
notes 68 / 06-07.2011 / orientuj się 1

notes.na.6.tygodni.nr.68 | w
ydaw

nictw
o bezpłatne | ISSN

 / 1730-9409
czerw

iec/lipiec 2011

68

O
iL / R

o
j / Le

jm
a

n
 / K

e
n

n
e

d
y / K

ra
k

o
w

ia
k

 / A
ria

s, K
a

e
g

i, S
to

k
fi

sze
w

sk
i / D

zie
d

zic / G
ra

b
o

w
sk

i / P
o

b
ło

ck
i

68

O i L 
R O j 
L e j m a n 
K e n n e d y 
K R a K O w i a K 
a R i a s – K a e g i
s t O K f i s z e w s K i 
d z i e d z i c 
g R a b O w s K i 
P O b ł O c K i



notes 68 / 06-07.2011 / orientuj się2 notes 68 / 06-07.2011 / orientuj się 1

ORIENTUJ SIĘ! 
10 – 88

DIZAJN
SPOKÓJ JEST CZYSTO FIZYCZNY
OH!LOGO (O!L) to tercet aktywistów z Niemiec, 
rozproszony między Berlinem, Londynem i Ko-
lonią. Ich działania polegają na wprowadzaniu 
do obiegu wytworzonych przez siebie „asynchro-
nicznych” wobec rzeczywistości obiektów podszy-
wających się pod produkty. Nie rzucają słów na 
wiatr i nie są zbyt wylewni – każde stwierdzenie 
formułują precyzyjnie i konkretnie. Komunikaty 
OH!LOGO, w przeddzień ich przyjazdu do War-
szawy, odebrał Michael Okraj
90 – 93

KULTURA FIZYCZNA
TOTALNE EMOCJE
Co dokładnie łączy zmagania sportowe i kulturę? 
Spektakl, siła identyfikacji (graficznej)… 
Co jeszcze? Dowiemy się z efektów działania Cen-
trum Kultury Fizycznej, istniejącej od niedawna 
instytucji, której celem jest prezentacja sportu  
w przestrzeni kultury. Z Katarzyną Roj, o kultu-
ralnej fascynacji sportowymi emocjami, rozmawia 
Bogna Świątkowska
94 – 101

EKSPERYMENT
PROJEKTOWANIE 
NIEPOPRAWNE POLITYCZNIE
Wchodzenie w niewygodny eksperyment jest jego 
zdaniem niezbędnym elementem funkcjonowania 
pracowni sztuki jako formy kształcenia. Efekty 
jego pracy ze studentami na temat projektowania 
niepoprawnego politycznie, można w czerwcu 
oglądać na wystawie prezentowanej na wydziale 
wzornictwa warszawskiej ASP – z artystą Domini-
kiem Lejmanem rozmawia Arek Gruszczyński
102 – 107

PSYCHOLOGIA SZTUKI
PRZERWANY MONOPOL WZROKU
Od czasów sztuki jaskiniowej do dziś wzrok był  
w posiadaniu monopolu na obrazy, szczególnie te, 
które wykorzystywały perspektywę. Koniec z tym! 
Monopol został przerwany. Kiedyś zastanawiano 
się, co by było, gdyby niewidomi zaczęli praktyko-
wać rysunek. Teraz poznaliśmy odpowiedź.  
Z profesorem Johnem M. Kennedym, psycho-
logiem percepcji, członkiem Kanadyjskiego 
Towarzystwa Królewskiego rozmawiają Agnieszka 
Pindera i Daniel Muzyczuk
108 – 115

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
MIASTO JAKO KONSTRUKCJA 
AKUSTYCZNO-KINETYCZNA
Hałas jest dla mnie częścią konstruującą miasto, 
to element, którego nie można wymazać. W tej 
sytuacji trzeba się odnaleźć, poszukać sposobu, 
który umożliwi wykorzystanie hałasu. Z Kasią 
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Krakowiak, artystką posługującą się dźwiękiem, 
eksperymentującą z różnymi aspektami komuni-
kacji, rozmawia Ewelina Bartosik
116 – 125

PROJEKTY MIEJSKIE
ZACHOWANIA GRUPOWE
My nie mamy wiedzy, my tylko ułatwiamy do-
świadczenie, które możemy przekazać publiczności 
i każdej osobie, która się zjawi na festiwalu i będzie 
chciała uczestniczyć w naszym projekcie. 
O tym jak zwykłym ludziom ułatwić partycypację 
w sztuce ze Stefanem Kaegi i Lolą Arias, twórcami 
projektu Miasta Równoległe, rozmawia Ewelina 
Bartosik
126 – 135

WARSZAWA – MIASTO RÓWNOLEGLE
Z Igorem Stokfiszewskim, dramaturgiem warszaw-
skiej edycji festiwalu Miasta Równoległe, rozmawia 
Arek Gruszczyński. 
129 – 135

PROJEKTOWANIE/TYPOGRAFIA
KRÓJ PISMA TO MASZYNA DO CZYTANIA
Projektowanie to jest myślenie: po co jest prze-
strzeń – nieważne, czy jest to kartka papieru, książ-
ka czy trawnik. Kto z niej będzie korzystał? Czy się 
będzie śmiał, czy płakał, czy będzie grał  
w piłkę, czy się opalał? To jest myślenie o kimś,  
nie o sobie. Z Łukaszem Dziedzicem, typografem  
i projektantem liter, rozmawia Magda Roszkowska
136 – 143

WYDAWCY SAMODZIELNI
JAK MASZ DRUKARKĘ, TO MOŻESZ WSZYSTKO
Na stole leży sterta próbnych druków, wszystkie 
złe. Kłopoty z drukarką. Nowe „polE” będzie 
musiało poczekać. Standard, kiedy drukuje się 
zina własnymi siłami. O selfpushingu, jego możli-
wościach i ograniczeniach z Piotrem Grabowskim, 
autorem zina artystycznego „polE”, rozmawia Alek 
Hudzik
144 – 149

RUCHY MIEJSKIE
MY, MIESZCZUCHY
O czerwcowym Kongresie Ruchów Miejskich, 
czyli tych wszystkich inicjatyw, które reprezentują 
interesy i potrzeby mieszkańców miast oraz  
o przyszłości miast w kontekście kryzysu ekono-
micznego, z Kacprem Pobłockim reprezentantem 
skutecznego w walce o udział w debacie publicznej 
Stowarzyszenia My-Poznaniacy, rozmawia Joanna 
Erbel
150 – 159

GDZIE BYWA NOTES
160

2011

2011

Konkurs dla młodych projektantów /
Contest for young designers

lodzdesign.com

Termin ostateczny: 30 czerwca 2011  / Deadline: 30th June 2011

5. Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi, 20-30 października 2011 / 
5th International Design Festival in Lodz, 20-30 October 2011 

Nagroda główna 20 000PLN / 
First prize: 5000 euro

pobierz / download:
www.warsaw-use-it.pl

Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa 
www.kulturalna.warszawa.pl

Redakcja i koordynacja: Fundacja Bęc Zmiana 
www.funbec.eu

Partner: USE-IT EUROPE
www.use-it.be/europe
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WYDAWCA: 
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

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

TEKSTY: 
Ewelina Bartosik, Arek Gruszczyński, Alek 
Hudzik, Aga Pindera, Daniel Muzyczuk, 
Michael Okraj, Magda Roszkowska (Orientuj 
się!), Pani Bogna (Redaktor).
Orientuj się: Informacje i ilustracje pochodzą 
z materiałów prasowych promujących 
wydarzenia kulturalne; drukujemy je dzięki 
uprzejmości artystów, kuratorów, galerii, 
instytucji oraz organizacji [kulturalnych].

PROJEKT:
Laszuk

JAK OTRZYMAĆ NOTES: 
Zasil Bęca (ING BŚ 02 1050 1038 1000 0023 
3025 8183 z dopiskiem „Na rozwój FNKBZ”) 
darowizną minimum 11 PLN, prześlij nam 
o tym wiadomość na adres nn6t@funbec.eu, 
podaj adres, pod jaki mamy wysłać wybrany 
przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy ci go 
pocztą priorytetową natychmiast. Większe 
wpłaty przyjmiemy entuzjastycznie!

WYCZERPANIA: 
WYCZERPANIA: Uprzejmie informujemy, że 
nakład numeru 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20, 24_26, 
27, 28, 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 został 
przez was wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. 
Dziękujemy!

REKLAMA: 
Zamów cennik nn6t@funbec.eu

DRUK: 
P.W. Stabil, ul. Nabielaka 16, 30-410 Kraków, 
tel. +12 410 28 20

Notes.na.6.tygodni został wydany dzięki
dofinansowaniu ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasta Stołecznego Warszawy

www.warszawa2016.pl

Partner promocyjny:

SZEFOWA FNKBZ: 
Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

BĘC: 
Drążek (Ostre Koło), Arek Gruszczyński, 
Magda Roszkowska, Dagmara Kowasz 
(Bęc Sklep Wielobranżowy), Paulina Witek, 
Paulina Jeziorek, Szymon Żydek, 
Ewa Dyszlewicz, Ewelina Bartosik. 
Departament Publikacji: Ela Petruk, 
Paulina Sieniuć

RADA FNKBZ: 
Maksymilian Cegielski, Kuba Bałdyga, 
Przemek Bogdanowicz, Kamil Dąbrowa, 
Paweł Dunin-Wąsowicz, Grzegorz Dyduch 
i Marcin Świetlicki, Łukasz Gorczyca, Robert 
Majkut, Ewa Moisan, Sławomir Pietrzak, 
Jacek Poremba, Kuba Wojewódzki

Znak FNKBZ: 
Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

BĘC SKLEP WIELOBRANŻOWY: 
łomo aparaty, książki, dizajn
Warszawa, Mokotowska 65, 
pon.–pt. 13.00–20.00
www.funbec.eu/sklep / +48 665 090 367
Informacje, zamówienia: sklep@funbec.eu



26. numer „Kr y t yk i Pol i t ycznej ” to niemal same obraz y. DUCHY to 
material izacja pomysłu Yael Bar tany, izraelskiej ar t ystki reprezen-
tującej Polskę na tegorocznym Biennale Sz tuki w Wenecji. Z pomocą 
polskich i zagranicznych ar t ystów wywołujemy polskie i żydowskie 
duchy – ciągle krążące wokó ł nas, wciąż szukające ukojenia. W t le 
k ino, modernizm, Pa łac Kul tur y i t ransformacja.

BARTANA, GEDALYOVICH, GÓRNA, HEIMAN, JANICKA, 
KOZŁOWSKI, MAJMUREK, MALJKOVIC, MORRISON, 
PUSTOŁA, STOKFISZEWSKI, SZYDŁOWSKI

KRYTYKA POLITYCZNA  do nabycia w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, 
Świetlicy KP w Trójmieście i księgarni internetowej KP, a także w salonach Empik 
na terenie całej Polski | www.kry tykapolit yczna.pl



 �� www.2plus3d.pl  �� dostępne m.in. w prenumeracie i sieci EMPiK

Pismo o projektowaniu,
redagowane przez projektantów,

nie tylko dla projektantów.
 

Na 12 tygodni!
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Jaka powinna być kultura 
w Warszawie?

Biuro Kultury zaprosiło do współpracy ekspertów, którzy 
wspólnie stworzyli dokument Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury 
w Warszawie do roku 2020. Określa on cele i obszary polityki kulturalnej Warszawy na 
najbliższe 9 lat. Zanim jednak dokument zostanie uchwalony, chcemy poznać opinie miesz-
kańców na jego temat.  

Do 12 czerwca zgłoś uwagi:  
poprzez platformę konsultacyjną: www.konsultacje.um.warszawa.pl 
w miejscu wyłożenia dokumentu
w trakcie warsztatu konsultacyjnego, który odbędzie się 2 czerwca, (17:30-20:30) 
lub 11 czerwca, (10:00- 13:00) w „Warsztacie” przy pl. Konstytucji 4

Zgłoszenia na warsztaty konsultacyjne przyjmujemy do 1 czerwca:
mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl 
pod numerem telefonu 22 443 03 57

Z Programem możesz się zapoznać:
na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl 
w Biurze Kultury przy ul. Smolnej 10a w godz. 8:00-16:00 (pon.-pt.) 
w „Warsztacie” przy pl. Konstytucji 4 
w godz. 10:00-18:00 (pon.-pt.) 

