listopada 22 lok. 21a | www.viuro.bzzz.net 

NADZWYCZAJ	 
(NIE)UDANE  
DZIEŁO

pomocą kilku rzeczowników: pomoc, 
usługa, bezinteresowność, powtarzal-
ność, niewidzialność. Rola artysty nie 
polega zatem na wychowywaniu pu-
bliczności czy dostarczaniu jej powo-
du do wstrząsu. Artysta w rozumieniu 
Elżbiety Jabłońskiej, jeśli ma możliwo-
ści, po prostu pomaga, w sposób lek-
ki, ulotny, nie domagając się interpre-
tacji swojej działalności, wpisania jej 
w jakąś opowieść lub moralizowanie. 
Taka postawa jest polemiczna wobec 
dominującego w sztuce lat 90. podej-
ścia krytycznego.
Tytułowe Nadzwyczaj (nie)udane 
dzieło odnosi się do stosunku Jabłoń-
skiej do jej dorobku. Jak zrealizować 
własną retrospektywę? Wystawa od-
zwierciedla proces psychiczny towa-
rzyszący tworzeniu dzieła, jakim jest 
wystawa. •

O indywidualnej wystawie Elżbie- ɿ
ty Jabłońskiej jej kuratorka Magdale-
na Ujma mówi: – Będzie to rodzaj re-
trospektywy, nie chcemy jednak nad-
używać tego słowa. Obok starszych 
prac znajdą się tu bowiem także 
nowe realizacje. Wystawa będzie ro-
dzajem magazynu, w którym starsze 
prace poddane zostaną swoistemu 
recyklingowi.
Jednym z kluczowych pojęć prezento-
wanych na wystawie będzie codzien-
ność, która w pracach Jabłońskiej 
podniesiona zostaje do rangi święta. 
Artystka wielokrotnie podkreślała, że 
jej realizacje wypływają z otwarcia się 
na to, co nieefektowne, powtarzalne 
i doświadczane przez wszystkich.
Kolejny wątek poruszany na wysta-
wie to relacja pomiędzy artystą i sztu-
ką. Jabłońska ów związek opisuje za 

Elżbieta Jabłońska: Przez żołądek do serca, 2001

14.01–24.02 | olsztyn, Galeria BWA, al. Marszałka j. Piłsudskiego 38 | www.bwa.
osztyn.pl
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MINIMAL  
FETISH

nym było to, aby zintensyfikować do-
świadczenie, ale także to, aby prezen-
towane przypadki były bezpośrednio 
komunikatywne – stąd decyzja o po-
służeniu się minimalizmem jako for-
mułą wiążącą je w całość. intensywny 
kolor jest jednym z najbardziej fun-
damentalnych atrybutów seksualnej 
atrakcyjności w przyrodzie. Redukcja 
zaś jest drogą do syntezy, która ujaw-
nia i eksponuje istotę zjawisk. •

Kalendarz Minimal Fetish 2011 ɿ  to 
kolejny projekt Maurycego Gomulic-
kiego mający charakter typologii. Jest 
to próba uporządkowania niektórych 
esencjonalnych przypadków este-
tyzacji doświadczenia erotycznego. 
Efektem jest rodzaj specyficznego 
elementarza prezentującego wizual-
ne detonatory pożądania – swoistą 
kulminację wyobrażeń, jaką są fan-
tazmaty wcielone. Dla artysty istot-

Maurycy Gomulicki: z cyklu Kalendarz Minimal Fetish 2011

2–13.12 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl

DOBRO  
I	PIĘKNO

– Tytuł, a zarazem motto instalacji, 
tylko pozornie jest pełen optymizmu, 
w rzeczywistości w sposób ironiczny 
odnosimy się do szarej i przesiąknię-
tej agresją łódzkiej rzeczywistości 
– tłumaczą artystki, a zarazem pomy-
słodawczynie projektu Justyna Jakó-
bowska i Karina Madej.
Projekt jest kontynuacją wystawy, 
która została zorganizowana w tym 
samym miejscu w czerwcu 2009 roku. •

łódzki bar „Anna” od grudnia  ɿ
stanie się miejscem przyjaznym dzia-
łaniom site specific. Grupa młodych 
artystów z łodzi (i nie tylko) wykorzy-
stuje elementy wystroju baru „Anna” 
do zbudowania własnej wypowiedzi 
wizualnej. Prace tworzą komentarz 
lub swego rodzaju rozwinięcie tego, 
co w „Annie” jest „dobre i piękne”: 
zwyczaje, stali bywalcy, zastane tam 
przedmioty. 

Justyna Żychalska: Dobro, obiekty spożywcze

od 18.12 | Łódź, Bar Anna, ul. tuwima 1
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ESTETYCZNA  
PRZYGODA

i niespodziewanych skojarzeń. Powo-
li odkrywa jej pokrewieństwa z wła-
snym światem. 
Magdalena Starska (1980) – mieszka 
i pracuje w Poznaniu. Jest autorką 
rysunków, performansów i instalacji. 
W 2005 roku ukończyła poznańską 
Akademię Sztuk Pięknych dyplomem 
w pracowni prof. Jarosława Kozłow-
skiego. Członkini grupy Penerstwo. 
Uczestniczka wielu wystaw, m.in. 
Śniące ciała, Głowa z głów, Transyl-
wania, brała także udział w projek-
tach Alfabet polski 1 (Galeria Miejska, 
Tarnów 2009) oraz Ekspektatywa 
(Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 
2009). Współpracuje z Galerią Stereo 
z Poznania. •

Magdalena Starska – artystka,  ɿ
która w swojej pracy łączy insta-
lację z performansem – na swojej 
indywidualnej wystawie aranżuje 
przestrzeń w sposób totalny, wpro-
wadzając widza w „odmienny stan 
świadomości”. Jej realizacje wynikają 
w tym samym stopniu z pracy wy-
obraźni, co z praktycznego kontaktu 
z materią. Starska często abstrahuje 
prosty codzienny gest, na przykład 
ruch ręki po stojący na stole kubek, 
by wyprowadzić z niego multiele-
mentową, totalną wizję. Obcowanie 
z pracami artystki to estetyczna 
przygoda. Widz jest zaproszony do fi-
zycznego kontaktu z rzeczywistością 
wykreowaną z prostych materiałów 

Magdalena Starska: We Are Happy to Be, rysunek, 2010, dz. uprzejmości Galerii Stereo, Poznań

28.01–26.02 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl

KOT

akompaniament magnetofonów. Na 
początku grudnia nakładem wydaw-
nictwa ArtBazaar Records ukaże się 
koncertowa płyta winylowa grupy. To 
doskonała okazja, aby zaaranżować 
większe wydarzenie – mały festiwal 
KOTa – na które poza promocją płyty 
składać się będzie wystawa z teledy-
skami do utworów grupy oraz koncert. 
To w pewnym sensie powrót KOTa do 
Poznania, miasta, w którym grupa po-
wstała i w którym mieszkają jej aktual-
ni performerzy. W Poznaniu wystąpią 
po ponad dwuletniej przerwie. •

KOT to istniejąca od 2004 roku for- ɿ
macja audioperformansowa, której 
założycielem, liderem i wokalistą jest 
artysta Wojciech Bąkowski. W histo-
rii przez jej skład przewinęli się tacy 
artyści jak Leszek Knaflewski, Tomasz 
Mróz czy Konrad Smoleński. Aktual-
ny skład grupy oprócz Bąkowskiego 
tworzą: Piotr Bosacki i Przemysław 
Sanecki.
Muzykę KOTa wyróżnia wykorzysta-
nie magnetofonów kasetowych, któ-
re muzycy traktują jak instrumenty. 
Rytmicznej melorecytacji towarzyszy 

Grupa KOT: Partytury, 2004-2009, dz. uprzejmości Galerii Stereo, Poznań

6–20.12 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl
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Tymek Borowski (1984) – mieszka 
i pracuje w Sulejówku. Ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Warsza-
wie (pracownia prof. Leona Tarase-
wicza). Poza malarstwem używa też 
innych mediów takich jak fotografia 
i wideo. Już w czasie studiów brał 
udział w wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, także wtedy roz-
poczęła się jego artystyczna współ-
praca z kolegą z pracowni, Pawłem 
Śliwińskim. W swojej twórczości 
Borowski odwołuje się do tradycji 
surrealistycznej. Punktem wyjścia 
jego obrazów są przede wszystkim 
zdjęcia – to z nich artysta stworzył 
m.in. odrealnione portrety znanych 
osób. •

– Płótna Tymka Borowskiego uwo- ɿ
dzą od „pierwszego wejrzenia”, są 
wielowarstwowe, skomplikowane, 
a artysta traktuje je jak najbardziej 
poważnie – przekonuje Jakub Bana-
siak twórca Galerii Kolonie. Wysta-
wa prezentuje kilkanaście obrazów, 
w których artysta testuje możliwości 
„rozciągliwości” malarskiego me-
dium, a także zadaje pytania o status 
i funkcje malarza u progu drugiej de-
kady XXi wieku. Obrazy Borowskiego 
są tyleż spektakularne, co zwodnicze 
– za drobiazgowymi, przemyślanymi 
w każdym szczególe kompozycjami 
kryją się egzystencjalne rozterki ar-
tysty funkcjonującego w świecie nad-
produkcji dzieł i wizerunków.

Tymek Borowski: Bez tytułu [fragment], 2010, dzięki uprzejmości Galerii Kolonie

7.12 – 15.01 | Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23/52 | www.galeriakolonie.pl

KONIEC  
ŻARTÓW
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DWA	 
POMNIKI

krótkich wideo nakręconych między 
2007 a 2009 rokiem, w różnych mia-
stach Europy. Żmijewski eksploruje 
w nich różnorodność politycznego 
wykorzystania przestrzeni publicz-
nej, w efekcie sfilmowane zostały 
takie zjawiska jak: protest przeciw-
ko izraelskiej okupacji Strefy Gazy, 
parada irlandzkich unionistów 
w Belfaście, rocznica Powstania 
Warszawskiego, pogrzeb działacza 
radykalnej prawicy w Austrii oraz 
pochód niemieckich i tureckich ki-
biców.
Two Monuments i Democracies były 
po raz pierwszy pokazywane na Bien-
nale w istambule w 2009 roku. •

Wystawa prezentuje dwa filmy  ɿ
Artura Żmijewskiego: Two Monu-
ments i Democriacies. Pierwszy 
z nich artysta zrealizował na przeło-
mie 2008/2009 roku na zaproszenie 
dublińskiej galerii Firestation Artists 
Studios. W projekcie chodziło o zba-
danie zmian w relacjach polsko-ir-
landzkich w kontekście rynku pracy. 
Artysta zorganizował cykl warszta-
tów dla bezrobotnych Polaków i ir-
landczyków, podczas których mieli 
oni wspólnie stworzyć „robotnicze 
pomniki”. Proces tworzenia oraz 
efekty pracy Artur Żmijewski sfilmo-
wał – tak powstały Dwa pomniki.
Z kolei Democracies składa się z 15 

Artur Żmijewski: Democracies, wideo, 2009

do 22.12 | Dublin, Firestation Artists studios, ul. 9-11 Lower Buckingham |  
www.firestation.ie

NIE  
MAM  
CZASU

jako poety – nim na początku lat 70. 
wkroczył na scenę sztuk wizualnych, 
przez pewien czas uprawiał poezję. 
Cała późniejsza twórczość Stilino-
vicia, nacechowana ironicznym 
humorem i swoistą melancholią, 
pozostaje niezmienne skupiona na 
relacjach pomiędzy językiem i ide-
ologią a sztuką. Swoje książki artysta 
tworzy własnoręcznie, w pojedyn-
czych egzemplarzach bądź w bardzo 
limitowanych nakładach, wykorzy-
stując proste materiały – zdjęcia, 
wycinki z gazet, zapisane kredkami 
i ołówkami kartki papieru, teksty 
tworzone na maszynie do pisania. • 

Wystawa jest pierwszą w Polsce  ɿ
prezentacją książek artystycznych 
jednego z czołowych artystów chor-
wackich, Mladena Stilinovicia. Skła-
dają się na nią prace z lat 1972–2010. 
Tytuł wystawy zaczerpnięty jest 
z pierwszej opublikowanej książki 
Stilinovicia, I Have No Time (Nie mam 
czasu, 1979). 
Sam artysta mówi o niej tak: – Napisa-
łem tę książkę, nie mając czasu. Stąd 
moja prośba do czytelników, by rów-
nież czytali ją, kiedy nie mają czasu.
Zainteresowanie książką jako me-
dium artystycznym wynika z wcze-
snych doświadczeń Stilinovicia 

Mladen Stilinović: i Have No Time, offset na papierze, 7 stron, miękka okładka,  zszywacz, 1979

18.11–16.01.11 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 |  
www.artmuseum.pl 
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LEGENDA  
KOMIKSU

rzy zarażeni zostali wizją legendy 
komiksu, należą do nich m.in. Paweł 
Borkowski FRM, Paweł Cegłowski, 
Mateusz Herman, Paweł Janczarek, 
Tomasz Kaczkowski, Wojciech „Otec-
ki” Kołacz, Marcin Kuligowski, Ola 
Mróz i Tomasz Płonka.
Alan Moore (1953) – angielski pisarz 
i autor komiksów. Uznawany jest za 
jednego z najbardziej oryginalnych 
twórców w historii tego gatunku. 
Dzięki metaforycznym i wielo-
warstwowym historiom z odnie-
sieniami do aktualnych wydarzeń 
i problemów, komiksy Moore’a przy-
czyniły się do zmiany postrzegania 
tego medium, stawiając je coraz 
częściej na równi z innymi dziedzi-
nami ekspresji, takimi jak literatura 
czy film. •

Amerykański dziennikarz i krytyk  ɿ
komiksowy Bill Baker przeprowa-
dził dwa długie wywiady z Allanem 
Moore’em, autorem takich dzieł, jak 
Strażnicy, V jak Vendetta, Saga o Po-
tworze z bagien i Prosto z piekła. 
Efektem tych rozmów jest wydana 
właśnie w Polsce książka Allan Mo-
ore. Wywiady.
Twórca komiksów opowiada w nich 
o dzieciństwie, fascynacjach literac-
kich i komiksowych oraz o trudnych 
relacjach z Hollywood. Zdradza taj-
niki warsztatu i nie skąpi szczegółów 
na temat swojej twórczości. Przed-
stawia też własny pogląd na to, czym 
jest kreatywność – magiczny przejaw 
ludzkiej działalności.
Wydanie uzupełnione jest rysunkami 
i grafikami polskich artystów, któ-

Marcin Kuligowski, okładka do Alan Moore. Wywiady, Bill Baker, Miligram 2010

www.miligram.net
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OBROTY  
RZECZY

fornirowane drewno czy wykładzi-
na. Te dziwnie znajome przedmio-
ty – jak je sama nazywa – zestawia 
z innymi, kolorowymi i metalowymi 
konstrukcjami, które przypominają 
te z placów zabaw. Jej prace są żar-
tobliwymi rozważaniami na temat 
roli przedmiotów i tego, jak po-
strzegamy nasze codzienne otocze-
nie. Wystawa jest też grą z naszymi 
oczekiwaniami, przyzwyczajeniami 
i wspomnieniami. 
Alicja Bielawska ukończyła Gerrit 
Rietveld Academie w Amsterdamie, 
mieszka i pracuje w Amsterdamie 
i Warszawie. •

– Przy robieniu porządków od- ɿ
sunęłam wszystkie meble od ścian. 
Niefunkcjonalnie spiętrzone, pozo-
stawione samymi sobie znalazły się 
po środku pokoju – opowiada Alicja 
Bielawska. W swojej najnowszej wy-
stawie zatytułowanej Obroty rzeczy 
artystka testuje pojęcie przedmio-
towości. Tworzy rzeźby nawiązują-
ce do przedmiotów, które są nam 
znajome. Codzienność i banalność 
przełamana jest tu ich przekształ-
conymi proporcjami i kształtami. 
Artystka, odwołując się w swoich 
pracach do domowych wnętrz, uży-
wa tanich materiałów takich jak 

Alicja Bielawska: z cyklu Obroty rzeczy

6.12–2.01 | Warszawa, Centrum sztuki Współczesnej, Zamek ujazdowski,  
ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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ŚWIEŻE	 
WIŚNIE

przez trudny i niezwykle delikatny 
temat dotyczący wyrugowania z do-
minującej narracji ofiar narodowego 
socjalizmu, których cierpienie nie 
było związane z rasizmem, nacjo-
nalizmem czy kwestiami politycz-
nymi. Tabuizacja zjawiska prosty-
tucji w obozach koncentracyjnych, 
jako pracy przymusowej, opiera się 
przede wszystkim na powszechnym 
przekonaniu o „dobrowolności” wy-
boru w sytuacji werbowania kobiet 
do Sonderbau (obozowego domu 
publicznego, inaczej puffu). Cier-
pienie tych kobiet nie skończyło się 
wraz z wyzwoleniem obozu, w wielu 
przypadkach zostały one całkowicie 
„usunięte” z powszechnej świado-
mości. •

Projekt filmowy  ɿ Świeże wiśnie 
dotyczy zjawiska tabuizacji, stygma-
tyzacji i hierarchizacji ofiar ii wojny 
światowej, który wpływa na obraz 
wojny w oczach młodego pokole-
nia. Anna Baumgart stworzyła go 
specjalnie na wystawę w Centrum 
Artystycznym w Falstad w Norwegii, 
gdzie w czasie ii wojny światowej 
znajdował się jeden z niemieckich 
obozów koncentracyjnych. Prze-
trzymywano w nim głównie Rosjan, 
Serbów i Polaków. Bohaterką filmu 
jest Joanna Ostrowska, doktorantka 
Katedry Judaistyki UJ. Tematem jej 
doktoratu jest „obca ofiara – figura 
prostytutki obozowej i jej wyparcie 
w dyskursie postholocaustowym”. 
Postać Joanny prowadzi widza po-

Anna Baumgart: Świeże wiśnie, kadr z filmu

25–28.01, godz. 14:00–18:00 | Warszawa, Galeria Lokal 30, ul. Foksal 17b/30 | 
www.lokal30.pl

COMING  
OUT

zarówno do sieci połączeń lotni-
czych, jak i do relacji międzyludzkich. 
Na wystawie COMING OuT. Najlep-
sze Dyplomy ASP 2010 będzie moż-
na zobaczyć prace ze wszystkich 
siedmiu wydziałów Akademii Sztuk 
Pięknych: Malarstwa, Rzeźby, Gra-
fiki, Architektury Wnętrz, Wzornic-
twa, Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, Sztuki Mediów i Scenografii. 
Każdy wydział reprezentują trzy dy-
plomy. •

Już po raz drugi Akademia Sztuk  ɿ
Pięknych w Warszawie prezentuje 
wystawę najlepszych prac absol-
wentów, wychodząc z ekspozycją 
w przestrzeń miejską. W tym roku 
na główne miejsce wydarzenia zo-
stało wybrane Lotnisko im. Chopina. 
Jest to pierwsze tak spektakularne 
przedsięwzięcie na terenie war-
szawskiego portu lotniczego. Wysta-
wa w Terminalu A – zaprojektowana 
w nowoczesny sposób – nawiązuje 

Samanta Stuhr: Bez światła, wideoinstalacja

25.11–07.01; 22.11–07.01; 03–05.12 | Warszawa, Lotnisko im. Chopina, terminal 
A, hala odlotów; Centrum sztuki Współczesnej, Zamek ujazdowski, ul. jazdów 
2; targi sztuki, Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie |  
www.comingout.asp.art.pl
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MARZĄC	 
O	PĘDZIE	 
I PRZYGODZIE

Heroines i Heroes, wideo pt. Próba, 
obiekty z serii Pasygrafia – Democra-
tic Sculpture i Galaktyka oraz rzeźby 
Cisza i Cicha rozmowa.
Zuzanna Janin, wykorzystując no-
woczesne środki wyrazu, wnika 
w emocje ludzkie, wydobywa intym-
ne zwierzenia. Wspomnienia i wra-
żenia z młodości takie jak bunty, 
wzloty i uniesienia skontrastowane 
zostają ze światem emocjonalnym 
dorosłego człowieka, w którym coraz 
większą rolę odgrywają rozmyślania 
nad upływem czasu. Artystka snuje 
refleksje na temat kultury i muzyki, 
która staje się formą ucieczki, prze-
trwania, przechowania młodzieńczej 
wrażliwości oraz potrzeby tworzenia 
traktowanej jako sposób odnalezie-
nia się w życiu. •

Wystawa  ɿ All That Music! Marząc 
o pędzie i przygodzie składa się z no-
wych projektów, nad którymi Zuzan-
na Janin pracowała w ciągu ostatnich 
kilku lat. Trzy dominujące elementy 
wystawy to: All that Music! – sześć 
projekcji wideo pokazanych symul-
tanicznie, które prezentują nastolat-
ków grających muzykę, ukazani są oni 
w czasie ćwiczeń w domu, w swoich 
pokojach, wśród prywatnych rzeczy; 
z kolei Dreaming about Speed and 
Adventure tworzy zespół instalacji 
przestrzennych i rzeźb; wreszcie Maj-
ka from the Movie to wideoinstalacja 
na podstawie serialu z lat 70. Szaleń-
stwa Majki Skowron. Projekt docelo-
wo zaplanowany jest jako serial arty-
styczny. Prezentacja będzie ponadto 
wzbogacona m.in. o cykl fotografii 

Zuzanna Janin: Majka From the Movie, kadr z wideo

20.01– 6.03 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl

BAJKA O TAKIM, CO 
WYRUSZYŁ	W	ŚWIAT,	ŻEBY	
NAUCZYĆ	SIĘ	BAĆ

je lęki i obawy z dzieciństwa.
Wśród dominującej w pracach lan-
drynkowej aury pojawia się czasem 
cielisto-różowa, zdeformowana 
postać. To człowiek, który stracił 
pierwotny kontakt z naturą – umie-
jętność zrozumienia jej prawideł. Ba-
sia Bańda wplata w historie swoich 
obrazów duszną atmosferę i nastrój 
grozy, z fascynacją obserwuje, jak 
surowa natura wymierza sprawie-
dliwą karę baśniowym bohaterom. 
A wszystko to w oprawie delikatnych 
niczym akwarele plam farby, którą 
artystka maluje nam dziecięce wize-
runki świata. •

Najnowszy projekt Basi Bańdy to  ɿ
seria obrazów powstałych pod wpły-
wem czytanych na nowo legend lu-
dowych i baśni braci Grimm. Gdy do-
rosły siada do dawno zapomnianych 
lektur, odkrywa inne treści niż te, któ-
re potrafi przyswoić małe dziecko. Złe 
siostry, macochy i staruchy lub uległe 
sierotki to postaci stereotypowo 
utożsamiane z kobiecą aktywnością/
pasywnością. Basia Bańda dokonuje 
w swoich obrazach reinterpretacji 
baśniowych wizerunków wyznacza-
jących podziały w społeczeństwie na 
bierne role kobiece i aktywne posta-
wy męskie, a jednocześnie przywołu-

Basia Bańda: Lisica, akryl, ekolina na płótnie, 100 x 100 cm, 2010

14.01–24.02 | olsztyn, Galeria BWA, al. Marszałka j. Piłsudskiego 38 | 
www.bwa.olsztyn.pl
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MASA  
PRAC

na polskim rynku fotografii, najważ-
niejsza jest dla nas sama jakość ob-
razu i jego atrakcyjność. Nie chcemy 
szufladkować i klasyfikować autorów 
– deklarują kuratorzy.
Wśród zaproszonych artystów zna-
leźli się: Bownik, Kuba Dąbrowski, 
Przemek Dzieniś, Michał Grochowiak, 
Tomasz Gudzowaty, Michał Jelski, Ma-
ciej Jeziorek, Zuza Krajewska & Bartek 
Wieczorek, Adam Lach, Weronika ło-
dzińska, Kasia Majak, Rafał Masłow, 
Rafał Milach, Anna Orłowska, Adam 
Pańczuk, łukasz Sokół, Kamil Stru-
dziński, Szymon Szcześniak, łukasz 
Trzciński, Wojtek Wieteska, Magda 
Wuensche, Zorka Project. •

Od kilku lat obserwujemy rosną- ɿ
ce zainteresowanie polską fotogra-
fią, coraz więcej osób decyduje się 
na zakup zdjęć i rozpoczęcie swojej 
przygody z kolekcjonowaniem. Zjawi-
sku temu wyszli naprzeciw kuratorzy 
z Yours Gallery, przygotowując pro-
jekt Masa prac. Jak sami mówią, jest to 
subiektywny zbiór ciekawych nazwisk 
współczesnej polskiej fotografii – tych 
już uznanych oraz tych, które wciąż 
czekających na odkrycie. Znajdziemy 
tu blisko 30 autorów oraz ponad 70 
fotografii, zróżnicowanych tematycz-
nie, technicznie, a także cenowo.
– Masa prac jest jednocześnie próbą 
zerwania z podziałami panującymi 

Fotografie do nabycia w ramach wystawy Masa prac

7.12–9.01 | Warszawa, Yours Gallery, ul. Krakowskie Przedmieście 57 |  
www.yoursgallery.pl

DIPLOKOKKI

wanie i podwojenie dają siłę i moc 
perswazji. Obrazy i filmy, pokazane 
na wystawie, stworzą środowisko 
laboratoryjne, które zilustruje natu-
ralne prawo swobodnego łączenia 
się w pary elementów i jakości sobie 
pokrewnych.
Grzegorz Sztwiertnia (1968) – w swo-
ich pracach porusza tematy doświad-
czenia granicznego, dyscyplinowania 
ciał oraz problemu percepcji. inte-
resują go eksperymenty medyczne, 
deformacje ciała, miejsca społecznej 
izolacji takie jak więzienie, schro-
nisko dla bezdomnych czy szpitale. 
Od 1992 roku współpracuje z Galerią 
Zderzak. •

O swojej najnowszej wystawie  ɿ Di-
plokokki artysta Grzegorz Sztwiert-
nia mówi: – Diplokokk to bakteria 
w kształcie ziarnka kawy układająca 
się z inną bakterią w parę o kształcie 
kulistym. Użycie tej figury obrazuje 
fundamentalną zasadę łączenia się 
podobnych idei i praktyk artystycz-
nych w pary. Samotność, organicznie 
wpisana w kondycję artysty, zostaje 
zmiękczona przez pokrewieństwa, 
asocjacje i sympatie. Prace pokazane 
na wystawie strukturalnie i wizualnie 
nawiązują do prawideł tych połączeń: 
każda z nich karmi się swoim bliźnia-
kiem, nie mogąc żyć w osamotnieniu. 
Dwoistość, wzmocnienie, spotęgo-

Grzegorz Sztwiertnia: Sequel/Poprawczak, 2009

21.01–5.03 | Warszawa, Galeria m2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl
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POLOWANIE	 
NA  
BAŻANTY

powracają w charakterze celebrytów 
z okładek kolorowych czasopism. Pla-
katom towarzyszy wideo – swoisty 
collage oparty na materiale zawłasz-
czonym z YouTube’a i innych źródeł 
internetowych. 
Wszystkie te elementy zawieszone 
są w przestrzeni – trójwymiarowej 
kontynuacji tego, co dzieje się na 
płaszczyźnie. Elementy graficzne, 
linie i kolory wychodzą poza ramy, 
przetwarzają wnętrze galeryjne w la-
birynt ściśle określający i ogranicza-
jący wędrówkę widza, naśladują „szy-
cia” i „cięcia” pamięci lub filmowego 
montażu, zderzenia przeciwstaw-
nych interpretacji.
Christian Tomaszewski jest absol-
wentem poznańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Mieszka i pracuje w No-
wym Jorku. Jego projekty były prezen-
towane na licznych wystawach indy-
widualnych i grupowych w Stanach 
Zjednoczonych i Europie. •

Bohaterami wystawy są postaci  ɿ
zapisane w kolektywnej pamięci jako 
ofiary słynnych zamachów i zabójstw. 
Projekt Christiana Tomaszewskiego 
nie jest jednak elegią czy upamiętnia-
jącym hołdem, a raczej graniczącym 
z obsesją przetwarzaniem archiwal-
nego materiału, manipulowaniem 
kontekstem i narracją. innymi słowy 
jest to swoista gra z pamięcią. Anali-
zując zabójstwa, artysta odwołuje się 
do filmów takich jak Dzikość serca, 
Urodzeni mordercy czy serii z Jame-
sem Bondem. Fakty historyczne prze-
radzają się tu w fikcję, a fikcja staje 
się częścią historii. 
Trzon wystawy stanowi 40 wykona-
nych odręcznie, występujących w po-
jedynczych egzemplarzach plakatów. 
Luźno nawiązujące do fenomenu Pol-
skiej Szkoły Plakatu, tutaj odgrywają 
rolę reklamowych afiszy dla nieist-
niejących filmów. Olof Palme, indira 
Gandhi, Martin Luther King i inni 

Christian Tomaszewski: # 5 Untitled (Anna Politkovskaya), ołówek, papier, 71x53 cm, 
2007/2008

10.12–15.02 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl
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JĘZYK	 
DO  
LIZANIA

pracach powraca do dziecięcych lę-
ków. Kluczem tych reminiscencji staje 
się węch. Podczas wdychania i wydy-
chania powietrza artystka zamiesz-
kuje kolejne miejsca, buduje zaufanie 
do nich. Specjalnie na wystawę Język 
do lizania przygotowuje ciemny pokój 
z miękką podłogą, wypełniony inten-
sywnym zwierzęcym zapachem, w któ-
rym z nostalgią odtwarza okoliczności 
towarzyszące jej dziecięcym lękom.
Niedobór i urwany trop wyostrzają 
apetyt – Gruszczyk i Rolando zosta-
wiają za sobą historie rozsypane we 
fragmentach. Zaborczy charakter 
ich instalacji wymaga od widza jed-
noznacznego sprzeciwu, inaczej za-
właszczają go i terroryzują. Trzeba 
być ostrożnym albo przeciwnie, dać 
się wciągnąć i grać na wyznaczonych 
przez artystki zasadach. •

Artystki Justyna Gruszczyk i Bian- ɿ
ka Rolando na swojej najnowszej 
wystawie pokazują, że twórczość to 
sztuka opowiadania. Polsko-włoskie 
pochodzenie Bianki Rolando zmusza-
ło ją do szybkiego przekładania jed-
nego języka na drugi. Z tej świadomo-
ści pułapek czających się na nadawcę 
w procesie tłumaczenia wynika jej 
fascynacja pograniczem mówienia: 
pomrukiem, mlaskaniem i śpiewem. 
Z tej pozycji rozbraja kolejne używa-
ne przez siebie media. Tym razem 
w przestrzeni galerii równolegle 
robi notatki i rysunki, zostawia na 
podłodze węgiel i sukienki zanurzo-
ne w miodzie. Wygląda to tak, jakby 
przygotowania do czegoś zostały 
przerwane, a opowiadanie zawieszo-
ne w połowie zdania. 
Z kolei Justyna Gruszczyk w swoich 

Bianka Rolando: z cyklu Środek nocy, 2009, technika własna

16.12–16.01 | Katowice, Galeria BWA, al. W. Korfantego | www.bwa.katowice.pl

SELEKCJA

wyrok uniewinniający artystkę).
– Moja praca dotyczy tych ośmiu 
lat procesu. Podczas projekcji będę 
cytować w formie modlitwy owe 
41 rozpraw. Tą wystawą chcę poże-
gnać się z tym traumatycznym dla 
mnie czasem – stanem zawieszenia 
pomiędzy winną/niewinną – tłuma-
czy Dorota Nieznalska. inne prezen-
towane na wystawie prace to foto-
grafie oprawione w podświetlany 
kaseton. •

indywidualna wystawa Doroty  ɿ
Nieznalskiej pt. Selekcja skupia się 
wokół wideo paragraf 196 k.k. – ty-
tuł nawiązuje do numeru paragrafu 
Kodeksu Karnego, na który powołał 
się oskarżyciel zarzucający artystce 
obrazę uczuć religijnych. Powodem 
było wystawienie w gdańskiej Galerii 
Wyspa na przełomie roku 2001/2002 
instalacji Pasja. W ciągu ośmiu lat 
miało miejsce łącznie 41 rozpraw (11 
marca 2010 roku zapadł prawomocny 

Dorota Nieznalska: paragraf 196 k.k., kadr wideo, 2010

do 5.12 | Gdańsk, Galeria Modelarnia, ul. Doki 1/1028 | www.wyspa.art.pl
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KREDYT  
NR  
6

nie przez artystę postprodukowane 
i przedstawione w formie filmu), ale 
wiąże się z interakcją uczestników 
projektu, która bez niego nie miały-
by miejsca. Wideo jest częścią cyklu 
prac pt. KREDYT # 1–7. Każda część 
realizowana jest w innym miejscu na 
świecie – tam, gdzie artystę zaprosi 
konkretna instytucja sztuki.
Działania Johannesa Burra wynikają 
z jego zainteresowań alternatywny-
mi strategiami finansowania sztuki. 
Artysta studiował filozofię, historię, 
psychologię i językoznawstwo na 
Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. 
Ukończył studia artystyczne na Uni-
wersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, 
w Narodowym instytucie Sztuki Suri-
kow w Moskwie i na Chelsea College 
of Art and Design w Londynie. Miesz-
ka i pracuje w Berlinie i Bazylei. •

Przedmiotem wystawy jest wideo  ɿ
KREDYT nr 6 autorstwa Johannesa 
Burra, w którego tworzeniu uczest-
niczyli mieszkańcy Bytomia. Medium 
realizacji projektu stanowiła walizka 
sygnowana napisem KREDYT. W jej 
wyposażeniu znajdowały się kame-
ra wideo, kasety wideo oraz umowy. 
W rolę bankiera wcielił się Johannes 
Burr, który przekazał kredyt kredy-
tobiorcy, z zastrzeżeniem, iż walizka 
ma być oddana następnej osobie po 
upływie siedmiu dni. Film składa się 
z fragmentów, które dokumentują 
współpracę pomiędzy osobami prze-
kazującymi sobie walizkę. Ponadto 
w trakcie procesu nagrywania filmu 
realizowane były cztery zadania. 
Wartość dodana wynikająca z sytu-
acji interakcji nie ogranicza się jedy-
nie do taśm wideo (które są następ-

Johannes Burr: KREDYT Nr6, kadry z filmu

3.12–4.02 | Bytom, CsW Kronika, ul. rynek 26 | www.kronika.org.pl

WIERZĘ	W	WOLNOŚĆ,	
ALE	NIE	NAZYWAM	SIĘ	
BEETHOVEN

siłę, nadającą nową dynamikę mię-
dzyludzkim relacjom i artystycznym 
dyskusjom. 
O „życiu sztuką” Anki Ptaszkowskiej 
mówią dokumenty i manifesty, teksty 
krytyczne i polemiki, wspomnienia 
i wywiady, które zebrała w jednym 
tomie i opatrzyła świeżym komenta-
rzem. 
Książka Wierzę w wolność… drwi 
z akademickiej dyscypliny i ujawnia 
przewrotną naturę autorki. Jest wy-
borem z natury subiektywnym, lecz 
pozbawionym sentymentalizmu 
czy protekcjonalnego dydaktyzmu. 
Ptaszkowska, przenosząc refleksję 
na aktualne problemy, podważa 
uznane paradygmaty procesu uhi-
storycznienia i zadaje ważkie pyta-
nia: o miejsce dla tego, co zmargi-
nalizowane (Niemczyk w Muzeum), 
o rzutowanie pamięci na teraźniej-
szość (polemika z Wiesławem Bo-
rowskim na temat Fundacji Galerii 
Foksal), wreszcie o zawartą w tytule 
wolność. •

Anka Ptaszkowska nie daje się  ɿ
wtłoczyć w gotowe ramy i rozsadza 
je z nieukrywaną przyjemnością – tę 
cechę osobowości odziedziczyła po 
najlepszych artystach. Była wycho-
wanką Henryka Stażewskiego, nesto-
ra awangardy konstruktywistycznej, 
a zarazem skłóconą wspólniczką Ta-
deusza Kantora. W latach 60. należa-
ła do lubelskiej grupy Zamek i uczest-
niczyła w tworzeniu Galerii Foksal 
w Warszawie. Antyinstytucjonalne 
przedsięwzięcia Ptaszkowskiej w Pa-
ryżu w latach 70., czyli Galeria 1 do 36 
oraz Vitrine pour l’Art Actuel, rozwija-
ły te koncepcje. Prywatnie była żoną 
Edwarda Krasińskiego i Eustachego 
Kossakowskiego. Towarzyszyła twór-
czości wielu innych artystów, w tym 
życiowych wykolejeńców, a jej życie 
zawodowe miało niezbywalnie oso-
bisty charakter. Ważną rolę odgrywa-
ły w nim konflikty, w których – wbrew 
powszechnemu dziś strachowi przed 
sporem – dostrzegała przede wszyst-
kim energetyczną, oczyszczającą 

www.artmuseum.pl
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NIEWYGODNIE

instalacja, wyprowadza na pierwszy 
plan ludzkie ciało. interaktywność 
projektu sugeruje, że zmysły są nie-
zwykle wrażliwe na wszelkie zmia-
ny i odchylenia od normy, a sposób 
odbioru własnego ciała – chociaż 
stanowi nieodłączny element naszej 
identyfikacji płciowej – jest jedynie 
konstruktem kulturowym.
Jacek Kołodziejski ukończył Wydział 
Multimediów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, studiował tak-
że fotografię na Akademii w łodzi. 
Brał udział w licznych wystawach 
m.in. na international Festival of 
Photography (Arles, Francja), Tec-Tace 
Exhibition (Arles) czy w Magnum Art 
Gallery (Bratysława). •

Projekt  ɿ Niewygodnie jest instala-
cją wprowadzającą widza w autono-
miczną przestrzeń tunelu, wewnątrz 
którego utworzona zostaje rzeczy-
wistość z pogranicza tego, co realne, 
i tego, co wyobrażone. Na projekt skła-
dają się fotografie ukazujące sylwetki 
odwróconych tyłem, androgenicznych 
postaci, których cechą rozpoznawczą 
są rude włosy. Autor projektu Jacek Ko-
łodziejski zestawia te przedstawienia 
z obiektami wywołującymi w ciałach 
odbiorców określone reakcje. Podgrze-
wane ręczniki i sztuczna para powodu-
ją, że wewnątrz korytarza jest cieplej, 
a przez to, wbrew tytułowi instalacji, 
przytulniej i jakby bezpieczniej. 
Zmysłowość, jaką naznaczona jest 

Jacek Kołodziejski: z cyklu Niewygodnie, instalacja

1.12–2.01 | Wrocław, Centrum Kultury Agora, ul. serbska 5a | www.ckagora.pl 

KONIEC

dla pracy stanowiła koncepcja The-
odore’a Kaczynskiego, matematyka 
i terrorysty, który w swoich listach 
ostrzegał przed zagrożeniami płyną-
cymi z rozwoju technologii. Szlaga 
bada wpływ wizualności na kształt 
naszych narracji o końcu świata oraz 
naszej egzystencji.
Radek Szlaga (1979) – w 2000 roku 
rozpoczął studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Zielonej Górze, na 
kierunku malarstwo. W 2005 roku 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Członek grupy artystycz-
nej Penerstwo. •

Spalone samochody, estetyka  ɿ
trzeciorzędnych filmów hollywoodz-
kich, średniowieczny Taniec Śmierci, 
bałagan, na który składają się obiek-
ty ready-made, rzeźby, obrazy: od 
rysunku aż po wideo – to wszystko 
tworzy semantykę najnowszej wy-
stawy Radka Szlagi zatytułowanej 
The End.
To trzecia indywidualna ekspozycja 
artysty w berlińskiej galerii. Tym 
razem Szlaga tworzy jedną monu-
mentalną instalację, której centrum 
zajmują rozbite i spalone małe sa-
mochody. Podstawę teoretyczną 

Radek Szlaga: The End, fot. Heinrich Hermes, dzięki uprzejmości galerii Alexander Ochs Berlin 
| Beijing

do 23.12 | Berlin, Alexander ochs Galleries Berlin Beijing, ul. sophienstrasse 21 |  
www.alexanderochs-galleries.com 
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SZTUKA  
PO  
PRZEJŚCIACH

Tytuł zaczerpnięty został z koncep-
tualnej pracy rumuńskiego artysty 
Cipriana Mureşana, która stanowi 
ironiczny komentarz do realiów 
państw byłego bloku sowieckiego. 
Ponieważ nie zdarzył się komunizm, 
nie nastał także kapitalizm. inną cie-
kawą pracą tego samego artysty jest 
Choose – wideo, które w przewrotny 
sposób odnosi się do konsumeryzmu 
i korporacjonizmu jako rzeczywiste-
go efektu politycznych przewrotów. 
Polskę reprezentować będzie Piotr 
Kmita – pokaże on wideo Syzyf oraz 
serię prac malarskich Small Talks.
W ramach festiwalu odbędzie się tak-
że cykl spotkań i dyskusji na temat 
transformacji sztuki w krajach daw-
nego bloku wschodniego. •

Festiwal Sztuka po Przejściach  ɿ
jest drugą edycją szeroko zakrojone-
go projektu kulturalnego, którego ce-
lem jest przybliżenie polskim odbior-
com sztuki dawnego bloku wschod-
niego. Cezurę stanowi tutaj rok 1989. 
Dla niektórych artystów miał on duże 
znaczenie, dla innych pozostał odle-
głym i dość abstrakcyjnym śladem 
przeszłości. Festiwal z jednej strony 
przybliży jego uczestnikom procesy 
transformacji sztuki w poszczegól-
nych „małych ojczyznach”, z drugiej 
zaś – stworzy przestrzeń artystycznej 
wymiany doświadczeń.
W ramach festiwalu będzie miała 
miejsce wystawa Communism Never 
Happened z udziałem artystów z Es-
tonii, Rumunii, Czech, Litwy i Polski. 