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne:
28 czerwca 2011 godz. 17:30 
Pałac Ślubów, Plac Zamkowy 6

Więcej informacji:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa

na.6.tygodni. 68 | czerwiec | lipiec 2011
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NADZWYCZAJ (NIE)UDANE 
DZIEŁO
22.06–24.07 
Kraków, Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a 
bunkier.art.pl

W pierwotnym zamierzeniu wystawa 
Nadzwyczaj (nie)udane dzieło miała 
tropić nowe idee, jakie pojawiają się  
w sztuce Elżbiety Jabłońskiej. Osta-
tecznie jednak jej celem stała się auto-
refleksja, w której artystka gra ze zna-
czeniami, jakie dotąd nadawano jej 
dziełom.
Obok znanych prac Jabłońskiej na wy-
stawie znajdą się również nowe reali-
zacje, w tym neon Nowe Życie (2010). 
Artystka znalazła go we wsi pod Byd-
goszczą, na budynku rolniczej spół-

dzielni produkcyjnej. Neon, liczący so-
bie dziesięć metrów długości i ponad 
dwa metry wysokości, niesie hasło bę-
dące mottem wystawy. Starsze pra-
ce artystki pokazane zostaną w gab-
lotach jako eksponaty, pochodzące 
raczej z magazynu niż z ekspozycji mu-
zealnej. Zobaczymy zatem takie eks-
ponaty jak kostiumy, w których Ja-
błońska pozowała do znanego cyklu 
zdjęć jako Supermatka (Gry domowe, 
2003) czy płócienne ściereczki pocho-
dzące z akcji Przez żołądek do serca, 

jak również wiele innych – m.in. pude-
łeczka i ich tajemniczą zawartość (po 
akcjach wymiany z publicznością w 
różnych krajach), druki, rysunki, przed-
mioty znalezione, które zapełniały jej 
instalacje.
Pierwsza wersja wystawy 
Nadzwyczaj(nie)udane dzieło miała 
swoją odsłonę w BWA Galerii Sztuki 
w Olsztynie. Przedsięwzięciu towarzy-
szy obszerny katalog podsumowujący 
twórczość artystki.

Elżbieta Jabłońska: Nowe życie, neon, 2010, fot. M. Frankowski
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MODRASZEK KOLEKTYW
5.06, g.17 (flash mob na Zakrzówku)
8.06, g.20 (projekcja filmu z flash mobu, 
manifestacja i konferencja prasowa) 
Kraków, Zakrzówek 
modraszekkolektyw.blogspot.com
www.zielony.org.pl

Modraszek Kolektyw to akcja łącząca 
siły artystów, ekologów, sportowców, 
rowerzystów, architektów, społeczni-
ków, anarchistów ,naukowców i wie-
lu innych organizacji aktywizujących 
Kraków. Modraszek Kolektyw – popie-
ra starania środowisk ekologicznych 
(Zielonego Zakrzówka i Towarzystwa 
na rzecz ochrony przyrody), które 
sprzeciwiają się zabudowie i dewasta-
cji Zakrzówka.
Kolektyw wziął nazwę od motyla Mo-
draszka żyjącego na ternach Zakrzów-
ka, będącego w Polsce gatunkiem 
silnie zagrożonym, wymagającym 
czynnej ochrony. Kolektyw kontestu-
je politykę miasta, która, nie licząc się 
z potrzebami obywateli, występuje w 
interesie deweloperów i inwestorów. 
„Miasto to nie jest firma!” – przekonu-
ją zrzeszeni w kolektywie aktywiści, 
walcząc o to, by cały teren Zakrzówka 
uznany został za zieleń publiczną bez 
możliwości zabudowy. Główny spór 
toczy się o łąkę, która znajduję się mię-
dzy ulicą Wyłom, a ulicą św. Jacka. Jest 
ona zamieszkiwana przez ponad 100 
chronionych gatunków roślin i zwie-
rząt, w tym modraszka.
Kolektyw Modraszek zachęca wszyst-
kich do czynnego sprzeciwu m.in. po-
przez wzięcie udziału we flash mo-
bie, uszyciu sobie skrzydeł modraszka 
(projekt dostępny na stronie), wywie-
szeniu niebieskich flag lub przywiąza-
niu niebieskich wstążek do rowerów. 
Kolektyw planuje tez nagrać wideo-
klip, a także organizuje manifestację 
pod Urzędem Miasta.

Modraszek Antek na Zakrzówku (w ramach działań Modraszek Kolektyw), fot. Cecylia Malik
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Fundacja Multidyscyplinarne Centrum Kulturalno-Artystyczne Sopot 
powstaje w Łazienkach Północnych tuż przy plaży, tak budynek wyglądał w latach 70., 
fotografia ze zbiorów Muzeum Miasta Sopotu

ZATOKA SZTUKI
Multidyscyplinarne Centrum 
Kulturalno-Artystyczne 
„Zatoka Sztuki”
Sopot , ul. Mamuszki 14 
www.mcka.pl

Konkurs na logo sopockiego Multi-
dyscyplinarnego Centrum Kultural-
no Artystycznego „Zatoka Sztuki” zo-
stał rozstrzygnięty. Pierwszą nagrodę 
przyznano Andrzejowi Kostusiowi, 
drugie miejsce zajął Marcin Sobczak, 
trzecie zaś Agnieszka Ziemiszewska. 
Konkurs skierowany był do projektan-
tów z kraju i z zagranicy. Zadanie po-
legało na stworzeniu logotypu insty-
tucji. Na konkurs napłynęło przeszło 
300 prac, a 212 prac zostało poddanych 
ocenie jury.
MCKA znajduje się w unikatowym 
miejscu – na granicy sopockiej plaży 
i Parku Północnego, w miejscu daw-
nych Łazienek Północnych. Taka lokali-
zacja sprawia, że MCKA jest dwa kroki 
od serca Sopotu, deptaku i mola, a jed-
nocześnie w cichej okolicy niezakłóco-
nej odgłosami miasta.
MCKA to największe aktualnie po-
wstające, niezasilane ze środków pub-
licznych przedsięwzięcie kultural-
no-artystyczne w Polsce. Na trzech 
kondygnacjach będzie mieścił się sy-
stem pracowni artystycznych, pokoi 
rezydencyjnych, sala teatralno-kon-
certowa, concept-store z najlepszym 
polskim wzornictwem oraz restaura-
cja. Na plaży powstanie również in-
frastruktura pod przedsięwzięcia kul-
turalne. 
Celem Fundacji MCKA jest stworzenie 
miejsca dla wymagających odbiorców 
kultury. Przez cały rok będą odbywać 
się tu warsztaty mistrzowskie 
z różnych dziedzin sztuki, zarówno 
plastyczne, muzyczne, teatralne jak 
i taneczne.
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ZDJĘCIE, KTÓRE ROŚNIE
11.06 
Warszawa, ul. Koszykowa 1 m. 82, 
pn.-pt: 16-20; sob: 12-17. 
www.archeologiafotografii.pl

Nawiązanie twórczego dialogu pomię-
dzy klasykami polskiej fotografii,  
a współczesnymi twórcami – tak naj-
krócej można by określić cel najnow-
szego projekt Nicolasa Grospierre’a 
Zdjęcie, które rośnie realizowanego w 
mieszkaniu fotografa Tadeusza Sumiń-
skiego (1924-2009). To kolejne wydarze-
nie w ramach projektu Żywe archiwa, 
którego organizatorem jest Fundacja 
Archeologii Fotografii.
Zdjęcie, które rośnie w formie instala-
cji fotograficznej konfrontuje ze sobą 
idee porządku i bałaganu, statyczności 
i dynamiki, ładu i entropii. Jest to zde-
rzenie porządku archiwum Tadeusza 
Sumińskiego z metodą fotograficzną, 
która ten porządek zaburza. Instala-
cja składa się z archiwum Sumińskiego 
i z około 800 fotografii mieszkania wy-
konanych przez Nicolasa Grospierre‘a 
i powieszonych na ścianach, suficie 
oraz podłodze.
Grospierre robi zdjęcie wnętrza po-
koju, drukuje je i zawiesza w tym sa-
mym pomieszczeniu, by znów zrobić 
zdjęcie, ponownie je zawiesić i powta-
rzać tę czynność aż do momentu, kie-
dy pokój będzie całkowicie zapełniony 
przez zdjęcia samego siebie. W widoki 
pokoju wkomponowane są fotografie 
Sumińskiego, które rozsadzają pozor-
ny porządek i konsekwencję projektu.
W instalacji Grospierre‘a każde zdjęcie 
jest nie tylko wynikiem poprzednie-
go, ale nawet nie mogłoby bez niego 
istnieć. W tej perspektywie mamy do 
czynienia ze zdjęciem posiadającym 
wewnętrzny mechanizm rozwoju. Me-
toda pracy obrana przez Grospierre’a 
jest swoistym komentarzem i paro-
dią obecnego we współczesnym świe-
cie „wylewu“ fotograficznego, gdzie 
każdy, w każdej chwili i wszędzie robi 
zdjęcia.

Nicolas Grospierre: Zdjęcie, które rośnie, ujęcie 317, 2011
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LINIE PROSTE
do 6.06 
Warszawa, ul. Złota 73 
vlepvnet.bzzz.net

Eltono, francuski artysta działający  
w przestrzeni publicznej, przyjechał 
do Warszawy w ramach organizowa-
nego przez Fundację vlepvnet cyklu 
Updates. Jego malowidła stały się wi-
zytówkami światowych metropolii: 
Nowego Jorku, Sao Paulo czy Londynu. 
Artysta stawia znak równości pomię-
dzy terminami „twórca” i „odbiorca”. 
Stąd też umożliwia on zainteresowa-
nym odbiorcom współtworzenie cało-
ści swoich kompozycji, tak też będzie 
w Warszawie, gdzie artysta do pra-
cy przy realizacji zaprasza mieszkań-
ców kamienicy, na której powstanie 
jego dzieło.
Dotychczas w ramach cyklu Updates, 
prezentującego artystów działających 
w przestrzeni publicznej, swoje pra-
ce pokazali: ukraiński artysta APL315 
(2009), belgijski specjalista od ornito-
logii ulicznej ROA, włoski mistrz wiel-
kiego formatu BLU oraz polski arty-
sta ZBIOK.
ELTONO (1975) – studiował sztuki plastyczne  

na uczelni Saint Denis w Paryżu, natomiast  

w roku 1999 wyjechał do Madrytu w ramach 

programu rocznej wymiany studenckiej. Wizy-

ta w Madrycie przekształciła się w stały pobyt 

w tym mieście. Początki twórczości Eltono to 

klasyczne graffiti, które ewoluowało  

w bardziej oszczędną formę. Znakiem rozpo-

znawczym twórcy stał się symbol kamertonu, 

malowany przy użyciu taśmy maskującej i far-

by akrylowej. Eltono wypracował swój włas-

ny unikalny styl, jego abstrakcyjne, minima-

listyczne formy redefiniują odbiór zastanej 

rzeczywistości, nie narzucając jednoznacznej 

interpretacji.