Ciprian Muresan: Communism Never Happened, instalacja

do 17.12 | Wrocław, Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. ofiar oświęcimskich 1/2 | 
www.mieszkaniegepperta.pl

ZA	NIETYPOWĄ	 
FILMOWĄ	 
NARRACJĘ

a niekiedy nawet humorystyczny. Wy-
korzystuje historię kina, mity historii 
mediów, takie jak lot Jurija Gagarina 
w kosmos czy koncert The Doors jako 
materiał do tworzenia niekonwencjo-
nalnego języka filmowego. Niektóre 
z jego prac, takie jak Doktor Fauścik 
czy Odrobina szczęścia w miłości, 
mogą być interpretowane jako wyjąt-
kowo złośliwe satyry na środowisko 
artystów.
Droga 27-letniego Maksymiliana Cie-
ślaka do międzynarodowego finału 
prowadziła przez polski etap kon-
kursu Henkel Art Award. W czerwcu 
2010 roku został on jedną z trzech 
wyróżnionych osób spośród zgłoszeń 
nadesłanych przez 260 polskich twór-
ców. Artysta, na co dzień mieszkający 
w Tomaszowie Lubelskim, jest absol-
wentem Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu Marie Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. •

Polski artysta Maksymilian Cie- ɿ
ślak zdobył główną nagrodę w tego-
rocznej edycji prestiżowego między-
narodowego konkursu artystyczne-
go Henkel Art Award. Zgłoszone przez 
niego prace wideo zostały wyróżnio-
ne spośród rekordowej liczby 1060 
wniosków konkursowych z 31 krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i Azji 
Środkowej. O wyborze polskiego ar-
tysty zdecydowało jury składające 
się z ekspertów muzealnych, kurato-
rów sztuki i właścicieli galerii.
Według jury filmy Maksymiliana Cie-
ślaka charakteryzuje intensywność 
narracji i niezwykła oryginalność. 
Artysta posługuje się narzędziami 
wykorzystywanymi w kinie niemym, 
wykorzystuje estetykę amatorskich 
filmów z YouTube’a, jak również 
fragmenty znalezionych materiałów 
filmowych. Traktuje obraz filmowy 
w sposób zupełnie niedogmatyczny, 

artaward.henkel.at | www.fauscik.pl

Maksymilian Cieślak, Odrobina szczęścia, wideo
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TRAKTAT  
O RYSYNKU

od swojego debiutu konsekwentnie 
drąży problem rysunku.
Czym jest dziś rysunek, ten plastycz-
ny synonim logosu i abc kreatyw-
nego działania? W dobie organizo-
wanych na całym świecie kampanii 
rysunkowych i jego wielkiego po-
wrotu opiewanego w monumental-
nej edycji Phaidona Vitamin D, od-
powiedź na to pytanie nie jest jedna 
– przekonuje Radek Ślany, zachęca-
jąc do obejrzenia jego najnowszego 
projektu. •

Wyobraźcie sobie rysunek w prze- ɿ
strzeni albo taki, który wydarza się 
dopiero w meandrach naszej wzro-
kowej percepcji. Efektowne obiekty, 
uszyte z lśniących, nowoczesnych 
tworzyw oraz lekkich konstrukcji 
z pianek i metalowych prętów moż-
na by nazwać rzeźbą, gdyby artysta 
Radek Ślany nie nazywał ich „organi-
zmami rysunkowymi”. 
Traktat o rysunku to indywidualny 
pokaz Radka Ślanego, outsidera wro-
cławskiej sceny artystycznej, który 

Radek Ślany: Taśma rysunkowa, detal, 2010

11.12–16.01 | Wrocław, Galeria Awangarda BWA, ul. Wita stwosza 32 | 
www.bwa.wroc.pl

ŚMIERĆ	 
BANALNA  
CZY HEROICZNA

do „wzięcia do ręki” akcesoriów z sex 
shopu. W ten sposób zastanawia-
ła się, na ile intymność może wejść 
w sferę publiczną. Na wystawie bę-
dzie można także zobaczyć prace 
Onone oraz Inny staje się swoim, 
w których artystka zajmuje się te-
matem tożsamości płciowej. W 1993 
roku Żebrowska została zamknięta 
w uprzednio rozgrzanym do tempe-
ratury 37 stopni sarkofagu, przeby-
wała tam do czasu jego ochłodzenia. 
To rytualne działanie było wyrazem 
chęci nawiązania dialogu pomiędzy 
tajemnicą natury a człowiekiem. 
W pracach powstających w ostat-
nim dziesięcioleciu artystka coraz 
częściej podejmuje temat jednostki 
funkcjonującej w systemie gospodar-
ki kapitalistycznej. •

Wystawa Alicji Żebrowskiej bę- ɿ
dzie dotyczyła zagadnienia śmierci 
i jej obecności w kulturze oraz sfe-
rze publicznej. Artystka w swojej 
twórczości intensywnie eksploruje 
obszary objęte tabu. Podejmuje te-
maty marginalne, podskórne, pomi-
jane. Kontakt z jej pracami wytrąca 
z automatyzmu patrzenia, skazując 
widza na własną zaradność bądź 
bezradność. Żebrowska podejmuje 
wątek ciała jako pola represji, zaj-
muje się kondycją jednostki w skon-
wencjonalizowanym społeczeń-
stwie, pokazując nieraz bezsilność 
wobec systemów, w których jest ona 
zanurzona. 
W wideoperformansie z 1997 roku 
pt. Czy możesz to wziąć do ręki? Że-
browska zachęcała przechodniów 

Alicja Żebrowska: Przez ogień

11.02–1.04 | Warszawa, Galeria Lokal 30, ul. Foksal 17b/30 | www.lokal30.pl
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Władysław Strzemiński: Kompozycja architektoniczna 10c, 1929

NA  
OKO

pośrednie odczucie barwy, „realizm” 
ten potwierdzał fakt naszej cielesnej 
przynależności do świata. Wykład 
Historia oka umieści Strzemińskiego 
w kontekście innych/podobnych teo-
rii widzenia i obrazu, XiX- i XX-wiecz-
nych odkryć dotyczących fizjologii 
widzenia, a także ówczesnych inter-
pretacji historii sztuki. 
Z kolei podczas seminarium B=2 jego 
uczestnicy zinterpretują tekst Strze-
mińskiego o tym samym tytule w kon-
tekście rosyjskiego konstruktywizmu 
i suprematyzmu. Ostatni wykład 
prowadzony przez Agnieszkę Rejnia-
k-Majewską poświęcony będzie poję-
ciu realizmu fizjologicznego.
Drugą serię wykładów poprowadzi 
Tomasz Załuski, filozof i historyk sztu-
ki. Tytuły wykładów to: O polityce, 
która wynika ze sztuki nowoczesnej, 
Aspekty rzeczywistości, Chwistek – 
Strzemiński. •

Cykl wykładów i seminariów  ɿ Na 
oko – Strzemiński towarzyszy wy-
stawie Powidoki życia. Władysław 
Strzemiński i prawa dla sztuki. Pierw-
sze trzy spotkania (wykład i dwa 
seminaria): Historia oka, B=2 i Wi-
dzenie impresjonistów poprowadzi 
historyczka sztuki Agnieszka Rejnia-
k-Majewska. Strzemiński przekony-
wał, że różne systemy artystyczne 
posiadają swoją wewnętrzną logikę 
i historyczną konieczność – wszyst-
kie razem zaś składają się na proces 
zmysłowego i intelektualnego pod-
boju rzeczywistości, określonego 
przezeń jako rozwój świadomości 
wzrokowej. Ostatni etap tego pro-
cesu, realizm fizjologiczny impre-
sjonistów – oznaczał według niego 
wyzwolenie oka od perspektywicz-
nej konwencji, uwolnienie go od 
nieporuszonej, „feudalnej” jedności 
modela. Przywracając w zamian bez-

1,8,14,15.12; 12,19.01; godz. 18:30 | Łódź, ms2, ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl
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GALERIA  
SYMULACYJNA

Najważniejszym kryterium i kluczem 
do wystawy była łatwość wykona-
nia imitacji. Powierzchownych i bez 
przesadnego wnikania w intencje 
twórców.
Tak powstały prace Martin Creed 
Work nr 916 wykonana z pudeł kar-
tonowych, Sylvie Fluery It’s Clinique 
Bonus Time z toreb na kosmetyki, 
oraz Andreas Slonimski Untitled 1991 
– rower obwieszony torbami na za-
kupy. Za imitację piłki do koszykówki 
odlanej z brązu przez Jeffa Koonsa 
posłużyła mi piłka w kolorze brązo-
wym kupiona w sklepie. Andy Worhol 
Pink Cow też nie nastręczyła mi pro-
blemów. Duży plakat przedstawiają-
cy tę grafikę można kupić w sklepie 
internetowym specjalizującym się 
reprodukcjach.
Wszystkie prace z grubsza tylko przy-
pominały oryginały, ale całość pre-
zentowała się dobrze”. •

Janusz łukowicz dokonał niedaw- ɿ
no kameralnej realizacji w miastecz-
ku ćwiczebnym w Szkole Policji w Ka-
towicach. Pisze o nim tak: „Miastecz-
ko służy do symulowania sytuacji, 
w których interweniują policjanci. 
Wzdłuż ulicy Symulacyjnej wyrosły 
obiekty – imitacje, naśladujące praw-
dziwy bank, pocztę, aptekę, pub itd. 
W środku sprzęty i towary ustawione 
tak, aby do złudzenia przypominały 
sklepy i lokale w realu.
Z pieczołowitością odtworzono 
wszystkie detale. Choć ulotki w apte-
ce ułożono zbyt starannie (tak mi się 
przynajmniej wydaje) i wszystko wy-
gląda nieco opustoszale (niedzielne 
przedpołudnie), to podrobione mia-
steczko nie różni się na pierwszy rzut 
oka od tego, w którym mieszkam.
W jednym z lokali otwieram na dwa 
tygodnie galerię. Wybieram do po-
kazania prace znanych artystów. 

Janusz łukowicz, Galeria Symulacyjna, 2010
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REMIKS  
SPOTKANIA

wania policji czy straży miejskiej. Nie 
został usunięty.
– Brak reakcji grup podtrzymujących 
porządek nie pomógł jednak me-
blom w przetrwaniu – mówi Marta. – 
Mieszkańcy stolicy w ciągu miesiąca 
zmasakrowali i ukradli większą część 
instalacji. Z mebli korzystano także 
w sposób niedestrukcyjny. Niektórzy 
czytali samotnie siedząc w kanapie 
lub w fotelu, jedli w grupie przy sto-
le, grali, pili, rozmawiali. Część z ko-
rzystających ze spotkań zostawiała 
na stole kartki z podziękowaniami za 
realizację. Ci namawiali do stworze-
nia większej liczby tego typu użyt-
kowych instalacji. Mówili, że brakuje 
im w przestrzeni publicznej miejsc, 
w których mogliby wspólnie i bez zo-
bowiązań, wygodnie spędzić czas.
CZY NASTĄPi CiĄG DALSZY?
Planuję, korzystając z doświadczeń 
zebranych w lecie, poświęcić miej-
skim wygodnym meblom opartym 
na kręgu moją magisterkę i zakoń-
czyć ją –  pewnie po długich walkach 
w urzędach – legalnie ustawionymi 
zestawami w mieście, powstałymi 
we współpracy z mieszkańcami oko-
lic. Zobaczymy, czy się uda, bo aku-
rat warszawski trend zabiera raczej 
meble miejskie. Poza tym REMiKS to 
seria. wymiany – żółta lodówka usta-
wiona w miejscu, w którym przez 
lata stał pojemnik PCK, zanim znik-
nął  na dobre – stanęła, też na Powi-
ślu, dwa tygodnie po spotkaniach. 
W najbliższych planach mam przy-
czyny – ale jestem dopiero w trakcie 
przygotowań. •

Marta Żakowska, studentka kultu-
roznawstwa, zajmująca się głównie 
przestrzenią miejską, realizowała od 
sierpnia projekt rzeźby użytkowej 
w jednym z parków na Powiślu. Teraz 
czas na podsumowanie i refleksję: 
„REMIKS – spotkania był pierwszą 
częścią serii żółtych interwencji 
w przestrzeń publiczną Warszawy 
opartych na idei udomawiania pa-
nujących w niej zwyczajów. instala-
cja powstała z przystosowanych do 
zmiennych warunków pogodowych 
mebli znalezionych na śmietnikach 
i zdobytych bezpośrednio od wła-
ścicieli. Rzeźba miała wpływać na 
rozluźnienie restrykcyjnych formuł 
zachowań w przestrzeni publicznej. 
W tych, którzy korzystali z instalacji, 
próbowała budzić związek intym-
ny z przestrzenią publiczną dzięki 
umożliwieniu im momentów inten-
sywnych i wygodnych doznań gru-
powych w jej obrębie. REMIKS – spo-
tkania przeciwstawia się reżimowi 
minimalizującemu możliwość gru-
powego, niezależnego i wygodnego 
(cieleśnie) spotkania we współcze-
snej przestrzeni publicznej polskiego 
miasta, opowiadając się przeciwko 
dzikiemu dążeniu do instrumentali-
zacji (nieprospołecznej) przestrzeni 
miejskiej. instalacja przełamuje też 
związany z różnymi relacjami wła-
dzy i formułą obserwacji otoczenia 
fizyczny charakter ławki, tworząc 
nową  publiczną przestrzeń relaksu 
i grupowej przyjemności w mieście”.
Ustawiony nielegalnie zestaw żół-
tych mebli nie wzbudził zaintereso-

  

Marta Żakowska,  REMiKS – spotkania, Warszawa, 2010
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BEREK!	 
SZUKAM!

przedmiotów umieszczonych w prze-
strzeni. Jedna z prac Hammock House 
kształtem przypomina „Schody”. Jed-
nakże nie schody są tu najważniejsze, 
a hamak – ukryty w odpowiednim 
zagłębieniu dachu. Obiekt ma wyso-
kość 2 m, co nie pozwala na odkrycie 
odpoczywającego wewnątrz wnęki 
człowieka. Pozornie więc wydaje 
się, że dach jest płaski i pozbawiony 
nierówności. Perspektywa leżącego 
człowieka też ma swoje walory – nic 
nie zakłóca jego samotności. Au-
torem pracy jest polski projektant 
Bartosz Mucha, oprócz niego na wy-
stawie swoje prace zaprezentują: Di-
nie Besems, Cynthia Hathaway, Guy 
Keulemans, Eric von Robertson, Yuri 
Suzuki & Abäke. •

Powiedz  ɿ szukam! i każde miejsce 
na Ziemi może zamienić się w plac 
zabaw. W jednej chwili przedmioty 
stracą swoje pierwotne przeznacze-
nie i staną się „przeszkodami” czy 
też posłużą do ukrycia się. W berku 
trywialny przedmiot może zostać 
zamieniony w bezpieczną bazę, w de-
mokratyczny sposób stając się naj-
ważniejszym elementem zabawy. 
– Na wystawie Berek! Szukam! prze-
strzeń staje się doświadczeniem, 
zdefiniowanym przez graczy, nie zaś 
przez architektów, dizajnerów czy 
urbanistów – przekonuje kuratorka 
wystawy Joanna van der Zanden. 
Prace zgromadzone na wystawie po-
przez zaproszenie widza do zabawy 
odkrywają przed nim nowe znaczenia 

Dinie Besems, Mimicry, dzięki uprzejmości CSW Znaki Czasu w Toruniu

4.12–13.02 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 13 | 
www.csw.torun.pl

WATCH  
DOCS

W konkursie o nagrodę WATCH DOCS 
zobaczymy najlepsze światowe do-
kumenty dotyczące problematyki 
praw człowieka, wyprodukowane 
w latach 2009–2010. Będzie to m.in. 
głośny brytyjski dokument Wrogowie 
ludu Roba Lemkina i Theta Sambatha 
oraz najnowszy film Kim Longinotto 
Różowy gang.
W sekcji Dyskretny urok propagandy 
zobaczymy awangardowe dokumen-
ty polityczne z NRD, zrealizowane 
przez duet reżyserski Heynowski & 
Scheumann, z kolei sekcja Zbliżenia 
tym razem poświęcona będzie Azji 
Południowo-Wschodniej.
Program filmowy festiwalu to tak-
że dwie retrospektywy tematycz-
ne: Półkowniki i Świat jest chory – 
prawa człowieka wobec medycyny 
i bioetyki.•

10. Międzynarodowy Festiwal Fil- ɿ
mowy WATCH DOCS Prawa Człowieka 
w Filmie to jedna z dwóch najwięk-
szych na świecie imprez filmowych 
poświęconych prawom człowieka. 
W ciągu 10 dni zaprezentowanych 
zostanie około 80 filmów z całego 
świata, w których zaangażowanie na 
rzecz praw jednostki łączy się ze sztu-
ką filmową.
Filmem otwarcia 10. edycji festiwalu 
będzie dokument Petenci w reżyserii 
Zhao Lianga. Wydarzeniem tegorocz-
nego festiwalu będzie także pierwsza 
w Polsce retrospektywa Fredericka 
Wisemana. Zaprezentowanych zo-
stanie pięć jego filmów, wśród nich 
Titicut Follies – bezlitosna analiza 
relacji pomiędzy pacjentami i perso-
nelem stanowego szpitala psychia-
trycznego w Massachusetts.

Fredericka Wisemana: Titticut Follies, kadr z filmu

3–12.12 | Warszawa | www.watchdocs.pl
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PARKING  
W	BUDOWIE

dowane.
Oto sposób działania mobilnego par-
kingu: hydrauliczny mechanizm obraca 
samochody, zwalniając oraz zajmując 
kolejne miejsca. Kierowca parkuje na 
dolnym stanowisku. Po opuszczeniu 
samochodu mechanizm lokuje pojazd 
na wyższym poziomie, udostępniając 
następne wolne miejsce. „Odzyska-
nie” samochodu nie jest uzależnione 
od kolejności ustawienia pojazdów 
i następuje po uiszczeniu opłaty kartą 
płatniczą, miejską lub SMS-em.
Autorem projektu jest pracownia 
137kilo działająca na wielu obsza-
rach, od scenografii poprzez wnętrza 
aż po architekturę. Obecnie pracow-
nia wraz z WWA architekci realizuje 
projekt Służewskiego Domu Kultury.•

Parking w budowie ɿ  jest propozy-
cją stworzenia miejskiego systemu 
mobilnych, modularnych „regałów 
parkingowych”. Mobilne parkingi 
nie stanowią alternatywy dla długo-
dystansowych planów stworzenia 
parkingów podziemnych, wychodzą 
naprzeciw doraźnym potrzebom ko-
munikacyjnym.
Parkingi w budowie powinny po-
wstać w miejscach, w których z róż-
nych powodów nie można w krótkim 
czasie zbudować parkingu podziem-
nego: w ubytkach pomiędzy kamie-
nicami, w pobliżu wielkich inwestycji 
miejskich, w miejscach powiązanych 
z okresowymi nadwyżkami pojazdów 
(np. stadiony) oraz jako dodatkowe 
parkingi wokół tych, które są przeła-

137kilo: Parking w budowie, projekt

137kilo.pl, http://offtherecord.137kilo.pl/#744345/PArKinG-W-BuDoWie

IDEA –  
OBIEKT – 
PRODUKT 

Społecznej „Być Razem” w Cieszynie. 
Powstało 10 wyjątkowych przedmio-
tów, z których Fundacja wybierze kil-
ka do seryjnej produkcji. Projektanci 
wzięli odpowiedzialność nie tylko za 
wizualną stronę produktów, ale rów-
nież za wykreowanie marki i stwo-
rzenie koncepcji wsparcia sprzedaży. 
istotą tej międzynarodowej i mię-
dzykulturowej współpracy między 
studentami był dizajn społecznie od-
powiedzialny, w którym projektant 
przez swoje świadome działanie może 
wpływać na rozwiązywanie proble-
mów społecznych.
Na tegoroczne Biennale Dizajnu w Sa-
int Ètienne składają się 42 wystawy 
z 40 krajów: 12 głównych i 30 towarzy-
szących oraz 24 firmy uczestniczące 
w programie Design & Shop. •

Wystawa polskiego dizajnu pt.  ɿ
Od idei do obiektu – od obiektu do 
produktu, pokazywana w ramach 
Międzynarodowego Biennale Dizajnu 
w Saint Ètienne, prezentuje produkty, 
które powstały w ramach warsztatów 
z udziałem polskich i izraelskich stu-
dentów. Projekt współpracy powstał 
w ramach kontynuacji Roku Polskiego 
w izraelu organizowanego przez in-
stytut Adama Mickiewicza. Warsztaty 
dizajnu odbyły się w kwietniu 2009 
roku w Dłużewie. Studenci pod kierun-
kiem prof. Gada Charnego z instytutu 
Techniki w Holon oraz prof. Michała 
Stefanowskiego z ASP w Warszawie, 
mieli za zadanie stworzyć projekty 
przedmiotów, które następnie zosta-
ną zrealizowane przez podopiecznych 
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 

...

do 2.12 | saint Ètienne, Musèe de la Mine, ul. 3 Boulevard Mar Franchet d’esperey 
| www.biennale2010.citedudesign.com
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DAGARAMA

nowska wystawa prezentuje jego 
niezwykły dorobek. 
Dagarama był artystą bardzo kre-
atywnym, który pomimo postępu-
jącej choroby psychicznej cały czas 
tworzył. Obecnie wiele z jego futury-
stycznych prac miałoby szansę na re-
alizację, jego nowatorskie i wizjoner-
skie koncepcje znacznie wyprzedziły 
czasy mu współczesne. Dagarama był 
nie tylko genialnym architektem przy-
szłości, ale także filozofem i poetą, 
który zmarł w całkowitym zapomnie-
niu w szpitalu dla umysłowo chorych, 
w podtarnowskim Straszęcinie.
Wystawie towarzyszy premiera fabu-
laryzowanego dokumentu Dagarama 
w reż. Bogusława Hynka. •

– Za powiekę skryję wasze miesz- ɿ
kania, by były otwarte na powietrze 
i słońce, a zamknięte na chłód i sło-
tę… Bierzmy wzór z motyli, których 
siedliskiem są stubarwne łąki i pola 
wonne… – tak napisał w jednym ze 
swoich traktatów filozoficzno-archi-
tektonicznych Jan Głuszak Dagarama 
(1937–2000) – tarnowski architekt 
wizjoner. Był autorem projektów ta-
kich jak osiedla w kształcie spodków 
obracających się za słońcem; kopuła 
nakrywająca Stare Miasto w Tarno-
wie, ratusz dla Tarnowa, szpital psy-
chiatryczny dla ośrodka w Stanach 
Zjednoczonych. W 1975 roku został 
laureatem prestiżowej nagrody dla 
architektów w konkursie Terra I. Tar-

Jan Głuszak Dagarama: Jednostki mieszkalne dla Marsa, kalka, tusz, 35 x 50 cm, 1964. Dzięki 
uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. M. łanowiecki

Jan Głuszak Dagarama, rysunek z serii przedstawiającej projekt trajlerów (mieszkalnych lub 
wystawowych, tu – trajler weekendowy), szkic tuszem, 35 x 42 cm, 1962. Dzięki uprzejmości 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. M. łanowiecki

do 31.12 | tarnów, Muzeum okręgowe, ul. rynek 20-21 | www.muzeum.tarnow.pl
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WYCIĄĆ/WYRZUCIĆ

stawy, artysta łukasz Gronowski. 
Projekt Cut [and] Out, poprzez dzia-
łania na pograniczu fotografii i per-
formansu, redukuje oddziaływanie 
kodów kulturowych.
łukasz Gronowski (1979) – absolwent 
poznańskiej ASP, artysta wizualny, 
fotograf, autor instalacji i obiek-
tów. Działa w przestrzeni internetu. 
W centrum jego artystycznych za-
interesowań znajduje się człowiek 
funkcjonujący w reżimach kultury. •

Jak uwolnić jednostkę od kultu- ɿ
rowych obciążeń? Jak zedrzeć z niej 
stereotypowe role społeczne? 
– Osłabiając działanie uniformów, 
którymi są zarówno mundury i szkol-
ne uniformy, jak i ubrania codzienne 
stanowiące powierzchowne oznaki 
przynależności społecznej. Choć owe 
uniformy nie zakrywają całego ciała, 
a jedynie pewne umowne jego części, 
mimo to dominują i decydują o recep-
cji jednostki – przekonuje autor wy-

łukasz Gronowski: Animal inside,  40 x 40 cm, 2010

12.02 –26.03 | Berlin, Galeria Collectiva, ul. Brunnenstrasse 152, 
www.collectivagallery.com

TO JEST HISTORIA 
MINARETU,	KTÓRY	 
NIE	POWSTAŁ

zantagonizowaną debatę publiczną. 
Wystawa jest o fantazji ujawniają-
cej nasze lęki i nadzieje oraz o fikcji 
odbijającej w krzywym zwierciadle 
to, co jawić się chce jako pierwotne 
i trwałe, a przez to nieuniknione i nie-
naruszalne. 
Wystawie towarzyszyć będzie tym-
czasowa (funkcjonująca przez trzy 
miesiące) instalacja zbudowana wo-
kół komina, który w zamyśle Rajkow-
skiej stać się miał rzeźbą–minaretem. 
interwencja stworzy zarys niezreali-
zowanego projektu. •

Wystawa nawiązuje do niezreali- ɿ
zowanego projektu Joanny Rajkow-
skiej Minaret. Siła niezrealizowanej 
fantazji o minarecie – o zamianie po-
przemysłowego komina usytuowane-
go w centrum Poznania (w kwartale 
między ulicami Garbary, Estkowskie-
go i Szyperską) w idealną kopię (choć 
tylko zewnętrznej konstrukcji) mina-
retu Wielkiego Meczetu z obozu dla 
uchodźców w Jenin (Zachodni Brzeg 
Jordanu) była na tyle silna, że już 
samo wyobrażenie o możliwym mina-
recie w centrum Poznania wywołało 

Joanna Rajkowska: Minaret, wizualizacja

7-23.02 | Poznań, Galeria Arsenał, ul. stary rynek 6, www.arsenal.art.pl
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RE:WIZJE

brandta Wymarsz straży nocnej. Arty-
sta gra z historią sztuki, zestawiając 
ją z kontekstem „tu i teraz”. W por-
trecie zbiorowym, zarezerwowanym 
dla członków prestiżowego bractwa, 
umieszcza warszawskich strażników 
porządku, pozujących na paradnych 
schodach stołecznej Zachęty.
Z kolei rzeźby Rafała Dominika przed-
stawiają dłonie superbohaterów, 
którzy kształtują społeczne fantazje. 
Dłonie same w sobie dużo mówią 
o sposobie życia, o osobowości, o po-
sturze człowieka, pokazując realny 
wymiar nierealnych postaci.
Karol Radziszewski pokaże cykl obra-
zów namalowanych na podstawie re-
produkcji i pocztówek przedstawia-
jących rzeźby Arno Brekera – klasyka 
sztuki iii Rzeszy.
Podczas Re:wizji będzie można zoba-
czyć także niezależne kino, projekty 
teatralne oraz posłuchać alternatyw-
nej muzyki. •

W ramach tegorocznego Festiwa- ɿ
lu Re:wizje, jednego z największych 
w Polsce przeglądów projektów ar-
tystycznych z kręgu kultury niezależ-
nej, swoje prace zaprezentują m.in. 
Maurycy Gomulicki, Konrad Smoleń-
ski, Grzegorz Drozd, Rafał Dominik, 
Karol Radziszewski i Tomasz Partyka.
Różowy Obelisk Maurycego Gomu-
lickiego – obiekt jednoznacznie ero-
tyczny, gloryfikujący kult rozkoszy 
– w sposób metaforyczny przewar-
tościowuje kondycję Pałacu Kultury 
i Nauki – ponurego, fallicznego im-
plantu będącego przytłaczającym 
symbolem komunistycznego impe-
rium.
instalacja Konrada Smoleńskiego 
The End jest częścią realizowanego 
od 2007 roku projektu, w którym arty-
sta prezentuje widzom fatalistyczne 
przeczucie końca.
W pracy Straż Miejska Grzegorz Drozd 
wchodzi w dialog z arcydziełem Rem-

Konrad Smoleński: Chunks

2–4.12 | Warszawa | www.rewizjewarszawa.pl

MALARSKIE  
INTERWENCJE

siak pisze: „W swoich realizacjach Ka-
tarzyna Przezwańska odwołuje się do 
modernizmu, jednak robi to w sposób 
nieobecny dotąd w polskiej sztuce. 
W optyce artystki modernizm nie jest 
już estetycznym fetyszem, malowniczą 
ruiną upadłej utopii lub przyczynkiem 
do nostalgicznej wędrówki po betono-
wo-szarej krainie lat dziecięcych. Jej 
twórczość to nie tyle kolejna krytyka 
projektu nowoczesności, ile próba 
odzyskania jego niektórych założeń 
dla współczesności. Komponując wie-
lobarwne, silnie zindywidualizowane 
przestrzenie, detale i obiekty, Prze-
zwańska z przymrużeniem oka prze-
konuje, że to, co w modernizmie było 
prawdziwie rewolucyjne, zostało naj-
prędzej wyparte. Propozycja Katarzy-
ny Przezwańskiej stanowi potencjał, 
którego nie sposób zlekceważyć”.•

Wystawa Katarzyny Przezwań- ɿ
skiej to pierwszy duży, indywidual-
ny pokaz tej artystki. Przezwańska 
– znana dotychczas z pełnych soczy-
stych kolorów realizacji m.in. w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej, instytu-
cie Awangardy czy Parku Rzeźby na 
Bródnie – tym razem pokaże się z nie-
co innej strony. Artystka, zwyczajowo 
testując „podatność” architektury 
na zmiany i reinterpretacje, a także 
komentując status i przeznaczenie 
otaczających nas, choć często niedo-
strzeganych budynków, w Koloniach 
zmierzy się z zamkniętą przestrzenią 
galeryjnego kubika.
Katarzyna Przezwańska (1984) – stu-
diowała malarstwo, ale zamiast ob-
razów tworzy w przestrzeni miejskiej 
malarskie interwencje. O jej twórczo-
ści twórca Galerii Kolonie Jakub Bana-

Katarzyna Przezwańska: ławka, palety, farba emulsyjna, worki na odpady, siano, 2009. Fot 
dzięki uprzejmości Galerii Kolonie

28.01–26.02 | Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23/52 | www.galeriakolonie.pl
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PERFORMATYWNOŚĆ

tem ekspozycji jest moment interak-
cji pomiędzy audio a wideo, a także 
siła ich oddziaływania w bezpośred-
nim zderzeniu z odbiorcą. istotny 
dla projektu jest również kontekst 
historyczny przybliżający przebieg 
rozwoju sztuki wykorzystującej mul-
timedia.
Cykl Mediacje prezentuje współ-
czesne trendy w sztuce operującej 
audiowizualnością. Dwie pierwsze 
odsłony Mediacji poruszały problem 
Środowiska i Przestrzeni. •

Do trzeciej, ostatniej części cy- ɿ
klu Mediacje pt. Performatywność 
zaproszeni zostali artyści, którzy 
w swojej sztuce dotykają problemu 
procesualności, „dziania się” czy in-
terakcji, są to m.in. Piotr Ceglarek, 
łukasz Gronowski, Bartek Kujawski, 
Radim Labuda, Józef Robakowski, 
Adam Witkowski. Prace pokazywa-
ne na wystawie powstają często „na 
żywo”, reagują na otoczenie, czasem 
też wymagają ingerencji odbiorcy. 
Najbardziej interesującym aspek-

Dariusz Fodczuk, performens

8.12–31.12 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl

PRZESŁONIĘTE

Zabieg ten utrudnia przechodniom 
dostrzeżenie przestrzeni galeryjnej. 
Z kolei delikatne wiązki światła, które 
poprzez otwory w kratownicy dosta-
ją się do wnętrza galerii, pozwalają 
widzom obserwować „poszatkowa-
ną” ulicę.
Drugi projekt Jerzego Goliszewskiego 
będzie miał swoją premierę w grud-
niu. Tym razem miejscem jego pracy 
nie będzie już galeria, ale jeden z do-
mów mieszkalnych, na ganku którego 
artysta umieści kratownicę swojego 
autorstwa.
Jerzy Goliszewski (1981) – urodzony 
w Warszawie, studiował grafikę i ma-
larstwo na ASP w Warszawie. Tworzy 
instalacje, obrazy, rysunki, grafiki 
i obiekty. Realizuje projekty site spe-
cific. •

Przenikanie się perspektyw i prze- ɿ
strzeni to temat najnowszej pracy 
Jerzego Goliszewskiego pt. Obscure, 
która powstała podczas jego pobytu 
rezydencyjnego w Cleveland. Goli-
szewskiego zainteresowała lokalna 
architektura – szczególnie sąsiednie 
Tremont, w którym artysta zamiesz-
kał.
W swojej pracy Goliszewski wykorzy-
stał motyw kratownicy, która otacza 
ganki i werandy amerykańskich do-
mów. Z jednej strony służy ona ukry-
ciu i zacienieniu wnętrza, z drugiej 
– umożliwia ograniczoną obserwację 
tego, co znajduje się na zewnątrz 
ganku czy werandy.
W efekcie witryna galerii pokryta 
została winylową kratownicą, która 
imituje tę umieszczoną na gankach. 

Jerzy Goliszewski: Obsure, instalacja, 2010

21.01 | Cleveland, ul. 2220 superior Via, oH 44113 | www.sPACesgallery.org
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TYPESPOTTING

ie, a także neony z urwanymi rurka-
mi przekazujące tajemnicze treści. 
Podczas włóczęgi można się natknąć 
na zaskakujące znaleziska również 
na chodniku. Mogą to być liternicze 
ulotki agencji towarzyskich z orto-
grafią w stylu najlepszej literatury 
warszawskich futurystów. (…) Spacer 
po warszawskich łazienkach przy-
nieść może zupełnie inne odkrycia, 
takie jak fantazyjne inskrypcje na ze-
garze słonecznym Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, upamiętniające  
królewskie imieniny, które odbyły się 
8 maja 1786 roku” – pisze w eseju Ty-
poorientacja Magdalena Frankowska 
(w książce Typespotting. Warszawa).
Artur Frankowski – designer, typograf 
i projektant krojów pism. Współau-
tor (wraz z Magdaleną Frankowską) 
książki Henryk Berlewi, wykładowca 
typografii i przetwarzania informacji 
graficznej. Należy do międzynarodo-
wego stowarzyszenia typograficzne-
go ATypi oraz Stowarzyszenia Twór-
ców Grafiki Użytkowej. Współzałoży-
ciel studia projektowo-typograficz-
nego Fontarte. www.fontarte.com
Projekt realizowany dzięki dotacji od 
m. st. Warszawy. •

Publikacja i wystawa  ɿ Typespot-
ting Warsaw to dokumentacja po-
szukiwań typograficznych Artura 
Frankowskiego przeprowadzonych 
w Warszawie. Gdzie w stolicy można 
znaleźć najciekawsze formy liter-
nicze i napisy? Czy formy napisów 
znajdujących się w mieście wpływają 
na warszawiaków? Wystawa oraz to-
warzysząca jej publikacja podejmują 
próbę subiektywnej analizy krajo-
brazu typograficznego Warszawy. 
Podczas wirtualnego spaceru po mie-
ście przedstawione zostaną wybrane 
szyldy, tablice i inskrypcje – przykłady 
z przeszłości i teraźniejszości miasta 
w ciągłej transformacji.
„Liternictwo miejskie to odrębny, 
wielowymiarowy świat. Czasem 
poukładany jak warstwy torcika 
wuzetka. Czasem wymieszany jak 
niezidentyfikowane składniki w ba-
jaderce. Zresztą nie trzeba wyjeż-
dżać do innego miasta, na przykład 
do konsekwentnej i spójnej Brukseli, 
żeby poczuć się jak „miejscy turyści”. 
W nieustannie zmieniającej się stoli-
cy, w warszawskim literniczym stylu, 
również warszawiacy często mogą 
poczuć się jak na typograficznym 
safari. (…) Stołeczne liternictwo to 
kopalnia typograficznych inspiracji. 
intrygują napisy z folii i precyzyjnie 
cięte w kamieniu majuskuły na MDM-

Artur Frankowski, Typespotting. Warszawa, 2010

do 31.12 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 |  
www.bec.art.pl

Typespotting.
Warszawa

Artur Frankowski



78      notes.65 orientuj się orientuj się  notes.65      79

PODEJRZANE

tof Kowalski zwrócili uwagę na ten 
właśnie element rejestracji. Na wy-
stawie prezentowane są kadry i filmy 
pochodzące z archiwalnych materia-
łów, do jakich udało się dotrzeć arty-
stom. Bezwładność, z jaką buduje się 
obraz na ekranie, wydaje się bliższy 
codziennym doświadczeniom dużo 
bardziej niż telewizyjne newsy czy fil-
my fabularne. Dojmująca pustka ob-
serwowanej ulicy i posępność archi-
tektury staje się areną do mających 
za chwilę nastąpić „incydentów”. 
Wybrane przez fotografów kadry to 
sytuacje z „przed” i „po”. Pozbawio-
ne publicystycznej wymowy i kry-
minalnego kontekstu przedstawiają 
bezradność i zagubienie człowieka 
wobec natury cywilizacji. •

Rosnąca lawinowo liczba kamer  ɿ
monitorujących miasto w Warszawie 
zmusza do odpowiedzi na pytania 
o sens i zasadność działań związa-
nych z obserwacjami mieszkańców. 
Jednak to nie aspekt publicystyczny 
czy kryminalny był pretekstem do 
realizacji projektu. Kamery umiesz-
czone w ruchliwych punktach miasta, 
pod kontrolą operatorów kamer i ofi-
cera policji rejestrują surowy banał 
codzienności. Podejrzane może być 
wszystko: pusty skwer, skręcający sa-
mochód, kwiatowa rabatka. Ogląda-
jąc materiały z policyjnego archiwum, 
można odnieść wrażenie, że ekscen-
tryczny reżyser buduje napięcie na 
granicy wytrzymałości widzów.
Kobas Laksa, Monika Kmita i Krzysz-

Kobas Laksa, Monika Kmita i Krzysztof Kowalski: z cyklu Podejrzane, kadr z monitoringu 
miejskiego

2.12–15.01 | Warszawa, Galeria Heppen transfer, ul. Wilcza 29a/12 |  
www.heppentransfer.art.pl

Kobas Laksa, Monika Kmita i Krzysztof Kowalski: z cyklu Podejrzane, kadr z monitoringu 
miejskiego
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POLSKIE  
NOMINACJE  
DO NAGRODY MIESA

Architektury), Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie (Pysall.Ruge Archi-
tekten i Bartłomiej Kisielewski) oraz 
stołeczne Centrum Chopinowskie i re-
waloryzacja parku w Żelazowej Woli 
(Stelmach i Partnerzy).
O nagrodę Miesa van der Roche’a 
będą się ubiegać także: Maćków Pra-
cownia Projektowa za rewaloryzację 
domu handlowego Renoma we Wro-
cławiu oraz OP Architekten za odno-
wienie łódzkiego hotelu Andel.
Na liście nominowanych obecne są 
też bardziej kameralne projekty: dom 
z pracownią artystyczną na Bródnie 
w Warszawie autorstwa Piotra Brzo-
zy i Marcina Kwietowicza oraz ko-
ściół Votum Aleksa w Tarnowie autor-
stwa pracowni Beton (Marta i Lech 
Rowińscy). •

Znamy już polskie nominacje do  ɿ
prestiżowej nagrody architektonicz-
nej Miesa van der Rohe’a, która przy-
znawana jest przez Unię Europejską 
raz na dwa lata. W tym roku lista jest 
długa, bo zawiera aż 12 pozycji. Znaj-
dują się na niej realizacje pracowni 
JEMS Architekci: warszawski budynek 
biurowy Cristal Park, osiedle mieszkal-
ne przy al. Wilanowskiej w Warszawie 
oraz stołeczny skwer Herberta Hoove-
ra. Nominację zdobyły także budynki 
użyteczności publicznej: Sąd Okręgo-
wy w Katowicach oraz Centrum Pro-
mocji Regionu w łańcucie (oba pro-
jekty są autorstwa Archistudia Stud-
niarek +Pilinkiewicz). Trzecią grupę 
obiektów stanowią siedziby instytucji 
kultury i nauki: Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie (RAr-2 Laboratorium 

Piotr Brzoza, Marcin Kwietowicz: Projekt domu z pracownią artystyczną na Bródnie 
w Warszawie, fot. Juliusz Sokołowski

www.miesbcn.com

NIMFETKI

wyłącznie portrety i nie interesował 
go poziom tabu kulturowego, które 
Lewandowski asymiluje jako sztukę. 
Dbałość artysty, jego szacunek do 
warsztatu, trud odkrywania tajemni-
cy kropka po kropce, ślad po śladzie, 
sprawiają, że chłoniemy nie tylko 
całość obrazu, ale i każdy trop, który 
naznaczony został ręką artysty.
Kordian Lewandowski (1983) – absol-
went Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP, 
pracuje w wielu technikach: rzeźba, 
rysunek, malarstwo, performans, fo-
tografia i film. Jego prace charaktery-
zuje niezwykła precyzja. •

Kordian Lewandowski, mówiąc  ɿ
o swojej twórczości, często używa 
pojęcia epigon. Na wystawie Eternal 
Bug zaprezentowany zostanie cykl 
jego rysunków pt. Nimfetki oraz czte-
ry prace wideo. Nimfetki – tożsame ze 
zjawiskiem hiperrealizmu amerykań-
skiego – w przewrotny i antytetyczny 
sposób przywołują prace amerykań-
skiego malarza Chucka Close’a. Wy-
konane ołówkiem i kredką Nimfetki 
są przeskalowane w stronę miniatury 
(prace mają wymiar niespełna 6 cm), 
ukrywają warsztat techniczny i gest. 
Z kolei Chuck Close malował prawie 

Kordian Lewandowski, Liu Kang Arcade resolution, rysunek kredkami i ołówkiem

18.12–8.01 | Wrocław, Galeria g23, ul. jagiellończyka 10 c | www.23.sitka.pl
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DRUGA  
RÓŻA

pokazała swoje prace w 2008 roku. 
Wówczas na dwóch piętrach galerii 
zawisło ponad 30 prac. Powtarzały się 
przedstawienia twarzy, głów z war-
koczami, kobiecych sylwetek, obję-
tych par, kobiet w ciąży, rodziców 
z dziećmi. Pojawiał się także charak-
terystyczny motyw złamanej, potrza-
skanej postaci ludzkiej, kojarzący się 
z twórczością Andrzeja Wróblewskie-
go. Jak od tamtego czasu rozwinęła 
się twórczość Róży Litwy, można zo-
baczyć na jej drugiej indywidualnej 
wystawie, zatytułowanej 2. •

Tematem prac Róży Litwy jest  ɿ
człowiek, jego ciało, uczucia, emocje. 
inspiracją do tworzenia stają się zaś 
osobiste przeżycia artystki. Róża Li-
twa unika jednak snucia opowieści 
o swoim życiu, nie dopowiada nic do 
tego, co zawarła w bardzo oszczęd-
nie malowanych, zdyscyplinowanych 
formalnie pracach. Dzięki temu jej 
twórczość staje się uniwersalna – 
przekazując własne emocje, artystka 
potrafi bardzo silnie poruszać emo-
cje widzów.
Pierwszy raz w galerii m2 Róża Litwa 

Róża Litwa: Bez tytułu, 2010

3.12–15.01 | Warszawa, Galeria m2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl

GOLDEX  
POLDEX! 
STO	LAT!

współpracę z instytucjami publiczny-
mi, ani na rynek sztuki. Nie szukamy 
sponsorów ani patronatów. Nie szu-
kamy współpracy z Europejską Fun-
dacją Kultury ani z instytutem Adama 
Mickiewicza. Utrzymujemy się z jał-
mużny. Jedynym celem spółdzielni 
jest walka z martwym czasem, o któ-
rego upływie przypomina merdający 
miarowo ogon kota.
Spółdzielnia w ciągu dwóch lat swo-
jej działalności zorganizowała szereg 
wystaw, dyskusji i warsztatów.•

Krakowska Spółdzielnia Goldex  ɿ
Poldex obchodziła swoje drugie uro-
dziny. Jej założyciele Janek Sowa, 
Janek Simon i Jakub de Barbarro, mó-
wią o tym szczególnym przedsięwzię-
ciu tak: – To dobrowolne zrzeszenie 
nieograniczonej liczby osób jest po-
łączeniem baru, dzielnicowej świe-
tlicy, hobbystycznej restauracji i ga-
lerii sztuki. Jest instytucją Pi sektora, 
istniejącą w ułamkowym, niewyek-
splorowanym wymiarze kulturowej 
produkcji, nienastawionym ani na 

...

Kraków, ul. józefińska 21/12 | www.goldexpoldex.pl
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LIST Z KNOTA, 
SCHRONIENIA  
OPORNYCH ENERGII

my. Bukareszt jest miastem z ducha 
postmodernistycznym, a my tkwimy 
w nim podskórnie, wyskakujemy ni-
czym reklamowe bilbordy, tamujemy 
uliczny ruch, jak najnowsze modele 
samochodów na ulicznych światłach, 
gramy naszą muzykę i wyświetlamy 
nasze obrazy, mamy swoje grypy 
i wirusy, kończymy będąc połknięci, 
anonimowo.
Coś mogłoby się zmienić. W nieusta-
jącym dążeniu do akumulacji, który 
pochłania tak wielu z nas, KNOT z jego 
różowymi, fioletowymi i seledynowy-
mi nadmuchiwanymi słoniami, wyglą-
da jak pojazd z innego czasu i prze-
strzeni, niczym statek obcych, który 
wylądował w środku parku. W tym 
momencie jedna artystka ze swojego 
gotowania robi sztukę. Kiedy przeły-
kam to, co wyszło z jej czeskiego prze-
pisu, pytam się o jej „sztukę”. Dowia-
duję się, że „sztuka” nie ma znaczenia 
w momencie, kiedy widzisz innych lu-
dzi, jak ponownie przypominają sobie 
sztukę rozmowy, która wyglądała na 
dawno już zaginioną.
My okupujemy przestrzeń publiczną, 
my ją odzyskujemy. Tak wygląda plac 
zabaw dla artystów, teoretyków, mu-
zyków i architektów: ciężarówka KNO-
Ta stoi w samym jego centrum, jak 
jeden z tych wehikułów, który znamy 
z kreskówek, który od czasu do czasu 

Dotarł do nas wysłany z KNOTa  ɿ
w Bukareszcie do przypadkowego 
adresata w Le Havre we Francji list 
napisany w październiku przez Vla-
da Morariu, w ramach jego działań 
listowych Kroniki KNOTa: „Piszemy, 
tak jak już wcześniej zaznaczyliśmy, 
z KNOTa w Bukareszcie. Po mojej pra-
wej stronie grupa szalonych archi-
tektów dyskutuje nad mapami. To nie 
przypadek, bo to właśnie mapa pomo-
gła mi Ciebie znaleźć. Nasi architekci 
planują miasta przyszłości używając 
jedynie tego, co znajdują pod ręką, 
wykorzystują interfejs miasta, które 
nas tu otacza. Myślimy też o Bouville 
i Le Havre – ale tak naprawdę tylko je 
sobie wyobrażamy, bo przecież nigdy 
w nich nie byliśmy. Z powodu jakie-
goś dziwnego połączenia my już te-
raz dzielimy niewidzialną przestrzeń 
publiczną – widmowe ulice i uliczne 
znaki, parki i kawiarnie, place i pasa-
że, miejsca spotkań i miejsca rozsta-
nia. To są nasze commons.
Coś mogłoby zaistnieć. Bukareszt to 
wielki blender, który połyka historie, 
ideologie, architekturę, wypluwając 
z siebie jedną z najbardziej unikal-
nych mikstur, które można sobie wy-
obrazić. Nie odwołujemy się w tym 
wypadku do żadnego systemu warto-
ści, nie oceniamy czy jest to dobre czy 
złe, po prostu opisujemy to, co widzi-

www.knotland.net

zamienia się w robota. Nasz mały po-
jazd jest raczej wielkim żółwiem, któ-
ry czasami przyjmuje różne kształty: 
wysuwa z siebie scenę, didżejkę albo 
magazyn. Niektóre z rzeczy, które nas 
otaczają mają sens tylko tutaj, jakby 
kontekst KNOTa nadawał im jakieś 
specjalne znaczenie, a sam KNOT 
posiadał jakieś magiczne zdolności 
transmutacji, nadawania funkcji ja-
kimś pozostałościom mebli czy też 
przypadkowym artefaktom. W jakiś 
cudowny sposób sam park zaczyna 
być w to wszystko włączony. Nasz 
park nosi imię króla, góruje nad nim 
gigantyczny monument, w którym 
podobno przechowywane są prochy 
komunistycznych przywódców. Kie-
dy nadchodzi noc – mamy już brud-
ny październik, wieczory wcześnie 
więc ogłaszają swe chłodne nadej-
ście – aleje, przy których obozujemy 
ze wszystkimi naszymi machinami 
i hałasami, zaczynają mrugać swoimi 
małymi światełkami, prowadząc aż 
do Monumentu, kosmicznego portu, 
dumnie wznoszącego się na szczycie 
wysokich schodów. Pomnik wygląda 
tak, jakby za chwilę miał odlecieć do 
jakiejś odległej galaktyki. KNOT sam 
nie jest przystanią (jak Le Havre), ale 
za to udziela schronienia wszystkim 
naszym opornym energiom”.
Nomadyczna antyinstytucja KNOT 

(z ang. węzeł) była mobilnym, miej-
skim centrum sztuki, kultury, myśli, 
sportu, nauki i rekreacji. KNOT podró-
żował po Berlinie (maj 2010), Warsza-
wie (czerwiec–lipiec 2010) i Bukaresz-
cie (październik 2010), rozkładając 
swoje obozowisko w parkach, na 
byłych lotniskach, wśród mieszkal-
nych bloków, na brzegach rzek. KNOT 
został powołany przez międzynaro-
dowy Tymczasowy Kolektyw Kura-
torski, w skład którego wchodzą Mar-
kus Bader (raumlabor_Berlin), Oliver 
Baurhenn (DiSK/CTM, Berlin), Kuba 
Szreder (kurator niezależny, Warsza-
wa) oraz Raluca Voinea (E-cart.ro, 
Bukareszt). KNOT był tymczasowym 
obszarem wymiany, spotkań oraz ar-
tystycznych eksperymentów.
Ciągła rotacja gości oraz różnorod-
ność scenariuszy użytkowania KNO-
Ta przełamywała codzienną rutynę 
i rytuały miejsc.
Do uczestnictwa w projekcie kurato-
rzy zaprosili szerokie grono artystów, 
urbanistów, architektów, teoretyków 
i aktywistów. Zrealizowano bogaty 
program działań, wystąpień, wykła-
dów, pokazów, dyskusji, warsztatów.
KNOT finansowany był z funduszy: 
European Commission Culture Pro-
gram, Hauptstadtkulturfonds Berlin. 
KNOT jest częścią cyklu The Promised 
City / www.promised-city.org •

Pola Dwurnik, z cyklu Mapping the KNOT, cz. 3, 2010
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CHILLOUT  
ROOM

– Pozbawiłam ów instrument klu-
czowego elementu – jedynej struny 
– dzięki której można by usłyszeć mu-
zykę hałasów, o której pisał w swoim 
manifeście Sztuka hałasów Russolo. 
Wiernie odtworzyłam korpus oraz 
wewnętrzny mechanizm instrumen-
tu. Jednak brak owej jedynej struny, 
czyni mój intonator hałasu rzeźbą, 
pustą formą, atrapą – opowiada 
o swojej pracy Aurelia Nowak.
indywidualna wystawa artystki pt. 
Chillout Room jest nagrodą, którą 
Aurelia Nowak otrzymała w iii edy-
cji Festiwalu Kultury Studenckiej 
ARTenalia. •

Urządzenia zwane intonatorami  ɿ
hałasu (intonarumori) skonstruował, 
na początku XX wieku, artysta Luigi 
Russolo. Wydawane przez nie dźwię-
ki układał on w nową harmonię szme-
rów (rumorarmonio). Jego instrumen-
ty są pierwowzorem współczesnych 
syntezatorów dźwięku.
intonarumori nie przetrwały do dziś 
– spłonęły w trakcie ii wojny świato-
wej. Przez 65 lat powstały ich liczne 
rekonstrukcje. 
Młoda artystka Aurelia Nowak także 
postanowiła zrekonstruować intona-
tor hałasu. Jej praca ma jednak szcze-
gólny wymiar. 

Aurelia Nowak: Chillout Room, 2010

do 16.12 | Poznań, Galeria Post-office, ul. stary rynek 25/29 |  
www.galeriapostoffice.blogspot.com

OSTATNI  
FILM

ten czas. Prosząc artystów o udział 
w tej wystawie, oczekiwaliśmy auto-
refleksji, ale też twórczego namysłu 
nad kondycją instytucji galerii – tłu-
maczą właściciele Rastra.
Ostatni film nie jest jednak prostym 
zbiorem nowych i starszych prac na 
zadany temat. To prezentacja, na 
którą oprócz dzieł sztuki składają 
się ich fragmenty, zalążki lub resztki, 
uwzględnione i odrzucone prośby ar-
tystów do galerii i odwrotnie.
W wystawie udział biorą: Azorro, 
Agata Bogacka, Michał Budny, Rafał 
Bujnowski, Oskar Dawicki, Sławomir 
Elsner, Aneta Grzeszykowska, Zbi-
gniew Libera, Maricn Maciejowski, 
Przemysław Matecki, Bartek Materka, 
Zbigniew Rogalski, Wilhelm Sasnal, 
Janek Simon. •

Jesienią 2010 roku minęło siedem  ɿ
lat, od kiedy łukasz Gorczyca i Mi-
chał Kaczyński uruchomili Świetlicę 
Sztuki Raster. W międzyczasie świe-
tlica przestała być świetlicą, a Raster 
wyrósł na aktywną i znaną w Europie 
galerię nowej sztuki. Nadszedł czas 
ponownej zmiany. Z końcem roku sie-
dziba na Hożej zostanie zamknięta. 
Z tej okazji wspólnie z artystami ku-
ratorzy dokonują podsumowania. 
– Do udziału w wystawie Ostatni film 
zaprosiliśmy wszystkich artystów 
współpracujących na stałe z naszą 
galerią. Jej tytuł został zapożyczony 
od grupy Azorro, która tak właśnie 
nazwała swój ostatni, nakręcony 
w tym roku, film. Zamknięcie lokalu 
to próba spojrzenia z dystansu i pod-
ważenia tego, co i jak robiliśmy przez 

4–23.12 | Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 42/8 | www.raster.art.pl

Rafał Bujnowski, Wrong Works
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Mrufig: Ewolucja

MULTI  
MRUFIG

– Moje ingerencje miejskie cechuje 
niebywała czułość na wybór „miejsca 
wykwitu”. Prace malarskie są z kolei 
pełne abstrakcji i metafory, skupione-
go detalu. Jest to zbiór form i elemen-
tów w skali mikro-makro tworzących 
wielowarstwową narrację. W mojej 
fotografii natomiast liczy się gra sko-
jarzeń, bystrość, błyskotliwość. W mu-
zyce, hipnoza, mikrodźwięki i element 
zaskoczenia – wylicza Mrufig. •

Wystawa przenosi nas w audio- ɿ
wizualnie wykreowany świat Mrufi-
ga – malarza, ulicznika, obserwatora 
i działacza w przestrzeni miejskiej, 
współtwórcy projektu Massmix. Na 
swojej indywidualnej wystawie pt. 
Multi Mrufig artysta będzie nas prze-
konywał zarówno o swoich zamiło-
waniach malarskich, fotograficznych, 
muzycznych, jak i o zainteresowaniu 
miastem i postvandalizmem. 

10.12–12.01 | Warszawa, galeria [v]iuro, ul. 11 listopada 22 lok 21a | 
viuro.bzzz.net

CZŁOWIEK,	 
KTÓRY	PRZEŻYŁ	 
KONIEC	ŚWIATA

si się do przepowiedni końca świata, 
który nastąpi w roku 2012. Kobylarz 
konstruuje statek kosmiczny odpo-
wiadający fundamentalnej potrzebie 
bezpieczeństwa. Kto tak naprawdę 
jest bohaterem wystawy: nieziden-
tyfikowany obiekt, jego (tajemniczy) 
bohater czy wreszcie artysta? Koby-
larz mówi: to tylko sztuka.
Szymon Kobylarz (1981) – ukończył ma-
larstwo na ASP w Katowicach. Miesz-
ka i pracuje w Chorzowie. Zajmuje się 
malarstwem, wideo artem, fotografią, 
rzeźbą, tworzy instalacje. •

Szymon Kobylarz w swojej do- ɿ
tychczasowej twórczości badał fe-
nomen zbiorowego lęku. Zdaniem 
artysty społeczeństwo na ów niepo-
kój  reaguje w sposób paranoiczny 
– postępem technologicznym, który 
produkuje coraz to nowe wynalazki.
– W dobie zewsząd atakujących 
bodźców układających się w mozai-
kę systemów pseudoinformacyjnych 
ludzka wyobraźnia, gubiąc się w „le-
sie symboli”, obmyśla następne de-
mony – tłumaczy Kobylarz. W swoim 
najnowszym projekcie artysta odno-

Szymon Kobylarz: Bez tytułu, 2010

21.01–6.03 | Gliwice, Czytelnia sztuki, ul. ul. Dolnych Wałów 8a |  
www.czytelniasztuki.pl
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DOM

nisku dla bezdomnych (Nowa Huta). 
Każdy pensjonariusz ma do swej 
dyspozycji łóżko o powierzchni 1,62 
m2. Niektórzy z nich na tej niewiel-
kiej przestrzeni starają się stworzyć 
namiastkę utraconego domu. Rów-
nie wstrząsający cykl to Hobbyści. 
Oglądając fotografie, zauważymy 
jak niewinne, zdawałoby się, pasje 
całkowicie zawładnęły człowiekiem 
i jego domem. Niektóre z cykli po-
wstały podczas zagranicznych, czę-
sto egzotycznych podróży: Wozy 
cyrkowe (Ukraina), Imigranci (Fran-
cja), Pokoje panieńskie (Egipt), Dom 
tymczasowy (indie).
Wystawa prezentuje efekt pracy arty-
stów w ramach projektu Dom. •

Wbrew tytułowi wystawy  ɿ Dom/
Home prezentowane na niej zdjęcia 
Andrzeja Kramarza i Weroniki łodziń-
skiej nie ograniczają się do prezen-
tacji domu, mieszkania czy wnętrza, 
ale równocześnie, a może przede 
wszystkim portretują współczesnego 
człowieka. Ta wystawa to antropolo-
giczna opowieść, której bohaterami 
są nieobecni na zdjęciach ludzie. ich 
pasje, zwyczaje, marzenia, ideały 
i poglądy odciskają się piętnem na 
wnętrzach, w których żyją.
Autorzy fotografii od 2003 roku 
wspólnie realizują projekt Dom. 
Składa się on z wielu cyklów. Naj-
starszy z nich, zatytułowany 1,62 m2 
domu, zrealizowany został w schro-

Andrzej Kramarz, Weronika łodzińska: Hobbyści, z cyklu Dom

do 28.02 | Gdańsk – oliwa, oddział etnografii – spichlerz opacki, ul. Cystersów 
19 | www.muzeum.narodowe.gda.pl 

Z METALU  
NA METAL

ty spowitej błękitna tkaniną.
Artysta nadał jej imię Odryka. We-
dług niego bogini była córką Ateny 
i Hefajstosa, nie należała jednak do 
posłusznych dzieci – strzelała do 
wszystkiego, co zobaczyła. Matka za 
karę zamieniła ją w grot strzały, da-
jąc jednak szansę na powrót do życia 
w półboskiej postaci.
Romuald Kutera (1949) – absolwent 
wrocławskiej ASP (kierunek malar-
stwo), artysta multimedialny, two-
rzy fotografie, filmy i prace wideo. 
Prowadzi Galerię Sztuki Najnowszej 
w Gorzowie Wielkopolskim. •

Wymyślona przez artystę Romu- ɿ
alda Kuterę bogini Odryka jest głów-
ną bohaterką wystawy Z metalu na 
metal. Tajemniczą postać „spotkaną” 
nad brzegiem Kwisy artysta pokazuje 
za pomocą najstarszej techniki foto-
graficznej – dagerotypu.
– W lipcu 2009 roku chodziłem brze-
giem Kwisy i w rzecznym piasku spo-
strzegłem coś metalowego – wspomi-
na Kutera – był to zardzewiały, bardzo 
stary grot od strzały. Gdy go myłem, 
woda połyskiwała srebrzyście. Obłok 
tej srebrzystości uniósł się i opadł na 
brzegu. Nagle przybrał kształt kobie-

Romuald Kutera: Odryka na Odrą, dagerotyp, 2010

do 2.01 | Wrocław, Muzeum narodowe, plac Powstańców Warszawy 5 |  
www.mnwr.art.pl



92      notes.65 orientuj się orientuj się  notes.65      93

MY  
POLACY

lęgniarką reklamującą termometry. 
Złota Rybka spełnia życzenia niczym 
Matka Boska Częstochowska. W ze-
stawach do wycinania znajdziemy 
z kolei zupełnie nagich: Piłsudskiego, 
Jaruzelskiego i Curie-Skłodowską.  
W przeddzień otwarcia wystawy ga-
leria zmieni się na chwilę w pracow-
nię artystyczną, działającą niczym 
Warholowska fabryka: chętni, pod 
okiem artysty, będą mieli wyjątko-
wą szansę wykonania własnego 
„Gierka”. Sitodruki staną się częścią 
wystawy, a po jej zakończeniu „pre-
serzy” będą mogli zabrać odbitki do 
domu.
Andrzej Kwietniewski (1951) – łódzki 
artysta, scenograf, twórca filmów, pi-
sarz, współzałożyciel łodzi Kaliskiej, 
obecnie członek grupy w stanie spo-
czynku. Jego zainteresowania to idee 
i stygmaty polskości. •

Jak mógłby wyglądać pop-art  ɿ
w PRL-u, gdyby jakimś cudem się 
wydarzył? Odpowiedzi na to pyta-
nie możemy szukać na pierwszej we 
Wrocławiu indywidualnej wystawie 
Andrzeja Kwietniewskiego pt. My 
Polacy. Zobaczymy m.in. wino marki 
Wino, papierosy Sporty, mydło i za-
pałki pochodzące z epoki, kupione 
specjalnie w tym celu na interneto-
wych aukcjach, jak również cykle prac 
przedstawiających ikony PRL-owskiej 
popkultury – od Gomułki i Cyrankie-
wicza, po Annę Jantar i Jurija Gagari-
na. Kwietniewski bierze na warsztat 
zarówno wielkie narodowe symbole, 
jak i przedmioty codziennego użyt-
ku, nadając im nowy, barwny, iście 
popowy charakter. Sztywni dygnita-
rze, z podkolorowanymi policzkami 
i ustami, śpią na niemowlęcych ka-
ftanikach. Ewa Partum staje się pie-

Andrzej Kwietniewski, Gierek, sitodruk, 2010

17.12–16.01 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | 
www.bwa.wroc.pl

STATEK  
KOSMICZNY

takich jak Astronauta, w których ar-
tysta przyglądał się otoczeniu z per-
spektywy przybysza z innej planety. 
Projekt Staircase został zrealizowany 
przy wsparciu Open Art Projects. Au-
torem koncepcji architektonicznej 
jest Jakub Szczęsny.
W 2000 roku Althamer wraz z miesz-
kańcami swojego bloku utworzyli na 
elewacji napis 2000, zapalając światła 
w mieszkaniach według ustalonego 
klucza. Trzy lata później, podczas wy-
stawy w Zachęcie, Althamer przezna-
czył część budżetu na renowację jed-
nego z bródnowskich placów zabaw, 
a w 2009 roku w Parku Bródnowskim 
stworzył projekt Raj. •

Staircase ɿ  to kolejny projekt Pawła 
Althamera wykonany dla warszaw-
skiego osiedla Bródno, na którym 
artysta mieszka od dzieciństwa. 
Koncepcja przekształcenia wejścia 
na klatkę schodową bloku przy ulicy 
Krasnobrodzkiej 13 powstała w wyni-
ku wieloletniej współpracy Althame-
ra z jego sąsiadami. Zmiana wnętrza 
w statek kosmiczny jest kontynuacją 
utrzymanego w konwencji science-
fiction projektu Wspólna sprawa, 
którego uczestnicy, w złotych stro-
jach, udawali się w odległe podróże, 
by eksplorować nieznaną rzeczywi-
stość. Pomysł nawiązuje również 
do wcześniejszych prac Althamera, 

Paweł Althamer: Staircase, klatka przy ulicy Krasnobrodzkiej 13 w Warszawie, koncepcja 
architektoniczna: Jakub Szczęsny, Centrala; realizacja: Open Art Projects

od 4.12 | Warszawa, ul. Krasnobrodzka 13, klatka i | www.openartprojects.org
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O projekcie Global Prosperity i wyprawie do indyjskiego 
złomowiska w Alang, gdzie rozmontowano statki wybudowane 
latem 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, z dziennikarzem, 
reporterem i podróżnikiem Maxem Cegielskim rozmawia 
Paulina Jeziorek.

max
Cegielski
Recycling
całkowity

Michał Szlaga, z cyklu Global Prosperity, 2010
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Razem z Michałem Szlagą, fotografem od lat związanym ze Stocznią Gdań-

ską, i z operatorem Kubą Czerwińskim pojechaliście do indyjskiego miasta 

Alang, gdzie znajduje się jedno z największych na świecie złomowisko stat-

ków. Po co tam pojechaliście?

Przede wszystkim zastanawialiśmy się, „gdzie kończy się Stocznia”, 
czyli gdzie trafiają okręty budowane w Gdańsku. Co się z nimi stało? 
Czy te zbudowane w latach 80., także w czasie strajków, wciąż pływają? 
Ciekaw też byłem, czy to, o co walczyli robotnicy w Polsce, jest ważne 
także dla ludzi z innych miejsc świata. Wiadomo, że część przemysłu 
przeniosła się do Azji z powodu niższych stawek. Szukałem punktów 
wspólnych między Polską a Indiami i odkryłem, że w latach 70. rządy 
obu tak dalekich od siebie krajów współpracowały w ramach bloku so-
cjalistycznego. Polscy inżynierowie zakładali tam fabryki, a w Gdańsku 
zbudowano serię pięciu kontenerowców dla Indii, zwodowaną w 1980 
roku. Zainteresowało mnie, co się z nimi stało – okazało się, że trafi-
ły na złomowisko właśnie w Alang. Miałem nadzieję, że odnajdziemy 
ich ślady.

Jaką sytuację zastaliście na miejscu? Jak wygląda złomowisko?

To wielki przemysł. Ostatecznym portem dla okrętów jest obszar 15 ki-
lometrów plaży. Statki wpływają, wpadają na brzeg i zostają tam. Zaczy-
na się proces rozbiórki na działce firmy, która kupiła jednostkę. Wielkie 
kadłuby trzeba wstępnie rozmontować i wywieźć z plaży do dalszej roz-
biórki. Dostępu do plaży pilnują władze indyjskie, które ze względu na 
wcześniejsze interwencje organizacji ekologicznych zabraniają wstępu 
dziennikarzom. W latach 90. Greenpeace, udając kontrahentów, sporzą-
dził wstrząsający raport dotyczący warunków pracy na plaży. Teraz mysz 
się tam nie prześlizgnie. Próbowaliśmy dostać się tam wielokrotnie, ale 
w grę wchodzą zbyt duże pieniądze zarabiane na złomowaniu i po pro-
stu się nie da. Trzeba też pamiętać, że ostatnich ataków terrorystycznych 
na Bombaj w Indiach dokonano przy pomocy łodzi płynącej z Pakista-
nu, którego granica jest blisko Alang. Do obaw przed mediami docho-
dzi więc zagrożenie zamachami i wszyscy są bardzo czujni. Dlatego parę 
razy nas wyrzucano, szef ochrony skasował nam część zdjęć z aparatu. 
Poza tym złomowisko w 40-stopniowym upale nie jest najprzyjemniej-
szym miejscem.

Ilu robotników pracuje na plaży w Alang i jak wyglądają warunki ich pracy?

Około 20 tysięcy robotników rocznie rozbiera około 100 okrętów. Niewie-
le jest ciężkiego sprzętu, większość prac ludzie muszą wykonywać ręcznie, 
więc nic dziwnego, że ginęło około pięć osób tygodniowo. Teraz ta licz-
ba jest mniejsza, bo polepszyły się warunki pracy. Wiemy, że po latach ro-
botnicy zaczęli w końcu nosić kaski! Wciąż jednak istnieje problem zatruć 
azbestem i innymi niebezpiecznymi substancjami.

Ile zarabiają dziennie indyjscy robotnicy? 

Około 10 złotych za 12 godzin zarabiają poza plażą, gdzie cięte są mniej-
sze części i jest już mniej niebezpiecznie. Nikt nie kontroluje mniejszych 
szrotów, więc tam pracuje się bez kasków, bez okularów ochronnych. Tam 

pracują też kobiety i dzieci. Stawki są nieporównywalne z europejskimi, 
ale trzeba pamiętać, że życie tam jest tańsze. Robotnicy mieszkają w slum-
sach, często zbudowanych z resztek okrętów.

Tych samych, które zrobiono w Stoczni Gdańskiej?

Po serii kontenerowców nie ma już śladu. Zezłomowano je już parę lat 
temu, ale znaleźliśmy na przykład skoroszyty polskie na straganie, a wła-
ściwie na wielkiej posesji, gdzie zbierano makulaturę pochodzącą z okrę-
tów. Były też łodzie ratunkowe z polskich statków. Nic w Alang się nie 
marnuje, jedni handlują lampami z pokładów, inni krzesłami, szafami, lo-
dówkami, naczyniami. Od plaży ciągnie się coś w rodzaju wielkiego targo-
wiska, gdzie każda najdrobniejsza rzecz pochodzi z pokładów statków. Od 
jednej ze znalezionych tam szalup ratunkowych, ze statku Global Prospe-
rity, wzięliśmy nazwę naszego projektu.

Czy to prawda, że części pociętych okrętów czasem wracają z powrotem do 

Gdańska?

Recykling jest całkowity. Stal idzie do hut, sprzęt na sprzedaż. Niektóre 
ze specjalistycznych części wyposażenia opłaca się w Indiach odczyścić 
i sprzedać z powrotem na Zachód. U nas recykling się nie opłaca, bo siła 
robocza jest za droga. Wiemy od stoczniowców z Gdańska, że kupowano 
w Alang pewne części wyposażenia do statków tutaj budowanych.

Tuż przed powrotem, na lotnisku w Bombaju spotkaliście marynarzy wraca-

jących do kraju, którzy musieli pozostawić swój okręt w Alang. Czego się od 

nich dowiedzieliście?

Ciekaw byłem, czy to, o co  →
walczyli robotnicy w Polsce, 
jest ważne także dla ludzi 
z innych miejsc świata
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Michał Szlaga, z cyklu Global Prosperity, 2010
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Po 20–30 latach statki nie mają szansy przejść przeglądu technicznego do-
puszczającego je do ruchu międzynarodowego. Zamiast je remontować, 
armatorzy sprzedają je na złom za grube miliony dolarów. Załoga zosta-
wia okręt i wraca do Europy. Ci marynarze, których spotkaliśmy i od któ-
rych dostaliśmy wideo dokumentujące wprowadzenie ich statku na pla-
żę w Alang, mówili, że to była ciężka chwila – porzucasz statek, na którym 
mieszkałeś, pływałeś, żyłeś. Marynarze są związani z okrętami tak jak 
stoczniowcy. Dlatego mam nadzieję, że na kolejnym etapie naszego pro-
jektu zabierzemy gdańskich pracowników na wycieczkę do Alang. Szuka-
my tych, którzy w 1980 roku budowali okręty dla Indii. Chcemy nagrywać 
rozmowy z polskimi robotnikami, zadać im pytania: co sądzicie o Alang?, 
a także: kto chciałby z nami pojechać do Indii?