Eltono, Sao Paulo, 2009
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RE:BLOK
10–18.06 
Warszawa, Targówek 
www.targowek.waw.pl

Projekt rewitalizacji tzw. „bloko-
wisk”, szczególnie budownictwa wiel-
kopłytowego w Dzielnicy Targówek 
ma zachęcić do dyskusji oraz podję-
cia działań na tym obszarze w aspek-
cie społeczno-kulturowym. Na projekt 
składają się konferencja, warsztaty 
oraz ingerencje w przestrzeń miejską. 
Konferencja ma przede wszystkim po-
kazać, czym jest rewitalizacja (idea, 
cele, możliwości i ograniczenia), jak 
ją skutecznie przeprowadzić przy za-
stosowaniu metod partycypacyjnych, 
oraz jak czerpać z polskich i zagranicz-
nych doświadczeń przy realizowa-
niu konkretnych działań na Targów-
ku. Podstawowym zadaniem tej części 
jest przekonanie samorządowców  
i ich lokalnych partnerów, że warto 
ten proces przeprowadzić, współpra-
cując.
Część interwencyjna polegać będzie 
na zrealizowaniu kilku akcji anima-
cyjnych i artystycznych związanych 
z różnymi miejscami w dzielnicy, któ-
rych najważniejszymi uczestnikami 
będą mieszkańcy Targówka. Plano-
wane animacje to: Rabatki kwiatowe, 
podczas których Mika Grochowska 
wprowadzi mieszkańców blokowisk 
w tajniki guerilla gardening, Człowiek 
Bródna, rzeźba tworzona przez miesz-
kańców oraz Pawła Althamera i Mi-
chała Mioduszewskiego; Ziemial, czyli 
wielkoformatowa praca umieszczona 
na płaszczyźnie jednego z podwórek 
na Targówku (Mariusz Libel); Dacho-
logia – uruchomienie dachu jednego 
z Bródnowskich bloków – działania 
animacyjne Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę” zgodnie z pierwotnymi 
założeniami Le Corbusiera; Pocztówki 
z Targówka – warsztaty fotograficzne 
dla mieszkańców (Tomek Kaczor/Jerzy 
Parfianowicz).

Ryszard Piwowar, RE:Blok, 2011 
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POMIĘDZY REALNOŚCIĄ 
A METAFORĄ
3.06–31.07 
Lublin, Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5 
www.warsztatykultury.pl

W pierwszej odsłonie projektu Miko-
łaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski 
– pomiędzy realnością i metaforą za-
prezentowane zostaną prace Roberta 
Kuśmirowskiego. Choć artyści repre-
zentują dwa różne pokolenia, posługu-
ją się różnymi technikami i formułami 
artystycznymi, odwołują się do róż-
nych tradycji artystycznych, używa-
ją różnych mediów i wreszcie tworzą 
różne artystyczne przesłania. Łączy 
ich podobne doświadczanie realności 
przedmiotu – nieustannie przekształ-
canego, ukazywanego w niecodzien-
nych zestawieniach, oderwanego od 
zwyczajowych odniesień.
Na wystawę Roberta Kuśmirowskie-
go złożą się zupełnie nowe, autono-
miczne instalacje powiązane ze sobą 
wspólnym motywem. Artysta skon-
struuje w jednej, ogromnej przestrze-
ni kilka obiektów, imitujących różne 
sfery życia człowieka. Wśród nich znaj-
dą się miejsca o charakterze miesz-
kalnym, militarnym, penitencjarnym, 
symbolicznym. Kolejna odsłona pro-
jektu – wystawa Mikołaja Smoczyń-
skiego – odbędzie się w sierpniu. Robert Kuśmirowski: Bunkier, fot. Artur Dowgird
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TO
10.06–4.09 
Toruń, CSW Znaki Czasu
ul. Wały gen. Sikorskiego 13 
www.csw.torun.pl

Centralną rolę w pracach Marzeny 
Nowak odgrywa pamięć, a raczej jej 
transformacje, dzięki którym pierwot-
ne fakty i późniejsze projekcje tworzą 
nowe hybrydowe wyobrażenia i obra-
zy. Artystka swobodnie przekracza 
granice łączące tematycznie malar-
stwo, rysunek, fotografię, wideo, insta-
lacje i obiekty. Wystawa To podsumo-
wuje jej dotychczasową twórczość.
Przy pomocy specyficznych obiektów 
Nowak przywołuje wnętrza mieszkal-
ne oraz rekonstruuje ich rozmiary. Od-
stępy i puste przestrzenie materializu-
ją się tu, a ich obecność jednocześnie 
zaznacza brak rzeczywistych przed-
miotów. W jednej z prac prezentowa-
nych na wystawie artystka przez po-

łożenie dywanu i umocowanie listwy 
ściennej przemienia zakątek pomiesz-
czenia ekspozycyjnego w pozornie in-
tymne domowe wnętrze. Dywan jest 
jednak tylko fragmentem, a jego obec-
ność podkreśla nieobecność mebli i 
domowego zacisza.
Malarstwo Marzeny Nowak to jedno-
cześnie systematyczna abstrakcja  
i nieprzewidywalność. Obrazy o wzo-
rzystych strukturach przypominają-
cych piksele oscylują od patchwor-
ku z kolorowych pionków do gry, po 
fragmenty dywanowe o kolorowych 
ornamentach. Również tu kryją się 
powracające monotonne gesty od-
zwierciedlając wspomnienia minio-
nych dni.
MARZENA NOWAK (1977) – absolwentka ASP  

w Warszawie, dyplom w pracowni Leona Tara-

sewicza otrzymała za pracę Wykroje, laureatka 

6. Edycji Konkursu Gepperta, jej prace pokazy-

wane były m.in. w Galerii Foksal, Bunkrze Sztu-

ki i Galerii Starmach.

Marzena Nowak: z cyklu To, fot. Andrew Phelps, Salzburger Kunstverein
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WIDMOWA BIBLIOTEKA 
I INNE FIKCJE
10.06–30.09 
Vitoria-Gasteiz, Centro Cultural 
Montehermosob Kulturunea
ul. Fray Zacarías Martínez 2 
www.montehermoso.net

Projekt Agnieszki Kurant nawiązuje do 
idei wyobrażonego, niematerialnego, 
wirtualnego kapitału oraz idei pracy nie-
materialnej, wartości dodatkowej w 

sztuce, a także hybrydalnego, kolektyw-
nego autorstwa oraz własności  
w kapitalizmie kognitywnym. Prace 
Widmowa biblioteka oraz Fatamorga-
na związane są z wieloletnim zaintere-
sowaniem Kurant, w jaki sposób fikcje 
oraz niewidzialne elementy rzeczywi-
stości uzyskują realną wartość i stają 
się istotne symbolicznie, ekonomicznie 
lub politycznie. 
Widmowa biblioteka polega na stworze-
niu instalacji w postaci fizycznie wypro-
dukowanych fikcyjnych książek – ksią-

żek niewidzialnych, istniejących tylko 
na stronach innych, prawdziwych ksią-
żek. W stworzonej przez artystkę in-
stalacji, książki mają wydrukowane na 
okładkach i grzbietach nazwiska fikcyj-
nych autorów i fikcyjne tytuły. 
Kontrapunktem dla Widmowej biblio-
teki jest Fatamorgana. Mapa wysp fan-
tomowych – mapa świata, na której 
znajdują się tylko i wyłącznie fikcyjne,  
fantomowe wyspy, które w wyniku ob-
serwacji fatamorgany, błędów karto-
graficznych, błędnych obserwacji geo-

graficznych lub poprzez mitologie lub 
plotki oraz manipulacje ekspedycji geo-
graficznych znalazły się w różnych okre-
sach historii na mapach świata. Mapa 
wydrukowana jest pigmentem pojawia-
jącym się niczym fatamorgana tylko 
w słońcu. 

Agnieszka Kurant: Mapa polityczna i fizyczna z cyklu Fatamorgana

Producentem projektu jest Fundacja Bęc Zmiana 
dzięki dotacji od m.st. Warszawy.
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SZTUKA TRZYMAŁA MNIE 
Z DALA OD WIĘZIENIA
17.06–2.10 
Łódź, ms2, ul. Ogrodowa 19 
www.msl.org.pl

Wystawa Jana Fabre’a Sztuka trzyma-
ła mnie z dala od więzienia! to pierw-
szy w Polsce pokaz prac belgijskiego 
artysty multimedialnego, dramatur-
ga, reżysera i scenografa. Performen-
sy Fabre’a pozwalają sztuce wyrastać 
z działania i potrzeby „doświadczania 
pewnych rzeczy na własnej skórze”. 
Fabre jest artystą empirycznym bada-
jącym granice ciała, świadomości i wy-
obraźni. Poszukując miejsc, w których 
spotykają się doświadczenia z różnych 
dziedzin, buduje w swoich performen-
sach mosty między sztukami wizual-
nymi a teatrem.
Tytuł wystawy został zaczerpnięty  
z kontrowersyjnej indywidualnej eks-
pozycji artysty z 2008 r. zatytułowanej 
Jan Fabre. L’ange de la metamorpho-
se (Musée du Louvre), na której Fabre 
wykonał czterogodzinny performens 
Art kept me out of jail! [Sztuka trzy-
mała mnie z dala od więzienia!]. Cała 
akcja została zainspirowana posta-
cią francuskiego przestępcy Jacquesa 
Mesrine’a, który wsławił się licznymi 
ucieczkami z francuskich więzień. Do-
kumentacja z tego wydarzenia będzie 
prezentowana na wystawie.
Ekspozycja jest także okazją do zoba-
czenia wspólnego dzieła Fabre’a i Ma-
riny Abramović Virgin/Warrior [Dzie-
wica/Wojownik], które to artyści 
wykonali w Palais de Tokio w Paryżu. 
Ubrani w zbroje-pancerze osy pospoli-
tej (Abramović) i żuka rohatyńcowate-
go (Fabre), zamknięci w szklanej klatce 
przez 4 godziny, wykonywali narzuco-
ne sobie zadania (np. potrząsanie bro-
nią, oddychanie, cięcie lewego ramie-
nia, trzymanie serc w dłoniach).

Jan Fabre i Marina Abramovic: VirginWarrior (DziewicaWojownik), 
dokumentacja performensu, Palais de Tokyo, Paryż, 2004, fot. Attilio Maranzano
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LABORATORIUM 
PRZYSZŁOŚCI
21.06–15.01 
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 
www.csw.art.pl

Zdefiniowanie obszarów refleksji ar-
tystycznej i intelektualnej dotyczącej 
społeczeństw przyszłości to cel długo-
terminowego projektu Laboratorium 
przyszłości koordynowanego przez 
warszawskie CSW. Składają się na nie-
go wystawy, prezentacje, warsztaty, 
wykłady i dyskusje. Kuratorom cho-
dzi o stworzenie platformy, na której 
spotkają się politycy, naukowcy, filozo-
fowie, ekonomiści, socjologowie oraz 
artyści zainteresowani tą tematyką. 
Całość przedsięwzięcia będzie miała 
charakter pracy w procesie. Pierwszą 
odsłoną Laboratorium przyszłości jest 
wystawa Regress Progress. Wezmą w 
niej udział artyści z Polski i zagrani-
cy m.in. Paweł Althamer, Grzegorz Bor-
kowski, Michał Budny, Cai Guo-Qiang, 
Fabio Cavallucci, Hubert Czerepok,  
Soren Dahlgaard, Olafur Eliasson,  
Christian Falsnaes, Fischli i Weiss, Va-
dim Fishkin, Robert Kuśmirowski, 
LET, Steven Pippin, Paweł Polit, Elodie 
Pong, Katarzyna Przezwańska, Raum-
labor, Janek Simon, Superflex, Stach 
Szabłowski, Milada Ślizińska, Rikrit Ti-
ravanija, Nico Vascellari i Aleksandra 
Wasilkowska.

Christian Falsnaes: Trash Mind, wideo, 2009
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CODZIENNE PRAKTYKI 
MIEJSKIE
1.06–31.07 
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2 
www.csw.art.pl

Hiszpański architekt i aktywista Pau 
Faus bada współczesne formy miej-
skości. Pracuje poprzez interakcję  
z lokalnymi warunkami, na warsztat 
biorąc miejscowe konflikty i punk-
ty zapalne. Swoje projekty realizo-
wał między innymi w Barcelonie, Reci-
fe i Valparaiso. Interesuje go badanie 
lokalnych, codziennych praktyk oraz 
właściwych im form świadomego lub 
nieświadomego oporu. Pracę rozpo-
czyna od wsłuchania się w potrzeby, 
oczekiwania i historie mieszkańców, 
refleksje nad powszednią i niekoń-
czącą się konfrontacją pomiędzy mia-
stem planowanym i miastem żywym. 
Jego projekty przyjmują formę działań 
w przestrzeni publicznej, warsztatów 
czy dokumentacji i zawsze realizowa-
ne są w oparciu o współpracę z lokal-
ną społecznością. W Warszawie Paul 
Faus realizuje swój projekt w ramach 
dwumiesięcznego programu rezyden-
ckiego AIR (Artists-in-Residence).