+UWAGA: Szukamy osób, które pracowały w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej przy 

budowie kontenerowców Kalidas, Tulsidas Ramdas, Ravidas oraz Kabirdas 

(bądź Chandidas). Prosimy o kontakt: bec@funbec.eu

Wystawa GLOBAL PROSPERITY. GDAŃSK/ALANG. Gdzie kończy się stocznia 

prezentowana była w listopadzie w Gdańsku w instytucie Sztuki Wyspa i na 

terenach postoczniowych, oraz w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski.

www.globalprosperity.blox.pl

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Projekt realizowany dzięki dotacji otrzymanej od: Narodowego Centrum Kultury

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Miasto Gdańsk, instytut Sztuki 

Wyspa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Partnerzy medialni: TVP Kultura, Radio Roxy

Max Cegielski – pomysłodawca projektu, kurator wystawy, dziennikarz, pi-

sarz, prezenter radiowy i telewizyjny, animator kultury, podróżnik. Autor 

książek – reportaży o indiach i innych krajach Trzeciego Świata (m.in. Pijani 

bogiem, 2007; Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu, 2009) oraz pro-

gramów telewizyjnych.

Michał Szlaga – fotograf prasowy i dokumentalista. Od 2000 roku rejestruje 

zmiany zachodzące na terenach byłej Stoczni Gdańskiej. 

www.szlaga.blogspot.com

Jakub Czerwiński – operator, autor zdjęć m.in. do filmów dokumentalnych Se-

ans w kinie Tatry (Srebrny Lajkonik dla najlepszego dokumentu na festiwalu 

filmowym w Krakowie), Przez szybę (Srebrna Kijanka za zdjęcia na festiwalu 

Camerimage, wyróżnienie w konkursie Młode Kino Polskie na festiwalu filmo-

wym w Gdyni).

Michał Szlaga, z cyklu Global Prosperity, 2010
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Pataekonomia to nad-użycie różnego rodzaju form 
ekonomicznych, wykorzystanie ich niezgodnie 
z przeznaczeniem. O tym, jak najskuteczniej (nad)używać 
ekonomii na polu sztuki, z ekspertem w tej dziedzinie Jankiem 
Simonem rozmawia Joanna Turek.

Janek
simon
PataekonoMia 
w PRaktyce

Janek Simon, Lagos Transfer, fragment instalacji w Muzeum Sztuki w łodzi, 2010
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Patafizyka używa metod i języka nowoczesnej nauki, dążąc do ośmieszenia 

jej przez absurdalne użycie. Jakie są założenia pataekonomii jako formy 

sztuki? 

Przede wszystkim dla mnie patafizyka nie dążyła do ośmieszenia nauki, 
to nie była relacja typu „przeciw”, raczej „obok”, nie była to wypowiedzia-
na na poważnie krytyka. To jest nurt, który zamanifestował się głównie 
w literaturze, ale precyzyjnie wpisuje się w genealogię rozpoczętą przez 
dada, kontynuowaną przez sytuacjonistów, do których był w pewnym sen-
sie równoległy, i kończy chociażby na Baudrillardzie, który też się do nie-
go odwoływał. Szczególnie bliski jest mi Raymond Queneau. Nauka była 
dla niego źródłem klocków do radosnej zabawy, miała w pewnym sensie 
odsłonić jej niekompletność. W czasach, kiedy ekonomia jest używana do 
opisu coraz szerszych aspektów rzeczywistości, można na niej zastosować 
podobny zestaw taktyk. Pataekonomia to nad-użycie (abuse) różnego ro-
dzaju form ekonomicznych, wykorzystanie ich niezgodnie z przeznacze-
niem. Oczywiście taka strategia ma długą historię: od Monte Carlo Bond 
Marcela Duchampa i Man Raya, przez Clido Meirelesa czy ostatnio Super-
flex z ich sklepem, w którym można było „kupować” za darmo. To jest czy-
sta pataekonomia. Rozwijając znany cytat Daniela Rumsfelda, który mówi 
o nieznanych nieznanych, można powiedzieć, że pataekonomię interesu-
ją nieznane znane, rzeczy, o których wiemy, ale nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, jak działają, jakie wiążą się z tym warunki czy założenia. Wydaje mi 
się, że poprzez takie ślizgające się na granicy sensu operacje można próbo-
wać odsłonić ukryte mechanizmy, które kierują danym polem. 

Twoja praca dotycząca systemu gier liczbowych, którą pokazywałeś w ra-

mach projektu Ekspektatywa, dotyka problemu gry sił opartych na groma-

dzeniu kapitału ekonomicznego, który może być przekształcony na inny: 

społeczny, kulturowy, edukacyjny… W jaki sposób rozumiesz i opisujesz te 

mechanizmy? 

Praca o totolotku ma dwa podstawowe poziomy, jeden to obszar moich ba-
dań nad systemami do gry. To jest, powiedzmy, twarz egzystencjalna tego 
projektu. Systemy, o których mówię, to dla mnie pewna metafora próby 
zrozumienia czy wyjaśnienia świata. Z pewnej perspektywy wydaje się, że 
nie da się stworzyć żadnego doskonałego mechanizmu, a ludzie i tak pró-
bują to robić i wierzą, że uda im się wygrać. To trochę jak religia, ale też 
magia, nauka. W tych podejściach odbijają się różne systemy wiedzy two-
rzone przez człowieka. 
Druga strona projektu wynika z jego uwikłań instytucjonalnych. Dość 
problematyczna jest dla mnie sytuacja instrumentalizacji, tego, że za fi-
nansowaniem idą oczekiwania, że pieniądze można wydać na jedną rzecz, 
opisaną w założeniach projektu, a nie na inne. Używamy też sztuki do ze-
wnętrznych względem niej celów, na przykład promocji miasta. Z tej per-
spektywy mój projekt polega na transformacji budżetu. Pieniądze zostają 
zainwestowane w losy Lotto, wygrana zostaje przeznaczona na finansowa-
nie Goldex Poldex, świetlicy, którą współprowadzę w Krakowie. Budżet 
zostaje wyprany, wyprowadzony poza instytucjonalne ramy, w których się 
pojawił. Te pieniądze mogą zostać wydane na cokolwiek. 

Janek Simon, Krótki przegląd wiedzy dotyczącej systemów do gry w totolotka. Zmagania umysłu 
ze światem, fragment, 2009
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Kontynuując temat operacji finansowych… Jaka jest historia twojego prze-

mytu papierosów do Berlina i co z niej wynikło?

Rzeźba celna – Zollskulptur (prezentowana w tym roku w Berlinie w ra-
mach The Knot) to kolejna praca, którą można określić jako przedsięwzię-
cie pataekonomiczne. Budżet projektu został zainwestowany w polskie pa-
pierosy. Papierosy zostały przewiezione do Niemiec przez uczestników 
wystawy, a następnie sprzedane na ulicy. Jestem fanem szarej strefy, także 
ta praca to mój hołd złożony różnego rodzaju przemytnikom, mrówkom 
czy drobnym handlarzom walizkowym. Poza tym znowu zostało przepro-
wadzone pranie pieniędzy. Tysiąc euro zostało uwolnione od oczekiwań 
i zobowiązań, może zostać wydane na cokolwiek. Być może na działalność 
Goldex Poldex, być może na coś innego. 

Bardzo ciekawa strategia finansowania kultury, może można by ją uprawiać 

na większą skalę. Masz jakieś szerzej zakrojone fantazje na ten temat?

Oczywiście, byłoby wspaniale, gdyby udało się stworzyć taką pataekono-
miczną, dysfunkcyjną korporację, która działałaby na ustalanych przez 
siebie zasadach. Często o tym myślę. Kluczowym problemem jest tu jed-
nak kwestia statusu takiego działania w polu kultury – teraz, na przykład, 
mogę sprzedawać używane discmany na ulicy i może to być dość czytelne 
jako projekt artystyczny. Czym jednak różni się sprzedawanie discmanów 
w ramach projektu artystycznego od sprzedawania ich po prostu? W mo-
mencie, kiedy takie przedsięwzięcie rozrosłoby się i zaczęło przynosić rze-
czywisty zysk, to to pytanie mogłoby się stać istotne. Jednak w całej tej 
pataekonomicznej działalności chodzi przede wszystkim o odblokowanie 
wyobraźni, pokazanie, że jest możliwość stworzenia instytucji kultury we-
dług innego modelu niż NGO czy komercyjna galeria. Trzeba wymyślać 
własne modele lokalne.

Twoje działania zostały nazwane anarchiczno-pragmatyczną postawą 

względem współczesnej, opartej na nadprodukcji wiedzy rzeczywistości. 

Korzystając z różnych dziedzin wiedzy, opisujesz warunki ekonomiczne, 

społeczne, w których żyjemy, dotykasz tematu zniszczenia, nadchodzącej 

katastrofy – to czynnik anarchiczny. Jak przejawia się twój artystyczny prag-

matyzm?

Jeżeli chodzi o zniszczenia czy katastrofy, to jest to temat, którym zajmu-
ję się chyba od początku swojej twórczości. Najpełniej został rozwinięty na 
wystawie Gradient w krakowskim Bunkrze Sztuki (2007). Ta wystawa do-
tyczyła porażki. Z jednej strony dużych projektów cywilizacyjnych, cyber-
netyki, niektórych gałęzi modernizmu, a z drugiej – porażek na poziomie 
osobistym, nieudanych związków czy konfliktów prawnych. Jest bardzo 
dużo piękna w różnego rodzaju katastrofach, załamaniach, krachach. Może 
tu się odzywa mój pierwiastek nihilistyczny. To nie jest do końca związa-
ne z anarchizmem, którego istotą jest dla mnie genetyczna nienawiść do 
wszelkich form władzy. Oczywiście, mogę powiedzieć, że nie specjalnie lu-
bię świat, w którym żyjemy, szczególnie kierunek, w którym teraz zmierza, 
dlatego czasami miło jest pofantazjować na temat tego, co by było, gdyby 
się to wszystko zawaliło. W momencie krachu następuje totalne przewar-
tościowanie użyteczności jednostek, okazuje się, że, ktoś kto, umie napra-

wić buty, jest dużo bardziej potrzebny niż armia garniturowców przerzu-
cających tabelki w Excelu. To jest dla mnie ciekawa sytuacja i przez jakiś 
czas próbowałem nabierać różnych pożytecznych umiejętności przez swoją 
praktykę artystyczną. Robiłem projekty o jadalnych roślinach, uczyłem się 
chemii, elektroniki, skonstruowałem od zera zegarek elektroniczny. 

Odwołujesz się do ruchu DIY, ideałów samoorganizacji, działasz jednak sam, 

budując swoją pozycję artysty – jak widzisz relacje pomiędzy indywidualnym 

autorstwem a działaniem sieciowym, opartym na współpracy, wymianie idei, 

pomysłów, budujących kreatywność, także krytykę? Czy według ciebie w ta-

kich warunkach pozycja indywidualnego twórcy zwiększa się – przez coraz 

większe zaufanie do jednostkowego autora – czy też dewaluuje się?

Nie widzę żadnej sprzeczności pomiędzy strategią DIY czy samowystar-
czalnością a działaniem samemu; oczywiście działanie sieciowe, kolabo-
racja to są wspaniałe idee. Moje doświadczenie jest jednak takie, że nie 
do końca sprawdzają się w polu kultury. W każdym razie są bardzo trud-
ne do wprowadzenia w życie. Najczęściej albo efekt jest rozmyty, albo jed-
na osoba bierze za wszystko odpowiedzialność i w efekcie jednak odciska 
się jakaś wyraźna osobowość. Na pewno to jest teraz niemodny pogląd, ale 
uważam, że większość wybitnych dzieł kultury to emanacje pojedynczych 
silnych osobowości. Oczywiście nikt nie istnieje w próżni, kluczowa jest 
komunikacja, pole, ludzie, z którymi rozmawiamy, wymieniamy się pomy-
słami, ideami. Ale na końcu jednak zostajemy sam na sam z naszą pracą: 
albo ktoś bierze za coś odpowiedzialność, albo sprawa się rozmywa. Nie 
oceniam zbyt wysoko tych wszystkich projektów, przez które próbuje się 
tworzyć opozycję pomiędzy procesem, który ma być wartościowy, i efek-
tem, który jest nieistotny. Nie wiem, czy pojęcie kapitalizmu kognitywnego 
to dobra rama do tego, żeby rozmawiać o pozycji twórcy. Dla mnie chodzi 
raczej o rozpad takich stricte modernistycznych narracji jak artysta–ka-
płan, taka pozycja jest oczywiście nie do utrzymania. W związku z tym 
trzeba szukać innych modeli. 

Jednym z takich modeli jest właśnie twórczość kolektywna, sieciowa, inter-

dyscyplinarna. Mówiąc o takim sposobie pracy, odnosisz się do kategorii 

odpowiedzialności. Czy właśnie to, według ciebie, warunkuje konieczność 

wyłonienia głównego „pomysłodawcy”, indywidualnego twórcy?

Poprzez ślizgające się na  →
granicy sensu operacje można 
próbować odsłonić ukryte 
mechanizmy, które kierują 
danym polem
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Nie mam tego dobrze opracowanego od strony teorii, ale zdecydowanie 
tak wyglądają moje praktyczne doświadczenia. Nie jestem jednak pewny, 
czy można te doświadczenia generalizować, stosując prosty podział w pro-
cesie tworzenia, gdzie albo ktoś bierze za coś odpowiedzialność, albo na-
stępuje dryf. To też nie zawsze pokrywa się z autorstwem, może być tak, 
że jedna osoba wymyśla coś, a druga doprowadza do realizacji tego. Być 
może z tego wynika także mała skuteczność różnego rodzaju ruchów anar-
chistycznych.

W swoich pracach stosujesz strategię estetycznego recyklingu, korzystając 

z przedmiotów, które można przetworzyć w celach artystycznych. W ra-

mach wystawy Robotnicy opuszczają miejsca pracy prezentowanej w Mu-

zeum Sztuki w Łodzi poruszyłeś temat lokalnych ekonomii i ich połączenia 

z ponadnarodowymi przepływami kapitału, przedstawiłeś rzeczywistość 

miejsc na świecie będących najsłabszym ogniwem w światowej cyrkulacji 

towarów. Sytuację tę opisuje metafora producenci–konsumenci–reducenci. 

Ekonomia sztuki znajduje się na samej górze takiej piramidy…

Dokładnie, niektóre obrazy olejne to najdroższe obiekty cyrkulujące 
w wymianie towarowej. Za 140 milionów dolarów można kupić myśli-
wiec B16, zbudować elektrownię czy wieżowiec. Tyle może też kosz-
tować obraz Pollocka, Andy’ego Warhola czy Marka Rothko. Z drugiej 
strony są miejsca takie jak plaża Alang w Indiach, gdzie tysiące robot-
ników ręcznymi spawarkami rozbiera na części statki, czy Alaba w La-
gos, największy w Afryce targ używanej elektroniki. Miasto w mieście, 
w którym w prymitywnych warunkach przetwarza się tony starych 
komputerów czy telewizorów Europy. To jest dno tej piramidy, redu-
cenci. Pojechałem do Nigerii, żeby sprawdzić, co się stanie, kiedy się 
wyciągnie coś z tego dna i włączy do obiegu ekonomicznego w innym 
miejscu. Przywiozłem stamtąd discmany, coś, co u nas nie ma żadnej 
wartości, już wypadło z obiegu, a nie zdążyło jeszcze do niego wrócić 
jako znaczące „retro”. Kupiłem trochę tego sprzętu i przywiozłem w wa-
lizce do Polski. Część sprzedałem na łódzkich Bałutach, cześć na Alle-
gro, część uzyskało status dzieł sztuki. Można je kupić, kontaktując się 
z Galerią Raster. 

A więc kolejna metoda na przetworzenie kapitału. Jak wyglądała sprzedaż 

sprzętu w Łodzi? Na co zostały wydane pieniądze? Czy discmany w Rastrze 

osiągnęły wysokie ceny?

Na Bałutach sprzedałem kilka par chińskich majtek z napisem Barack 
Obama, na czym zarobiłem jakieś 30 złotych. Sprzedało się też kilka di-
scmanów, po prostu, jako czysty towar, bez żadnego naddatku symbo-
licznego. Jeśli chodzi o sprzedaż obiektów na rynku sztuki, sprawa się 
skomplikowała przez to, że Muzeum Sztuki w Łodzi postanowiło kupić 
cały ten projekt do swojej kolekcji. Wszystko więc zostało wzięte w jesz-
cze jeden nawias, co oczywiście wygenerowało serię ciekawych proble-
mów praktycznych. Co tak naprawdę muzeum kupuje? Jaki jest status 
poszczególnych elementów tej akcji? Moja podróż, instalacja w mu-
zeum, przedmioty na Allegro, na Bałutach, dokumentacja wideo z tej ak-
cji? I tak dalej…

Nie specjalnie lubię świat,  →
w którym żyjemy, szczególnie 
kierunek, w którym teraz 
zmierza, dlatego czasami miło 
jest pofantazjować na temat 
tego, co by było, gdyby się to 
wszystko zawaliło

Janek Simon, Lagos Transfer, Wysypisko elektronicznych odpadów obok Alaba international 
Market w Lagos, copyright Basel Action Network
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W swoich pracach odwołujesz się też do kolonializmu kulturowego, koncep-

cji kurczenia się świata poprzez rozwój technologii, komunikacji i stosun-

ków handlowych, zaczerpniętej od Paula Virilio. Odwołujesz się do kom-

presji przestrzeni w znaczeniu geograficznym – można by taką kompresję 

przełożyć na zmieniające się, pod wpływem mechanizmów biurokratyzacji 

i komercjalizacji, pole kultury, sztuki. I właśnie, czy według ciebie, poszerza 

się ono – dzięki możliwościom współpracy sieciowej, czy też kurczy, ogra-

niczane mechanizmami wyzysku, przymusu kreatywności? Czy pojawia się 

nowa wartość?

Na pewno zwiększył się nacisk instrumentalizacyjny ze strony państwa. 
Nie sądzę, żeby to tworzyło jakąś jakościową nową sytuację, chociaż na 
pewno jest trochę więcej miejsca dla różnego rodzaju grant-artowych 
oportunistów, na czym oni korzystają. Pojęcia takie jak kapitalizm kogni-
tywny nie do końca opisują całość zjawisk w obrębie sprofesjonalizowa-
nej kultury. Te kategorie dobrze opisują internet i kulturową zmianę, która 
mu towarzyszy, czy transformację charakteru pracy, ale w sztuce sytuacja 
się nie zmienia. Jest artysta, ktoś płaci mu za to, co robi, a to rodzi re-
lację zależności. Oczywiście podział zasobów w tym systemie jest skraj-
nie niesprawiedliwy, to z kolei prowadzi do różnego rodzaju innowacji jak 
na przykład Artist Pension Trust, systemu emerytur dla artystów, w któ-
rym deponują prace przez 20 lat, a później z ich sprzedaży są im wypłaca-
ne emerytury. Dzięki temu ryzyko życiowe się w pewnym sensie rozkłada, 
z 400 młodych artystów pewnie pięciu zostanie naprawdę sławnych.

JAN SIMON: CZTERY PRZEDSiĘWZiĘCiA PATAEKONOMiCZNE

Otwarcie wystawy: 7.12.2010, wtorek, g. 19.00

Czas: 7-19.12.2010

Miejsce: Bęc Zmiana, Mokotowska 65/7, Warszawa

Wystawa prezentuje efekty poszukiwania ekonomii alternatywnej, m.in. Zoll-

skulptur – rzeźbę wykonaną z przemycanych papierosów, część projektu Krót-

ki przegląd wiedzy dotyczącej systemów gry w totolotka. Zmagania umysłu 

ze światem oraz prezentowaną podczas wystawy w Muzeum Sztuki w łodzi 

pracę Lagos transfer.

Wystawa prezentowana w ramach ii Zjazdu Wolnego Uniwersytetu Warsza-

wy PRZEMYSłY KREATYWNE i FABRYKi WiEDZY: ANALiZA i OPÓR, 

Czas: 07-09.12.2010

www.wuw2010.pl 

Janek Simon (1977) - Studiował socjologię i psychologię na Uniwersytecie Ja-

giellońskim. Działalność artystyczną rozpoczął około roku 2001. Jako VJ Jansi 

współpracował z grupą Commbo tworząc wizualizacje do muzyki w klubach. 

Obecnie używa szerokiego zakresu środków wyrazu, od obiektów i instala-

cji przez filmy po akcje w przestrzeni ekonomicznej i społecznej. W swoich 

pracach łączy inspiracje z wielu odległych dziedzin, takich jak: matematyka, 

historia nauki, podróże, myśl i praktyka anarchistyczna, antropologia czy kul-

tura klubowa. Założył (wraz z Kubą Barbaro i Jankiem Sową) i prowadzi Spół-

dzielnię Goldex Poldex. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Jest bardzo dużo  →
piękna w różnego rodzaju 
katastrofach, załamaniach, 
krachach

Goldex Poldex w indiach, 2009
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Bardziej od tego, co widać na zdjęciach zajmuje nas to, co 
one w sobie ukrywają i co one zasłaniają – technologie, 
ludzkie działania związane z przechowywaniem zdjęć, ich 
katalogowaniem, obrabianiem, niszczeniem i odtwarzaniem, 
rozmowy, które prowadzimy wokół fotografii – z Markiem 
Krajewskim i Rafałem Drozdowskim, autorami wydanej właśnie 
książki Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii 
wizualnej, rozmawia Kaśka Maniak.

kraJewski/
drozdowski
Za FotogRaFiĘ!

Fot. z archiwum Jana Eberta, dzięki 
uprzejmości autora i Xeni Uranowej



114     notes.65 CZYteLniA CZYteLniA notes.65      115

Opisujecie nową perspektywę w badaniach społecznych i kulturowych – 

„radykalny program socjologii wizualnej”. Co to właściwie znaczy? Na czym 

polega ten radykalizm?

MAREK KRAJEWSKI: Jej radykalizm polega przede wszystkim na tym, że nie 
zajmujemy się obrazami jako przedstawieniami rzeczywistości, że nie inte-
resuje nas warstwa wizualna fotografii, ale raczej to, co poprzedza stworze-
nie zdjęcia i to, co następuje po jego wykonaniu, a także sam akt fotografo-
wania. Bardziej od tego, co widać na zdjęciach zajmuje nas więc to, co one 
w sobie ukrywają i co one zasłaniają – technologie, ludzkie działania zwią-
zane z przechowywaniem zdjęć, ich katalogowaniem, obrabianiem, nisz-
czeniem i odtwarzaniem, rozmowy, które prowadzimy wokół fotografii.
Rafał Drozdowski: Można powiedzieć, że takie podejście wzięło się w nas 
z pewnego znużenia i rozczarowania obrazami-fotografiami. Nie chodzi 
nawet o to, że zdjęcia stają się do siebie coraz bardziej podobne, że mamy 
do czynienia z błyskawiczną „inflacją obrazów”. Chodzi przede wszystkim 
o to, że socjolog, który chciałby dziś wgapiać się w zdjęcia i na ich podsta-
wie próbować następnie powiedzieć coś nowego, coś intrygującego i coś 
inspirującego o rzeczywistości społecznej znajduje się w coraz bardziej 
kłopotliwej sytuacji – gdyż najzwyczajniej mówiąc, naraża się na to, że bę-
dzie się powtarzał. Natomiast próba uznania za rezerwuar socjologicz-
nych wskaźników (zmieniających się wzorów kultury, zmieniających się 
relacji władzy, zmieniających się reżimów codzienności itd.) tego wszyst-
kiego, co dzieje się WOKÓŁ ZDJĘCIA wydaje się nam dzisiaj całkiem sen-
sowną i obiecującą drogą. Paradoksalnie: wygląda na to, że więcej niż ze 
zdjęcia mamy dziś szansę dowiedzieć się uważnie analizując np. to jak lu-
dzie o zdjęciach rozmawiają, jak je przechowują, kiedy (i z jakich powo-
dów) je robią, jak i dlaczego je przerabiają itp.

Stosujecie podejście interdyscyplinarne, sojusz socjologów, antropologów, 

kulturoznawców, medioznawców. Jaka jest przyszłość socjologii wizualnej 

i jej relacji z innymi dyscypliny?

MK: Socjologia wizualna staje się ciekawa wtedy, gdy nie traktujemy jej tyl-
ko jako skrzynki z narzędziami do analiz wizualności, a więc jako zbioru 
technik pozwalających wydobywać społeczne znaczenia i użytki fotogra-
fii, ale jako pewien sposób patrzenia na wizualność. Jego istotą jest przy-
jęcie, że to, co postrzegamy za pomocą wzroku nie spada z nieba, ale jest 
efektem ludzkich działań, społecznych praktyk, które wytwarzają obrazy, 
posługują się nimi, lokują je w różnych kontekstach, poczynając od tych 
codziennych i zupełnie banalnych, jak życie rodzinne czy reklama a koń-
cząc na tych, w których stają się one środkami zarządzania życiem spo-
łecznym i określają, jak postrzegamy siebie jako osobny gatunek, kształtują 
naszą zbiorową samoświadomość. Przyszłość socjologii wizualnej zależy 
więc od tego na ile jest ona zdolna do wyjścia poza swoją pomocniczą wo-
bec badań socjologicznych rolę i ukonstytuować się jako osobna forma na-
mysłu nad wizualnością.
RD: Tak naprawdę, można by powiedzieć, że nasza książka jest – w jakimś 
sensie – próbą „podmiany” socjologii wizualnej na socjologię wizualno-
ści. Zatem na taką socjologię, która jest zarazem „socjologią oka” i inte-
resuje się np. wzorami patrzenia, technikami autoprezentacji, społecz-

Zdjęcia były, są i zawsze  →
będą ciekawe i ważne dla tych, 
którzy je zrobili i dla tych, 
którym je zrobiono, a także 
oczywiście dla każdego, kto im 
z takich czy innych powodów 
ufa

Fot. z archiwum Jana Eberta, dzięki uprzejmości autora i Xeni Uranowej
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nymi tabu dla oka itd. jak i socjologią zajmującą się ikonosferą (w tym 
zwłaszcza pewnie tym, jak jest dziś ona wytwarzana), socjologią zajmującą 
się kompetencją wizualną (rozumianą szeroko: jako znajomość obrazów, 
jako umiejętność ich tworzenia, jako system immunologiczny pozwala-
jący obronić się przed ich przemocą, przed wszytymi w nie instrukcjami 
itp.) socjologią tropiącą nie tylko znaczenia i funkcje obrazów, ale i wszel-
kie społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne konteksty, które je po-
wołały do życia.
Być może zatem powoli trzeba będzie zacząć „lansować” rozróżnienie mię-
dzy socjologią wizualną (w praktyce – socjologią zajmującą się „zastoso-
waniem metod i technik badawczych w socjologii”) i socjologią wizual-
ności (zajmującą się „okiem i tym, co dla oka”). Za tę pierwszą trzymamy, 
ma się rozumieć kciuki, bo jest na pewno potrzebna CAŁEJ socjologii. Zaś 
ta druga rzeczywiście stawać się powinna w coraz większym stopniu „plat-
formą interdyscyplinarnej współpracy”. Nie chodzi tu już tylko o współ-
pracę np. socjologów i etnologów, kulturoznawców itd., ale o włączenie 
w ten PROJEKT także np. psychologów, fizjologów, lekarzy, specjalistów 
od komunikacji wizualnej, designerów itd. 

Podkreślacie rolę fotografii w tworzeniu i konstytuowaniu życia społeczne-

go. Czy sądzicie, że fotografia utrzyma tę pozycję?

MK: Nie tylko utrzyma tę pozycję, ale ją wzmocni, ponieważ nowe media 
potrzebują jej bardziej, niż media tradycyjne- wystarczy przyjrzeć się jej 
statusowi w epoce dominacji telewizji i nowych, interaktywnych mediów, 
w obrębie których zdjęcia stanowią podstawowy środek przekazywania 
informacji. Nie oznacza to oczywiście, że fotografia będzie w przyszłości 
tym samym, czym była w XIX i XX wieku i czym jest dzisiaj. Jej podsta-
wową cechą będzie z pewnością jej elastyczność, przez którą rozumiemy 
otwartość na nowe, niezaplanowane przez twórcę wykorzystania, hiepr-
linkowość i podatność na przekształcenia zarówno jej warstwy przedsta-
wieniowej, jak i znaczeń. Przypuszczamy też, że zdjęcia będą raczej post-
produkowane, niż po prostu tworzone, a więc, że każda fotografia będzie 
posiadać wielu autorów, których liczba, wraz z procesami krążenia w sie-
ci będzie stale wzrastać.

Fotografia, a właściwie sam fakt jej istnienia i wynikające z tego konsekwen-

cje, stają się ważne jako rodzaj gry, praktyki społecznej. Czy jest jakaś część 

życia społecznego, która nie jest pod jej wpływem?

MK: Trudno sobie taką sferę wyobrazić, bo trudno wyobrazić sobie jakie-
kolwiek aspekt życia, który nie został dotąd sfotografowany. Jeżeli za zdję-
cie uznamy wizualne przedstawienia wnętrza naszego ciała, komórek, wi-
zualizacje przyszłości i zmordowane obrazy prezentujące to, czego nie ma, 
to możemy też uznać, iż fotografia określa również to, jak widzimy to, cze-
go nie widać, albo to, czego jeszcze nie ma, a więc przyszłość. 

W waszej koncepcji fotografia traktowana jest maksymalnie szeroko, jako 

system działań. Interesuje was to, co dzieje się przed wykonaniem fotografii 

oraz to, co z fotografią już zrobioną. A jak postrzegacie zdjęcie, jaka jest rola 

i miejsce obrazu fotograficznego?

Niezwykle interesujące są  →
te zdjęcia, które nie mieszczą 
się w społecznie wytworzonych 
konwencjach fotografowania – 
fotografie nieudane, a także 
te nad-udane, których autorzy 
zbyt kurczowo trzymają się 
„profesjonalnych” porad 
płynących z podręczników czy 
wypowiedzi mistrzów

Fot. z archiwum Jana Eberta, dzięki uprzejmości autora i Xeni Uranowej
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RD: Zdjęcia były, są i zapewne zawsze będą w jakiś sposób ciekawe i ważne 
– dla tych, którzy je zrobili i dla tych, którym je zrobiono, ale także oczywi-
ście dla każdego kto traktuje fotografie jako świadectwa-dowody, dla każ-
dego, kto chce w nich widzieć pełnoprawne medium sztuki, dla każdego, 
kto im z takich czy innych powodów ufa.
Nie zmienia to faktu – i tu się powtórzymy – że jeśli socjologia wciąż szu-
kać ma jakichś wskaźników pozwalających jej lepiej wnioskować o naturze 
życia społecznego i szybciej „chwytać” zmiany zachodzące w architekturze 
porządku zbiorowego to jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało, 
same zdjęcia i to co można na nich wypatrzyć wydają się dzisiaj gorszymi 
wskaźnikami niż to wszystko, co – jak powiedzieliśmy – dzieje się wokół 
nich, „przed zdjęciem” i „po zdjęciu”. 

Jakiego rodzaju zdjęcia są waszym zdaniem najbardziej interesujące, przy-

datne do analiz?

MK: To oczywiście zależy od tego, co jest problemem badawczym, ale ge-
neralnie niezwykle interesujące są te zdjęcia, które nie mieszczą się w spo-
łecznie wytworzonych konwencjach fotografowania. Nie mamy tu na myśli 
tylko bezprecedensowych zdjęć artystycznych, które zawsze z tymi reguła-
mi eksperymentują, ale raczej fotografie nieudane, transgresyjne w sensie 
obyczajowym, również te nad-udane, których autorzy zbyt kurczowo trzy-
mają się „profesjonalnych” porad płynących z podręczników, wypowiedzi 
mistrzów i wszelkiego rodzaju tutorlialami. Cechą wszystkich tych rodza-
jów zdjęć jest to, że dzięki nim widoczne stają się reguły rządzące fotogra-
fią w ogóle, właśnie dlatego, że reguł tych się nie przestrzega, albo dlatego, 
że przestrzega się ich zbyt gorliwie. 

Jaka jest rola autora zdjęć? Czy nie jest tak, że przyjęta perspektywa socjolo-

giczna marginalizuje twórców fotografii lub sprowadza ich do określonych 

modeli, typów?

MK: Perspektywa ta pokazuje z jednej strony, że fotografowanie, to jak każ-
dy rodzaj twórczości, raczej kombinatoryka, niż kreowanie ex nihilo, ra-
czej czynność oparta na zbiorowym autorstwie, wikłająca w akt fotogra-
fowania również chemików i inżynierów, którzy zaprojektowali procesy 
utrwalania i wywoływania zdjęć i aparat fotograficzny, niż domena wybit-
nych indywidualności. Z drugiej strony, w proponowanej tu perspektywie 
dostrzegamy wagę indywidualności właśnie, innowacyjnych fotografów, 
którzy są zdolni wyjść poza to, co Flusser nazywał programem aparatu, 
poza nie tyle konwencje fotografowania, co raczej poza społeczne kon-
wencje określające czym fotografia jest.

Rafał Drozdowski i Marek Krajewski są autorami książki Za fotografię! W stro-

nę radykalnego programu socjologii wizualnej, wydawca: Fundacja Bęc Zmia-

na, Warszawa 2010

Dostrzegamy wagę  →
indywidualności innowacyjnych 
fotografów, którzy są zdolni 
wyjść poza program aparatu

Rafał Drozdrowski (ur. 1961) – doktor habilitowany, profesor na Uniwersytecie 

im Adama Mickiewicza, dyrektor instytutu Socjologii UAM, kierownik Zakładu 

Socjologii Życia Codziennego w instytucie Socjologii UAM. W latach 1991-2009 

członek Związku Polskich Artystów Fotografików, uczestnik kilkudziesięciu 

wystaw, Marginesy swobody (Poznań 1998), Fotografia naskórkowa (Piła 1991), 

Biennale fotografii (Poznań 1998, 2000, 2002). Autor publikacje: Obraza na obra-

zy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących (Poznań 2009)

.

Marek Krajewski (ur. 1969) – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (instytut Socjologii). Autor licznych artykułów doty-

czących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek: Kultury kultu-

ry popularnej (wyd. i Poznań 2003, wyd. ii 2005), POPamiętane (Gdańsk 2006). 

Redaktor i współredaktor naukowy książek: W stronę socjologii przedmiotów 

(Poznań 2005), Prywatnie o publicznym. Publicznie o prywatnym (Poznań 

2007), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika (Poznań 2008), 

Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (Warszawa 2010). Ku-

rator Zewnętrznej Galerii AMS (1998–2004) oraz pomysłodawca projektu 

Niewidzialne miasto (www.niewidzialnemiasto.pl)

Fot. z archiwum Jana Eberta, dzięki uprzejmości autora i Xeni Uranowej
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Rezygnujemy ze „specjalnego” statusu sztuki na rzecz działania 
artystycznego w dziedzinie wiedzy naukowej czy politycznej – 
z Oleksiyem Radinskim, aktywistą działającym na polu polityki 
i sztuki w Kijowie, założycielem pierwszego zagranicznego 
klubu „Krytyki Politycznej”, rozmawia Agata Pyzik.

oleksiy 
Radyński
koniec koncePcJi 
RoMantycZneJ

Wystawa Court Experiment, 2010, fot. Agata Pyzik
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Jak oceniasz sytuację niezależnej sztuki i krytyki na Ukrainie? Po intensyw-

nym tygodniu spędzonym na konferencji Kiyv Offline (listopad 2010), gdzie 

prowadziłam warsztaty z młodymi krytykami ukraińskimi, mam sprzeczne 

wrażenia. Organizatorki z Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie wspomi-

nały często, jak ważne jest dla nich skonfrontowanie tutejszych młodych 

krytyków sztuki z zagranicą, ponieważ te kontakty właściwie nie istnieją. 

Potem okazało się, że jest masa inicjatyw. Głównym problemem, na który 

wszyscy wydają się narzekać, są pieniądze, a raczej ich brak, brak instytucji, 

programów (choć zaczynają się granty z Unii Europejskiej). Ty zaś pokazałeś 

mi wystawę Court Experiment, w ramach której różni artyści mający proce-

sy sądowe o obrazę uczuć, reagowali na cenzurę i ostracyzm – okazało się 

więc, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Czy prawdą jest, że 

młodzież pisząca o sztuce/polityce na Ukrainie się „budzi”? A może ten ob-

raz też jest fałszywy?