Pau Faus: Protesis Prat, El Prat, Barcelona, 2009
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ALTERNATIVA
do 30.09 
Gdańsk, Instytut Sztuki Wyspa, 
Hala 90B, ul. Doki 1/145b 
www.wyspa.art.pl

Wystawy Praca i wypoczynek oraz 
Estrangement otwierają cykl wyda-
rzeń Alternativa. Festiwal Sztuk Wizu-
alnych, zaplanowanych na okres let-
ni 2011 i 2012. Artyści prezentowani 
w jego ramach badają, w jaki sposób 
sztuka współczesna przenika się z po-
litycznością, a także – poprzez różne 
dziedziny wiedzy, akcje performatyw-
ne i inne narzędzia – analizują możli-
we sposoby istnienia sztuki we współ-
czesności.
Praca i wypoczynek ukazuje nietypo-
we spojrzenia na pracę, demaskuje to, 
co jest w niej nieuchwytne, ulotne, sy-
tuujące się poza typowym przedsta-
wieniem pracy i pracownika. Projekt 
bada wymiary stagnacji, czasu wolne-
go, marzeń i fantazji, fałszywych toż-
samości, form przetrwania, frustracji 
zaangażowania i porażek transforma-
cji. Pomyślany jest jako otwarte pole, 
w którym instalacje, zdjęcia i prace wi-
deo angażują uczestnika w konteks-
tualną grę z monumentalnością prze-
strzeni wystawienniczej, Hali 90B  
w Stoczni Gdańskiej.
Swoje prace pokażą tu m.in. Maureen 
Connor, Roman Dziadkiewicz, Köken 
Ergun, Elżbieta Jabłońska, Hiwa K,  
Grzegorz Klaman, Kasia Krakowiak, 
Joanna Malinowska, Ekta Mittal & 
Yashaswini Raghunandan, Marek Sob-
czyk, Łukasz Surowiec i Julita Wójcik.
Z kolei istotę projektu Estrangement 
stanowi zagadnienie cyrkulacji form 
kulturowych. Formy znalezione i „co-
dzienność” stanowią punkty wyjścia 
dla problematyki nadawania kształ-
tu i powodowania rozpadu. Estrange-
ment działa elementami, które wyda-
ją się nie być powiązane, poddaje je 
obserwacji, czasami umożliwiając ich 
współdziałanie. W ramach projektu 
zobaczymy prace m.in. Sherko Abbas, 
Shirwan Can & Horen Gharib, Shirwan 
Fatih, Osman, Joanna Rajkowska, Cen-
giz Tekin oraz Knutte Wester.

Pracownicy stoczni obserwują zaćmienie słońca, maj 1966, fot. Zbigniew Kocysar
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ŁÓDŹ / DETROIT
3.06 
Łódź, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ
ul. Pomorska 39 
www.topografie.pl

Łódź i Detroit, chociaż oddalone o ty-
siące kilometrów, zmagają się z tym 
samym problemem: muszą po upad-
ku przemysłu, który napędzał ich roz-
wój, wymyślić dla siebie nową formułę 
działania. Organizacja Detroit Lives!, 
zajmująca się ożywianiem przestrze-
ni swojego miasta, chce zrealizować 
przy pomocy Stowarzyszenia Topogra-
fie film dokumentalny opowiadający 
o zmaganiach obu ośrodków ze skut-
kami dezindustrializacji. W ramach Fe-
stiwalu Miastograf członkowie Detro-
it Lives! opowiedzą w Łodzi o tym, co 
dzieje się w ich mieście.

– Zaczęło się od znalezionego w inter-
necie filmu o Detroit. Opowiadał on  
o artystach i aktywistach, którzy sta-
rają się tchnąć nowe życie w postindu-
strialne przestrzenie miasta. Uderzy-
ły nas podobieństwa z sytuacją Łodzi. 
Zaczęliśmy korespondencję z twórca-
mi – tak powstał pomysł filmowego 
porównania obu miasta – opowiada 
Łukasz Biskupski, organizator Miasto-
grafu.
Planowany film zabierze widza 
w fascynującą podróż przez odkrywa-
ne na nowo tożsamości miast za  
pomocą analizy czynników ludzkich 

i ekonomicznych które je napędzają. 
Wywiady z urzędnikami miejskimi, ur-
banistami, przedsiębiorcami oraz lo-
kalnymi artystami i aktywistami poka-
żą z wielu różnych perspektyw proces 
przekształcania miast postindustrial-
nych.
Założone w 2009 roku Detroit Lives! 
zajmuje się odnową Detroit oraz pro-
mocją jego pozytywnego wizerunku. 
Stowarzyszenie organizuje wystawy, 
produkuje odzież miejską, realizuje 
projekty sztuki publicznej, filmy, pro-
wadzi bloga.

Detroit, fot. Liliana Kryńska
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BEREK! SZUKAM!
21.06–20.07 
Tarnów, Galeria Miejska, Dworzec PKP, 
Pl. Dworcowy 4 
www.gm.tarnow.pl

Powiedz „berek!” albo „szukam!” i każ-
de miejsce na ziemi może zamienić się 
w plac zabaw! – takie hasło towarzy-
szy międzynarodowemu projektowi 
Berek! Szukam!. Wystawa jest preteks-
tem do odkrywania miejsc do zaba-
wy w obrębie formalnych, instytucjo-
nalnych reguł, próbą ucieczki od zasad 
zwiedzania wystaw w ciszy i bierne-
go podążania za narracją zapropono-
waną przez kuratora. Wystawa zachę-
ca zwiedzających do ruchu, działania, 
obserwowania, szukania połączeń i 
komunikowania się inaczej, do ustala-
nia własnych reguł. Berek! Szukam! po-
dejmuje też problem rosnącej potrze-
by tworzenia przestrzeni prywatnych 
i azylów. W jaki sposób odnoszą się do 
niej współcześni artyści, dizajnerzy  
i architekci? Co się dzieje z twoją pry-
watnością, gdy sportretuje cię Google 
Street View? Co dzieje się z bezdom-
nymi, gdy parki są zamykane na noc? 
Czy są alternatywne sposoby ukrywa-
nia się?
Berek! Szukam! inspiruje do ustalania 
własnych zasad gry, do stawiania py-
tań i podążania tropami pozostawio-
nymi przez artystów i projektantów 
m.in. Dinie Besems, Cynthie Hathaway, 
Guy’a Keulemansa, Bartosza Muchę, 
Leonarda van Munstera, Erica von Ro-
bertsona i Suzuki Affice.
Wystawa, organizowana jest we 
współpracy z Centrum Sztuki Współ-
czesnej Znaki Czasu w Toruniu, gdzie 
była prezentowana po raz pierwszy.

Leonard van Munster: Bez tytułu (Szałas), instalacja, 
fot. dzięki uprzejmości CSW Znaki Czasu w Toruniu
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UFO
16.06–27.08 
Warszawa, Plac na Rozdrożu 
www.vlepvnet.bzzz.net

Kolektyw EXYZT to 20 osób reprezentu-
jących różne dyscypliny, takie jak: archi-
tektura, grafika, wideo, fotografia. Arty-
ści będą bohaterami kolejnej odsłony 
cyklu Updates, artystycznych interwen-
cji w przestrzeni publicznej, które orga-
nizuje Fundacja vlepvnet. Każde przed-
sięwzięcie grupy ma charakter ulotny 
i przyjmuje formę instalacji tymczaso-
wej. Ich projekty inspirowane są specyfi-

ką miejsca, w jakim są realizowane.
UFO – Unexpected Fountain Occupation 
to nazwa instalacji, którą kolektyw EXY-
ZT zrealizuje na warszawskim Placu na 
Rozdrożu. Jej celem jest ponowne wyko-
rzystanie znajdującej się tam fontanny. 
W okresie wakacyjnym fontanna stanie 
się centrum życia kulturalnego i publicz-
nego. Artystom chodzi także o sprowo-
kowanie dyskusji na temat sposobów 

użytkowania przestrzeni publicznej w 
nietypowy sposób.
UFO, które znajdzie się w centrum fon-
tanny, będzie zorganizowane tak, by wa-
runki sanitarne wody umożliwiały rodzi-
nom z dziećmi korzystanie z publicznej 
kąpieli. Instalacja stanie się też miej-
scem rezydencji artystycznych – 6 ka-
bin pomieści gości, artystów i obserwa-
torów. 

Po doświadczeniach z Metavilla – pro-
jekt zrealizowany z Patrickiem Boucha-
in dla Pawilonu Francuskiego podczas 
Biennale Architektury w Wenecji w 2006 
roku – kolektyw EXYZT chce kontynuo-
wać idee, w której miejsce pobytu sty-
muluje „żywą produkcję” programów 
kulturalnych i debat na temat polity-
ki miasta.

↑ EXYZT: UFO, projekt instalacji, 2011
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KWIAT PAPROCI
17.06–17.07 
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickie-
wicza 2 
galeria-arsenal.pl

Kwiat paproci to nieosiągalny, pozo-
stający w domenie ułudy, ponętny lecz 
zwodniczy mit. W swojej najnowszej in-
stalacji Kwiat paproci Maurycy Gomu-
licki poddaje reinterpretacji wyobraże-
nie lasu – zamiast kojącej duszę zieleni 
mamy tu do czynienia z przestrzenią 
niepokoju i grozy. „Eksploracja mro-
ku” jest dla artysty niezbędnym kontra-
punktem wobec jego poszukiwań  
w obrębie „Kultury Rozkoszy”. Bezpo-
średnią inspirację stanowił w tym wy-
padku jeden z ustępów kontrowersyjnej 
powieści Jonathana Littella Łaskawe, w 
którym  bohater formułuje refleksję do-
tyczącą „utraconej niewinności”, utoż-
samiając las z miejscem masowych eg-
zekucji. 
Kwiat paproci jest jedynym sensu stric-
te przedstawieniem graficznym prezen-
towanej instalacji przestrzennej. Przy-
biera on formę mandali, występującej 
często w twórczości Gomulickiego i jest 
kolażem  o symetrii centralnej, wyko-
nanym na bazie słynnych rycin z fun-
damentalnego dzieła Ernst’a Haeckel’a 
Kunstformen der Natur. Gomulickiego 
interesuje estetyzacja zła – piękno nie-
ludzkie, zatrważające i fascynujące jed-
nocześnie. Nieprzypadkowo więc pre-
zentowana grafika przypomina swym 
kształtem portret trumienny.
Praca artysty skonstruowana jest z lu-
ster i światła, sugerujących zanurzony 
w półmroku las z jarzącym się w odda-
li kwiatem paproci. Ważna dla projektu 
jest interakcja publiczności z przestrze-
nią – efekt fragmentacji lustrzanego 
obrazu, powtórzeń, pulsacji, zagubienia. 
Integralnym elementem instalacji jest 
ścieżka dźwiękowa przygotowana przez 
Maćka Sienkiewicza.

Maurycy Gomulicki: Kwiat paproci, instalacja, 2011
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MOGĘ POWTARZAĆ TYLKO 
NIEŚWIADOMIE
do 2.07 
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
ul. Górskiego 1a 
Instytut Awangardy, 
Al. Solidarności 64/118
www.intytutawangardy.org
www.fgf.com.pl

Sztuka Erny Rosenstein – prowoko-
wana impulsem i wolna – kształtowa-
ła się jednocześnie z pełną świadomoś-
cią tego, czym w wymiarze politycznym 
jest surrealizm. Wybór tego właśnie ję-
zyka podyktowany był oporem artystki 
(uczestniczki komunistycznej konspira-
cji w latach 30.) wobec programu kultu-
ralnego propagowanego przez powojen-
ne władze. 
Artystka świadoma rozpadliny, jaka się 
rysuje pomiędzy językiem a rzeczywi-
stością, sztukę rozumiała jako momen-
talne odsłonięcie procesu psychiczne-
go. Dlatego też ślad ołówka na kartce 
nazywała „zadrapaniem”, zaś imiona, ja-
kie nadajemy rzeczom – „przerwaniem”. 
Mówią o tym tytuły jej obrazów: Co bę-
dzie?, Nie wiadomo skąd i dokąd, Roz-
darcie, Odlatuje poza nazwę.
W czasie wojny Erna Rosenstein była 
świadkiem zabójstwa rodziców, co na-
znaczyło jej twórczość. Powracała do 
tamtego wydarzenia poprzez próbę zob-
razowania twarzy, dłoni, krzyku. W jej 
sztuce ciało jest źródłem życia, przyjem-
ności, ale to zarazem tylko przedmiot, 
odpad. W środku ciała widać śruby, koła 
zębate, młotki, schodki.
Wystawa Mogę powtarzać tylko nie-
świadomie dzieli się na dwie części.  
W Fundacji Galerii Foksal prezentowa-
ne są obrazy i rysunki. Natomiast w In-
stytucie Awangardy obejrzeć możemy 
obiekty, „przedmiotowe” obrazy Rosen-
stein i jej „zlepy” z tworzyw sztucznych, 
malowanych bombonierek, dzwonków 
do drzwi, kapsli i sprężyn.

Erna Rosenstein: Miękko, 19,5 x 29 cm, 1966, dzięki uprzejmości Adama Sandauera
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INSPIRACJE
9–12.06 
Szczecin, Galeria 13 Muz, pl. Żołnierza 
Polskiego 2 
www.inspiracje.art.pl

Tematem tegorocznej, 7. edycji Festiwa-
lu Sztuk Wizualnych Inspiracje jest Raj 
(Paradise). W wydarzeniu weźmie udział 
kontrowersyjna rosyjska grupę AES+F, 
która pokaże swoją instalację Last Riot. 
Intrygujące projekty zaprezentuje słyn-
ny czeski prowokator – David Černý. 
Czekają nas też warsztaty ze świato-
wej klasy specjalistką w dziedzinie za-
pachów – Sissel Tolaas, oraz telekonfe-
rencja z Joanną Rajkowską. Swój udział 
w tegorocznych Inspiracjach zapowie-
dzieli również m.in. Maurycy Gomulicki, 
Zorka Wollny i Dominik Lejman. Po raz 
pierwszy w historii festiwalu pokazana 
zostanie animacja wykonana nowoczes-
ną techniką mappingu 3D.
Historia Inspiracji sięga roku 2005 – po-
czątkowo był to festiwal fotografii kre-
acyjnej z udziałem akompaniującej wy-
darzeniu muzyki. Z czasem szczecińskie 
Inspiracje zyskały popularność i prze-
rodziły się w Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Wizualnej, dołączając do wysta-
wianych kolekcji zarówno rzeźbę,  
malarstwo, instalacje przestrzenne,  
jak i grafikę. Podczas poprzednich edy-
cji poruszane były takie problemy jak: 
Memories (Pamięć), Sacrum – Profanum, 
Space (Przestrzeń) oraz Glamour.

AES + F: Last Riot, 2007, dzięki uprzejmości 
Multimedia Art Museum, Moscow &Triumph 
Gallery (Moscow) C



notes 68 / 06-07.2011 / orientuj się48 notes 68 / 06-07.2011 / orientuj się 49

ZAKŁAD ODZYSKIWANIA 
MIASTA
10–24.06
Kraków
www.artboomfestiwal.pl

Zakład Odzyskiwania Miasta to la-
boratorium miejskości zorganizowa-
ne w ramach krakowskiego Festiwalu 
ArtBoom, jednego z największych fe-
stiwali prezentujących sztukę współ-
czesną. Celem ZOM jest wypracowanie 
nowej formuły tego wydarzenia. Od 
2011 roku festiwal przestaje być nasta-
wiony wyłącznie na jednorazową eks-
plozję sztuki w przestrzeni publicznej, 
polegającą na dokładaniu kolejnych 
obiektów do tkanki miejskiej. Chodzi 
raczej o proces urbanistyczny i arty-
styczny, długofalowe eksperymenty z 
różnymi formami kontaktu z publicz-
nością, organizowania społeczności. 
ZOM odzyskuje miasto, oddaje jego 
place, skwery, ulice, ogrody i chodni-
ki w ręce mieszkańców i przyjezdnych, 
przechodniów i bywalców, gospoda-
rzy i gości Krakowa.
Realizacje ZOM m.in. odkryją zapo-
mniane i niedostępne na co dzień 
mieszkańcom Krakowa miejskie ogro-
dy należące do Kościoła (Pamiętaj-
cie o ogrodach –  w czasie festiwalu 
codziennie z Punktu Informacyjnego 
do Spraw Ogrodów Klasztornych wy-
chodzić będzie wycieczka do miejsc, 
z których można zobaczyć klasztorne 
ogrody), pozwolą spojrzeć na Kraków 

oczami jego elit (Widoki władzy – seria 
fotografii Konrada Pustoły, widoków 
z okien gabinetów najważniejszych / 
najbardziej wpływowych ludzi w Kra-
kowie), odda do dyspozycji miejskich 
entuzjastów specjalny pojazd, który 
w trakcie festiwalu odbędzie cykl wy-
praw w różne rejony miasta (RUMB – 
mobilna, łatwa w transporcie i użyciu, 
wielofunkcyjna platforma miejska, 
działa jak przenośne centrum aktyw-
ności miejskiej, instytucja kultury un-
plugged. Do jego rozłożenia potrzebna 
jest tylko siła ludzkich mięśni i entu-
zjazm uczestników).
Zarząd Kuratorski ZOM składa się z 
grupy kuratorów i kuratorek, którzy 
dali się poznać jako inicjatorzy wie-
lu miejskich akcji i działań artystycz-
nych w przestrzeni publicznej, orga-
nizatorzy festiwali urbanistycznych, 
propagatorzy alternatywnej turystyki, 
teoretycy i praktycy miejskości, są to: 
Małgorzata Mleczko, Patrycja Musiał, 
Kaja Pawełek, Stanisław Ruksza, Kuba 
Szreder, Bogna Świątkowska.
ZOM jest tworzony we współpracy  
z kuratorami Festiwalu ArtBoom oraz 
szeregiem miejskich inicjatyw, grup 
aktywistów, teoretyków i artystów, 
którym bliska jest idea odzyskiwania 
miasta.
A poza tym podczas festiwalu Art 
Boom 2011 swoje prace zaprezentują 
gwiazdy z kraju i z zagranicy, m.in.:  
Jenny Holzer, David Černý, Marcin Ma-
ciejowski, kolektyw Massmix.
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RÓŻOWE OBIEKTY
do 10.06 
Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5
www.galeria-piekary.com.pl
 

Na wystawie Marii Pnińskiej-Bereś za-
prezentowane zostaną dzieła z lat 70., 
tak zwane „różowe obiekty” – m.in. Z 
różą  
w zębach (1970) czy Becik erotyczny 
(1974), Wielka woltyżerka (1987) i Księż-
niczka Y (1987), prace z lat 90. z serii 
Okna, a także Partytury, pochodzące 
z kolekcji rodziny artystki. Ekspozycja 
przypomina o najważniejszych realiza-
cjach artystki uważanej za prekursorkę 
polskiej sztuki feministycznej.
Tradycyjny warsztat rzeźbiarski, który 
Pnińska-Bereś zdobyła podczas studiów 
w pracowni Xawerego Dunikowskiego, 
w swoich pracach zastąpiła podbarwio-
nymi na różowo, lekkimi formami, tkani-
nami, gąbką. Różowe obiekty o miękkich 
strukturach, emanujące kobiecą cieles-
nością, zachęcają swoją formą do do-
tykania, angażując jednocześnie kilka 
zmysłów. Artystka już na przełomie lat 
60. i 70. podjęła wątki związane z analizą 
tradycyjnych ról przypisywanych kobie-
tom, wyprzedzając o kilka lat sztukę fe-
ministyczną na zachodzie.

Maria Pińska-Bereś: De-konstrukcja krzywej 
wieży I, 1994 C

TWÓRCA JEST NIEZALEŻNY 
WTEDY, GDY SAM FINANSUJE 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
22.06–12.07 
Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mo-
kotowska 65 
www.bec.art.pl

Tytuł wystawy jest fragmentem (nie)
sławnej wypowiedzi europosła Filipa 
Kaczmarka: „Każdy ma prawo do swojej 
opinii, natomiast twórca jest niezależ-
ny wtedy, gdy sam finansuje swoją dzia-
łalność. To normalne, że wiceprezydent 
może wezwać do siebie podległego mu 
dyrektora“. 
Poseł komentował wówczas wezwa-
nie „na dywanik” przez wiceprezyden-
ta Poznania Sławomira Hinca, dyrektor-
ki Teatru Ósmego Dnia, Ewy Wójciak. 
Wiceprezydent postanowił w ten spo-
sób sprzeciwić się wyrażeniu przez Wój-
ciak poparcia dla działań polityka Janu-
sza Palikota.
Tytułowa teza skłania do refleksji nad 
pozycją artysty we współczesnym spo-
łeczeństwie, kwestionuje rolę środków 
stypendialnych oraz prywatnych w kon-
tekście artystycznej niezależności. Czy 
rzeczywiście każda pomoc zaoferowa-
na kulturze równoznaczna jest z utratą 
przez nią wolności wypowiedzi?
W wystawie wezmą udział studenci 
z Pracowni Wideo prowadzonej przez 
Marka Wasilewskiego i Huberta Czere-
poka z Uniwersytetu Artystycznego  
w Poznaniu.
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I ZADZIWI SIĘ EUROPA
4.06–27.11 
Wenecja 
www.labiennale.org

Na wystawę …i zadziwi się Europa – re-
prezentującą Polskę na 54. Biennale Sztu-
ki w Wenecji – składa się trzyczęściowa 
instalacja wideo izraelskiej artystki Yael 
Bartany. To pierwszy przypadek w histo-
rii polskiego udziału w biennale, aby Pol-
skę reprezentował twórca z innego kraju. 
Głównym tematem filmowej trylogii Yael 
Bartany, w skład której wchodzą prace 
Mary Koszmary (2007), Mur i wieża (2009) 
i Zamach (2011), jest działalność Ruchu 
Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, stwo-
rzonego przez artystkę ruchu polityczne-
go stawiającego sobie za cel powrót po-
nad trzech milionów Żydów do ojczyzny 
ich przodków. 
W Marach koszmarach artystka kon-
centruje się na złożonych relacjach po-
między Żydami, Polakami i innymi euro-
pejskimi nacjami w dobie globalizacji. 
Młody aktywista, grany przez Sławomi-
ra Sierakowskiego, wygłasza przemówie-
nie na pustym Stadionie Dziesięciolecia. 
Wzywa trzy miliony Żydów do powrotu 
do Polski.
Drugi film trylogii – Mur i wieża – zreali-
zowany został na warszawskim Murano-
wie, gdzie zbudowano „pierwszy kibuc  
w Europie”, będący rekonstrukcją frag-
mentu prowizorycznego osiedla, jakie ży-
dowscy osadnicy wznosili podczas arab-
skiej rewolty lat 1936–1939 roku  
w czasach Brytyjskiego Mandatu Pale-
styny.
W wieńczącym trylogię filmie Zamach 
(jego premiera odbędzie się podczas we-
neckiego biennale oraz równolegle w Za-
chęcie Narodowej Galerii Sztuki), Yael 
Bartana poddaje „ostatecznemu spraw-
dzianowi” marzenia o zbudowaniu wie-
lonarodowej wspólnoty – nowego spo-
łeczeństwa polskiego. Film rozgrywa się 
podczas ceremonii pogrzebowej lidera 
Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Pol-
sce, który ginie z rąk nieznanego zama-
chowca. Poprzez symboliczną śmierć li-
dera scalony zostaje mit nowego ruchu 
politycznego, którego działalność sta-
nowić może konkretny projekt, możli-
wy do wdrożenia w najbliższej przyszło-
ści w Polsce, Europie czy też na Bliskim 
Wschodzie.