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Od paru lat obserwujemy 
w Kijowie bezprecedensową aktywizację rynku artystycznego. Przyczy-
ny są ściśle materialistyczne: oligarchowie ukraińscy, a głównie ich żony, 
znudzili się konsumpcją wszystkiego, co da się skonsumować, i zobaczyli 
przed sobą perspektywę niekończącej się konsumpcji – konsumpcji sztu-
ki. Liczba galerii komercyjnych oraz prywatnych instytucji ostatnio zwięk-
szyła się na tyle, że już przekraczają zapotrzebowania i możliwości rzeczy-
wistego środowiska artystycznego. Mimo to instytucje działające w polu 
sztuki z czasów sprzed tego boomu (jak np. FCCA) próbują nie zauważać 
tego procesu, powtarzając mantrę, która mogła być aktualna w 2000 czy 
w 2004 roku, ale nie teraz: nie mamy instytucji, nie mamy sztuki, nie mamy 
kasy, nie mamy ludzi, nie mamy nic, oprócz nas samych. To, z jednej stro-
ny, zadziwiająca inercja umysłowa, z drugiej – skutek retorycznej strategii, 
właściwej większości NGO-sów ukraińskich w polu sztuki, które w latach 
90. działały w sytuacji, gdzie żeby dostać dofinansowanie projektu, trzeba 
było najpierw przekonać grantodawcę, że akurat w tej dziedzinie jest to-
talnie zniszczenie, a więc coś tam ma powstać. Innym problemem jest to, 
że panujące dziś wyobrażenie o sztuce współczesnej zostało uformowane 
właśnie dzięki takim instytucjom (najpierw FCCA, czyli były CSW Soro-
sa), według nich sztuka współczesna to apolityczna, ale socjalnie korzyst-
na działalność, propagująca wartości liberalno-demokratyczne – głównie 
przez maksymalne zróżnicowanie środków artystycznej wypowiedzi. Ten 
model został zawłaszczony przez instytucje komercyjne w nieco wykastro-
wanym, ale symptomatycznym gatunku, gdzie wymienione „wartości li-
beralno-demokratyczne” zostały zredukowane do wolnej konkurencji na 
rynku sztuki.
Wyjście z tej pułapki dla sztuki widzimy w odmowie jej „sakralnego” statu-
su, który zresztą polega na jej wartości ekonomicznej. To znaczy, że rezy-
gnujemy ze „specjalnego” statusu sztuki na rzecz działania artystycznego 
w dziedzinie wiedzy naukowej czy politycznej. Podważamy nie tylko status 
artysty jako jednostki autonomicznej, ale też postawę badacza czy aktywi-
sty, zachęcamy ludzi do działania w niewłaściwych sferach. Zmuszamy ar-
tystów do udziału w debatach teoretycznych, naukowców – do działania 
w polu sztuki. Na przykład jedną z kluczowych dyskusji projektu Ekspery-
ment sądowy była debata pt. Czy artyści mają być nietykalni?. Zapropono-

waliśmy artystom biorącym udział w projekcie (jego tematem były procesy 
sądowe, wytoczone ostatnio ukraińskim artystom i aktywistom), żeby po-
myśleli o tym, co by się wydarzyło, gdyby artyści dostali prawną nietykal-
ność, podobną do tej, którą mają deputowani do  Parlamentu ukraińskie-
go. Byłoby to logicznym zwieńczeniem koncepcji romantycznej – która 
traktuje artystów w uprzywilejowany sposób – dotąd panującej na Ukra-
inie.
Inny przykład – wystawa fotograficzna Yewgenii Belorusets, którą robi-
my w ramach Eksperymentu sądowego: autorka zdjęć jest w zasadzie lite-
raturoznawcą, ale zwróciła się ku fotografii celem badania pewnego pro-
blemu społecznego.

Soros, milioner finansujący wiele inicjatyw NGO w krajach dawnego bloku 

komunistycznego, z chwilą większego ich „udemokratyzowania” wycofał 

się z dalszego ich wspierania. Macie demokrację, radźcie sobie sami. Opo-

wiedz więc jak sobie radzicie?

Spędziłem w Warszawie sześć miesięcy w 2006 roku, jako stypendysta 
Narodowego Centrum Kultury. Zainteresowałem się „Krytyką Politycz-
ną”, kiedy zobaczyłem jej pierwsze wydawnictwa. Wydawali akurat to, 
co mnie i moich kolegów z uniwersytetu interesowało najbardziej. Kie-
dy zaczęliśmy śledzić ich działalność, odnieśliśmy wrażenie, że w Warsza-
wie powstał sobowtór naszego środowiska, tylko że na dużo bardziej za-
awansowanym poziomie organizacyjnym. Nawet hasło naszego centrum 
– Sztuka, wiedza, polityka – jest prawie identyczne jak hasło KP (Kultura, 
nauka, polityka), ale nie kopiowaliśmy go – tak się stało przez przypadek. 
W końcu postanowiliśmy, że nasze Centrum będzie pełnić funkcję czegoś 
w rodzaju klubu KP w Kijowie. Na razie wydajemy pierwszy numer ukra-
ińskiej edycji pisma „Krytyka Polityczna”. Mam ogromną nadzieję, że to 
pismo zagości u nas na stałe.

Sprawa Aleksandra Wołodarskiego, o której pisałeś w ukraińskim serwisie 

„Krytyki Politycznej” wywarła na mnie duże wrażenie. Pozytywne i nega-

tywne zarazem. Pozytywne, bo coś się u was dzieje, są tarcia, ludzie roz-

poznają, że sztuka w ogóle ma jakieś znaczenie w kontekście społecznym. 

Przypomnijmy: Wołodarski sprowokował proces sądowy, i stworzenie no-

Oligarchowie ukraińscy,  →
a głównie ich żony, znudzili 
się konsumpcją wszystkiego, 
co da się skonsumować, 
i zobaczyli przed sobą 
perspektywę niekończącej się 
konsumpcji – konsumpcji sztuki
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wej organizacji cenzury na Ukrainie, Narodowej Komisji Eksperckiej, kiedy 

z anonimową partnerką symulował seks przed Parlamentem. U nas była 

ciągnąca się latami sprawa Nieznalskiej, ale mało kto wyrok w jej sprawie 

w ogóle skomentował. Jak ty to widzisz?

Nie powiedziałbym, żeby sprawa Wołodarskiego spowodowała na Ukra-
inie rozpoznanie roli sztuki w kontekście społecznym. Przeciwnie, to głów-
nie artyści odmawiali tej akcji wartości artystycznej, a aktywiści – zna-
czenia politycznego. Inna sprawa, że wskutek tej akcji sztuka w Ukrainie 
znowu stała się niebezpieczna. Wcześniej autorzy ryzykownego ze wzglę-
du prawnego działania artystycznego mogli w razie niebezpieczeństwa po-
wiedzieć: Przecież to była tylko sztuka. Teraz, po wyroku sądowym w spra-
wie tej akcji artystycznej, tylko sztuka już nie istnieje. 

Jak w takim razie ma szansę się rozwinąć młoda lewica na Ukrainie? Jak 

negocjować „zachodniość” i dziedzictwo przeszłości? Czy da się w tych wa-

runkach prowadzić w ogóle dyskusję? U was kontekst jest zupełnie inny niż 

w Polsce, dziedzictwo systemu znacznie poważniejsze, historia, w której 

dwuznaczną rolę odegrała Polska, pogmatwana. Opowiedz o realizowanych 

przez was programach i inicjatywach, a także o zagrożeniach i frakcjach 

w środowisku.

Młoda lewica na Ukrainie ma szansę się rozwinąć, gdy będzie częścią 
większego ruchu międzynarodowego (przynajmniej – wschodnioeuro-
pejskiego), połączy w ten sposób partykularyzm i uniwersalizm. Ukra-
ina znajduje się w sytuacji fałszywej opozycji, podobnie jak Polska. Tyl-
ko u nas to nie Bóg albo Rynek, a Rosja albo Zachód. W tych ramach toczy 
się głównie debata publiczna. W zasadzie to wybór między dwoma rodza-
jami neoliberalizmu: autorytarnym, represyjnym, rosyjskim albo mięk-
kim, „cywilizowanym”, zachodnim. Wyboru tak naprawdę w tej sytuacji 
nie ma. W podobny sposób jest zróżnicowana pamięć historyczna Ukra-
ińców: w jednej (nacjonalistycznej) z dwóch panujących wersji jej formu-
jącym wydarzeniem jest Wielki Głód z lat 1932–1933, z całą winą zrzuco-
ną na Rosję, w drugiej (prorosyjskiej) – to II wojna światowa, z całą winą 
zrzuconą na „wrogie” państwa Zachodu. Interesujące jest to, że obie opcje 
rozpatrują doświadczenie komunistyczne jako przyczynę katastrofy naro-
dowej, wskutek czego każda próba omówienia zmiany status quo powodu-
je oskarżenie o nawoływanie do nowego Gułagu. Nie ma sensu prowadzić 
dyskusji w tych ramach, trzeba raczej wskazywać na to, że na przykład Ho-
lodomor na Ukrainie nie był skutkiem projektu komunistycznego, raczej – 
skutkiem gwałtownego odrzucenia tego projektu przez Stalina i zwrócenia 
się ku pewnej odmianie kapitalizmu.

Na konferencji reprezentowałam Bęc Zmianę, ale na warsztatach pokazywa-

łam też inne polskie inicjatywy, głównie „Krytykę Polityczną”, bo odniosłam 

wrażenie, że na Ukrainie największym problemem jest brak infrastruktury, 

instytucji, że jest jakaś pustynia, a KP w Polsce odniosła jednak ogromny 

sukces i być może jest to jakiś wzór do naśladowania, jeśli chodzi o orga-

nizację.

Obecny moment jest bardzo specyficzny, dlatego że po raz pierwszy od 
kilkudziesięciu lat poglądy lewicowe (czy przynajmniej antykapitalistycz-

Podważamy nie tylko status  →
artysty jako jednostki 
autonomicznej, ale też 
postawę badacza czy aktywisty, 
zachęcamy ludzi do działania 
w niewłaściwych sferach

ne) stają się powszechne – niestety, najczęściej w bezrefleksyjnym, spon-
tanicznym formacie, co też powoduje powstanie projektów skrajnie pra-
wicowego populizmu, jak partia Swoboda. Nie tylko dzięki kryzysowi, ale 
też dzięki przyjściu władzy neoliberalnej w 2004 roku obywatele zobaczy-
li, że w obecnym systemie nie mają przyszłości. Jeśli te nastroje nie zostaną 
opanowane przez projekt lewicowy, zobaczymy powstanie potężnej skraj-
nej prawicy na Ukrainie.

Po powrocie z Ukrainy, jak również po spędzeniu ostatniego roku w Wielkiej 

Brytanii, gdzie jest teraz druga fala kryzysu, rządy Torysów, cięcia budże-

towe itp., pomyślałam, że jeśli powstanie odpowiadająca mi programem 

partia lewicowa w Polsce, to przystąpię, bo nic jak na razie nam nie zastąpi 

instytucji, nic o nas bez nas itd. Jakie są szanse na utworzenie takiej partii 

na Ukrainie?

Obecny system polityczny nie pozostawia szans na powstanie takiej partii 
– każdy, kto próbowałby to zrobić, musiałby zacząć od wykupienia kilku 
miejsc w Parlamencie, a to jest sprzeczne z ideami lewicowymi. Ale obec-
ny system wyraźnie traci swoją legitymizację. Na przykład w Kijowie je-
sienią tego roku faktycznie przestały istnieć samorządy – wybory zostały 
odwołane celem ekonomii środków, teraz są przeznaczane odgórnie człon-
kom samorządów. To ogromne wyzwanie dla społeczności Kijowa – czy 
powstaną alternatywne formy samorządowe? Jeśli chodzi o szerszą per-
spektywę, muszę się powtórzyć: lewica potrzebuje nowego formatu ru-
chu międzynarodowego. Wielkie nadzieje pokładam w „Krytyce Politycz-
nej”. Uważam, że ten ruch nie powinien ograniczać się do Polski. Jestem 
dumny, że pierwszy ośrodek KP poza Polską powstał w Kijowie, ale takie 
ośrodki mogłyby też powstać w Moskwie, Petersburgu, Mińsku, Kiszynio-
wie, Tbilisi itd. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie dla „Krytyki Politycznej”. 
Lewica postradziecka odrodzi się tylko wtedy, gdy ludzie zobaczą, że „Za-
chód”, ogólnie przedstawiany jako neoliberalny monolit, też przejmuje się 
poszukiwaniem nowych form wspólnego bycia.

Oleksiy Radynski (1984) – kurator badań w Visual Culture Research Center, 

doktorant Wydziału Kulturoznawstwa (Narodowa Akademia Kijowsko-Mohy-

lańska), współzałożyciel Klubu „Krytyki Politycznej” w Kijowie. 
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Projekt zrealizowany na warszawskim osiedlu Dudziarska 
latem tego roku był dość prosty. Na ściany stojących tam 
bloków artysta naniósł ogromne czarne murale. Jednak media 
odnotowały, że sztuka nie łagodzi obyczajów, a mieszkańcy 
nie są od tego szczęśliwsi. Z Grzegorzem Drozdem, autorem 
projektu, o intencjach artysty i tym co się wydarzyło, rozmawia 
Alek Hudzik.

grzegorz
drozd
DebiliaDa.
wytwóR iDeologii

Grzegorz Drozd, UNiVERSAL, Dudziarska 40, 40a, 40b, Warszawa, 2010, dzięki uprzejmości 
artysty
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W wakacje zrealizowałeś film i namalowałeś murale na domach warszaw-

skiego osiedla Dudziarska. Jak znalazłeś to osiedle, skąd pomysł na realiza-

cję w tym miejscu? 

Totalnie prozaiczna historia. Przypadkiem poznałem człowieka, który był 
zaangażowany w budowę tego osiedla. On mi powiedział, że COŚ TA-
KIEGO powstało. Opowiadając mi o osiedlu, użył takiego sformułowa-
nia: przesiedlono tam jednostki społecznie nieprzystosowane. Ja to odczyta-
łem w ten sposób: indywidua niepasujące do społeczeństwa. Nie myślałem, 
że to ludzie „marginalni”, ale osoby wybitne, nie tyle nieprzystosowani, ile 
przekraczający normę. Skoro mamy normy, to to, co je przekracza, z zało-
żenia jest ciekawe.

A film to obserwacja tej innej, niechcianej Warszawy. Skąd się to osiedle 

w Warszawie wzięło?

Prawdopodobnie (parę osób to badało) grupa polityków chciała wyeks-
mitować ludzi z bardzo ciekawych miejsc, w dobrej lokalizacji, którzy nie 
płacili za mieszkania. Trzeba było zatem wybudować tanie bloki i przesie-
dlić tam tych ludzi, którzy „nie pasują do wizerunku miasta”. Może te ich 
dobre mieszkania zostały sprzedane za wielkie pieniądze, wiesz, taka „Dzi-
kówka” polskiego kapitalizmu lat 90. Wydaje mi się, że to możliwa geno-
logia tego osiedla.

Narracja twojego filmu jest chłodna, taki „National Geographic”. Skąd po-

mysł?

Gdy stajesz przed zadaniem, żeby zrobić materiał filmowy o sytuacji osie-
dla, która jest tragiczna, osiedla, które jest kuriozum, porażką społeczeń-
stwa, systemu, to stajesz przed wyborem. Możesz być reporterem uka-
zującym prawdę. Analityczna wersja zdarzeń, wypowiedzi mieszkańców 
– gadające głowy potwierdzające teorie reportażysty. Ja wyszedłem z za-
łożenia, że poziom fałszu, zakłamania wobec osiedla jest tak duży, że nie 
można po raz kolejny przedstawiać tego jako fakt. Wybrałem formę „fak-
tu nierealnego”, a dokument ma być surrealny. Surrealizm, ten obecny 
w sztuce od czasu modernizmu, niesie z sobą coś kuszącego. Jestem bli-
ski takiego surrealizmu, który jest przekroczeniem pojęcia rzeczywistości, 
wynika z niemożliwości nazwania jej rzeczywistością. To interesuje mnie 
bardziej niż drugie oblicze surrealizmu, czyli formalne próby ilustracji tej 
rzeczywistości. To nie to, co sto lat temu w surrealizmie, gdzie elementy 
formalne były niepasujące. Teraz  jest na odwrót, wszystko gra, ale te ele-
menty tworzą nową rzeczywistość, która nie wynika z oglądu, to rzeczy-
wistość, której nie ma, nie ma w znaczeniu pojęciowym. Nie da się jej po-
jąć, możesz ją tylko interpretować. Stajesz przed takim faktem jak getto na 
Dudziarskiej i albo opowiadasz po raz enty, że to istnieje, ale nikt tego nie 
słucha, albo…

Albo jeszcze bardziej „zezwierzęcasz” i tak już zwierzęcą sytuację tych lu-

dzi?

Piotr Rypson nazwał to uprzedmiotowieniem i gdy w ten sposób na to 
spojrzymy, to uprzedmiotowienie jeszcze bardziej podkreśla dramat tych 
ludzi. Moim zdaniem nie można kierować się współczuciem i politowa-

niem wobec społeczności, które są nazwane jako „gorsze”. Do tych ludzi 
przychodzimy wtedy jak kolonialiści, panowie, którzy lepiej wiedzą, co ro-
bić i jak im pomóc, a ja wcale nie chciałem być tym lepszym, który ma lek 
na ich bolączki. Po prostu starałem się zrobić sztukę najbardziej elemen-
tarną i kanoniczną. 

A te wybujałe formuły, które wypowiadasz?

Wiesz, co ja zrobiłem? Pograłem sobie ze sztuką, ze skostniałym opisem 
architektury, z anachroniczną formą mówienia w pewien kategoryczny 
sposób, o czymś tak niepewnym jak sztuka. Te wszystkie opisy są wyssane 
z palca, nieadekwatne, bełkotliwe, śmieszne, ale wszystko stwarza pozory 
zimnej powagi. Mistyfikacja, która udaje modernizm. Rejs po kłamliwych 
meandrach sztuki. Pokrótce, jest to wyśmianie języka.

Malewicza i Mondriana też wyśmiałeś w muralach? Utopia modernizmu?

Tak, modernizm i jego wszechogarniająca idea. A ja jestem przeciwnikiem 
myślenia ideologicznego. Moim zdaniem wszelkie zło to właśnie pochod-
na ideologii. Ideologie tworzą populizm, a ten populizm roznosi się na 
wszelkie sfery życia, wszelkie sądy, które stają się wszechogarniającą de-
biliadą.

Czyli jesteś antymodernistą?

Tak, bo to dzieło ma nieść w sobie przesłanie, nie musi być ono sztucznie 
faszerowane ideologią artysty. Jestem zwolennikiem nomadyzmu, ale kul-
turowego i mentalnego. Nas kształtuje się tak, byśmy byli profesjonalista-
mi w swoich dziedzinach. Akademia ma z młodych ludzi robić mistrzów 
malarstwa. Na tym zasadza się konflikt specjalistów, to miał być dyskurs 
sztuki. Cała instytucjonalna sztuka to sztuczna przestrzeń, płaszczyzna 
ścierania się specjalistów. A ja to neguję. Dla mnie sztuka odbywa się poza 
tymi kontekstami. Dostrzegam je i starannie omijam, szukam swoich.

Ludzie z Dudziarskiej widzieli twój film?

Częściowo widzieli, ale nie można było na miejscu tego wideo pokazać, bo 
raz nie było jeszcze zrobione, a dwa, że to bardzo niejednorodna społecz-
ność. Jest tam dużo nie tyle podmiotów, ile grup walczących o wpływy na 
osiedlu. Ci ludzie sami też tworzą to getto. 

Skoro mamy normy, to to,  →
co je przekracza, z założenia 
jest ciekawe.
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Grzegorz Drozd, UNiVERSAL, Dudziarska 40, 40a, 40b, Warszawa, 2010, dzięki uprzejmości 
artysty
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A tworzyli ten film?

Mogliby go tworzyć, ale nie dało się. Ja chciałem coś robić z ludźmi, usta-
wić ich przed blokiem, zjednoczyć tak, żeby zamanifestowali swoją po-
zycję, żeby w tych ludziach obudzić świadomość społeczną. Wielu z tych 
ludzi nie ma świadomości tego, dlaczego tu się znajdują; gdy im opowia-
dałem historię tego miejsca, czuli się oburzeni. Kiedy ja się pojawiłem, by-
łem outsiderem, który musiał się porozumieć z ludźmi. A tam demokracja 
jest strasznie utrudniona. Zapytałem ich, jaki mural by chcieli, i usłysza-
łem: pierdolnijcie jakieś kwiatki albo gołe baby. Wiesz, to nie jest tak, że 
społeczeństwo to jest przedmiot, a ja określam sobie cel wobec tego przed-
miotu i pracuję hermetycznie nad nim. Z przestrzenią publiczną się tak nie 
da, bo zawsze pojawia się pani Krysia, której ten krzaczek się nie podoba, 
i pan Józio, który mówi, że pani Krysia go wkurwia, i się zaczyna społecz-
ny konflikt, którego artysta nie okiełzna. A to jest wykorzystywane prze-
ciwko nam. Okazało się, że organizacje charytatywne stały się moimi opo-
nentami. Że niby ja chcę pomóc, ale tak naprawdę jestem nieokreślonym 
łowcą głów. Bo standardowa wizja pomocy: dać ludziom kredki, niech ry-
sują, a o 18:00 zabieramy kredki. Ludzie myślą, że mają monopol na poma-
ganie i znają jego schemat, ja wcale nie uważam, że pomogłem, ale ja nie 
tyle chciałem im pomóc, ile nie chciałem powielać takiej ,,obłudnej pomo-
cy”. Dobrze by było, gdyby od tej pory te sposoby pomocy uległy zmianie. 
Mam nadzieję, że zmieni się ten schemat, bo żeby poznać problem grupy, 
trzeba w nią wejść i zbadać jej kontekst.

Ty ten kontekst zbadałeś?

Przeanalizowałem sytuację środowiskową, poznałem kontekst miejsca re-
alizacji, ale zrobiłem to, co zrobiłem, żeby przekroczyć granice kontekstu. 
Zrozumienie kontekstu nie jest żadnym gwarantem osiągnięcia założo-
nych efektów. Chciałem dynamiczności, ożywienia sytuacji tego miejsca. 
Pokazałem sytuację wrzodu społecznego i to, jak nieleczony, a maskowa-
ny i łagodzony jest przez różnego typu maści. Zakładałem doraźny re-
zultat, emocje, może nawet pseudoskandal. No bo to oczywiste, w miarę 
znany artysta robi pięć murali, taka sytuacja w przestrzeni miasta nie jest 
znów taka popularna, uwaga się ogniskuje na tej realizacji. W takim mo-
mencie z muralami na światło dzienne wychodzi osiedle z jego problema-
mi. Mieszkańcy osiedla wstydzą się tego, czym są, więc osłabiają realizację, 
władze, które są odpowiedzialne za istnienie osiedla, budują front przeciw 
moim działaniom.

Jak to się objawiało?

No chociażby tym, że odwołano wycieczki, nie można było pojechać i zo-
baczyć prac, a przecież były organizowane po to, aby ułatwić transport do 
tego końca świata. Nagle okazało się, że to jest nietaktowne. Najpierw ro-
bimy getto, a potem zabraniamy go oglądać. To największa nasza poraż-
ka jako społeczeństwa. Sami coś zrobiliśmy, a teraz się tego wstydzimy. 
W ogóle najlepiej tam nie jechać, zamknąć oczy, a wtedy to zniknie.

Miałeś inne pozaartystyczne projekty w tym miejscu, wycieczki to nie jedy-

na inicjatywa.

Tak, przedstawiłem w ratuszu listę potrzeb tego osiedla. Sposoby dzia-
łania, reform, struktur itp. Pokazałem moją wersję rewitalizacji tego ob-
szaru, także poprzez sztukę. Tam jest tyle pustostanów, że nie jesteś sobie 
w stanie tego wyobrazić. W tych wolnych mieszkaniach można by spokoj-
nie coś zrobić. Jest wiele możliwości. Teraz tam jest tak, że ktoś umiera, 
a jego zwłoki znajdowane są po kilku miesiącach!

A miałeś tam program edukacyjny?

Nie zajmuję się edukacją, ja się zajmuję antyedukacją. Zbiorowość eduka-
cji jest największą głupotą, a my mamy teraz tego owoce. Nie było na Du-
dziarskiej żadnej edukacji, my zrobiliśmy po prostu mocny strzał.

Czyli zaangażowanie ludzi w projekt nie udało się?

No wiesz, ktoś powie, że mi się nie udało, ale to oni nie chcieli brać w tym 
udziału. Jeszcze raz powtórzę, że nie robiłem reportażu tylko pracę arty-
styczną. Chciałem być wyraźny wobec sytuacji, zaznaczyć swoją postawę. 
Nie zależy mi na prozie dokumentu, szukałem czegoś bardziej metafizycz-
nego ogólnoludzkiego, przedstawić to w realiach sztuki, a nie społecznego 
problemu. To przekroczenie jest niebezpieczne zdaniem tych, którzy tylko 
tą prozą się zajmują, dlatego za to walą mnie po łbie.

Za ten nowy model sztuki zaangażowanej społecznie?

A czy tamten, dokumentatorski, krytyczny komuś pomógł? Mój jest pro-
sty, bez współczucia, bez bycia mądrzejszym od telewizora. Nie jest tak, że 
wchodzę i wiem, co mam robić, i co gorsza robię to, wykorzystując do tego 

Wszelkie zło to pochodna  →
ideologii. Ideologie tworzą 
populizm, a populizm roznosi 
się na wszelkie sfery życia, 
wszelkie sądy, które stają się 
wszechogarniającą debiliadą.
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zastałą sytuację. Najgorszy model to taki, w którym wymyślasz problem, 
dobierasz narzędzia, wchodzisz i po prostu realizujesz założenia. Ktoś mi 
zarzucał, że ja z nimi nie wszedłem w dialog. Czyli tak: powinienem tam 
pojechać, przepytać mieszkańców, zajęłoby mi to trzy lata, potem coś tam 
bym zrealizował, a oni sprawdziliby to i stwierdzili, czy jest okej. Ma to 
sens?

Demokracja zawodzi.

Demokracja? Taka demokracja to populizm. Postarajmy się zrozumieć 
grupę i dajmy im to, czego oni potrzebują, a nie to, czego my się domyśla-
my, że im trzeba. Paweł Althamer zrobił coś wspaniałego, ustawiając po-
mnik Gumy. Tak poruszył temat pomnikowości, żeby zaleźć za skórę nie 
tyle mieszkańcom, ile ich schematom myślenia o swojej przestrzeni. Nie 
pytał o zgodę, po prostu to zrobił.

Kiedyś tamowałeś drogę choćby obrazem Mur na Akademii, teraz tę drogę 

do Dudziarskiej otworzyłeś. To zmiana strategii?

Wiesz co, boję się, że próbujesz to ideologizować. A ja jestem przeciwni-
kiem takiej potawy. Nie mam strategicznego myślenia, które leży u pod-
staw jakiegokolwiek działania. Naprawdę jestem nomadą.

Nomadą, który chodzi swoim szlakiem. W którą stronę idzie?

Nie jest ważne gdzie, ważne, że w ogóle idzie, bo ważne jest to, co wyda-
rza się w trakcie tego przemieszczania. Moją jedyną linią ideologiczną jest 
Grzegorz Drozd, linią, która na dodatek nie trzyma się całości.

Czym jest sztuka zaangażowana?

A w co byś się ty zaangażował?

W demaskowanie własnego zaangażowania.

(śmiech) No to dobrze. Widzisz, ja jestem sam ze swoimi pomysłami, sam 
we własnej głowie, nie mam perspektywy odniesienia, sam konstruuję. Ale 
w odbiorze spotykam się z pytaniami, co ja sądzę na temat przestrzeni pu-
blicznej, zaangażowania itp. Ale ja nie jestem politykiem, mnie ten termin 
nie interesuje. Twoje pytanie jest szersze niż moje kompetencje wypowie-
dzi, byłbym ściemniaczem, gdybym powiedział, że jestem specjalistą. Czę-
sto się gubię w tym, co robię, i w tym, co myślę. Jak masz prawdę, to je-
steś szczęśliwym…

Frajerem

(śmiech) Właśnie. Wobec czego się sytuujemy? – o to bym zapytał. Budu-
jąc dyskursy, jakoś się sytuujemy, politycznie czy jakkolwiek. Otwieramy 
się i otwieramy drzwi, żeby ludzie przez te drzwi przeszli, zobaczyli. Blisko 
mi do Emila Zoli, moja wola jest zmienna, nie jest podporządkowana spo-
łeczeństwu, ale sile życia. Nie muszę kierować się strukturami społeczny-
mi. Właściwie mogę powiedzieć, że nie obchodzą mnie one. Nas nie ma. 
Jako publiczne osoby stajemy się tylko rejestrem naszych działań, aktyw-
ności. To jest zapis naszego nieistnienia.

Skończyłeś malarstwo, ale Grzegorz Drozd to nie artysta malarz.

To nie jest tak, że ja wolę coś innego niż malarstwo. Kocham malarstwo, 
kocham je na tyle, że bardzo chcę malować, ale gdybym był malarzem sen-
su stricto, to przestałbym to kochać. Pewnie myślałbym o tym, jak osią-
gnąć sukces, a nie myślał o tym, jak czuć fascynację. Rafał Bujnowski kie-
dyś mówił, że maluje, gdy ma ochotę ma malować. Po prostu to czuje. Nie 
chcę być kolejnym ,,Sasnalem”, jak to kiedyś nam przedstawiano. Nie chcę 
grać roli prominentnego malarza galerii. Dla artysty i dla sztuki jest wiele 
miejsca pod tym dachem i z pewnością wystarczy dla wszystkich. Ja pracu-
ję z galerią, ale staram się kultywować poczucie niezależności, nie wypeł-
niam misji, nie oddaję artystycznej/malarskiej pańszczyzny. Mogę sobie 
pozwolić na tę cholerną niezależność malowania dla samego siebie.

Grzegorz Drozd (1970) – w latach 1992–1995 studiował na Wydziale Artystycz-

nym UMCS w Lublinie, ukończył Wydział Malarstwa i Wydział Rzeźby ASP 

w Warszawie. Artysta wymykający się klasyfikacjom, malarz, twórca instala-

cji i akcjoner, zainteresowany zagadnieniem funkcjonow§ania gier i umów 

społecznych oraz właściwych im paradoksów. Współtwórca kolektywu ZOR 

(Zmiana Organizacji Ruchu). Mieszka i pracuje w Warszawie.

www.free.art.pl/grzegorz.drozd

www.free.art.pl/zmiana_organizacji_ruchu

Nas nie ma. Jako publiczne  →
osoby stajemy się tylko 
rejestrem naszych działań, 
aktywności. To jest zapis 
naszego nieistnienia
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Pałac Kultury i Nauki działa jak pryzmat, przez który przechodzą 
miejskie fenomeny. Wpływa na przestrzeń Warszawy, 
i mieszkańców miasta. Wiedzie życie wewnętrzne i zewnętrzne.  
Z Michałem Murawskim, antropologiem kultury z Uniwersytetu 
w Cambridge, który pisząc doktorat o relacjach między 
architekturą a ideologią dogłębnie zbadał Pałac Kultury, 
podczas spaceru po Pałacu rozmawiają Bogna Świątkowska 
i Joanna Turek.

Michał
murawski
klĄtwotwóRcZy 
i StRUktURyZUJĄcy

Arneaut Mik, Communitas, realizacja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na zaproszenie 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Warszawa Centralna 2010 "Migracje", dzięki 
uprzejmości Teatru Dramatycznego
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I co my tu widzimy? Co to za ciekawa nieobecność? (wskazujemy na wyraźną 

lukę, pustą przestrzeń na posadzce)

Tutaj, w holu głównym Pałacu Kultury stała kiedyś rzeźba przedstawiają-
ca dwóch muskularnych, obejmujących się mężczyzn, na tle narodowych 
flag. Miała być symbolicznym przedstawieniem przyjaźni między Polską 
a Związkiem Radzieckim. Jednak zarząd Pałacu w przypływie wolnoryn-
kowego entuzjazmu pozbył się tej rzeźby, sprzedał ją w cenie złomu pew-
nemu człowiekowi, który wywiózł ją z budynku pod osłoną nocy, aby nie 
wywołać niepotrzebnych kontrowersji.

Gdzie teraz znajduje się rzeźba?

Nadal w posiadłości nabywcy, chociaż chciał się jej jednak pozbyć w latach 
90. Obiektem zainteresował się m.in. prof. Waldemar Baraniewski, chciał 
przekazać ją w ręce jakiejś instytucji. Kontaktował się z Muzeum Narodo-
wym, Zachętą, CSW, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – nikt nie był za-
interesowany rzeźbą, w latach nie tak odległych od epoki socrealizmu. Do-
piero teraz chcą ją mieć wszyscy – Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum 
Narodowe, Kozłówka – wszyscy bardzo chcą. Jednak aktualny właściciel 
jest chory i nie może zająć się sprawą. Tak więc postument stoi pusty.
Miałem nawet pomysł, żeby co jakiś czas wymieniać pomniki, które mo-
głyby się na nim znajdować, tak jak dzieje się to na Trafalgar Square, gdzie 
na jeden z czterech postumentów co jakiś czas trafiają prace w wybranych 
w konkursie artystów.
W Pałacu mamy do czynienia z innymi jeszcze osobliwościami, chociaż-
by obrazem Moja podświadoma Warszawa. Za 120 tysięcy dolarów, na za-
mówienie warszawskich urzędników, w 1998 roku namalował go australij-
ski malarz Charles Billich, który przyjął bardzo ciekawą taktykę: jeździł po 
świecie i przekonywał urzędników, aby wydawali mnóstwo pieniędzy na 
prace poświęcone kolejnym miastom, w kolejnych reprezentacyjnych bu-
dynkach. Urzędnicy w Warszawie te pieniądze wydali, dokładając do tego 
20 tysięcy dolarów na godne przyjęcie artysty w mieście. Kolejna pałaco-
wa kontrowersja. Oczywiście nikt nie słyszał wcześniej o wielkim austra-
lijskim artyście, dopiero w 2003 roku „Gazeta Stołeczna” zaczęła śledzić 
sprawę. Ujawnili cały skandal, rozpoczęto wyjaśnienia – dla Pałacu taki 
obraz to obciążenie. Trzeba było płacić za ubezpieczenie pracy, której nikt 
nie chciał, której wszyscy się wstydzili, bo był to spadek po latach 90.
Tak więc jest w Pałacu kilka traumatycznych miejsc pamiętających o tym 
zwariowanym okresie.
W dwóch salach – Marmurowej i Ratuszowej – znajdują się wspaniałe ko-
lumny, jednak puste w środku, postawiono je tylko po to, żeby całe wnę-
trze stało się jeszcze bardziej monumentalne. Oprócz tego żyrandole, któ-
re masowo produkowano w Związku Radzieckim – identyczne możemy 
znaleźć na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, który był pier-
wowzorem Pałacu. To jest właśnie specyfika architektury Pałacu – znaj-
dują się w nim obiekty masowo produkowane, bardzo efektowne, i te rze-
mieślnicze.
Prawdziwy marmur, który pochodzi ze Związku Radzieckiego, głównie te-
renów Kaukazu, znajduje się tylko w tych dwóch salach, w pozostałych są 
imitacje.

Kolejne, zasługujące na uwagę pomieszczenie, to sala, w której w latach 70. 
i 80. znajdowała się restauracja Trojka (działająca nadal, jednak w nieco 
skromniejszym wydaniu), w której to odbył się jeden z pierwszych stripti-
zów, ku uciesze przybywających do Pałacu dygnitarzy.

Gdzie znajdują się jeszcze inne, osobliwe obiekty, miejsca? Na przykład pła-

skorzeźba z dziesięcioma przykazaniami – co mógłbyś o niej opowiedzieć?

Tak naprawdę nie do końca wiadomo, co to właściwie jest. Według jednej 
wersji płaskorzeźba przedstawia Mojżesza z tablicą z przykazaniami. Inna 
wizja to pomysł na robotnika niosącego modernistyczny budynek, blok. 
Krążą też anegdoty o tym, że pierwsi użytkownicy Pałacu spontanicznie 
klękali na kolana i zaczynali modlić się do tej płaskorzeźby, uważając, że 
ma ona sakralny wymiar – tak naprawdę pewnie nie zdawali sobie sprawy 
ze świadomej ideologicznej manipulacji Pałacu.
Najciekawszą rzeczą w Pałacu wydaje mi się jednak wawelski sufit. Za-
miast przedstawień głów z oryginalnej wersji, mamy tu coś na kształt lu-
dowej wycinanki – motywu modnego do dziś.

Czy każda z przedstawionych postaci kryje jakieś znaczenie?

To znaczenie nie jest nigdzie oficjalnie udokumentowane, różne są teorie 
na ten temat. Mamy tu bardzo dziwny zestaw: Karola Marksa, który trzy-
ma marynarza z trąbką, obok stoi hinduska kobieta z gołębiem, a na ziemi 
leży… mały Lenin w dziewczęcych butach. Taka przynajmniej jest opinia 

Cały Pałac jako organizm  →
wewnętrzny jest ewidentnie 
fascynujący – zarówno 
maszynerie, jak i pracownicy 
– wąsaci panowie, pracujący 
w swoich technicznych pokojach 
bez okien, za to z akwariami
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wszystkich, którzy komentują dzieło przechodząc obok. Tytuł całej pra-
cy brzmi Pokój niosący przyjaźń. Druga z nich natomiast to Pokój niosą-
cy pracę. Tutaj jeden chłopiec jest arytmetykiem, kolejny to budowniczy, 
a trzeci jest po prostu przyjazny.
Obok znajduje się sala im. Tiereszkowej, mamy tu wspaniały sufit, któ-
ry wywołał spór między krakowskimi i warszawskimi architektami. Ci 
pierwsi twierdzą, że pochodzi on z Kaplicy Zygmuntowskiej, ci drudzy 
zaś, że z jednej z sal budynku w Łazienkach. Oskarżano wtedy projektan-
ta Lwa Rudniewa, o to, że zaprojektował filię Krakowa w Warszawie. Pod-
noszono argumenty, że tam wszędzie są elementy renesansowe, kasetony, 
attyki, a u nas tylko ta niedoskonała kopia. Nawet proporcje Sali Kongre-
sowej rzekomo odpowiadają proporcjom krakowskiego Barbakanu. Obu-
rzano się, że podczas projektowania Pałacu nie wzięto pod uwagę wielkie-
go warszawskiego klasycyzmu.

Jak po kilku miesiącach badań oceniasz materiał, który zebrałeś? Czy wy-

starcza ci to, czego już dowiedziałeś się o Pałacu?

Myślę, że tak, materiału jest bardzo dużo, miałem, z czego korzystać. Pra-
cowałem w Pałacu codziennie, miałem nawet swoje własne biurko, przy 
którym mogłem urzędować, a oprócz tego starałem się śledzić wszyst-
ko, co dotyczy Pałacu, a dzieje się w różnych częściach miasta. Spotyka-
łem się więc z osobami, które na różne sposoby zajmowały się Pałacem, 
z tymi, które uczestniczyły w sporach dotyczących PKiN-u, lub też z samy-
mi pracownikami Pałacu – od tych pracujących przy pałacowej windzie, 
do urzędników i polityków.

Co jest najciekawszego w tym, co znalazłeś? Co tobie wydaje się najcenniej-

szym odkryciem?