PÓŁ MILIONA
www.artmuseum.pl

Nagroda Filmowa w wysokości 500.000 
PLN na produkcję filmu fabularnego 
dla artysty poruszającego się pomię-
dzy sztukami wizualnymi a kinemato-
grafią jest wydarzeniem bez preceden-
su na skalę Polski. Inicjatywa ta ma na 
celu promocję kina eksperymentalnego, 
artystycznego, radykalnie zrywające-
go z konwencjonalnymi rozwiązaniami 
narracyjnymi oraz utartymi sposobami 
konstruowania formy filmowej. Zamie-
rza promować innowacyjność formalną 
łączoną harmonijnie z radykalną arty-
styczną wyobraźnią i inteligencją.
Powołana przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie nagroda powstaje  
w reakcji na pewien niezwykle aktualny 
i oryginalny fenomen kultury, polegają-
cy na tworzeniu, przez artystów z pola 
sztuk wizualnych, filmów skierowanych 
do obiegu kinematograficznego. Ten in-
tensywny zwrot od produkcji filmów je-
dynie do galerii i muzeów oraz nasilają-
cy się dialog artystów zajmujących się 
sztuką współczesną z artystami z pola 
profesjonalnego filmu, daje szansę na 
zaistnienie w Polsce niezwykle interesu-
jącej i oryginalnej odmiany rodzimego 
kina autorskiego. 
Inicjatywa wychodzi też naprzeciw to-
czącej się obecnie dyskusji dotyczącej 
mechanizmów instytucjonalnych ma-
jących inspirować rozwój kina autor-
skiego w Polsce. Zwycięzca konkursu na 
mocy porozumienia pomiędzy MSN-em 
a Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmo-
wej Andrzeja Wajdy zobligowany będzie 
odbyć kurs reżyserii filmowej, pracując 
nad nagrodzonym projektem.

Yael Bartana: Zamach (Assassination), 2011, fot. Marcin Kalinski
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TOWARZYSTWO 
PROJEKTOWE
16.06–8.07
Warszawa, Salon Akademii
ul. Krakowskie Przedmieście 5
www.tepe.pl | www.asp.waw.pl

Retrospektywa najbardziej znanego biu-
ra projektowego w Polsce, zorganizowa-
na z okazji 20-lecia działalności. Miejski 
System Informacji w Warszawie, meb-
le miejskie dla Traktu Królewskiego, sy-
stem informacji dla Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, wnętrza i meble 
dla siedziby spółki Agora, wnętrza opery 
we Wrocławiu, wystrój ostatniego pię-
tra Pałacu Kultury i Nauki oraz renowa-
cja Dworca Centralnego – to tylko nie-
które z projektów, które gruntownie 
zmieniły w ostatnich latach nie tylko 
jakość przestrzeni publicznej, ale tak-
że podniosły jakość publicznej debaty 
o możliwościach i konsekwencjach or-
ganizacji przestrzeni miejskiej. Wysta-
wa prezentuje najważniejsze działania 
Towarzystwa Projektowego. Jest także 
okazją do refleksji nad zmianami jakie 
zaszły w myśleniu o przestrzeni publicz-
nej od 1989 roku.

TOWARZYSTWO PROJEKTOWE – biuro projekto-

we założone w 1991 roku, a prowadzone dziś 

przez Jerzego Porębskiego i Grzegorza Niwińskie-

go (obaj kierują Wydziałem Wzornictwa Przemy-

słowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie). 

Towarzystwo specjalizuje się w grafice użytko-

wej, wzornictwie przemysłowym i architekturze 

wnętrz. Za swoje projekty otrzymało wiele pre-

stiżowych nagród.

Agora, fot. Rafał Żwirek / 12 Plemion C

DZISIAJ POLSKA!
do 15.06 
www.galeria.ams.com.pl

Rusza jedenasta, specjalna edycja kon-
kursu Galerii Plakatu AMS, tym razem 
zorganizowana pod hasłem Dzisiaj Pol-
ska! Zadaniem uczestników konkursu 
jest zaprojektowanie plakatu, który bę-
dzie promował Polskę podczas naszej 
prezydencji w Unii Europejskiej.
– Pierwszego lipca 2011 roku Polska 
obejmie przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej. Prezydencja to najlep-
sza promocja naszego kraju i okazja do 
stworzenia jego pozytywnego wizerun-
ku w Europie. Jednak przede wszystkim 
to szansa pokazania samym Polakom, 
jak dużo osiągnęliśmy w ostatnich dwu-
dziestu latach. Dlatego nagrodzone  
w konkursie prace pokazywane będą 
od 1 lipca 2011 na citylightach w 27 mia-
stach Polski – podkreśla Małgorzata Au-
gustyniak, wiceprezes AMS.
- Oczekujemy projektów, które będą wi-
zytówką współczesnej Polski, zaprezen-
tują jej kulturę, potencjał gospodarczy 
i społeczny, walory turystyczne. Ale nie 
mniej istotne będzie pokazanie nasze-
go kraju jako miejsca, w którym panu-
je twórczy klimat, gdzie dzieją się rzeczy 
ważne dla całej Europy – dodaje Janusz 
Górski, kurator Galerii Plakatu AMS, pro-
fesor ASP w Gdańsku, która jest współ-
organizatorem konkursu.
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TAK TRWA MAĆ
http://www.youtube.com/user/Pitofart

Cykl rysunków i obraz pod wspólnym ty-
tułem Tak trwa mać autorstwa Jana Wie-
czorka odnosi się do szeregu wydarzeń, 
które miały miejsce w ciągu ostatniego 
roku pod Pałacem Prezydenckim.
– Tworząc Tak trwa mać, grałem w pol-
skie niebo i piekło to gra w zabijaka – 
opowiada Wieczorek. Postaci z jego ry-
sunków i obrazu wyposażone są w kije 
bejsbolowe, łuki, proporce maryjne  
i krzyże. Nie jest to już symbolika reli-
gijna, ale wojenna. Artysta w sposób 

ironiczny nawiązuje także do projektu 
świetlnego pomnika, który upamiętniać 
ma pod Pałacem Prezydenckim ofiary 
katastrofy smoleńskiej.

JAN WIECZOREK (1972) – z wykształcenia kultu-

roznawca (Uniwersytet Wrocławski). Maluje od 

1998 roku, wtedy to rozpoczął pracę nad cyklem 

obrazów ukazujących przemiany współczesnego 

świata. Działa także na polu kina offowego, two-

rząc krótkie wideo-impresje.

LOH-KOH-MOH-TOR
9.06–6.07 
Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 
www.zderzak.pl

Lokomotor to zaklęcie, które służy do 
przenoszenia obiektów. Po łacinie lo-
cus oznacza miejsce i przestrzeń, a moto 
– poruszać. Już sam tytuł wprowadza 
widza w metafizyczno-sensualny cha-
rakter indywidualnej wystawy Ziemowi-
ta Kmiecia. Na ekspozycję składają się 
obrazy ukazujące fragmenty ciała, ukła-
dy brył geometrycznych oraz trójwymia-
rowe instalacje. W wystawę Loh-koh-
moh-tor wprowadza nas zastygły zegar, 
którego tarcza została pokryta białą far-
bą. Zobaczymy także prace dotyczące 
natury, m.in. zanurzone w akwarium na-
rzędzie – „różdżkę malarza”.
Łukasz Gazur nazywa Kmiecia portreci-
stą pamięci : „artysta pomija detale, jak-
by zatarł je upływ czasu. Jakby pędzel 
zanurzony w farbie był narzędziem po-
szukiwania sensu, który można odciąć 
od dobrze znanych kształtów”.
Sam artysta tak mówi o swoim poka-
zie: „Cała ekspozycja będzie zamknięta 
w subtelnej geometrii z dominacją ele-
mentów kolistych”.
Loh-koh-moh-tor to pierwsza indy-
widualna wystawa artysty w Zderza-
ku. Wcześniej brał udział w letnich wy-
stawach zbiorowych: Duch Tuymansa 
(2008), Science&fiction (2009) oraz Mam-
bo Spinoza (2010).

LUBIĘ TO!
16.06–11.07 
Wrocław, CK Agora, ul. Serbska 5a 
www.ckagora.pl

W zgoła infantylnym sformułowaniu Lu-
bię to lubelscy artyści odnaleźli ironicz-
ny komentarz do otaczających nas zja-
wisk społeczno-politycznych. Wystawa 
jest formą obrony przed irracjonalną 
rzeczywistością, którą serwujemy od-
biorcy, w celu pobudzenia go do reflek-
sji. Banalne kliknięcie przycisku Lubię to 
na Facebooku często bywa odruchem 
bezwarunkowym – bezmyślnym gestem 
będącym wyrażeniem swojej opinii.  
Co z tego wynika? Lubelscy twórcy po-
kazują, że nie musimy mówić o drama-
tycznym baudrillardowskim „pochodzie 
symulakrów” – zamiast popadać  
w wieczne uzależnienie od kontak-
tów zakotwiczonych w tzw. sieci, moż-
na właśnie z absurdów generowanych 
przez tego typu wirtualne byty budo-
wać wartościową narrację, nastawioną 
nie na krytykę, ale raczej na obśmianie 
i bezceremonialne wykorzystanie w ce-
lach artystycznych.
To pierwszy taki pokaz twórczości mło-
dego środowiska lubelskiego we Wroc-
ławiu. Swoje prace zaprezentują na nim: 
Tomasz Bielak, Serewyn Chwała, Mi-
chał Mroczka, Kosma Ostrowski i Sła-
wek Toman.

↑ Jan Wieczorek: Tak trwa mać, rysunek, 2011↑ Ziemowit Kmieć: Timer↑ Sławek Toman: Haven, neon
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MOJE
5.06, 19.06, 3.07 
Toruń, Galeria Nad Wisłą
ul. Przybyszewskiego 6 
www.gnoje.com

Projekt Pasożyt realizowany przez Gru-
bę Najgorszą zmienił strategię swojego 
działania – postanowił odgórnie ingero-
wać w wystawy zaproszonych do współ-
pracy artystów. Jedno z pomieszczeń w 
Galerii Nad Wisłą – obecne miejsce po-
bytu artysty Pasożyta – które dotych-
czas pełniło rolę typowego white cube’a 
(6 białych ścian bez okien) przemieniło 
się w my/moje cube. Cała przestrzeń zo-
stała wypełniona napisami Moje. Arty-
ści chcący pokazać tam swoje prace naj-
pierw muszą się skonfrontować z jego 
aranżacją – wejść z nią w dialog lub na 
przekór prowadzić monolog. Jedynym 

BIOART I INNE PRACE
do 30.06 
Kraków, Klub Bomba
pl. Szczepański 2/1 
www.facebook.com/profile.
php?id=100000477825403&ref=ts

Na wystawie Bioart i inne prace po-
kazane zostaną prace Jerzego Kosała-
ki, członka grupy Luxus. W swojej dzia-
łalności artystycznej Kosałka używa 
różnych technologii i mediów, buduje 
obiekty, makiety, tworzy instalacje i re-
alizacje w przestrzeni publicznej. Upra-
wia performens. Artysta w swoich pra-
cach nawiązuje do lokalnych wydarzeń, 
historii i mitologii. Często odnoszą się 
one ściśle do specyfiki miejsca, w któ-
rym są pokazywane. W jednej z prac Ko-
sałka wykorzystał logo CocaColi, two-
rząc z niego swój własny podpis  
CosalCa. Na uwagę zasługuje osobliwa 
praca Żegnam państwa, w której Kosał-
ka uwalnia łasiczkę ze słynnego obrazu 
Leonarda Da Vinci Dama z łasiczką. 
Na wystawę składają się dzieła już do-
brze znane, a także prace zupełnie nowe 
min. Cud, czyli napis na kominie ogląda-
ny przez lornetkę wypożyczoną w barze 
(wzrok kierujemy na dach kamienicy po 
drugiej stronie placu, bezpośrednio nad 
fryzjerem); tytułowa praca Bioart, której 
głównym elementem są paprocie, osob-
liwym mechanizmem wprawiane w ruch 
kolisty; wystający ze ściany obiekt – Na-
rodziny nowej królowej disco, a także 
autorskie naklejki, cykle fotograficzne 
oraz wiele drobnych ingerencji w prze-
strzeń klubu Bomba.

ograniczeniem jest brak możliwości za-
malowania lub uszkodzenia ścian. Sy-
tuacja jest klarowna: artysta godzi się 
na przetworzoną wcześniej przestrzeń, 
jednakże sama wystawa, którą tworzy 
w pasożytniczym sześcianie nie podle-
ga żadnej manipulacji, sugestii czy ko-
rekcie.
Dotychczas w Moje wystawiali swoje 
prace Filip Laskowskim Abraham, Iwona 
Macioszek oraz Magdalena Kosek.  
W najbliższym czasie zaplanowane są 
trzy wystawy: Tomka Waźlaka, Artura 
Kościelskiego i Norberta Górka.