Cały Pałac jako organizm wewnętrzny jest ewidentnie fascynujący – za-
równo maszynerie, jak i pracownicy – wąsaci panowie, pracujący w swo-
ich technicznych pokojach bez okien, za to z akwariami. Jednak bardziej 
interesuje mnie związek Pałacu z miastem, to, co dzieje się naokoło niego. 
Sama jego bryła widziana właśnie z zewnątrz jest rozpoznawalna i bliska 
mieszkańcom Warszawy i innych polskich miast. Istnieje też wiele przed-
stawień Pałacu – jego makiety, obrazy, wiszące także w jego wnętrzu. To 
wszystko jest oczywiście ze sobą połączone i nie można studiować tego, 
co się dzieje na zewnątrz PKiN-u, nie znając jego środka. Jednak dla mnie 
kluczowy jest wpływ Pałacu Kultury na Warszawę i próba jego „ucywili-
zowania” przez miasto. To także relacje różnych mieszkańców Warszawy 
z budynkiem, którym się mniej lub bardziej fascynują. Pochodzą nie tylko 
z Warszawy, więc nakładają się tu też pozawarszawskie konteksty. Dwójka 
takich fascynatów założyła nawet strony internetowe poświęcone Pałaco-
wi. Jeden pochodzi z Siemianowic Śląskich, jest policjantem, drugi to stu-
dent z Torunia. Z różnych powodów zafascynowali się Pałacem. Pierwsze-
go z nich łączą z PKiN-em relacje bardziej osobiste, drugi zainteresował 
się budynkiem dzięki serialowi Ekstradycja, który oglądał jeszcze w latach 
90., a dokładniej jego trzecią cześć, w której Pałac odgrywa ważną rolę. 
Teraz zajmuje się zbieraniem materiałów na temat PKiN-u, przedmiotów 
z nim związanych, które często przysyłają mu ludzie; skanuje nawet koper-

Bardzo ubolewam nad tym,  →
że za turystyczną atrakcję 
architektoniczną nadal uznaje 
się tylko i wyłącznie wtórne 
modernistyczne budynki, a nie 
docenia się Starego Miasta, 
które jest ciekawe dlatego, że 
odbudowane zostało jako celowo 
niedokładna, zideologizowana 
stalinowska kserokopia

Arneaut Mik, Communitas, realizacja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na zaproszenie 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Warszawa Centralna 2010 "Migracje", dzięki 
uprzejmości Teatru Dramatycznego
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ty, jeśli dostaje przesyłki od zarządu Pałacu. Cała kolekcja dostępna jest na 
jego stronie Pałac Kultury Collection.
Najbardziej fascynujący są ludzie, którzy regularnie piszą do zarządu PKi- 
N-u listy. Istnieje nawet teczka takiej osobliwej korespondencji, która 
znajduje się w posiadaniu kronikarki Pałacu, Hanny Szczubełek. Groma-
dzi ona mnóstwo listów, wśród których możemy znaleźć prośby o pomoc 
w sprawie sporu z sąsiadem – Pałac ma być instancją mogącą rozwiązać 
problem. Ludzie proszą w listach o rozwiązanie problemów osobistych, fi-
nansowych. Fascynatów jest wielu, dla jednych Pałac ma znaczenie osobi-
ste, dla innych jest ważny ze względu na władzę, jaką posiada.

Opisujesz, w jaki sposób Pałac Kultury oddziałuje na mieszkańców miasta, 

natomiast w Warszawie nieustannie toczy się dyskusja dotycząca tego, 

w jaki sposób oddziałuje on na przestrzeń Warszawy i co możemy zrobić, 

żeby zmienić negatywne skutki takiego oddziaływania. Jak oceniasz taką 

niemożność znalezienia sensownego rozwiązania? Czemu nie potrafimy 

o Pałacu rozmawiać?

Myślę, że jest to problem dotyczący dyskusji na temat całej przestrzeni 
Warszawy. Kiedy odbywają się na ten temat rozmowy – z urzędnikami, ar-
chitektami – odczuwam potrzebę znalezienia jakiegoś jedynie słusznego 
rozwiązania, jakiegoś remedium.

To jest presja konstruktywnej krytyki, coś, co zostało jeszcze z PRL-u – kryty-

ka musi być konstruktywna.

Tak, wydaje mi się, że tak jest, że taka dyskusja obciążona jest częściowo 
spadkiem po PRL-u, a częściowo wymaganiami obecnego systemu – w ten 
sposób tworzy się dziwna hybryda. W takiej sytuacji nie możemy przyjąć 
żadnej zdystansowanej pozycji do omawianego tematu, każdy z nas musi 
wymyślić rozwiązanie problemu.
Pałac jest jednak trudny i dziwny, nie da się go ogarnąć statystycznie. Mimo 
tego, że są głosy mówiące o tym, że nie lubimy Pałacu i chcemy go zburzyć, 
sondaże często podają skrajnie różne wyniki, nie ma w nich ciągłości. To 
dlatego, że oddziaływanie Pałacu jest teraz wielokierunkowe, nie tak łatwo 
je zrozumieć. Kiedyś działał na rzecz specyficznego systemu. Oczywiście 
pełnił różne funkcje, jednak utożsamiany był z czymś stałym, solidnym. 
Po upadku systemu Pałac oddziałuje równie mocno, jednak w różnorod-
ny i rozproszony sposób. Jest ponadto miejscem, przez które przepływa 
ogromna liczba fenomenów i oblicz życia miejskiego. Leży pośrodku mia-
sta, jest jak leżący pryzmat, przez który przechodzą doświadczenia miasta 
– on zmienia ich ukierunkowanie. Jest ważny dla artystów, polityków, ar-
chitektów, mieszkańców. I nie chodzi tu tylko o jego monumentalną archi-
tekturę. Na co dzień zapominamy o tym, że ma także polityczną moc od-
działywania – dlatego, że mieści się w nim wiele miejskich instytucji. Od 
2000 roku zbiera się w nim Rada Warszawy, wtedy też do Pałacu wprowa-
dzili się miejscy architekci.Teraz więc, kiedy snują wizje tego, jak miasto 
ma wyglądać w przyszłości, patrzą na nie przez okno – dosłownie – przez 
pryzmat Pałacu. Z kolei ważne instytucje kulturalne, zajmują się refleksją 
nad temat tego, jak funkcjonuje przestrzeń strukturyzowana przez PKiN. 
Ostatnio bardzo mnie to zainteresowało, zacząłem zajmować się tym, jak 

inne instytucje, związane z Pałacem bezpośrednio, odnoszą się do kontek-
stu tego miejsca. Teatr Dramatyczny prowadzi kilka takich projektów, Ga-
leria Studio przygotowuje wystawę na temat Pałacu Kultury oraz różnych 
planów zabudowy placu Defilad. W Pałacu otworzono nawet przestrzeń, 
w której co jakiś czas odbywały się dyskusje na temat Pałacu, były wysta-
wy, uruchomiono lokal. Można tam wejść od strony loży, która miała być 
zbudowana dla Stalina.

Pewnie interesowałeś się tym, czy w innych miastach też istnieją budynki 

o takiej sile oddziaływania jak Pałac, które wpływają tak mocno na życie 

miasta.

Tak, i wydaje mi się, że nie, że nie można tego porównywać. Oczywiście 
w Moskwie jest osiem takich Pałaców Kultury, są one podobnych rozmia-
rów. Służą jako budynki mieszkalne, ale też jako hotel, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, uniwersytet. Spełniają różne funkcje, jednak nie taką jak 
PKiN w Warszawie – klątwotwórczą. Wynika to z tego, że nie są usytuowa-
ne w centrum, a na obrzeżach. Poza tym, z wyjątkiem Uniwersytetu im. 
Łomonosowa, całkiem dobrze integrują się ze swoim otoczeniem – naoko-
ło nich nie ma ogromnej pustej przestrzeni, inaczej niż u nas.

A w Londynie?

W Londynie nie ma niczego, co tak strukturyzuje przestrzeń - dla przykła-
du Big Ben jest symbolem, ale nie organizuje przestrzeni.W Bukareszcie 
natomiast jest Pałac Ludu, zbudowany w latach 80. – jest jeszcze bardziej 
obsceniczny niż Pałac Kultury. On z kolei nie góruje tak nad miastem, ma 
inną bryłę – zajmuje więcej powierzchni. Nie jest symbolem miasta tak jak 
PKiN. Piotr Piotrowski napisał ciekawy tekst o relacji przestrzeni MSN do 

Pałac przeobraził miasto  →
i to mi się podoba – taki 
totalitarny, zupełnie 
awangardowy gest
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Michał Murawski, Pałacologia, 2010

traumatycznej przestrzeni Placu Defilad, porównując ją do układu obecne-
go w Bukareszcie, gdzie Galeria Sztuki Współczesnej umiejscowiona jest 
w Pałacu Ludu. Tam taki kontekst przestrzenny jest w dyskusji zupełnie 
ignorowany, bo nadal jest zbyt mocno traumatyczny, żeby się nim zająć, 
tak, jak robi to MSN. Ponadto pod względem metodologicznym Warsza-
wa jest niezwykła dla antropologów i innych badaczy, właśnie ze względu 
na ten jeden budynek, który ogniskuje i intensyfikuje przeróżne miejskie 
fenomeny. Jest miejscem, dzięki któremu można stworzyć szerzej pewien 
obraz Warszawy, zarówno znajdując się w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz, 
na placu Defilad, który również łączy w sobie wiele oblicz Warszawy. Dla-
tego też uważam, że chyba nigdzie na świecie nie ma budynku, który łączy 
aż tyle miejskich elementów. wieża Eiffela to po prostu dekoracja. Jest parę 
budynków, które odzwierciedlają pewne cechy Pałacu, ale nie ma drugie-
go, który ma aż taki wpływ na życie codzienne mieszkańców.
Ważne jest też to, że Pałac przełamał pewien sposób myślenia o nim, dzię-
ki temu, że skupił wokół siebie wielu różnych ludzi – polityków, architek-
tów, wykładowców, mieszkańców Warszawy. To jego sukces. Dzięki temu 
dał się lubić.

Mówisz o Pałacu jak o fenomenie, pryzmacie, przez który przepływa wiele 

miejskich doświadczeń. Pałac nierozerwalnie łączy się z przestrzenią mia-

sta, ale działa na nią również destrukcyjnie.

Zawsze, kiedy rozmawiam o Pałacu, jestem oskarżany o to, że jestem zu-
pełnym fanatykiem i ostentacyjnie go bronię. Oczywiście, fascynuje mnie, 
ale jednocześnie wydaje mi się monstrualnym, obscenicznym potworem, 
który kompletnie zniszczył to, co było przed nim – tak jak przewidywała 
to w latach 50. Maria Dąbrowska, mówiąc, że cała Warszawa będzie leża-
ła u stóp tego potwora. Pałac przeobraził miasto i to mi się podoba – taki 
totalitarny, zupełnie awangardowy gest. Architektura socrealistyczna jest 
przecież najpełniejszą i najbardziej radykalną realizacją postulatów awan-
gardy. Pałac uniemożliwił też sprawne funkcjonowania miasta, dostępu do 
niego bronią od lat jego macki, także w postaci placu Defilad. Jakakolwiek 
próba zagospodarowania terenu wokół PKiNu, musi odnosić się do osi 
przestrzennych wokół niego. Pałac jest niesamowicie symetryczny i każ-
da próba zagospodarowania jego otoczenia zakłada relację podporządko-
wania. Tak było też z planem zagospodarowania placu Defilad – zlikwido-
wano kolisty bulwar wokół Pałacu, po to, by schować go w nieokreślonym, 
nieco chaotycznym lesie budynków, próbując zagłuszyć taką totalitarną 
symetrię budynku – to jednak też nie działa. Dwa wieżowce, które stoją za 
Pałacem Kultury od strony Sali Kongresowej, są od niego wyższe i wyglą-
dają jak dwaj ogromni ochroniarze, którzy symbolicznie bronią Pałacu.
Jak mówi Marta Leśniakowska, historyczka architektury, Pałac Kultu-
ry i Nauki jest antymiastotwórczy, uniemożliwia stworzenie miasta wo-
kół niego – to, co z jednej strony jest straszne, z drugiej jest fantastyczne, 
dzięki temu Warszawa jest ciekawym miastem. Według mnie, oprócz PKi- 
N-u w Warszawie nie ma nic równie ciekawego. Jest Stare Miasto, odbu-
dowane przez komunistów. Bardzo ubolewam nad tym, że za turystyczną 
atrakcję architektoniczną nadal uznaje się tylko i wyłącznie wtórne mo-
dernistyczne budynki, a nie docenia się Starego Miasta, które jest ciekawe 

Jeśli Pałac Kultury  →
przewróciłby się na bok, 
zająłby dokładnie taką samą 
przestrzeń, jaką zajmuje 
planowana miejska agora – nowy 
centralny plac Warszawy
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dlatego, że odbudowane zostało jako celowo niedokładna, zideologizowa-
na stalinowska kserokopia. Czyli mamy w Warszawie unikalną, przeuro-
czą, skansenowską stalinowską kserokopię architektoniczną i się tym nie 
ekscytujemy!
Warszawa przed wojną była miastem przeciętnym, brudnym, zanieczysz-
czonym, o nie za wysokim standardzie życia mieszkańców. Powstało i po-
wstaje wiele materiałów gloryfikujących Warszawę przedwojenną, we-
dług mnie jednak to było kiepskie miasto, teraz jest fajne – dlatego, że jest 
w nim Pałac Kultury.

Czy zastanawiałeś się nad tym, co stanie się z Pałacem w przyszłości?

Ludzie bardzo często oczekują ode mnie, że będę przytaczać teorie doty-
czące tego, jak Pałac Kultury będzie wyglądać w przyszłości, że będę goto-
wy podać jedno słuszne rozwiązanie. Nie mam jednak żadnej konkretnej 
wizji Pałacu, chociaż uważam, że nie wykorzystuje w pełni swojego poten-
cjału, nie wykorzystuje tej ilości doświadczeń miejskich, które przetaczają 
się przez niego. Wyszlifował on zainteresowania niesamowitej liczby ludzi, 
którzy uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych w Pałacu Młodzieży, 
na koncertach, wystawach, spotkaniach, konferencjach, w kinie; znajduje 
się w nim uczelnia wyższa, Pałac zawsze zapewniał edukację. Teraz PKiN 
stał się w jakimś stopniu ratuszem. Zdeideologizował się po 1989 roku, 
jednocześnie jednak upolitycznił się – stał się siedzibą wydawania decyzji 
politycznych, każda ważna decyzja dotycząca miasta musi zostać uchwalo-
na przez radnych Warszawy, którzy obradują właśnie w Pałacu. Jak wspo-
mniałem, sposób oddziaływania Pałacu jest teraz bardzo różnorodny, ale 
jednocześnie bardzo rozproszony, nie ma jednej uniwersalnej wizji Pałacu. 
To z jednej strony jest dobre, bo cały czas powoduje napięcie i niepewność 
co do tego, czym jest Pałac, ale z drugiej strony dobrym pomysłem byłoby 
ukierunkowanie jego działań w jakiś konkretny sposób.
Był taki pomysł, Marka Balickiego, żeby wprowadzić ratusz do Pałacu 
Kultury. Planował co środę organizować w nim konsultacje publiczne – 
na spotkania mogliby przychodzić do niego ludzie, mieszkańcy Warsza-
wy, umawiać się na spotkania. Pomysł oczywiście nie został zrealizowa-
ny, jednak była to jedna z prób nadania Pałacowi określonej tożsamości. 
Jest też pomysł muzyka Mariusza Adamiaka, żeby do Pałacu wprowadzić 
artystów, zamiast iglicy postawić gigantyczną trąbkę. To jedna z miliar-
da wizji PKiN-u. Jeśli pytasz kogoś o pomysł na Pałac, zazwyczaj wzbra-
nia się przed odpowiedzią, argumentując, że jest to temat ograny i nudny, 
po czym następuje krótka przerwa i rozmówca przedstawia swój pomysł. 
Liczba tych wizji jest dowodem na to, że próbujemy jakoś go ukierunko-
wać. Oczywiście, Pałac musi być wielofunkcyjny, myślę jednak, że przyda-
łoby się Warszawie trochę odgórnego, totalitarnego myślenia potrzebnego 
do określenia jego głównych funkcji.

A jak sytuuje się wobec nowego planu zagospodarowania placu Defilad?

Nowy plan zakłada utworzenie w przestrzeni placu Defilad czegoś w ro-
dzaju miejskiej agory, na której mieszkańcy będą się czuć dobrze, a nie 
uciekać przed straumatyzowaną przestrzenią totalitaryzmu i dzikiego ka-
pitalizmu. Przestrzeń ta miałaby zawierać się pomiędzy nowym budynbu-

dynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w kształcie litery L, wychodzącym 
od Teatru Studio, i drugim analogicznym, po stronie Teatru Dramatyczne-
go. To pozostałości po planie Michała Borowskiego z 2003 roku. Naczelny 
architekt Warszawy sporządził wtedy plan zagospodarowania placu Defi-
lad bez wieżowców wokół Pałacu Kultury, kreując przestrzeń odzwiercie-
dlającą siatkę ulic odpowiadającą układowi przedwojennemu.
Co najciekawsze, jeśli Pałac Kultury przewróciłby się na bok, zająłby do-
kładnie taką samą przestrzeń, którą zajmuje planowana miejska agora – 
nowy centralny plac Warszawy. Mówi się o nim w tym samym języku, 
w jakim mówiono o placu Defilad podczas jego projektowania, w czasach 
socrealizmu.
Bardzo często robi się też zdjęcia z iglicy, 30. piętra Pałacu Kultury – wła-
śnie w cieniu Pałacu padającego na miasto – widocznego na takim zdję-
ciu – tworzyć się będzie nowy miejski plac. Ponadto Pałac Kultury z wieżą 
i zegarem wygląda jak ratusz. Proporcje wieży Pałacu były wzorowane na 
proporcjach wieży w Chełmnie – Pałac wraca do swoich korzeni. Do tego 
dochodzą dwie „oficyny” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i drugi, bliźnia-
czy budynek. Całość zaprojektowana jest tak, że wygląda to jak zespół pa-
łacowy – jak w przypadku Pałacu Saskiego z jego planowanymi oficyna-
mi lub jak renesansowy rynek w Zamościu, z ratuszem pośrodku. Tak więc 
dzięki Pałacowi Warszawa będzie w końcu miała swoje centrum, które-
go poszukuje się i o którym dyskutuje się od kilku lat. Co z kolei jest we-
dług mnie zupełnie pozbawione sensu, ponieważ Warszawa jest zbyt du-
żym miastem, aby posiadać ścisłe centrum – nie ma go Londyn, ani Paryż, 
ani Berlin. Tak więc sam pomysł na centrum Warszawy powstał dzięki Pa-
łacowi. I jest to świadectwo efektywności tej architektury.

Michał Murawski – (1984) antropolog architektury z Cambridge. Urodził się 

w Warszawie ale wyjechał do Anglii w wieku 6 lat. Pisze doktorat na Wydziale 

Antropologii Kultury Uniwersytetu Cambridge na temat wzajemnych relacji 

między Pałacem Kultury i Nauki, placem Defilad (razem Pałacoplac) i War-

szawą. Od 2009 do połowy 2010 roku przebywał w Warszawie na badaniach 

terenowych. Zatrudnił się jako stażysta w Dziale Marketingu Zarządu PKiN 

i starał się wykonywać jak najwyższy procent swoich codziennych czynności 

w Pałacu i na Placu Defilad. Organizował spotkania i dyskusje, śledził tropy 

Pałacoplacu w różnych obliczach życia miasta.

www.palacologia.blogspot.com
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Wymyślamy – wybieramy rzeczy, ustawiamy je na co dzień 
w różnych konfiguracjach. Mamy określone wizje własnej 
przestrzeni oraz przedmiotów ją wypełniających. Nasze rzeczy 
zaświadczają o nas, projektujemy więc nimi swoje otoczenie 
– z Agnieszką Grodzińską rozmawia Adam Fuss.

agnieszka
GROdZińska
PRZeDMioty 
i wiDoki

Agnieszka Grodzińska, Domestic Saturation ii, 2010, dzięki uprzejmości artystki
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Wydawnictwo Morava Books wydała właśnie niskonakładową edycję two-

ich rysunków. Jak można je opisać?

Prace od początku były konstruowane jako limitowana seria wydawnicza 
dla Morava Books. Tematycznie nawiązują do książki jako motywu prze-
wodniego. Ostatnio książki coraz bardziej mnie interesują, stają się bazą 
do tworzenia prac nie tylko w warstwie merytoryczno–narracyjnej, źró-
dłem przenoszenia kontekstów, cytatów czy tytułów, ale też tej formy wi-
zualnej, zbierania rysunkowych motywów, fotografii czy po prostu zadru-
kowanego papieru, który można zarysować, przejąć.

Aby oswoić tekst?

Od kiedy pamiętam, rysowanie po książkach zawsze wiązało się z nara-
żeniem się na krytykę. Sam wiesz, że zazwyczaj nie czynimy tego – z roz-
sądku lub wpojonych zasad. Ale gdy kupujesz książkę, możesz zrobić z nią 
wszystko. Kupienie i skonsumowanie jej daje ci zielone światło na wszelkie 
działania, nie tylko myślowe, refleksyjne, ale i wizualne. Tu dochodzimy 
do sedna formy rysunkowej, która miała być lekka i spontaniczna, nałożo-
na w taki sposób, w jaki kreślimy na starej gazecie lub programie telewizyj-
nym. Nie chodziło jednak tylko o prostą antynomię lekkości formy i cięż-
kiej treści. Zastanawiał mnie proces pozwalania sobie na dekonstrukcje 
lub destrukcję, jakkolwiek fizyczną czy też mentalną w stosunku do przed-
miotu jakim jest książka.

Rysunki nie sprawiają wrażenia wypracowanej formy w sensie technicznym. 

Długo pracowałaś nad tym cyklem?

Sama praca nad edycją składała się tak naprawdę z dwóch etapów: druku 
wyszukanych zdjęć i przygotowanych przeze mnie wcześniej okładek czte-
rech książek, oraz warstwy rysunkowej powstającej na gotowych drukach. 
Forma wydaje się lekka, ale jest fotograficznie dokładna i pełna detali, zu-
pełnie różna od kreślonych na szybko rysunków. Bardzo precyzyjny skan 
świetnie oddał miliony drobin kurzu i piasku które pokryły okładki tych 
czterech książek, na pierwszy rzut oka utrudniając ich identyfikację.

Kamień, sztaby, uszy, rogi, płomienie… Jak budowałaś symbolikę pojawiają-

cą się w tych drukach? 

Biorąc do ręki książkę, patrząc na jej okładkę, mamy całą masę rozmaitych 
skojarzeń, mniej lub bardziej uświadomionych. Czasem są mądre i sen-
sowne, a czasem nie. Anegdoty o autorach, recenzje, slogany, adaptacje fil-
mowe; to wszystko nakłada się na siebie tworząc dziwne połączenie zna-
czeń i obrazów. Rysunki, które powstały nie silą się na wyszukaną formę 
czy filozoficzny przekaz, bazują na rozmaitych znakach, prostych i odru-
chowych skojarzeniach. A z drugiej strony, skojarzeń lepiej nie lekceważyć, 
bo bardzo często podpowiadają nam trafniej niż przypuszczamy.

Rysunki wykonane są na wydrukach okładek książek Thomasa Hardy’ego, 

Trumana Capote, Margaret Mitchell i Fiodora Dostojewskiego. Jakie są 

związki między rysunkami a treścią książek?

Zadanie okładek jest dość jasne: mają nas zaciekawić, podszeptują za po-
mocą znaku choć trochę z treści książki. To też w dużej mierze opiera się 

Rysowanie po książkach  →
zawsze wiązało się 
z narażeniem się na krytykę. 
Ale gdy kupujesz książkę, 
możesz zrobić z nią wszystko

Agnieszka Grodzińska, z cyklu Cover Story. Guilt for Four, 2010, dzięki uprzejmości artystki
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na skojarzeniach. W tym przypadku nie chodzi jednak o zlecenie na za-
mówienie. To była raczej sytuacja bazgrania po książce jak po gazecie czy 
starym magazynie, lekko ją sobie ważąc i pragnąc podrasować według 
własnych standardów, a jednocześnie będąc świadomym jej wartości i nie 
chcąc unicestwiać jej do końca.
Okładka była dla mnie kluczem. Wybrałam książki które znam, z tekstu 
oraz filmowych adaptacji. Nie sądzę jednak, aby konkretne filmy miały ja-
kieś znaczenie przy tej edycji, po prostu gdy patrzysz na coś wystarczająco 
długo, dostrzegasz lub tworzysz sobie mnóstwo zależności i skojarzeń. Za-
obserwowałam, że każda z historii w jakiś sposób dotyka problemu winy, 
uzasadnionej lub przypadkowej, w każdej książce bohater zmaga się z nią 
inaczej. Do tego dochodzi cały szereg całkiem spontanicznych skojarzeń, 
często mało poważnych i mądrych jak np. zmienienie F.M. Dostojewskie-
go w F.M. 2030 (za jego powszechnie przyjętą i ponoć bezdyskusyjną „po-
nadczasowość”) czy Margareth Mitchell w Garetha Mitcha, (za obdarzenie 
bohaterki „męską” siłą charakteru i trzeźwym umysłem). Może stąd wziął 
się tytuł: Cover Story. Guilt for Four.
Jednak nie treść była kluczem. Większe znaczenie miała dla mnie wizualna 
reprezentacja – format i wygląd okładki. W przypadku książek powiedze-
nie: „Nie oceniaj książki po okładce” wydaje się absurdalne, gdyż to właśnie 
w 70 procentach okładka jest odpowiedzialna za nasze zainteresowanie pu-
blikacją. Wybrane pozycje są podobnego formatu, czterech różnych auto-
rów o których często wiemy niewiele więcej ponad to, że byli i są znaczą-
cy. Każdy z nas widział Przeminęło z wiatrem czy Tess ale czytanie tego typu 
książek przy dzisiejszym braku czasu wydaje się już coraz trudniejsze. 

Jeszcze trudniej zrobić do tego współczesną ilustrację.

Nie chodziło o rysunki do książek, ale o rysunki o książkach. Bardziej 
o myślenie o ich abstrakcyjnym zbiorze, na w miarę dowolnych przykła-
dach, niż o zabawę w detektywa i szukanie łamigłówek tam gdzie chcemy 
się ich dopatrzeć. To forma wizualna, nie matematyczno-logiczna, a sens 
obrazu nie objawia się po rozszyfrowaniu jakiejś zagadki.

E-książka jest chłodna, techniczna. Jak jest z tym ciepłem książek drukowa-

nych, przywiązujesz się do nich, masz ulubione egzemplarze? 

Hmm... Chyba każdy z nas zna magię starych druków, nie ma wątpliwo-
ści, że antykwariaty, biblioteki i magazyny zawsze jawią się jako pociągają-
ce. Zazwyczaj widzimy w nich dawno ukryte i zapomniane mądrości, któ-
re tylko czekają aż ktoś je wyciągnie na światło dzienne. Jednak nie jest to 
wszystko aż takie proste, gdyż bardzo często jest tak, że coś zostaje zaku-
rzone i zapomniane ponieważ przestaje być aktualne. Nie wierzę, aby jakie-
kolwiek arcydzieło literatury mogło pozostać w 100 procentach aktualne, 
wszystko zmienia się zbyt szybko. Nawet te najbardziej cenione są już tylko 
obrazami dawnego świata, i odniesienie ich do współczesności nie zadzia-
ła. Myślę, że polega to na sentymencie i nostalgii, cenimy książki jako doku-
ment czasu, który wydaje nam się ciekawszy i barwniejszy od naszego.

Chyba coraz mniej osób zmierza do klaustrofobicznego ścieśnienia swojej 

przestrzeni życiowej przez zajęcie wszystkich ścian swojego domu półkami 

z książkami. Pozostaje przywołanie ducha literatury przez umieszczenie 

twoich prac na ścianie. 

Zapewniam cię, że książkowych fanatyków jest wciąż pod dostatkiem. 
Przypuszczam, że ci, którzy nie „zacieśniają przestrzeni książkami” 
nie będą zainteresowani wieszaniem na ścianie takich prac. Jeśli chodzi 
o umieszczenie na ścianie rysunku traktującego o książce w zastępstwie 
samej książki, to uważam to za świetny pomysł. W końcu obecnie i tak 
rzadko czytamy książkę więcej niż raz. Nawet pozbywając się egzemplarza, 
zostaje w nas ogólne wrażenie lektury, które mogło by być przywoływane 
poprzez takie prace. I tak co dzień przy kolacji patrząc na obraz wiszący 
nad nami widzielibyśmy sceny z Dostojewskiego czy Sienkiewicza...

W trakcie lektury robisz notatki i rysunki na marginesach czytanych ksią-

żek? Mogłaby z tego powstać ciekawa kolekcja.

Z ogromną ciekawością czytam cudze myśli na książkach z biblioteki lub anty-
kwariatu. Sama raczej swoje refleksje zapiszę w notesie niż na książce, nauczo-
na doświadczeniem raczej, niż z szacunku do druku. Od dodawania czegoś 
swojego do pożyczonych książek wolę złodziejsko wykraść coś dla siebie, jed-
no czy dwa słowa usunąć z książki za pomocą świetnie wywabiającego druk 
acetonu. Przy rozrastającym się zjawisku acetonowej kradzieży tekstu można  
byłoby otrzymać całkiem ciekawą bibliotekę zupełnie nowych pozycji.

W jaki w sposób spędzasz czas z książką, czytasz wieczorem, przed zaśnię-

ciem trzy książki naraz?

Coraz częściej obserwuję u siebie regres czytelniczy lektur „długodystan-
sowych” w stosunku do czasu „z przed Internetu”. Z drugiej strony, Inter-
net zmienia podejście do książki, nie chodzi tylko o śmieciowe treści, ale 
i o to, że nastawia on oko bardziej do obrazu niż tekstu, co również przeno-
si się na zwyczaje czytelnika, choćby przez kupowanie coraz większej ilości 
albumów, a coraz mniejszej książek z samymi literkami.
Czytam i oglądam po kilka, 5-6 książek na raz. Przyczynę upatruję raczej 
w tym, że niektóre książki traktuję rozrywkowo, inne naukowo. Czytam 
też według pewnego rodzaju list – pozycje obowiązkowe poprzez osobę 
autora, książki naukowe potrzebne do pracy, książki tematycznie intry-
gujące, książki ważne dla rozwoju języka, wreszcie książki lekkie, których 
czytanie jest pożądaną przyjemnością.

Wybrałam książki które  →
znam. Każda w jakiś sposób 
dotyka problemu winy, 
uzasadnionej lub przypadkowej, 
w każdej bohater zmaga się 
z nią inaczej
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Niedawno w poznańskim Starterze można było oglądać twoją wystawę, co 

na niej pokazywałaś?

Wystawa Przedmioty i widoki to połączenie dwóch tematów. Widać 
w nich rozmaite zależności pomiędzy przestrzenią projektowaną przez 
nas dla własnych potrzeb, a jej późniejszą niedoskonałą wersją rzeczywi-
stą. Te prace ku mojemu zaskoczeniu okazały się dość jednorodne w for-
mie. Może wynikło to z tego, że przebywałam wówczas w Pradze. Serie 
powstały na małym biurku, w malutkim pokoiku, z tego co miałam tam 
pod ręką, a więc z rozmaitych książek i katalogów które wpadły mi w ręce. 
Zaczął mnie zastanawiać „przedmiot projektowany” i umiejscowienie go 
w różnych kontekstach i sytuacjach. Wykorzystywałam materiały goto-
we, znalezione druki i fotografie z różnych książek. Wolałam taki „prze-
kaz pośredni”, bo wydał mi się on o wiele ciekawszy niż praca na samym 
przedmiocie. 

W jakiś sposób instalacja, a więc układ przedmiotów, zawsze wydaje się tro-

chę teatralna, sztuczna…

Natomiast fotografie-druki, nie wykorzystuję swoich zdjęć, usuwały 
ten problem. Przedmiot mógł być wtedy potraktowany bardziej ogól-
nie, z dystansem. Oprócz tego, na wystawie pojawiają się slajdy, któ-
re robiłam niedawno podczas pobytu w Nowym Jorku. Do tego część 
slajdów jest prawdziwych, a część nie. Pojawiło się kilka slajdów, któ-
re wcześniej kształtowały mój obraz tamtego, amerykańskiego „pola”, 
a nie są przeze mnie zrobione, oraz parę takich które zrobiłam tuż po 
przyjeździe.
Widzisz więc, że to co pojawiło się na wystawie nie jest zbyt podobne do 
edycji z Moravy. Jedyne co może tu być wspólne, to powtarzanie się pew-
nych motywów graficznych oraz wykorzystanie materiału gotowego, za-
drukowanego już wcześniej papieru.

Zapowiedzi wystawy kierują nasza uwagę w stronę mody i sztuki lat 60. 

Przywołanie „starej szkoły” w odnowionej formie? Rodzaj ćwiczenia nad za-

pamiętaniem i jednocześnie zapanowaniem nad przeszłością?

Bardziej ciekawił mnie moment, kiedy człowiek rozpoczął na taką ska-
lę otaczać się projektowanymi obiektami, kiedy ten mechanizm się upo-
wszechnił. Nie wnikałam w temat jak zmieniało się postrzeganie przedmio-
tu „dawniej i dziś”.

Starasz się ujawnić przesądy istniejące w strukturze i mechanizmach repre-

zentacji sztuki tamtych lat nakładając na nie własne kalki?

Nie przypuszczam aby to poszło w tą stronę. Nie o sam modernizm tu cho-
dzi, równie silnie fascynujące wydają się obiekty projektowane wcześniej 
jak i później.
Wymyślamy – wybieramy rzeczy, ustawiamy je na co dzień w różnych kon-
figuracjach. Mamy określone wizje własnej przestrzeni oraz przedmiotów 
ją wypełniających. Nasze rzeczy zaświadczają o nas, projektujemy więc 
nimi swoje otoczenie. To ciekawy paradoks, gdyż po pewnym czasie za-
uważamy, że wolelibyśmy znaleźć się w innej przestrzeni, czystej, niemalże 
„katalogowej”, która by nam jak najmniej przypominała o nas samych...

Agnieszka Grodzińska – 1984 r. w Opolu. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Współ-

tworzy Stowarzyszenie Starter. Wraz z Natalią Całus tworzy grupę Rżnięty 

Kryształ.

Agnieszka Grodzińska, bez tytułu, 2010, dzięki uprzejmości artystki
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Uznaję termin piękno za podstawową właściwość pracy. 
Zajmują mnie przemiany definicji piękna, jakim ulegała ona 
przez stulecia, i sposób, w jaki piękno wytwarza poczucie 
porządku i kontroli nad czyimś życiem – mówi izraelska artystka 
Toony Navok w rozmowie z Agatą Pyzik.

PiĘkna StRUktURa 
w PRZeStRZeni

toony
naVok

Toony Navok, Right from the 
Start, dzięki uprzejmości 
artystki
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Twoje prace przypominają mi pewne projekty modernistyczne, awangar-

dowe, które z jakichś powodów zostały porzucone – konstruktywizm, futu-

ryzm, wortycyzm. Zarazem uderza mnie, jak bardzo przypomina to grafikę 

z lat 20.-40., nierzadko propagandową, którą odkryłam głównie przez Flickr 

(http://www.flickr.com/photos/isotype75/). Tamci twórcy przejęli idee 

wprost od konstruktywistów i innych modernistów, którzy z przyczyn oczy-

wistych nie mogli kontynuować swojego dzieła, dodając do tych idei swoją 

propagandę. To trochę, jakbyś była Wyndhamem Lewisem, Iakovem Czerni-

kowem i El Lissitzkym w jednym. Dlaczego ta estetyka i czy interesuje cię jej 

polityczne tło?

Tak, zarówno modernizm, konstruktywizm, jak i Bauhaus i De Stijl sta-
nowią moją inspirację. Moja sztuka odnosi się do dziedzictw tych ruchów 
w sposób refleksyjny, starając się odkrywać ich obietnice, ale także ich 
zgliszcza. Te palestyńskie i izraelskie propagandowe plakaty z lat 20.–40., 
które mi przysłałaś, zrobiły na mnie wrażenie. Pokazują lokalne i hebraj-
skie interpretacje tych ruchów, jednak w praktyce innego rodzaju, prakty-
ce, którą przywiedli tu ludzi emigrujący do Palestyny we wczesnych latach 
30., jeszcze przed powstaniem państwa Izrael.
Dorastając w Tel Awiwie, byłam otoczona budynkami w stylu Bauhausu. 
Podziwiałam ich nieskazitelne białe kształty, doceniałam ich aż zbyt wiel-
kie podporządkowanie funkcjonalistycznemu planowaniu. Zachwycałam 
się także modernistycznymi budynkami zbudowanymi później, w latach 
60., które przez lata były lekceważone i niszczone, a które zyskały uznanie 
dopiero niedawno, kiedy zostały na nowo odkryte przez nieruchomościo-
wych krwiopijców.
Moja praca obraca się wokół estetycznych kodów takich jak konstrukty-
wizm, jednak zarazem kwestionuje cały ten koncept władzy i monumenta-
lizmu, który zaczął się kryć za ich ideami politycznymi i propagandą. Skła-
da się więc z wielu różnych elementów, które trzymają się razem w sposób 
dość delikatny, żeby stworzyć rodzaj monumentalnej struktury w prze-
strzeni. Moje rzeźby tylko udają, że są wielkie i stabilne, tak naprawdę 
ujawniają swoją kruchość. Interesuje mnie ironia udawania. Wydaje mi 
się, że architektura jest przestrzenią, gdzie od razu można to zauważyć. Na 
mojej wystawie Panorama w Museum of Art w Hajfie użyłam gipsowych 
ścianek działowych i plastikowych nisz jako głównych elementów rzeź-
biarskich, jako aluzję do użycia tanich, kolorowych plastikowych materia-
łów przez izraelskich yuppie. Ale to miało akurat wytworzyć iluzję domo-
wego splendoru i bezpieczeństwa.

Kiedy patrzę na twoje prace, odnoszę podobne wrażenie jak przy dziełach 

konstruktywistów – zadziwienie nowymi formami estetycznymi, „technicz-

nym” pięknem, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. Czy wprowadzanie 

widza w konfuzję jest zamierzone?

Kiedy wybieram pracę we wnętrzu, elementy projektowania wnętrz i re-
ady made są materiałami, z którymi pracuję. Uznaję także termin piękno 
za podstawową właściwość pracy. Zajmują mnie przemiany definicji pięk-
na, do jakich doszło przez stulecia, i sposób, w jaki piękno wytwarza po-
czucie porządku i kontroli nad czyimś życiem. Na przykład w pracy Tuxe-
do zgromadziłam kilka geometrycznych, czarnych i białych blatów z MDF, 

Moje rzeźby tylko udają,  →
że są wielkie i stabilne, 
tak naprawdę ujawniają swoją 
kruchość. Interesuje mnie 
ironia udawania

Toony Navok, z cyklu Tuxedo, 2009-2010, dzięki uprzejmości artystki
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które po prostu znalazłam przez internet.
Te blaty zostały wyprodukowane we wczesnych latach 90. w Izraelu i były 
kupowane głównie przez ludzi z peryferyjnych miast Tel Awiwu, aby za-
pewnić tamtejszym living roomom wygląd tzw. nowoczesny czy raczej à la 
„włoski szyk”, kompensację drogiego designu, którego nigdy nie będą mie-
li, albo bycia ludźmi, którymi nigdy nie będą. 20 lat później te stoły zosta-
ły porzucone i wystawione na internetową sprzedaż, po tym, jak co inne-
go stało się modne i zajęło ich miejsce nowymi lśniącymi obietnicami. Tak 
więc moja praca, odwołując się do wystroju „na wydarzenia większe niż 
samo życie”, „zastaw się, a postaw się”, użyła kodów pokazywania tych sto-
łów w ich ostatnim momencie chwały, ostatni raz ukazując ich piękno.

Interesuje cię konceptualizm? Skakanka i różne environments na wystawie 

w Lokalu_30 w Warszawie przywodzą na myśl konceptualny sposób rozpra-

wiania się z obiektami. Jednak można też dostrzec w twoich pracach auten-

tyczne zainteresowanie obiektami, w przeciwieństwie do konceptualistów, 

którzy, w dużym skrócie, chcieli zanegować obiektywizm. Ty wciąż jesteś 

zainteresowana „niesamowitością” obiektów.

Staram się widzieć rysunki i rzeźby czy instalacje jako wzajemnie na siebie 
wpływające, odbijające się obszary. Rysunki ukazują może bardziej „czy-
ste” formy”, takie jak kółka, kwadraty, trójkąty czy linie. Użycie ready made 
przywołuje na myśl bardziej konkretną zawartość i pozwala mi wyrazić 
bardziej przewrotne, złożone czy krytyczne podejście.
Obiekt wybiera się zazwyczaj zarówno ze względu na jego formę i codzien-
ne użycie w świecie, jak i ze względu na funkcję, którą często kwestionuję.
Odłączenie obiektu od jego zwyczajowego kontekstu i użycia pozwala wró-
cić do jego bardziej podstawowego wymiaru formy, zaciera różnicę mię-
dzy formą a użytecznością. Zauważyłam, że z obiektem, który wybieram, 
łączy mnie często jakiś rodzaj emocji albo empatii.
Interesują mnie różne aspekty konceptualizmu, choć pracuję bardzo intu-
icyjnie. Nie planuję tego, co narysuję, zanim zacznę rysować. Prawie nie 
stosuję szkiców obiektów czy instalacji, a kiedy jakiś obiekt trafi do moje-
go studia, nie zakładam z góry, co z nim zrobię.
Zbyt często ulegamy iluzji, że konceptualista to ktoś, kto pracuje głównie 
intelektualnie. Większość najbardziej konceptualnych dzieł wyrasta z ru-
chu mojego ciała w przestrzeni czy też z fizycznego igrania z materiałem 
i uwolnienia się od nieustannej pracy umysłu.

Wspomniałaś o wpływie telawiwskiego modernizmu. Zawsze mnie nurto-

wał fakt, że europejskie architektoniczne idee modernistyczne zostały ła-

two zaadaptowane w tak kompletnie innych warunkach. Odzwierciedlało 

to oczywiście dziedzictwo Żydów europejskich, którzy pojechali do Palesty-

ny, żeby uciec przez nazizmem i/lub kształtować nowe państwo. Izraelski 

modernizm, może bardziej poruszająco niż inne, opowiada skomplikowaną 

historię dziedzictwa sztuki nowoczesnej, między wojnami i później.

Powstanie modernistycznej architektury w Izraelu odbywało się równole-
gle do wzrostu nowego narodu, który musiał odkryć swój własny charak-
ter. Jest coś zarazem zabawnego i tragicznego w tym natychmiastowym 
imporcie modernizmu w izraelski śródziemnomorski klimat i otoczenie. 

Toony Navok, z cyklu Construct Drawings, dzięki uprzejmości artystki
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Szczególnie w ostatnich latach debatuje się nad tym dziedzictwem. I często 
pada pytanie: czy istnieje prawdziwy izraelski modernizm?
Wydaje mi się, że modernistyczna architektura stała się izraelska z upły-
wem lat dzięki kompletnemu lekceważeniu przejawiającemu się w niekon-
trolowanych przez nikogo rozbudowach i dodatkach do budynków. Stop-
niowo te „bauhausy” dopasowywały się do otoczenia, do atmosfery i stały 
się organicznie lokalne.
Izrael obsesyjnie poszukuje „nowości”, to jest bardzo telawiwska cecha 
– zużywać wszystko na najwyższych obrotach, do ostatniej okruszyny 
i przechodzić do kolejnej rzeczy, podążać za trendami. Zatem terminy ta-
kie jak dziedzictwo czy tradycja ledwo tutaj istnieją, niektórzy powiedzie-
liby, że to z powodu tymczasowości życia tutaj. Uważam to za patetyczne 
i poruszające zarazem, ale także traktuję to jako siłę napędową niektórych 
moich prac.
Moja własna perspektywa patrzenia na to dziedzictwo odnosi się do po-
ziomu osobistego – jest to kombinacja podziwu i pewnych słodko-gorz-
kich wspomnień z dzieciństwa, a także pierwszych, całkiem niezależnych 
kroków, jakie stawiałam w mieście jako nastolatka. Zawsze będę odnosiła 
się do tych przestrzeni w sposób emocjonalny. Prawdopodobnie to spra-
wia, że moje zainteresowanie jest bardziej złożone i naładowane emocja-
mi.

Skoro wspomniałaś o funkcjonalizmie, artyści ruchu nowoczesnego, jak na 

przykład konstruktywiści od El Lissitzky’ego do Nauma Gabo, Malewicza 

i Dzigi Wiertowa, przez swoje prace podważali kształt społeczeństwa. Ale 

zarazem ich obiekty były kruche, delikatne. Tak samo jak twoje.

Uwielbiam Nauma Gabo! Porusza mnie jego umiejętność utrzymywania 
delikatności nawet w wielkoskalowych rzeźb z ciężkich materiałów. Bliska 
mi jest jego idea „ruchu” jako punktu wyjścia dla dzieła, idea, do której od-
noszą się wszyscy konstruktywiści. Poszukiwanie podstawowych elemen-
tów, jakie mogłyby konstruować społeczeństwo, i próba zawarcia wszyst-
kich elementów w dziele sztuki (jak w DNA) może się, moim zdaniem, 
objawić tylko w sposób delikatny i rozwibrowany, nieuchwytny.

Toony Navok – artystka mieszkająca w Tel Awiwie. Jej prace rzeźbiarskie ba-

zują na obiektach znalezionych, przekształcając banalne, codzienne przed-

mioty w fantastyczne, dynamiczne struktury, które biorą swoje formy z pod-

stawowych elementów architektonicznych i kodów estetycznych wystrojów 

wnętrz. Wystawiała m.in. w: Neues Museum (Weimar), ArtTLV_09 (2. Biennale 

Tel Awiw–Jafa), The Center for Contemporary Art (CCA, Tel Awiw), Sara Asperger 

Gallery (Berlin), 1. Biennale Herzliya (Herzliya, izrael), Rosenfeld Gallery (Tel 

Awiw). Laureatka wielu nagród i grantów, takich jak Bezalel Excellency Grant 

(2009). Wraz z Adi Englman i Meir Kordevani jest współwydawczynią maga-

zynu „Picnic”. W 2010 r. wystawę jej prac prezentowała warszawska galeria 

lokal_30.

www.toonynavok.com

Zbyt często ulegamy  →
iluzji, że konceptualista to 
ktoś, kto pracuje głównie 
intelektualnie. Dla mnie 
większość najbardziej 
konceptualnych dzieł 
wyrasta z ruchu mojego 
ciała w przestrzeni czy 
też z fizycznego igrania 
z materiałem i uwolnienia się 
od nieustannej pracy umysłu.

Toony Navok, z cyklu Tuxedo, 2009-2010, dzięki uprzejmości artystki
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W ramach rzucania moich kul śniegowych chcę zająć się 
zaszczepianiem pomysłów, które odświeżą ludzki sposób 
myślenia – deklaruje Joanna van der Zanden, dyrektorka 
artystyczna istniejącego do niedawna holenderskiego 
Platform21, w rozmowie z Agnieszką Pinderą.

Van der
zanden
eFekt 
ŚnieŻneJ kUli

Yuri Suzuki & Masa Kimura, projekt Breakfast Machine konstruowany przez 8 dni przy udziale 
publiczności by w ciągu kolejnych 2 dni serwować śniadania, Platform21 = Jamming
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Byłaś zaangażowana w tworzenie od podstaw dwóch ciekawych inicjatyw: 

agencji KesselsKramer i instytucji Platform21. Obie są przykładami pionier-

skiego myślenia o możliwościach działania w ramach kultury.

Interesują mnie bardzo różne aspekty kultury. Kiedy studiowałam wzor-
nictwo przemysłowe, chciałam być pierwszą osobą, która uzyska dyplom, 
prezentując modę. Dyrektor szkoły powiedział, że to niemożliwe, że mu-
siałabym studiować modę na uczelni artystycznej. Więc to zrobiłam. W ra-
mach praktyk zajęłam się kostiumami do filmów, bo interesował mnie hi-
storyczny kontekst ubioru. W szkole jednak uznali, że to już nie jest moda. 
Znów przerwałam edukację, tym razem tuż przed jej ukończeniem. Na-
stępnie zaczęłam studiować historię sztuki na uniwersytecie. Wtedy za-
uważyłam, że również ten kierunek jest bardzo ograniczony w definiowa-
niu. Za sztukę uznawano dzieło stworzone przez artystę, ale nie łączono 
tego ze sztuką użytkową, z designem, architekturą ani modą. Dla mnie 
jednak ten związek był wyraźny. Na szczęście trafiłam na profesora zaj-
mującego się współczesną kulturą, który mnie wsparł w wyborze tema-
tu pracy dyplomowej. Poświęciłam ją praktyce projektantów, którzy budu-
ją swoją pracę na wizji artystycznej, co oznaczało, że obiekt powinien też 
coś wyrażać, a nie tylko być funkcjonalny. Po skończeniu studiów zaczę-
łam współpracować z lokalną sceną artystyczną. Ale brakowało mi spo-
sobu na dotarcie do szerszej publiczności. Wtedy pojawiła się możliwość 
współtworzenia agencji komunikacji KesselsKramer. Założyli ją Erik Kes-
sels – młody i utalentowany dyrektor artystyczny i Johan Kramer – wtedy 
copywriter, teraz znany reżyser filmowy. Postawili sobie za cel odmienie-
nie świata reklamy na wiele sposobów. Nie skupiali się jedynie na rekla-
mie, interesowało ich wydawanie książek, produkowanie filmów, wystaw, 
co było dla mnie bardzo pociągające.

Brzmi to jak coś na tyle multidyscyplinarnego, żeby odpowiadać twoim po-

trzebom. W latach 1996–2001 byłaś w zespole KesselsKramer, pionierskiej 

agencji komunikacji. Co ją wyróżniało? Jaki był sekret jej sukcesu?

Cechowała ją interdyscyplinarność i bardzo szybkie tempo pracy. To bar-
dzo mnie pociągało, dlatego ten okres był dla mnie tak ważny. Wydaje mi 
się, że sekret KesselsKramer polegał na dwóch bardzo ważnych innowa-
cjach. Po pierwsze, złamali bardzo popularną wtedy regułę, która polega-
ła na absolutnej kontroli nad kampanią. Nad każdą sesją zdjęciową czuwał 
dyrektor artystyczny. Do sesji wybierano tylko konkretnych profesjonal-
nych modeli i modelki. Lata 80. i wczesne lata 90. zeszłego wieku cechowa-
ła sztuczność. To były tłuste lata reklamy za wielkie pieniądze. Natomiast 
KesselsKramer zaczął pokazywać prawdziwych ludzi używających w prze-
kazie własnego języka. Szanowano konsumenta, nie postrzegano go jako 
bezwolnego. Od samego początku pracowaliśmy z najlepszymi. Świet-
ni artyści, filmowcy i fotografowie dostawali zlecenia bez ustalonych sce-
nariuszy, więc zawsze mieli możliwość eksperymentowania. To rzadkość 
w świecie reklamy. W rezultacie produkowane w ten sposób kampanie 
bardzo się wyróżniały, cechowała je wysokiej jakości kreatywność. Jedną 
z zasad było też pracowanie w grupie, bazowanie na różnego typu kolabo-
racjach. Druga, niezwykle istotna rzecz, która zapewne przyczyniła się do 
sukcesu agencji i która była też niezwykle ważna dla mnie to to, że nigdy 

nie siedzieliśmy i nie czekaliśmy, aż klient zapuka do naszych drzwi i po-
wie: Mam dla was zlecenie. Sami tworzyliśmy swoje zlecenia, według wła-
snych pomysłów. I to się sprawdzało. W ten sposób stymulowaliśmy wła-
sną kreatywność, szliśmy w naszej pracy o krok dalej. Jedną z pierwszych 
kampanii zrobiliśmy dla sklepu z butami Shoebaloo (1996/1997). Wpa-
dliśmy na pomysł, żeby zamiast zwyczajnych modeli zaprosić do uczest-
nictwa osoby, które mają tylko jedną nogę, a przecież tacy ludzie również 
muszą kupować buty. To byli młodzi ludzie, którzy albo stracili nogę, albo 
urodzili się bez niej, ale podobnie jak ich rówieśnicy chcieli być modela-
mi, co z powodu kalectwa było niemożliwe. Jaki sklep obuwniczy zapu-
ka do twoich drzwi i poprosi o kampanię tego typu? Sami więc złożyliśmy 
propozycję właścicielowi świetnego sklepu z bardzo drogimi i modnymi 
butami. Tak po prostu. Pomysł był na tyle nowatorski, że się zgodził. Sam 
uważał, że fakt, iż w reklamie widzimy tylko doskonałych ludzi, a nigdy 
niepełnosprawnych, to niedorzeczność. W tym czasie normą było również 
pokazywanie tylko białych i urodziwych osób. Znaleźliśmy młodych ludzi, 
którzy opowiedzieli o tym, że potrzebny im tylko jeden but, ale i tak za-
wsze muszą kupować dwa. Zostało to pięknie sfotografowane, wydaliśmy 
książkę, zrobiliśmy wystawę, ale przede wszystkim podnieśliśmy na całym 
świecie świadomość możliwości tego typu komunikacji, jednocześnie re-
klamując sklep. To tylko jeden z wielu przykładów naszych działań.

Interdyscyplinarność  →
i bardzo szybkie tempo pracy. 
To bardzo mnie pociągało

Christophe Coppens, projekt No Reference podczas którego odbywały się warsztaty tworzenia 
akcesoriów haute couture
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Helmut Smiths, projekt Flamma, Platform21 = Hacking iKEA
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Czy nie było to zbyt ryzykowne z punktu widzenia konserwatywnego zwy-

kle klienta?

Trzeba podejmować ryzyko. Teraz albo nigdy. Temu klientowi wtedy się 
opłaciło. Otrzymał w zamian od swoich klientów informację zwrotną, któ-
rej w innym przypadku by nie otrzymał. Ale na przykład magazyn „Elle” 
zbojkotował te reklamy.
Kolejnym dużym projektem, którym zarządzałam, była nasza własna mar-
ka stworzona w 1997 roku. Nazwaliśmy ją DO (z ang. robić), a w logoty-
pie „o” było zrobione z odcisku palca. Nasz slogan brzmiał: Do depends on 
what you do. To była pierwsza interaktywna marka. Nie było produktu, 
była tylko postawa. Zwykle, gdy ktoś się z tobą komunikuje, robi to, bo ma 
towar, który chce ci sprzedać. My zaś postawiliśmy pytanie: Czego ty od nas 
oczekujesz?. To była bardziej idea niż marka towaru. Właściwie DO mogło 
stać się wszystkim i niczym. Stworzyliśmy na tej bazie wiele projektów, jak 
na przykład DO TV. Zaproponowaliśmy zamiast oglądania telewizji włą-
czenie się w trwającą 24 godziny na dobę konferencję prowadzoną online 
na całym świecie. Stworzyliśmy stronę internetową z różnymi kanałami, 
czatami i forami tematycznymi i ponazywaliśmy je: Future Channel, Soap 
Channel, News Channel, Social Channel, Green Channel itd. Do każde-
go z nich zapraszaliśmy tzw. osobowości telewizyjne, reporterów, twórców 
programów, dyrektorów stacji telewizyjnych, twórców filmów dokumen-
talnych z różnych krajów, żeby rozmawiać z nimi o przyszłości telewizji. 
W ciągu doby dyskutowaliśmy o telewizji właściwie z całym światem. Było 
to bardzo ekscytujące, tym bardziej, że był to rok 2000 i było to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie.

Agencja, która mogła sobie pozwolić na tego typu długofalowe projekty wi-

zerunkowe, jest chyba dość nietypowa.

KesselsKramer mogła sobie pozwolić na takie projekty, powiedzmy, kultu-
rowe, bo miała również dużych klientów, takich jak chociażby Diesel, róż-
ne gazety, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne itd. Jednak zamiast 
inwestowania zysków w, dajmy na to, nieruchomości wybrali tworzenie 
w sposób, który po prostu lubili. To przyciągało właściwych klientów z od-
powiednio ekscytującymi zleceniami i mentalnością. Jednak odmawiali-
śmy klientom, którzy składali zamówienia z różnego typu ograniczeniami, 
nawet jeśli oferowali duże pieniądze. Mają dziś klientów na całym świecie, 
są wydawnictwem, robią wystawy, a w Londynie otworzyli KesselsKramer 
Outlet, czyli agencję i galerię w jednym.

Dlaczego zdecydowałaś się zakończyć z nimi współpracę?

Właściwie była to moja pierwsza poważniejsza praca. W czasie siedmiu 
lat, które tam przepracowałam, zajmowałam się wieloma rzeczami, któ-
re były bardzo pionierskie. Aż w pewnym momencie zdałam sobie spra-
wę, że nauczyłam się już wszystkiego od moich „mistrzów” i że muszę sta-
nąć na własnych nogach.

Jakiś czas później zostałaś szefową Platform21.

Przeczytałam artykuł o planach zbudowania w Amsterdamie muzeum de-
signu, więc napisałam list wyrażający chęć zaangażowania się w ten pro-

jekt. Uważałam, że to powinno być coś więcej niż muzeum. I kiedy zde-
cydowano stworzyć coś na zasadzie inkubatora dla przyszłej inwestycji 
organizatorzy spytali, czy jestem zainteresowana zrobieniem tego w taki 
sposób, jaki uważam za słuszny. To była świetna praca. Dostałam carte 
blanche. To była oferta pionierskiej pracy polegającej na eksperymentowa-
niu i wypracowywaniu koncepcji muzeum designu.

Czym właściwie było Platform21?

Jesienią 2005 roku OMA (Office for Metropolitan Architecture) – biuro 
Rema Koolhaasa – zaprezentowało sformułowaną na podstawie badań 
opinię na temat budowy muzeum designu w Amsterdamie. Fundatorami 
było miasto, ING Real Estate i Premsela (Dutch Platform for Design and 
Fashion). W raporcie sporządzonym przez OMA można było przeczytać 
między innymi, że świat nie potrzebuje kolejnego centrum designu. To pro-
wokacyjne stwierdzenie zostało poparte niekończącą się listą centrów, mu-
zeów, festiwali, konferencji, galerii i stolic designu. W ciągu 25 lat liczba 
tego typu instytucji wzrosła czterokrotnie. A my mieliśmy właśnie zaczy-
nać. Ale nie jako muzeum, tylko jako platforma – inkubator muzeum. Na-
szą misją było użycie tej niekonwencjonalnej frazy, by rozwinąć z niej kon-
cepcję wychodzącą poza koncept kolejnego centrum designu.
Tworzenie „przypadku testowego” dla muzeum designu było wyzwaniem. 
Wymagało nieortodoksyjnego podejścia do budowania programu i kry-
tycznej analizy sceny kulturalnej. W obliczu ogromnej liczby aktywno-

Trzeba podejmować ryzyko.  →
Teraz albo nigdy

Shane Waltener, projekt Sweet Graffiti, Platform21 = Cooking and Constructing
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ści powiązanych w różny sposób z designem, pewne przesunięcie wyda-
wało się nieuniknione. Jako dyrektorka artystyczna Platform21, miałam 
od samego początku jeden podstawowy cel – nie robić tego, co robią inni. 
Chcieliśmy odkrywać nasze własne parametry, ale przede wszystkim uczy-
liśmy się przez pozwolenie sobie na popełnianie błędów. Jedno ze znaczeń 
słowa platforma brzmi: miejsce lub możliwość społecznej dyskusji. Jednym 
ze statutowych celów Platform21 było: stać się platformą, gdzie pozornie 
różne grupy mogą się nawzajem inspirować i wzmacniać.

Możesz opowiedzieć o kulisach kształtowania się instytucji? Interesuje 

mnie na przykład sposób budowania zespołu, który był właściwie bardzo 

skromny, jak na skalę tego przedsięwzięcia.

Platform21 dzieliło biura i administację z Premselą. To rządowa instytu-
cja, taka jak na przykład British Arts Council, tylko że skupiona na desi-
gnie i modzie, w szczególności na promowaniu holenderskich projektan-
tów na świecie. Byliśmy więc dwoma zupełnie różnymi instytucjami, które 
pomagały sobie nawzajem i czerpały ze swoich doświadczeń. Na począt-
ku polegałam tylko na zespole Premseli, współpracowałam też z niezależ-
nymi producentami. Platform21 budowałam bardzo powoli. W końcu po-
jawił się ktoś, kto mógł zająć się PR-em i researchem, był producent, byli 
pracownicy biurowi. W ciągu ostatnich dwóch lat pracowaliśmy w bardzo 
zgranym i silnym zespole, co również było bardzo ważne. Każdy z nas był 
zaangażowany w każdy nowy projekt od samego początku. Każdy mógł się 
wypowiedzieć, a także współdzielić sukces. 

Jedna z pierwszych wystaw zorganizowanych przez Platform21 była po-

święcona dorosłym i ich… przytulankom. W CSW w Toruniu pierwszym pro-

jektem, jaki zrealizowaliśmy, był Subiektywny przewodnik po kolekcjach. 

Twoje skojarzenie z Subiektywnym przewodnikiem oparte jest na wspólnej 
dla tych projektów pasji. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby w insty-
tucji kultury, w jej ramach znaleźć miejsce na to, by ludzie mogli się dzielić 
swoją namiętnością. Projekt Me and My Character był o uczuciach, jakie 
ludzie żywią względem przedmiotów. O tym, jak dbamy o coś, co nie jest 
żywą istotą, nawet jeśli jesteśmy już dorośli. W pewien sposób była to lek-
cja wiedzy o współczesnym społeczeństwie. Uznałam, że warto robić wy-
stawy, które nie będą tak bardzo zorientowane na obiekt, które będą mniej 
muzealne i mniej pretensjonalne. Życie codzienne bywa tak samo inspiru-
jące jak arcydzieła. Kiedy krytycy zdecydowali, że to nie była wystawa de-
signu, ponieważ była zbyt skromna, wiedzieliśmy, że jesteśmy na dobrej 
drodze. Osobiste narracje powracały regularnie w różnych formach w ko-
lejnych projektach i posłużyły nam do wytworzenia poziomu zaangażowa-
nia, jakiego szukaliśmy. 
50 dziwnych wydarzeń, które zorganizowaliśmy, przybierało rozmaite for-
my, ale miało też coś wspólnego – wszystkie były skupione na pasji. Mo-
żesz zjednoczyć różne grupy ludzi, jeśli tylko dzielą pasję dla jakiegoś 
tematu. W ten sposób możesz połączyć sztukę niską i wysoką, profesjona-
lizm i hobby, design i naukę, na równym poziomie i w produktywny spo-
sób, a także sprowokować nowe dyskusje. 

Możesz podać jakieś przykłady?

Platform21 = Cooking and Constructing polegało na zbudowaniu kuch-
ni w przestrzeni wystawienniczej, gdzie się piekło i gotowało, ale także 
prezentowało obiekty i filmy. Platform21 = Hacking IKEA było w poło-
wie (shakowanym) sklepem i w połowie laboratorium do przeprowadza-
nia eksperymentów bez ustalonych parametrów. Platform21 = Repairing 
było najbliższe formie warsztatów, ze stanowiskami i narzędziami, a tak-
że showroomem pełnym nowych rozwiązań. Dzięki tym i innym projek-
tom dostrzegliśmy, że im bardziej wystawa jest otwarta i oparta na tema-
cie, który umożliwia różnorodność interpretacji, tym bardziej angażuje 
publiczność. 

Przygotowujesz książkę zatytułowaną Curatorial Cooking, która pomyślana 

jest jako narzędzie podsumowujące pięcioletnią praktykę Platform21. Do ja-

kich wniosków doszłaś w trakcie jej przygotowywania? No i ten tytuł… Czy 

on oznacza, że dzielisz się w niej receptą na to, jak stworzyć projekt tego 

formatu? 

Curatorial Cooking nie jest książką, która spogląda wstecz. Jest w niej roz-
dział, w którym 21 różnych artystów i kuratorów proponuje nowe projek-
ty i opisuje pomysły podobne do tych realizowanych przez Platform21. 
W książce znajdują się również opisy 12 naszych, platformowych projek-
tów, ale w formie recept przeznaczonych dla innych do kontynuacji. Mam 
wrażenie, że bardzo często kuratorom, którzy podążają za swoimi pomy-
słami, podczas otwarcia, gdy konfrontują się z własną wystawą, gdy jest 
ona skończona, właśnie wtedy wpadają do głowy różnego typu nowe po-
mysły i nachodzi ich ochota, żeby coś zmienić albo zrobić inaczej. Jednak 
w formacie „niezmiennej” wystawy jest to niemożliwe. I nawet jeśli twoja 
wystawa będzie podróżować, nie będzie kiełkować, nie będzie się rozwijać. 
Pomyślałam zatem, że skoro miałam możliwość działania w ramach Plat-
form21 i robienia rzeczy, na które miałam ochotę, i zmieniania ich, kiedy 
chciałam, to teraz nadszedł moment, by przekazać te inicjatywy innym, 
dla dalszego rozwoju. Właściwie tak już się dzieje, bo niektóre z naszych 
projektów są rozwijane zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lo-
kalnym, wszędzie zaś funkcjonują inaczej. Nie interesuje mnie już ten ma-
giczny moment odsłonięcia statycznej ekspozycji rezultatów ekscytujące-
go researchu, wolę widzieć wystawę jako jego początek.

Brzmi to bardzo przekonująco i projekty, jakie realizowaliście, były fak-

tycznie oparte na tym współdzieleniu entuzjazmu. Były ciekawe również 

ze względu na tematykę, jaką podejmowały. Czy można je określić mianem 

designu zaangażowanego społecznie? Jak można je określić w odniesieniu 

do ogólnych tendencji czy mody? A może jakaś moda narodziła się w ramach 

działań Platformy? Skoro cechowała was innowacyjność i mówisz, że zna-

leźliście kontynuatorów metody, to czy pokrywa to się również z podejmo-

wanymi problemami?

Zawsze wierzyłam, że trendy stają się nimi, ponieważ coraz więcej osób za-
czyna pracować z danym tematem. Nigdy nie działasz na własną rękę. Po-
dobnie jak w nauce. Termin design zaangażowany społecznie nie był po-
wszechnie używany, gdy zaczynaliśmy. Holenderski design był szeroko 
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znany na świecie, ale było to projektowanie skupione na towarze. Na przy-
kład popularne były holenderskie meble. Oczywiście również ekspery-
mentowano. Dla mnie wystawa designu jako takiego była bardzo nudnym 
konceptem, przypominającym pokazywanie portfolio. Nie było w tym 
konceptu, którego można by oczekiwać. Zupełnie inaczej jest w przypad-
ku, gdy dzielisz się samym procesem. Nawiązując do terminu zaangażo-
wanego designu, chcieliśmy pokazać właśnie proces, uświadomić, że coś się 
dzieje właśnie teraz i że ma to związek z ludźmi. Wtedy wpadliśmy na po-
mysł, by używać czasowników jako tytułów projektów. Były one również 
punktami zapalnymi w naszych researchach. W tytułach takich jak: Fol-
ding, Hacking Ikea, Checking Reality – chodziło o to, co dzieje się tu i teraz, 
czyli o proces, podobnie jak w zaangażowanym designie. Samo repero-
wanie jako słowo klucz przynosi też rodzaj aktywistycznego myślenia. To 
wszystko wynikało z samego pomysłu na opracowywanie programu.
Wydaje mi się, że to bardzo istotny kierunek, który można rozwijać na sze-
reg sposobów. Design zaangażowany łączy się z wieloma kwestiami: z tym, 
jak żyjemy, jakich wyborów dokonujemy, z polityką, przemysłem, to reflek-
sja nad środowiskiem, więc to jednocześnie myślenie w skali lokalnej i glo-
balnej. To porzucenie postawy skupionej na powierzchni, na stylizacji.

I znów nasuwa mi się refleksja z tzw. „własnego podwórka”. To, o czym mó-

wisz, przypomina bardzo strategię Joanny Zielińskiej jako dyrektora progra-

mowego podczas jej dwuletniej kadencji w toruńskim CSW „Znaki Czasu” 

(2008–2010), która była oparta na glokalności.

Tak, nam również chodziło o glokalność. Ale wracając do pytania, byliśmy 
bardziej członkiem ruchu niż katalizatorem trendów.

Pomówmy też o środowisku Platform21 i o tym, co się z nią stało.

Kultura została wykorzystana i nadużyta. Celem było ożywienie i podnie-
sienie atrakcyjności jednej z dzielnic Amsterdamu (Zuidas), tzw. dziel-
nicy biznesowej. W lutym 2010 musieliśmy zakończyć działania Platfor-
my z powodu kryzysu. Nasz sponsor, ING Real Estate, musiał ograniczyć 
koszty i dziedziną, od której zaczęli redukcję, była kultura. Muzeum desi-
gnu nie zostanie więc zbudowane, w takim razie to, co miało być jego in-
kubatorem straciło swoje znaczenie. Mimo że udowodniliśmy, na co nas 
stać, i mimo że zdobyliśmy publiczność, pierwotny cel przepadł. Nikt inny 
nie był w stanie nas wesprzeć finansowo w tak krótkim czasie, byśmy mo-
gli kontynuować pracę w jakiejkolwiek formie.

Pomówmy więc o nowym podyplomowym programie edukacji w dziedzinie 

architektury, designu i mediów w Moskwie, gdzie byłaś kuratorem progra-

mu letniego w Stelce. Ale to nie jest jedyne twoje doświadczenie pedago-

giczne. Dystrybucja wiedzy czy uczenie się poprzez dzielenie doświadczeń 

wydają się być jedną z twoich strategii.

Nauczanie i dystrybucja wiedzy są istotnie bardzo dla mnie ważne. Pro-
wadzę warsztaty i wykłady w kilku instytucjach. Robię to od czasów Kes-
selsKarmer. Chciałabym jak najwięcej uczyć poza Holandią. W przyszłym 
roku poprowadzę na przykład warsztaty kuratorskie w Zagrzebiu, pojawi-
ła się również możliwość wyjazdu do Seulu. Tym, co lubię w pracy za gra-

Paltform21 to była oferta  →
pionierskiej pracy polegającej 
na eksperymentowaniu 
i wypracowywaniu koncepcji 
muzeum designu

Platform21, logo
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nicą, czego doświadczam, współpracując również z tobą, jest to, że tego 
typu podróże bardzo mnie wzbogacają i napędzają. Różnorodność kultu-
rowa daje mi nową perspektywę. Podobnie przyjemna jest praca z młody-
mi ludźmi, dzielenie się z nimi doświadczeniem i uczenie się od nich. To, 
że zadają pytania, pozwala mi utrzymać skupienie. Z drugiej strony staram 
się ich stymulować do zadawania pytań, bo powinni kwestionować to, co 
mówię. Dobrze jest pomóc im znaleźć ich własną, pionierską rzecz, którą 
mogą się zająć. Pomagać im znaleźć odpowiedni środek wyrazu. Myślę, że 
to jest coś, co daje ogromną satysfakcję. Chciałabym w przyszłości zreali-
zować projekt polegający na przeprowadzeniu warsztatów na dany temat 
i eksplorowaniu tego tematu ze studentami w różnych krajach i na różnych 
Akademiach. Powiedzmy glokalny projekt edukacyjny. Byłoby fantastycz-
nie, gdyby mógłby on zakończyć się na przykład wystawą, żeby w rezul-
tacie ludzie z Nowego Jorku, Johanesburga, Amsterdamu, Moskwy, Kairu 
czy Warszawy mogli połączyć swoje wizje. 

Interesuje cię też relacja pomiędzy tym, co profesjonalne i amatorskie?

Jeżeli interesują cię projekty, które bazują na tym, czym ludzie się zaj-
mują, linia pomiędzy profesjonalistami i amatorami jest bardzo cienka. 
Z punktu widzenia instytucji szuka się profesjonalistów. Ale jeżeli od-
rzucisz to jako jakąkolwiek kategorię, zyskasz dużo większe pole do po-
szukiwań. Miło jest być otwartym i stawiać wyzwania. Przykładem mogą 
być architekt w dziedzinie designu i designer w dziedzinie architektury – 
obydwaj są amatorami, ale również obydwaj rozumieją proces. Niezapo-
mniane spotkanie profesjonalnych designerów i hobbystów miało miejsce 
podczas projektu Travels Through Paradise. Kuratorka Cynthia Hathaway 
wpadła na pomysł, by podzielić tor miniaturowej kolejki na jednometrowe 
odcinki, następnie oddać je entuzjastom i zawodowcom, by na równych 
prawach zbudowali otaczający szyny krajobraz. Ten niechlujny warsztat 
prowadzony przy użyciu dziwnych materiałów miał własną wartość in-
formacyjną i estetykę, ale przede wszystkim pobudzał ludzką wyobraźnię. 
Sztuka leży w znalezieniu właściwego balansu między efektywnym warsz-
tatem (robienie) a dostępną dla publiczności wystawą (pokazywanie).

Niedawno założyłaś własną firmę o nazwie Throwing Snowballs. Czy w tej 

nazwie jest zawarta twoja deklaracja jako kuratorki? Leszek Przyjemski 

opowiedział mi kiedyś historię o tym, jak zdobył nagrodę w konkursie na 

rzeźbę z okazji FIFA 2010 w Afryce. Mianowicie zlecił wykonanie kilkudzie-

sięciu kul śnieżnych, przy użyciu „surowca” ze swojego ogródka, na podo-

bieństwo rozmiarów i faktury piłki nożnej. Spakował każdą z nich w szczel-

ny worek i wysłał na Czarny Kontynent. Kule podczas podróży stopniały, 

ale woda, która pozostała, była wylewana na boiska przed każdym meczem 

mistrzostw.

To bardzo przewrotny projekt i piękna idea. Pozwala zastanowić się nad 
tym, czego ludzie naprawdę potrzebują. To również rodzaj deklaracji ak-
tywistycznej. W ramach rzucania moich kul śniegowych chcę zająć się za-
szczepianiem pomysłów, które odświeżą ludzki sposób myślenia. Więc 
jest pomiędzy mną i Przyjemskim pewnego rodzaju analogia. Optymal-
na śniegowa kula (współtworzy ze mną ten projekt Anne van der Zwaag) 

to ta, która jest hojnie i entuzjastycznie powiększana przez innych i może 
funkcjonować jako trajektoria dla większego mechanizmu. Idea staje się 
projektem, który sprawia, że ludzie poruszają się i toczą w tym samym kie-
runku. Stworzenie potężnego i satysfakcjonującego efektu śnieżnej kuli. 
W ten sposób opisałabym, czym będę się teraz zajmować, i to jest to, co 
kocham robić: wprowadzać ideę w ruch, by rosła i pączkowała. Nie mogę 
się powstrzymać, mam tyle pomysłów na projekty i bezustannie szukam 
możliwości pracy wśród ludzi. A przecież skoro Platform21 już nie istnie-
je, mogłabym siedzieć i czekać, aż ktoś zapuka i złoży mi ofertę, ale wolę 
zrobić tak, jak zrobiliśmy z KesselsKarmer – uwolnić ideę, którą ktoś być 
może podchwyci.

Joanna van der Zanden (1966) – niezależna kuratorka i dyrektorka artystyczna 

interdyscyplinarnych projektów. interesuje ją poszukiwanie nowych forma-

tów dla kultury, w których publiczność ma możliwość pełnego zaangażowa-

nia w proces kuratorski. W jej opinii instytucje kultury powinny funkcjonować 

jak katalizatory, które stymulują krytyczne i kreatywne myślenie i działanie. 