EKONOMIA UTRATY
10.06–10.07 
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a 
bunkier.art.pl

Rzeźbiarka Elin Drougge realizuje in-
stalacje przestrzenne nawiązujące do 
struktur rzeczywistości – natury opano-
wanej przez kulturę. Elementy jej prac 
– takie jak modele domów, meble, kwia-
ty, gałązki, a także przedmioty z two-
rzyw sztucznych oraz innych materia-
łów – wchodzą w interakcje z otaczającą 
je przestrzenią, nabierając metaforycz-
nego charakteru. Rzeźby realizowane 
są z dużą dbałością o szczegóły, co każ-
dej z nich nadaje specyficzny klimat. 
Elin Drougge traktuje własną twórczość 
jako przestrzeń umożliwiającą wyra-
żanie emocji, lęków, cierpienia, sygna-
lizującą istnienie mrocznej tajemnicy. 
Sztuka jest dla niej rodzajem terapii, słu-
ży oswajaniu rzeczywistości. Jej prace 
mogą być postrzegane jako wyraz nie-
pokoju i alienacji, nie są jednak pozba-
wione poczucia humoru.
Wystawa Zakłócenia to kolejne wyda-
rzenie w ramach polsko-norweskiego 
projektu Ekonomia utraty prezentujące-
go prace Joanny Pawlik i Elin Drougge. 
Jego istotę stanowi refleksja na temat 
odrzucenia i ponownego wykorzystania 
tego, co niechciane.

ELIN DROUGGE (1961) – absolwentka National 

College of Art and Design w Oslo, belgijskiej The 

Royal Academy of Fine Arts Antwerp oraz norwe-

skiej National Academy of Art Sculpture. Autorka 

wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wie-

lokrotna laureatka Compensation Fund Scholar-

ship oraz Government Exhibition Scholarship.

↑ Wystawa Abrahama Macioszka w pasożytniczej 
przestrzeni Moje

↑ Elin Drougge: Luften og trompeten, instalacja 
w ramach wystawy Zakłócenia↑ Jerzy Kosałka: Bioart, instalacja, 2011
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PROJEKTOWANIE 
W DZIAŁANIU
9–19.06 
Warszawa, ul. Mokotowska i okolice 
www.sasiedzi20.com
www.dizajnwawa.pl
www.warszawa2016.pl

Wystawa Dizajn Wawa. Projektowanie 
w działaniu, realizowana przez Funda-
cję Bęc Zmiana oraz Goethe Institut  
w ramach polsko-niemieckiego Festiwa-
lu Sąsiedzi 2.0., mówi o kształtowaniu 
otoczenia – tego publicznego, intymne-
go, najbliższego ciału, ale też prywatne-
go i półprywatnego, czyli przestrzeni na-
szych mieszkań, klatek schodowych  
i balkonów. Młodzi dizajnerzy z Polski  
i Niemiec w ramach Projektowania  
w działaniu protestują przeciwko ste-
reotypom, świadomie pokazują projek-
towanie w innych barwach, innych miej-
scach i wymiarach. Jednorazowe może 
być ponadczasowe. Tanie bywa luksu-
sem. Brzydkie jest piękne. 
W ramach Projektowania w działaniu 
zrealizowany zostanie m.in. projekt Pro-

tobazar. Tribute to Mohamed Bouazi-
zi, którego punktem wyjścia jest bazar 
jako miejsce zawiązywania się relacji in-
tymnych między mieszkańcami miasta 
w sytuacji publicznej. Aleksandra Wasil-
kowska wraz z grupą studentów SWPS 
zorganizuje idealną przestrzeń mikro-
handlu na weekendowym bazarze przy 
stacji i klubokawiarni Warszawa Powiśle 
(11.06). W okolicy ulicy Mokotowskiej,  
o różnych porach dnia, rozbrzmiewać 
będzie magiczna Miejska pozytywka Pa-
tryka Zakrockiego, ze specjalnie na tę 
okazję skomponowaną muzyką. Z kolei 
film kolektywu 12 Plemion powstający 
pod wpływem zmian zachodzących na 
skwerze AK Ruczaj, porusza kwestię na-
pięć powstających przy zetknięciu prze-
strzeni publicznej i prywatnej, ingeren-

cji w otwarty, dawniej wspólny obszar. 
Obok sklepu Bęc Zmiany na Mokotow-
skiej 65 pojawi się krzywa ławeczka pro-
jektu Pawła Jasiewicza. To odpowiedź na 
specyficzną potrzebę, jaką jest krzywy 
próg przy witrynie sklepu. Prosta kon-
strukcja w przyjazny mieszkańcom spo-
sób wykorzystuje minimalną przestrzeń. 
Kolejną ingerencją będzie specjalna pły-
ta chodnikowa, która pojawi się bezpo-

średnio przed sklepem. Oprócz tego od-
będzie się kilkadziesiąt ingerencji  
w przestrzeń miejską, wycieczek tema-
tycznych, koncertów, warsztatów i wy-
kładów. W wydarzeniu bierze udział po-
nad 60 artystów z Polski i Niemiec.
Projekt finansowany dzięki dotacji od 
m.st. Warszawy i Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

www.warszawa2016.pl

↑ Intymne/Publiczne, sytuacja wokół zagrodzonej prywatnym ogrodzeniem ścieżki 
na Skwerze AK Ruczaj w Warszawie, wideo 12 Plemion, fot. Bęc

↑ Ancymon, projekt: Agata Hasiak, Krzysztof Seyfried, efekt kooperacji one*line studio & refre, 
fot. Monika Seyfried
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MATERIA FILMU
do 12.06 
Białystok, ul. Mickiewicza 2 
galeria-arsenal.pl

Tytuł wystawy Film Matters gra z niejed-
noznacznością sensu słowa „matter”, 
które w języku angielskim oznacza za-
równo „materię” jak i „treść”[znaczenie]. 
Tytuł można więc rozumieć jako Film 
się liczy lub Filmowe materie. Artyści 
biorący udział w wystawie poszukują 
wspólnego mianownika dla tych dwóch 
sensów. Wychodzą oni z prostego zało-
żenia, że materia jest czymś pomiędzy 
„rzeczą” a „reprezentacją”.
W wydarzeniu biorą udział zarówno fil-
mowi jak i nie-filmowi artyści, prezentu-
jący konceptualne podejście do medium 
filmowego i odnoszący się do niego na 
różne sposoby. Materialne medium staje 
się tu gestem krytycznym: raz redukuje 
znaczenie formy do minimum, innym ra-
zem ujawnia filmowe „pułapki”, „rany” 

SYSTEMY
do 2.07 
Łódź, Galeria Imaginarium
ul. Traugutta 18

Zasada, a nawet cały system reguł, we-
dług którego działamy, to temat wysta-
wy systeMY/systemUS. Wydaje się, że 
ludzki umysł nie znosi chaosu i za wszel-
ką cenę stara się zrozumieć prawa rzą-
dzące (wszech)światem. Co się dzieje w 
przypadku sztuki? Czy możemy mówić  
o zasadzie, czy systemach jej kreowa-
nia? W końcu artysta niejednokrot-
nie narzucał sobie mnóstwo zasad, od 
choćby systemu kładzenia farby (jak 
w puentylizmie), do posługiwania się 
określonym kodem, za pomocą użytej 
symboliki. Sztuka jest zawsze odbiciem 
swojego czasu i artyści śmiało wykorzy-
stują zjawiska czy nowe idee naukowe. 
Artyści prezentujący swoje prace na wy-
stawie systeMY/systemUS szczególną 
uwagę poświęcają problemowi świata 
wirtualnego oraz systemom jego kon-
troli. Chodzi tu przede wszystkim o re-
fleksję nad tym, co robimy ze sobą we 
wzajemnych relacjach, jak je wartościu-
jemy, jaki mamy stosunek do natury, jak 
wykorzystujemy tzw. słabszych ekono-
micznie lub jak pozwalamy zanikać języ-
kom, plemionom, gatunkom.
Wystawa systeMY/systemUS jest je-
dynie sygnałem a nie próbą definicji 
problemu, stąd też pełno w niej „błę-
dów” systemowych. Artyści prezentują-
cy na niej swoje prace to: Anna Macleod 
(IRL), Telena Sanders (USA), Travis Shaf-
fer (USA), Dmitry Strakovsky (USA), Ben-
jamin Thorp (USA), Ela Wysakowska-Wal-
ters (PL).

i „dziury”, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich potencjału performatywnego 
(destrukcji i rekonstrukcji). Materia jest 
więc jedynie punktem dojścia lub na-
rzędziem dekonstrukcyjnym: w najbar-
dziej skrajnym, „antyfilmowym” przy-
padku – Pickled Tony’ego Conrada – film 
zostaje zawekowany w octowej maryna-
cie w słoiku, całkowicie uniemożliwiając 
jego wyświetlenie z projektora. Może-
my go obejrzeć jedynie poprzez szklaną 
powierzchnię słoika. Opowieść kończy 
oskarowa i zupełnie zapomniana ani-
macja The Critic Mela Brooksa i Ernesta 
Pintoffa, w której Brooks wcielając się 
w rolę „krytyka” po kolei dekonstruuje 
wszystkie abstrakcyjne formy pojawia-
jące się na ekranie.

BĄDŹ JAK MAJKA!
1–4.06 
Wenecja 
www.labiennale.org

Uczestnicy performensu Be Like TV Star 
from 70s (Majka from the Movie) poja-
wią się na otwarciu 54. Biennale Sztuki 
w Wenecji jako powielone postaci Maj-
ki – bohaterki polskiego serialu telewi-
zyjnego z lat 70. Majka jest główną po-
stacią wideo-instalacji Majka z filmu 
(Szaleństwo Majki Skowron) autorstwa 
Zuzanny Janin. Praca prezentowana bę-
dzie na wystawie w Pawilonie Rumuń-
skim.
Artysta osobom biorącym udział w wy-
darzeniu podaruje  lekką, niebieską 
bluzkę – typowy kostium tytułowej Maj-
ki oraz torbę z napisami informujący-
mi o wystawie i projektach, z którymi 
związana jest obecność Majki Skowron 
na Biennale w Wenecji (m.in. oryginal-
ne DVD z filmem Szaleństwo Maji Sko-
wron). Uczestnicy, zarzucając niebie-
ską bluzkę na swoje codzienne ubranie, 
będą zwiedzać weneckie biennale tak, 
jak to sobie zaplanowali.
– Nosząc kostium Majki performerzy 
tworzą część projektu, w którym postać 
zapomnianej bohaterki wychodzi z ram 
filmu, a także z ram sztuki wideo. Prze-
nosząc się na uczestników perfomensu, 
bohaterka realizuje symboliczną nieza-
leżną wędrówkę po świecie, kulturze  
i czasie. Dzięki tej akcji postać Majki  
z filmu rozpocznie swoje życie w prze-
strzeni publicznej, zacierając granice 
sztuki – opowiada o swoim projekcie  
Zuzanna Janin.