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie w Utrechcie i mody na Hoge-

school voor de Kunsten również w Utrechcie. Dyrektorka artystyczna Plat-

form21 w latach 2005–2010. Obecnie dyrektorka firmy Throwing Snowballs, 

która zajmuje się tworzeniem koncepcji kuratorskich, a także aktywności 

edukacyjnych bazujących na designie i przemyśle modowym. Mieszka i pra-

cuje w Amsterdamie.

www.throwingsnowballs.nl 
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Kiedy jest jeden kurator i ma sprzeczne myśli, to z samym sobą 
nie dyskutuje. Nas była trójka, więc moment negocjowania 
i konfrontacji był ciekawy i budujący - o pracy nad wystawą Nie 
śpimy!, która była prezentacją prac kilkunastu najciekawszych 
artystów młodego pokolenia w plenerach Zielonej Góry, 
opowiadają jej kuratorzy Magdalena Nowak i Stanisław Welbel.

nowak 
welbel
eFeMeRycZnoŚĆ  
JeSt waRtoŚciĄ

Tymek Borowski, Paweł Śliwiński, Zielona Góra, Aleja Niepodległości pomiędzy ul. Kupiecką a ul. 
Pieniężnego, Zielona Góra, 2010



180     notes.65 CZYteLniA CZYteLniA notes.65      181

Dlaczego właściwie wybraliście Zieloną Górę jako miejsce waszego projek-

tu?

STANISŁAW WELBEL: Złożyliśmy propozycję współpracy różnym instytucjom. 
Odpowiedziało BWA Zielona Góra. Miało to być przeniesienie Nie ma 
sorry w inne miejsce. Jednak doszliśmy do wniosku, że zrobimy zupełnie 
nową wystawę, będącą kontynuacją tej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale 
rozbudowaną o inne elementy.

Wystawa Nie śpimy! składała się z kilku osi: wystawy, pleneru oraz porzuce-

nia galerii na rzecz przestrzeni miejskiej. Skąd pomysł, aby wystawę rozbu-

dować o część plenerową?

SW: Z chęci rozwinięcia wystawy Nie ma sorry oraz ze śledzenia historii zie-
lonogórskiej sztuki. Zauważyliśmy podobieństwo między naszym sposo-
bem pracy a tym, jak powstawały tam dawniej plenery. Zenon Polus, gdy 
organizował Biennale Sztuki Nowej w latach 80., nie znał przecież wszyst-
kich twórców z całej Polski. Zwracał się więc do profesorów z różnych ASP, 
aby polecili mu artystów ze swoich pracowni, którzy mogliby przyjechać. 
Research do Nie ma sorry odbywał się na podobnej zasadzie. Chodziliśmy 
po pracowniach i patrzyliśmy, kto tam jest. Szukaliśmy takich ludzi, o któ-
rych nic nie wiemy, a którzy robią coś ciekawego. Przy tej wystawie zrobili-
śmy kolejny krok, a mianowicie, nie badaliśmy już pracowni, ale wybrane 
z nich zaprosiliśmy na plener. Zaproszenie pracowni wiązało się również 
z historią zielonogórskiej BWA – w dawnej galerii „po” (dziś mała sala 
galerii) odbywał się kiedyś cykl wystaw i prezentacji, gdzie prezentowane 
były różne pracownie ASP.

Sam tytuł Nie śpimy! nawiązuje do historii BWA Zielona Góra, gdzie podczas 

Złotego Grona w roku 1969 odbyła się słynna akcja Krzysztofa Niemczyka za-

tytułowana My nie śpimy.

SW: Nawiązuje, ale nie w sposób dosłowny. Przede wszystkim chcieliśmy, 
żeby tytuł oddawał to, co myśleliśmy o naszej wystawie. Nie śpimy! było 
znakiem, że działamy jako kuratorzy, że robimy nadal wystawy z tymi ar-
tystami, którzy brali udział w Nie ma sorry, że nie było to jednorazowe 
przedsięwzięcie. Pokazaliśmy, że nadal jesteśmy aktywni i współpracuje-
my z tymi, na których postawiliśmy wtedy.
MAGDALENA NOWAK: Poza tym my naprawdę nie spaliśmy, przygotowu-
jąc tę wystawę! Tytuł wyklarował się dosyć późno. Dużo dyskutowaliśmy 
o tym, czy jest dobry, jak zostanie odebrany. Stąd nie My nie śpimy tylko 
Nie śpimy!, drobna zmiana, ale znacząca. Miała pokazać, że nie jest to po-
wtórzenie ani rekonstrukcja. Nie chodziło o odwołanie tylko do tego, co 
wydarzyło się podczas sympozjum Złotego Grona. Naszym celem było na-
wiązanie do pewnych spraw i ich przeformułowanie. Dla nas, dla naszych 
artystów, dla nowej wystawy.

Ale rekonstrukcja My nie śpimy znalazła się w pracy Rafała Wilka.

MN: Tak, była to pewnego rodzaju rekonstrukcja, jednak nie dosłowna. 
Podczas spotkania z Leszkiem Kanią, dyrektorem Muzeum Ziemi Lubu-
skiej, padło z jego strony pytanie, czy znamy Rafała Wilka. Zaczął nam 
opowiadać o tym, co Rafał robi. Zadzwoniliśmy do niego tego samego 

Nie chodziło nam o język,  →
który odwoływałby się do 
języka przeszłości, raczej 
chodziło nam o komentarz 
współczesny, niepretendujący 
do zawłaszczenia historii 
i wiedzy

Akcja Pogo pracowni Mirosława Bałki, 2010, fot. Maciej Nowak
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dnia. Okazało się, że Rafał pracuje nad My nie śpimy, że ma na to pomy-
sły. Namówiliśmy go, żeby wykorzystał je na naszym plenerze. Pierwot-
nie planował nagrać film, który byłby pokazany na wystawie. Myśleliśmy, 
że ciekawszą sytuacją będzie, jeśli coś się będzie działo w galerii. Stąd po-
mysł na 51-godzinny performance Jak nikt nie widzi, to możemy. Polegał 
on na tym, że Rafał nagrywał swoich kolegów, którzy nie spali na łóżkach 
rozstawionych w galerii.

Film Agnieszki Polskiej też był odwołaniem do historii, a dokładniej – do 

twórczości Włodzimierza Borowskiego i jego VIII pokazu synkretycznego 

z 1968 roku. Pokazaliście jego prace na pół roku przed wystawą odkrywającą 

niejako jego twórczość, prezentowaną obecnie w Muzeum Sztuki Nowocze-

snej w Warszawie.

SW: Dla nas ważny był dynamiczny związek pomiędzy pracami. Film 
Agnieszki Polskiej jest stworzony z dokumentalnych zdjęć. Powstaje ilu-
zja trójwymiarowej przestrzeni wyciągniętej z dwuwymiarowych fotogra-
fii. Tworzy się wrażenie, że odwiedzamy miejsce VIII pokazu synkretycz-
nego. Głos w filmie Agnieszki Polskiej ma specyficzny charakter. Symuluje 
program popularnonaukowy albo udaje dokument o Borowskim. Brzmi 
jak głos lektora tradycyjnego programu telewizyjnego.

MN: To jest rodzaj kontaktu z historią, do której tak naprawdę nie ma już 
dostępu. Nie można nazwać tego opracowaniem historycznym. Chcieli-
śmy pokazać różne modele myślenia o historii. Podobnie z tytułem Nie 
śpimy! – nie ma co konkurować z uczestnikami Złotego Grona, na przy-
kład z Anką Ptaszkowską, która mogłaby dużo opowiedzieć o My nie śpi-
my z perspektywy zaangażowanego uczestnika tamtych wydarzeń. To jest 
jeden, bardzo interesujący, sposób opowiadania historii. My podeszliśmy 
do tego inaczej.

Czyli jednak nie chcieliście mówić o przeszłości?

MN: Nie chodziło nam o język, który odwoływałby się do języka przeszło-
ści, raczej chodziło nam o komentarz współczesny, niepretendujący do 
zawłaszczenia historii i wiedzy. Jakby się nad tym zastanowić, to brakuje 
i nam, i artystom takiej wiedzy, żeby o tym rzetelnie mówić. To nie miało 
być naukowe. Wystawa miała pokazać możliwości myślenia o historii.
SW: Ważnym wyjątkiem było zaproszenie Zenona Polusa, twórcy i organi-
zatora Biennale Sztuki Nowej, do wykładu–pogadanki otwierającej plener. 
Pierwsze otwarcie archiwum Biennale od lat 90. stworzyło dla niego moż-
liwość ponownego przemyślenia przeszłości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że udało nam się go do tego namówić.

Kolejna część Nie śpimy! rozgrywała się w przestrzeni miejskiej. Dlaczego 

wyszliście w miasto? Czy chcieliście w ten sposób zwrócić uwagę na proble-

my społeczne w Zielonej Góry czy też rozbić zastaną przestrzeń, ożywić za-

ułki, miejsca, w których pojawiały się prace?

MN: Zainteresowanie tymi miejscami może wynikać z syndromu miesz-
kańca Warszawy, gdzie modernistyczne budynki znikają nie wiadomo kie-
dy. Okazało się, że w Zielonej Górze jest dużo fajnych modernistycznych 

perełek, też zaniedbanych i zapomnianych. Oczywiście w pierwszym od-
ruchu pomyśleliśmy: one są piękne, trzeba coś w nich zrobić! Ale to, że 
nam się podobały, nie jest jednak wytłumaczeniem wyjścia w miasto. Kon-
wencja plenerów historycznie kojarzy się z działaniem poza galerią, wpro-
wadzeniem prac w strukturę miasta. Zainteresowało nas to, że w Zielonej 
Górze nie ma żadnych śladów plenerów w tkance miejskiej, chociaż odby-
wały się w niej przez tyle lat. Stąd m.in. rzeźba Zielona Góra Tymka Bo-
rowskiego i Pawła Śliwińskiego na naszej wystawie.

Ten obiekt opiera się na najprostszych skojarzeniach.

SW: To też jest dobra odpowiedź na sytuację, kiedy często prosi się artystów, 
żeby zrobili pracę do konkretnej przestrzeni: „Słuchaj pojedź tu i zrób coś, 
co odwołuje się do historii lokalnej”. To jest troszeczkę uszczypliwy ko-
mentarz do strategii kuratorskiej, polegającej na pojechaniu z artystami 
gdzieś na jeden dzień i zrobieniu pracy odwołującej się do historii i do 
miejsca, podczas kiedy tak naprawdę ani się tego miejsca nie zna, ani się 
wiele o nim nie wie.

Ale na przykład obiekty Sławka Pawszaka były odwołaniem do witryny z apa-

ratami słuchowymi, którą zobaczył podczas spacerów po Zielonej Górze.

SW: Miały organiczne kształty podobne do aparatów słuchowych. Były po-
dobnie prezentowane na małych postumencikach. To była mikrowystawa 
mikrourządzeń o niespotykanych kształtach. W witrynie domu handlo-
wego obiekty Sławka wyglądały zagadkowo, jak opuszczone rzeczy. Bar-
dzo zwracały uwagę materiały, z których były wykonane: plastelina, me-
tal i granit.

Sławek Pawszak zrobił jeszcze dwie prace poza galerią. Pierwsza z nich pole-

gała na uzupełnieniu swoją rośliną ciągu roślin ustawionych w środku Domu 

Handlowego Hermes, czegoś w rodzaju barierki, odgrodzenia od nieczynnej 

części budynku. Paprotka ginie wśród nich, jest niewidoczna i nieoczywista. 

Natomiast druga praca, Gradient, wyświetlana była na telebimie.

SW: Jest to praca inspirowana barwami budynków Zielonej Góry, z których 
schodzą kolejne warstwy farb i tworzą taki gradient, płynne przejścia to-
nalne pomiędzy kolorami. Praca pojawiała się w specyficznych warun-
kach świetlnych, tuż po zachodzie słońca, ale przed zapadnięciem zmroku. 
Wpisuje się przez to w przestrzeń krajobrazu. Gradient pojawiał się mię-
dzy reklamami szynki czy samochodów do ślubu. Trzeba było trafić na od-
powiedni moment. Utrzymywał w ten sposób charakter przypadkowości. 
Podobny charakter ma paprotka wpisana w ciąg stojących tam kwiatów.

Wspomnieliście o zaniedbanych perełkach zielonogórskiej architektury. 

Pewnego rodzaju ożywieniem nieczynnego już kina Wenus była instalacja 

dźwiękowa Łukasza Jastrubczaka, która za pomocą mikrofonów ustawio-

nych wewnątrz kina i na zewnątrz rejestrowała i przekazywała dźwięk do 

słuchawek, które znajdowały się w ostatnim rzędzie widowni.

MN: Z kinem jest ciekawa historia. Podobna sytuacja do tej z Warszawy, 
gdzie zamykane są małe kina, a budowane są multipleksy. Ważny był mo-
ment, w którym delikatnie sugerowaliśmy artystom, jakie miejsca nam się 
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podobają; wtedy się okazało, że Łukasz Jastrubczak marzył zawsze o tym, 
aby zrobić prace w kinie Wenus. Pochodzi z Zielonej Góry i to kino dobrze 
znał. W piękny sposób zbiegły się nasze pomysły i jego pragnienia. Wła-
ściwie nie pytaliśmy się, co zamierza tam zrobić, ani co ma tam być, wie-
dzieliśmy tylko, że będzie to instalacja dźwiękowa.

Ciekawą pracą były interwencje malarskie Kasi Przezwańskiej, która poma-

lowała detale architektoniczne kamienic, używając do tego jaskrawych ko-

lorów. W założeniu bardzo podobna praca do tej, jaka powstała w ramach 

projektu Warszawa w budowie, gdzie pomalowała nadziemne przejście łą-

czące budynek Meble Emilia z tymczasową siedzibą Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej, a także jej tegorocznej realizacji w Parku Rzeźby na Bródnie.

MN: Nie musieliśmy proponować jej wyjścia w miasto, to jest naturalny 
sposób jej pracy. Podczas spacerów po Zielonej Górze Kasia stworzyła li-
stę kamienic i według niej potem wybrała detale architektoniczne, które 
pomalowała.

Mówiliście na początku, że w Zielonej Górze nie ma materialnych śladów po 

dawnych plenerach. Ale prace, które powstały podczas Nie śpimy! też nie są 

trwałe. Czy zniknęły po zakończeniu wystawy?

MN: Tak, tylko Zielona Góra ma szansę przetrwać. Wiedzieliśmy, że pra-
ce znikną. Nie chcieliśmy zmienić biegu historii Zielonej Góry, nie chcie-
liśmy, aby miasto uzyskało nowe pomniki. Chodziło nam raczej o ponow-
ne przemyślenie idei plenerów. Poza tym wcale nie muszą zostać. Te prace, 
które zostały zaprezentowane, pokazują, że efemeryczność też jest warto-
ścią. 
SW: Tak się złożyło, że Zielona Góra Tymka Borowskiego i Pawła Śliwiń-
skiego jeszcze stoi w alei Niepodległości, również niektóre prace Kasi 
Przezwańskiej wciąż są jeszcze widoczne na budynkach. Jednak „góra” nie 
jest wykonana z trwałych materiałów, a farby, których używała artystka, są 
łatwo zmywalne. Nie zabiegaliśmy specjalnie o to, żeby prace przetrwały. 
I trochę mnie to zaskoczyło, że jeszcze nie zniknęły.

Ile zajęły wam przygotowania i jakie metody przyjęliście?

MN: Nad Nie śpimy! pracowaliśmy cały rok. To była taka praca, gdzie mu-
sieliśmy się dużo spotykać i myśleć razem. Nie zawsze ma się takie samo 
zdanie, trzeba wszystko przedyskutować. Kiedy jest jeden kurator i ma 
sprzeczne myśli, to z samym sobą nie dyskutuje. Nas była trójka, więc mo-
ment negocjowania i konfrontacji był ciekawy i budujący. Bardzo waż-
ne były też dla nas spotkania z uczestnikami życia artystycznego Zielonej 
Góry, dzięki którym poznaliśmy tło historyczne widziane oczami uczest-
ników. Z tego urodził się ważny pomysł otworzenia archiwum Biennale 
Sztuki Nowej Zenona Polusa w ramach naszego pleneru i wystawy.

Chodzi o zdjęcia i dokumenty prezentowane w dawnej Galerii PO w BWA 

Zielona Góra w takich metalowo-szklanych gablotach, które zaprojektował 

Zenon Polus?

MN: Tak. Gabloty to jest nasze znalezisko. 
SW: Kiedy oglądaliśmy stare zdjęcia z różnych wystaw, które były wcześniej 

w BWA, zauważyliśmy, jak dużo wystaw robionych było dawniej w tych 
gablotach. To był podstawowy arsenał wystawienniczy, tajna broń kura-
tora (śmiech). Masz takie gabloty, które są jak Lego Technic, i możesz bu-
dować różne układy architektoniczne. Potem zostały stamtąd wyrugowa-
ne, nikt ich nie lubił.
MN: Dla nas były ważne jako archeologiczne znalezisko uzupełniające dys-
kurs związany z przeszłością Zielonej Góry obecny w naszym projekcie.

Porozmawiajmy jeszcze o innej pracy – o akcji Pogo pracowni Mirosława Bał-

ki i pracy pracowni Grzegorza Sztwiertni.

MN: Pracownie miały różne założenia, przygotowanie do pleneru i pomy-
sły. Akcja Pogo opierała się na kolektywnym działaniu. Jego efekt – dziura 
w ścianie pracowni wyważona ponad 200-kilogramowym taranem – po-
przedzony był miesięczną pracą wewnątrz pracowni. Ważne też były przy-
gotowania nasze i BWA. Trzeba było ocenić konstrukcje ściany, przygo-
tować materiały. Natomiast pracownia Grzegorza Sztwiertni przyjechała 

Katarzyna Przezwańska, interwencje malarskie, 2010, fot. Karolina Spiak



186     notes.65 CZYteLniA CZYteLniA notes.65      187

z ogólnym, delikatnym zarysem tego, co chcą zrobić. Najpierw chcieli zo-
baczyć, co będzie na plenerze, a potem dostosować do tego swoje działa-
nia.

Dla mnie momentem przełomowym pleneru była dyskusja między pracow-

nią Mirosława Bałki a pracownią Grzegorza Sztwiertni. Wszystko zaczęło się 

od „pracy”, którą wykonali studenci Grzegorza Sztwiertni. Profesor zadzwo-

nił do nich, żeby zapytać, dlaczego nie przyszli na prezentację. Okazało się, 

że wyjechali, bo czują się bezsilni w zderzeniu z pracą studentów Bałki, że 

cokolwiek by nie zrobili, to i tak nie przebije akcji Pogo.

SW: Scenariusz był ciekawy. Ich wyjazd z Zielonej Góry okazał się mistyfi-
kacją. Ta zaaranżowana sytuacja – zachęta do rozmowy o taranie i dziurze 
w murach BWA, która powstała w wyniku akcji Pogo, była świetnie wy-
reżyserowana. Dzięki temu prezentacja działań nocnych pracowni Grze-
gorza Sztwiertni pt. Wśród nocnej ciszy działamy w niszy miała dynami-
kę. Przed przyjazdem nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ich akcja. Wybrali 
konfrontację z akcją pracowni Bałki. Dobrze się złożyło, że na plener przy-
jechała jedna pracownia, której dużo czasu zajęło przygotowanie, która 
miała napisany wcześniej scenariusz, i druga – zupełnie bez założeń. Do-
brze, że się tak złożyło, że każda pracownia zaprezentowała coś innego. Po-
kazało to też dwie różne koncepcje plenerów. Robiąc rozpoznanie histo-
ryczne do wystawy, zauważyliśmy, że albo artyści przyjeżdżali na plener 
i tam coś robili, albo przygotowywali wcześniej i przywozili gotową pracę. 
Szkoda, że była to tak krótka dyskusja.

Krótka, ale intensywna. Bałka odebrał to jako atak na niego i na jego pra-

cownię?

SW: Może przez to, że tak to odebrał, trochę mniej się wypowiedzieli jego 
studenci. Zdominował wypowiedź. Ale jest to też odpowiedzialne zacho-
wanie, jako że jest autorytetem pracowni i jest odpowiedzialny za ich dzia-
łanie. To jest właśnie taki model funkcjonowania pracowni. Było to ciekawe 
zobaczyć dwie różne strategie działania pracowni, dwie różne koncepcje.

MN: Myślę, że Mirosław Bałka tak się uniósł, ponieważ po stronie pracow-
ni Sztwiertni nie było wybuchu entuzjazmu, tylko dyskusja, sprowadze-
nie ich działania na ziemię, chęć porozmawiania intelektualnie. Tym mógł 
być zdenerwowany, że ich praca nie wywołała tylko wielkiego entuzjazmu. 
Choć myślę, że „zadedykowanie” im własnej pracy, było, mimo kontro-
wersyjnej formy, dla pracowni Bałki komplementem.

Jednym z kilku założeń pleneru było, aby pracownie z różnych środowisk się 

poznały? Jak było naprawdę, bo ja miałem odczucie, że każda pracownia za-

mykała się we własnej grupie.

MN: Rozmawialiśmy ze studentami z pracowni Grzegorza Sztwertni, któ-
rzy czuli niedosyt integracji. Nie chcieliśmy jednak robić wieczorku zapo-
znawczego. Mogłoby to paradoksalnie zgasić całkowicie możliwość zapo-
znania się z kimkolwiek. Pozostawiliśmy sprawy tak, aby swobodnie się 
rozwijały. Z tego, co mówili podczas dyskusji studenci Sztwiertni, dziura 
stworzyła pewną barierę. Doszło do podziału na dwie grupy: na tych, któ-

rzy są poza, i na tych, którzy uczestniczyli w akcji Pogo. Studenci z pracow-
ni z Zielonej Góry mówili, że bardzo by chcieli się poznać z innym pracow-
niami, które pozostawały w swoich grupach. Wydaje mi się, że nie chodzi 
o to, czy się poznali czy nie, czy byli razem na piwie. Istotne jest, że mają 
wspólny punkt odniesienia, że tam byli, że spotkają się za jakiś czas i po-
wiedzą sobie: ja też tam byłem.
SW: Może lepiej by się poznali, gdyby na środku galerii stał stół z jedzeniem 
i nie byłoby tych wszystkich wydarzeń, tylko sama rozmowa. Na pewno 
zależało nam, żeby coś się wydarzyło i żeby uczestnicy nabyli jakieś do-
świadczenie. Podczas tego pleneru i konfrontacji z innymi pracowniami 
studenci zobaczyli, jacy są, poznali się przez konfrontację. Czy sądzisz, że 
miało być tak, że pracownie tak się zaprzyjaźnią, że za kilka dni, miesięcy 
zrobią coś razem i to będzie nasza zasługa? (śmiech)

Istotną zaletą takiego pleneru, jaki był podczas Nie śpimy!, jest możliwość 

zobaczenia przez ludzi z zewnątrz, jak działają pracownie.

MN: Właśnie o to nam chodziło, żeby pokazać, jak funkcjonują plenery. 
My nie wiemy, co się dzieje na takich plenerach, które odbywają się w za-
mkniętym gronie. Nie zaprasza się tam kuratorów czy krytyków. Na naszej 
imprezie chcieliśmy, aby zaszła jakaś wymiana między kuratorami, kryty-
kami, artystami i studentami.

Dlaczego nie pojawiła się żadna pracownia z Warszawy? 

SW: (śmiech) Na początku chcieliśmy, żeby to miało większą skalę. Stara-

Kiedy jest jeden kurator  →
i ma sprzeczne myśli, to 
z samym sobą nie dyskutuje. 
Nas była trójka, więc moment 
negocjowania i konfrontacji 
był ciekawy i budujący
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liśmy się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, ale go nie dostaliśmy, 
więc musieliśmy ograniczyć nasze działania. Nie wszyscy też przyjęli nasze 
zaproszenie, jedna pracownia odmówiła.

MN: Nie chcieliśmy, żeby było za dużo osób i pracowni, bo wtedy trud-
no o wymianę pomiędzy nimi. Bardzo nam zależało na zaktywizowaniu 
pracowni z Zielonej Góry, bo o Wydziale Artystycznym w Zielonej Górze 
wiadomo niewiele.

SW: Było też tak, że w trakcie przygotowań do wystawy Nie ma sorry spoty-

kaliśmy się z Mirosławem Bałką i rozmawialiśmy z nim o pracach i o wysta-

wie. Byliśmy wtedy na studiach kuratorskich. Takie spotkania studentów 

z profesorami były bardzo owocne. Wiedzieliśmy potem, do kogo się zgłosić. 

Jaka pracownia będzie zainteresowana, która jest otwarta, z którą świetnie 

się rozmawia, do której się zwrócić i która będzie mogła chcieć przyjąć nasze 

zaproszenie.

Podobnie było z pracownią z Krakowa. Znaliśmy Grzegorza ze studiów 
kuratorskich. Mieliśmy z nimi zajęcia. Wiedzieliśmy, że można na nim po-
legać, że przygotuje coś dobrego, że będzie chciał. Poza tym artyści, którzy 
biorą udział w wystawie Nie śpimy! i brali udział w Nie ma sorry, studiowa-
li albo studiują w tych pracowniach.

Sporo było niedopowiedzeń i nieoczywistości. Pierwszego dnia mojego po-

bytu w głównej sali galerii widziałem stolik nakryty białym obrusem, na któ-

rym stała filiżanka. Myślałem, że ktoś po sobie nie posprzątał. Następnego 

dnia wchodzę do galerii i widzę ten sam stolik i stojącą na nim w tym samym 

miejscu filiżankę. Już wtedy coś mi nie pasowało i zacząłem mieć wątpliwo-

ści. Dopiero podczas oprowadzania kuratorskiego, okazało się, że jest to 

praca Piotra Żylińskiego pt. Mała czarna, a w filiżance znajduje się smoła. 

SW: Czy też praca Franka Orłowskiego – pokaz pięciu slajdów. Polegała 
ona na tym, że zrobione na mikrofilmie zdjęcie w Londynie zostało ukry-
te w monecie, którą jubiler przeciął na pół. Jednopensówkę sklejoną tak, 
że nie było widać śladu, artysta puścił ponownie w obieg. Mikrozdjęcie 
przedstawiało tzw. „ścianę płaczu” – miejsce, gdzie emigranci z Polski szu-
kają często nielegalnej i niskopłatnej pracy.

Kolejna nieoczywistość to już słynny wykład pt. Archiwum jutra Tymka Bo-

rowskiego i Pawła Śliwińskiego analizujący współczesne nurty w sztuce, na 

który sam się nabrałem, a w perspektywie czasu już wiem, dlaczego niektó-

rzy podczas prezentacji wybuchali śmiechem.

SW: (śmiech) I jaki był twój ulubiony artysta?

Moim ulubiony artystą był Butch Right, który sprzedawał narkotyki albo bił 

innych artystów na wernisażu. Kasia Karwańska następnego dnia w rozmo-

wie o wykładzie, gdy pytała mnie, jak odebrałem wykład, a ja siliłem się na 

mądre diagnozy, powiedziała mi, że to była jedna wielka mistyfikacja.

MN: Mogłeś się też tego nie dowiedzieć, bo jest kilku ludzi, którzy do tej 
pory tego nie wiedzą.

Chcieliśmy pokazać różne  →
modele myślenia o historii. 
Podobnie z tytułem Nie śpimy! 
– nie ma co konkurować 
z uczestnikami Złotego Grona, 
na przykład z Anką Ptaszkowską

Sławek Pawszak, bez tytułu, rzeźby, 2010, fot. Tymek Borowski
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I spędziłbym cały dzień, szukając Butcha Righta?

SW: Analizy były formalne, utrzymane w formie sloganów znanych z tek-
stów dotyczących współczesnej historii sztuki, dotyczyły wszystkich ak-
tualnych tematów. Tymek i Paweł stworzyli komentarze do nieistnieją-
cych artystów w stylu tych, które można spotkać w katalogach do Biennale 
w Wenecji lub innych wielkich wystaw. Stworzyli ilustracje, które idealnie 
pasowały do interpretacji, które opisywali. Wszystko ułożyło się w bardzo 
zgrabną całość. I jeszcze tematy, które artyści poruszają: współczesny pej-
zaż, ekologia, wojna izraelsko-palestyńska, feminizm, nowe media, odwo-
łanie do modernizmu, romantyzm.
MN: Wykład Tymka i Pawła Archiwum jutra był też ciekawym komenta-
rzem do historycznego wątku wystawy. Wytworzył fikcyjną historię (sztu-
ki), pseudohistoryczną naukę.

Jak wypadło zakończenie–finisaż pleneru, podczas którego odbył się kon-

cert zespołu Anna Dymna?

SW: Po tych wszystkich rzeczach, czasami trudnych i intensywnych, nastą-
piło takie rozmycie w dymie, w onirycznej atmosferze, którą stworzył ze-
spół. Metafora snu dobrze pasowała do tytułu wystawy. Nagle było tak na-
dymione w sali, że nie było widać prac. Staliśmy przy parawanie, żeby się 
nie rozbił, przy stoliku z pracą Piotrka Żylińskiego czy przy szkle rozwa-
lonej ramki Wojtka Kosmy 50 eu reward for fucking this up, żeby ktoś się 
z tym nie zderzył. Cały plener zakończył się tym, że nie było widać wy-
stawy. Wcześniej nie wyobrażałem sobie takiego zakończenia. Koncert 
wszystko dobrze spiął. Rozpłynęliśmy się.

Czy spotkaliście się z zarzutami pójścia na łatwiznę przez to, że współpracu-

jecie z tymi samymi artystami, którzy brali udział w Nie ma Sorry?

SW: Myślę, że druga wystawa to nie jest jeszcze tak dużo, żeby mówić o ru-
tynie. Zadziałała raczej ciekawość, co ci artyści zrobili dalej. Oni nie byli 
wtedy bardzo znani. Dopiero potem zaczęli być wystawiani, różne instytu-
cje kupiły ich prace, dostali nagrody albo jeszcze dalej studiowali. 
MN: To też ma nam odpowiedzieć na pytanie, czy wystawa po dwóch la-
tach z podobną grupą artystów może powiedzieć coś ciekawego. Taki tro-
chę cykl biennalowy. Minęły dwa lata, wszyscy się rozwinęli, życie im się 
zmieniło, skończyli studia lub nie. A jednak dużo prac wyprodukowali-
śmy. To nie było tak, że wzięliśmy prace z Nie ma sorry. Tu było dużo pro-
dukcji, chodziło o wzajemne aktywizowanie się. My robimy wystawę, a wy 
możecie zrobić coś nowego.
SW: Ale są także artyści, którzy nie brali udziału w Nie ma sorry: Tymek Bo-
rowski, Paweł Śliwiński, Kasia Przezwańska, Rafał Wilk.

MN: Bazą było archiwum zebrane podczas Nie ma sorry i research. Archi-
wum istnieje i zajrzeliśmy do niego ponownie.

Czy trzecia wystawa też będzie z tymi samymi artystami?

SW: Za dwa lata. (śmiech) To śmiesznie, bo wszyscy się pytali: „A za dwa 
lata to gdzie będzie?”. W jakiejś innej miejscowości, za dwa lata? (śmiech) 
To się wpisuje w zielonogórski klimat – Biennale Sztuki Nowej. (ogólna 

wesołość) To w może w Zielonej!
Zależało nam na artystach, których już znamy, z którymi współpracowali-
śmy przy Nie ma sorry, aby poprowadzili warsztaty, takich jak na przykład 
Wojtek Kosma. Nie chcieliśmy ograniczać obecności artystów do pokaza-
nia swojej pracy czy performance’u, ale żeby zajęli się też animowaniem na 
przykład studentów. Tak samo jak pomysł Pawła Sysiaka, takie niepodpi-
sane działanie: zbiorowe zdjęcie, wręczanie kwiatów czy sprzątania lasu. 
Czy też spacer ze Sławkiem Pawszakiem. Oni mogli zająć się ludźmi i wy-
myślić propozycje dla innych. Zmieniło się to, co robili, nie tylko wykony-
wali prace, ale współtworzyli program.
Nie wiem jeszcze, jaka będzie trzecia wystawa. Warto jest pracować z arty-
stami, których już znamy. Nie jest to rutyna. To ciekawe. Warto jednocze-
śnie cały czas obserwować, co się dzieje na akademiach i w galeriach. Taki 
nieustający research. Zobaczymy…
MN: Na pewno doświadczenie pleneru było dla nas ważne, może można 
jeszcze zmienić i rozwinąć tę formułę? Idea pracy z młodymi artystami 
pozostanie dla nas ważna, jest w tym ogromny potencjał, a dla nich szansa 
na rozwinięcie skrzydeł. Zależałoby mi na pewno na podtrzymaniu współ-
pracy z „naszymi” artystami z Nie śpimy! i może stworzenie z nimi jakiegoś 
kolejnego projektu, ale zupełnie innego. 

Tekst na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez sMacieja Kusia

Wystawa Nie śpimy! oraz plener i sympozjum Impreza dobra i ryzykowna zre-

alizowane zostały w Zielonej Górze w maju 2010 r. Troje młodych kuratorów 

Katarzyna Karwańska, Magdalena Nowak i Stanisław Welbel zaprosiło do 

udziału kilkunastu artystow młodego pokolenia, wśród nich byli m.in. Woj-

ciech Bąkowski, Tymek Borowski, łukasz Jastrubczak, Wojciech Kosma, Fran-

ciszek Orłowski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwań-

ska, Paweł Sysiak, Paweł Śliwiński, Rafał Wilk, Julia Zborowska, Piotr Żyliński. 

Ważnym punktem odniesienia dla zielonogórskiej majówki była wystawa Nie 

ma sorry, która jesienią 2008 r. zrealizowana została w Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej w Warszawie. Nie śpimy! było więc drugą odsłoną wystawy będącej 

wynikiem szerokich poszukiwań kuratorskich i badania polskich akademii 

sztuki oraz środowiska twórców młodego pokolenia.

http://niespimy.pl

Stanisław Welbel (1982) – absolwent historii sztuki Uniwersytetu Warszaw-

skiego i podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagielloń-

skim. Pracuje w Dziale Edukacji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

Magdalena Nowak (1985) – historyk sztuki, absolwentka instytutu Historii 

Sztuki w ramach Kolegium Międzywydziałowych indywidualnych Studiów 

Humanistycznych UW, freelancer(ka) współpracująca nad różnymi projekta-

mi. W tym roku rozpoczyna studia doktoranckie.
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GDZIE BYWA NOTES.NA.6.TYGODNI

BIAŁYSTOK Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, www.galeria-arsenal.pl; Klub Metro, ul. Białówny 9A, www.klubmetro.pl 

BIELSKO BIAŁA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl BYDGOSZCZ Akademia Przestrzeń Kulturalna ul. 

Gabary 2; Galeria BWA, ul. Gdańska 20, www.bwa.w.com; Klub Mózg, ul. Gdańska 10, www.mozg.pl; BYTOM Bytomskie 

Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27, www.bck.bytom.pl; Galeria Kronika, Rynek 26, www.kronika.org.pl; CIESZYN Galeria 

Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; Instytut Sztuki, ul.Bielska 66; Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. 

Zamkowa 3C, www.zamekcieszyn.pl; ELBLĄG Galeria El, Kuśnierska 6, www.galeria-el.pl GDYNIA Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 

Maja 27; Stowarzyszenie A KuKu Sztuka,  ul. Armii Krajowej 24; GDAńSK Biblioteka Politechniki Gdanskiej, ul. G. Narutowicza 

11/12; 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; Bona ul. Kanoniczna 11; 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 Czytelnia Kawy, ul. Skłodowskiej 4; 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 2.0, Krakowskie Przedmieście 5, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23 m. 52; 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; Kluboksięgarnia Serenissima, CSW Zamek Ujazdowski, ul. 

Jazdów 2; Kafka, ul. Oboźna 3; Kępa Cafe Finlandzka 12a/12; Kolonia, róg ładysława i łęczyckiej, www.kolonia-ochota.pl; 

Kawangarda, Wilcza 32, www.kawangarda.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

PUBLIKACJE BĘC ZMIANY / www.funbec.eu/sklep

TYPESPOTTING. 
WARSZAWA

Artur Frankowski
Gdzie w mieście można znaleźć najciekawsze 

formy liternicze i napisy? Subiektywna analiza 
krajobrazu typograficznego Warszawy. Szyldy, 

tablice i inskrypcje - przykłady z przeszłości 
i teraźniejszości miasta w ciągłej 

transformacji.

 

PRZEMYŚLEĆ  
U/ŻYCIE.  PROJEKTANCI. 

PRZEDMIOTY.  ŻYCIE SPOŁECZNE 
Monika Rosińska

Ja bardzo chętnie produkuję przedmioty. Ale dla-
czego je produkuję i czym jest przedmiot... Dlaczego 
polscy dizajnerzy mają trudność z odpowiedzią na 

najprostsze pytania dotyczące ich zawodu? Czy 
projektując myślą o użytkownikach, czy o ekspozycji 

swoich projektów na wystawach? Czy w takiej sy-
tuacji polski dizajn ma szansę na dobrą jakość? 

Sojolożka Monika Rosińska stawia diagnozę, 
przy okazji przedstawiając teorię 

i praktykę dizajnu.

   
 

   HANDMADE. PRACA 
RĄK W POSTINDUSTRIALNEJ 

RZECZYWISTOŚCI
red. Marek Krajewski

Jakie znaczenie dla współczesnego człowieka 
ma praca rąk? O tym, co można zrobić rękoma 

i po co nam tak naprawdę ręczna robota 
piszą naukowcy zajmujący się badaniem 

społeczeństwa.

ODSZKOLNIĆ 
SPOŁECZEŃSTWO  

Ivan Illich
Najważniejsza książka w dorobku jednego 
z najoryginalniejszych myślicieli XX wieku. 
Społeczeństwo bez szkoły, czyli takie, które 

samodzielnie tworzy sieci nauczania. Dosko-
nała lektura na czas debaty o przyszłości 

edukacji, kultury, nauki.

W
 stronę radykalnego program

u socjologii w
izualnej

Rafał Drozdowski, Marek Krajewski

W stronę radykalnego programu 
socjologii wizualnej

 za
 fotografię!

R
afał D

rozdow
ski

M
arek K

rajew
ski

 www.funbec.eu/sklep
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