↑William E. Jones: Killed, 2009, sekwencja 
zdigitalizowanych zdjęć, DVD, 2 min., 
własność artysty

↑ Zuzanna Janin: Majka From the Movie, 
kadr wideo↑ Anna Macleod: Access All Areas, instalacja
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TEREN BUDOWY
18–19.06 
Łowicz 
www.formyiksztalty.pl

Każdy ma prawo tworzyć ciągle od 
nowa przestrzeń, w której żyje, wpły-
wać na jej kształt i decydować o tym, 
jak będzie wyglądać – twierdzi pomy-
słodawczyni projektu Teren Budowy, Iza 
Rutkowska. Impulsem do jego realiza-
cji była fascynacja możliwościami kre-
acyjnymi, jakie kryją w sobie małe, pol-
skie miasta.
Rutkowska stworzyła zespół eksper-
tów złożony z architektów, projek-
tantów i animatorów kultury, którzy 
podczas trwających dwa dni interaktyw-
nych działań warsztatowych wspólnie 
z mieszkańcami Łowicza podejmą pró-
bę reinterpretacji wybranych obszarów 
miasta i bez użycia cegieł zbudują je na 
nowo. Tym samym uświadomią wszyst-
kim, że poza wielkimi metropoliami ist-
nieją także inne obszary, na których 

przeprowadzenie architektoniczno-ur-
banistycznej rewolucji jest możliwe.
Pierwszym działaniem w ramach łowi-
ckiego Terenu Budowy będzie spacer po 
mieście. Jego uczestnicy wspólnie z ani-
matorką kultury, Karoliną Michalską po-
starają się rozłożyć tkankę miejską na 
elementy proste. Manipulując nimi w 
dowolny sposób, przekonają się, że mia-
sto to obszar, który można definiować 
na wiele różnych sposobów. Drugi war-
sztat poprowadzi pomysłodawczyni 
projektu wspierana przez łowickie wyci-
narki. Razem z uczestnikami przygotu-
je trójwymiarowe litery, które następnie 
ułożone w jednowyrazowe hasła poja-
wią się w wybranych punktach miasta, 
wzbogacając je tym samym o nowe zna-
czenia. Projekt Teren Budowy w maju 
gościł w Chełmnie.

POLE GRY
do 31.07
Warszawa, Galeria Zachęta
pl. Małachowskiego 3 
www.zacheta.art.pl

Od minimalistycznych, abstrakcyjnych 
czy „kosmicznych” projektów, czasem 
zawierających odniesienia do klasycz-
nych rycin lub poetyki street-artu, po da-
daistyczne zabawy czy dzieła ironicznie 
odbijające rzeczywistość, dostrzegają-
ce groteskowe elementy ludzkiej egzy-
stencji – wystawa Pole gry prezentuje 
prace współczesnych artystów z Brukse-
li i Liège. Ekspozycję tworzą rzeźby, ma-
larstwo, performens oraz filmy. Pole gry 
powstało dzięki podróży studyjnej kura-
torki Magdy Kardasz do Brukseli i Liège. 
Przegląd ma na celu przedstawienie pol-
skiej publiczności interesujących twór-
ców młodego pokolenia oraz ich róż-
norodnych artystycznych postaw. Do 
udziału w wystawie zaproszeni zostali: 
Michael Dans, Messieurs Delmotte, Xa-
vier Mary, Benoit Platéus, Frédéric Pla-
téus, Boris Thiébaut oraz duet Denico-
lai & Provoost. Ich prace wejdą ze sobą 
w konstruktywny dialog lub się pokłócą, 
tworząc tytułowe Pole gry.
Podczas otwarcia zaplanowany jest per-
formens Frédérica Platéusa i Messieurs 
Delmotte’a oraz koncert Cédrica Steven-
sa z muzyką skomponowaną specjal-
nie do rzeźbiarskiej instalacji Xaviera 
Mary’ego.

↑ Teren budowy, 2010

↑ Michael Dans: Bears rysunki / Nounours 
dessins, tusz na papierze, dzięki uprzejmości 
artysty

PORTRETY ZABAWEK
31.05 – 12.06 
Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, 
ul. Mokotowska 65 
Warszawa, Galeria Reset – Art & Design 
point, ul. Puławska 48 
artinfo.pl 

Zamiast kupować dziecku zabawkę, 
która się popsuje, kup mu portret, któ-
ry zostanie na zawsze! Magda Bielesz 
namalowała 100 małych obrazków – wi-
zerunków nakręcanych blaszanych za-
bawek. 
– Pomyślałam, że portret zabawki to do-
bry prezent dla dziecka. Czasami jest 
tak, że dzieci stają się rodzicami dla 
swoich rodziców. Jest to naturalne  
i właśnie taki czas nadszedł w moim ży-
ciu – mówi artystka. Wszystkie prace to 
cegiełki – dochód z ich sprzedaży zosta-
nie przeznaczony na leczenie ojca Mag-
dy Bielesz.

MAGDA BIELESZ (1977) – malarka, studiowała na 

warszawskiej ASP, dyplom uzyskała w Gościnnej 

Pracowni Malarstwa Leona Tarasewicza w 2002 

roku. Jest stypendystka Ministerstwa Kultury 

RP. Ma na swoim koncie liczne wystawy w kraju 

i zagranicą. Jej prace znajdują się m.in. w Detro-

it Museum of New Art, Zachęcie, Galerii Entropia, 

Galerii Zero. Mieszka i pracuje w Warszawie.

↑ Magda Bielesz: z cyklu Portrety zabawek
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BYT I STYL
do 10.06 
Lublin, Galeria Biała, ul. Narutowicza 4 
free.art.pl

Czy twoja wersalka jest twoją ekspre-
sją? Czy wypowiadasz się za pomo-
cą koloru zasłon? Czy wybór tapety po-
dyktowany był wewnętrzną potrzebą 
powiedzenia światu czegoś bardzo oso-
bistego? Ubierasz się zgodnie ze swoimi 
poglądami? A więc: twoje emocje, my-
śli, pragnienia chcą przybrać materialną 
formę; chcą być widziane. Ale nie tędy 
droga! Te środki wyrazu cię zawiodą.  
Nie wybieraj obrazu, bo pasuje do za-
słon. Niech obraz zadecyduje o wybo-
rze kanapy, a muzyka, której słuchasz o 

tym, co nosisz. Niech twoje ulubione lek-
tury mają wpływ na wybory życiowe i 
wybór kolorystyki w łazience – zachęca 
Jadwiga Sawicka.
W wystawie Byt i styl Sawicka pyta in-
nych artystów o relację sztuki do ży-
cia codziennego, a także światopoglądu 
do wyglądu. Oprócz Sawickiej swoje im-
presje na ten temat zaprezentują: Alicja 
Czernecka-Mikrut, Marek Horwat, An-
drzej Juszczyk, Lila Kalinowska, a także 
studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

POSZERZANIE POLA 
WIDZENIA
czerwiec 
Wrocław, BWA Design, ul. Świdnicka 2-4
www.bwa.wroc.pl

Typografia i dizajn (rozumiany jako pro-
jektowanie graficzne) są ze sobą silnie 
związane. Jedno pojęcie implikuje dru-
gie. W dobie technik cyfrowych zmie-
niają się nie tylko środki, ale i cele ko-
munikacji. Czy na początku XXI wieku 
typografia jest tym samym czym była 
przez cały XX wiek? Czy można dziś zde-
finiować to pojęcie na nowo? Jak współ-
czesne technologie wpływają na for-
my liternicze i projektowanie graficzne? 
Czy kroje pism mogą być modne? W cy-
klu wykładów Poszerzanie pola widze-
nia Artur Frankowski omawia proble-
my z pogranicza typografii, technologii 
i kultury wizualnej.

Drugi cykl spotkań wokół liternictwa 
Apokryfy typografii jest poszerzeniem 
serii wykładów prowadzonych przez 
Frankowskiego i dotyczy typografii al-
ternatywnej. W pięciu wykładach Julita 
Gielzak przedstawi różne przejawy  
liternictwa niepodlegającego ogólnym 
zasadom.
– Podczas każdego spotkania posta-
ram się jednak wyodrębnić i usystema-
tyzować ich swoiste reguły – tłumaczy 
Gielzak. Wykłady połączone będą z war-
sztatem lub rozmową z praktykami, teo-
retykami i miłośnikami tych wąskich za-
gadnień.

↑ Artur Frankowski i jego projekt Typespotting. Warsaw, 2010, fot. Ewa Dyszlewicz
↑ Wystawa Byt i styl, widok ogólny, 
fot. Jan Gryka / Galeria Biała
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ARTYSTYCZNA GAZETA 
POLICYJNA
1–6.06 
Wenecja 
the-krasnals.blogspot.com

Pierwszy nieregularnik kulturalny „Art 
Police Gazette” wydawany przez anoni-
mową grupę The Krasnals będzie miał 
swoją premierę na 54. Biennale Sztuki 
w Wenecji i właśnie jemu w całości bę-
dzie poświęcony. Autorzy zapowiadają, 
że znajdzie się w nim m.in. ekskluzywny 
wywiad Maurizio Cattelana z papieżem 
Benedyktem XVI na temat podniesienia 
meteorytu z papieża Jana Pawła II; wy-
powiedź Massimiliano Gioni o projekcie 
anty establishmentowym; wywiad z Ar-
turem Żmijewskim na 5 stron; szczera 
rozmowa Maurizio Cattelana z Piotrem 
Uklańskim na temat sztuki; ranking ulu-
bionych filantropów sztuki i motto o 
seksie Adama Lindemanna, a także roz-
kładówka z grą planszową dla artystów 
Gównojad. Nagład gazety to 35 000 eg-
zemplarzy, z których 100 opatrzonych 
będzie podpisem The Krasnals.
Grupa mówi o sobie tak: prowadzimy dy-
wersyjną działalność w dziedzinie sztu-
ki, występujemy anonimowo, zawsze w 
maskach. Naszą aktywność można zde-
finiować jako performance bloggero-
wy. Jesteśmy wyrazem epoki blogge-
rowej. Nasza twórczość ma charakter 
polityczny, społeczny, przede wszyst-
kim jednak stanowi krytykę rynku sztu-
ki oraz ideologii towarzyszących wytwa-
rzaniu sztuki.

the-krasnals.blogspot.com

3

About stealing art

Polish Ladies dream of Berlusconi 

Why Cattelan Lifts Meteorite From Pope? 21:37

Art Police Gazette

The Krasnals Art Magazine

The World’s Leading Art Magazine - Free Edition - Vol . 1 • No. 1 • June 2011 • print-run 35 000

Venice Biennale 2011 special edition

Hello!

from Poland

I’m Krasnal

IMIENINY JOLI BORD
4–5.06 
Warszawa, Żoliborz, Skwer Kampanii 
Żniwiarz 
www.lokalotwarty.wordpress.com

– Działamy Lokalnie, działamy Otwarcie. 
Nadszedł czas, by powiedzieć światu, 
co nam w duszy gra. Chodzi o to, żeby 
sprzedawczyni z warzywniaka zaczęła  
w końcu odpowiadać „dzień dobry”. 
Żeby sąsiad sól pożyczył. Żeby dzieciak 
nie błąkał się sam na skwerze. Nie chce-
my izolacji i zamkniętych podwórek. 
Chcemy się spotykać ze sobą, komuniko-
wać. Chcemy galerii, kawiarni, festynów, 
pikników – deklarują członkowie Fun-
dacji Lokal Otwarty – organizatorzy dru-
giej już edycji żoliborskiego festiwalu 
Imieniny Joli Bord.
W ramach wydarzenia odbędzie się 
m.in. kiermasz książek i płyt, prezenta-
cja wydawnictw działających na Żolibo-
rzu (Kultura Gniewu, Lampa i Iskra Boża, 
Marginesy, Muchomor); piknik na tra-
wie, przy muzyce poważnej granej przez 

dzieci z Zespołu Szkół Muzycznych im. 
K. Szymanowskiego; warsztaty ekolo-
giczne i edukacyjne Koniec oKUPacji 
połączone z odezwą do Żoliborzan nie 
sprzątających po swoich czworonogach; 
kolacja z literatami, mieszkającymi na 
Żoliborzu, Jakubem Żulczykiem i Dorotą 
Masłowską; spacer Szlakiem architektu-
ry modernizmu oraz pokaz filmów o Żo-
liborzu Videonotacja (Szklany dom, Pora 
na Melchiora oraz slajdy i filmy miesz-
kańców Żoliborza).

FUNDACJA LOKAL OTWARTY propaguje wszech-

stronny rozwój społeczeństwa poprzez organizo-

wanie i wspieranie twórczej działalności dzieci, 

młodzieży, amatorów i profesjonalnych arty-

stów. Na Żoliborzu Lokal Otwarty zorganizował 

także Żolifest oraz akcję Odpał.

↑ Pierwsza edycja Imienin Joli Bord↑ The Krasnals: Art Police Gazette, 2011

PRZEPISY MOJEJ BABCI
moravabooks.com

Owinięte czerwoną gumką receptur-
ką, tajemnicze pudełko po otwarciu od-
krywa przed czytelnikiem zaskakującą, 
kuchenną treść. My Grandma’s Recipes 
– najnowsza publikacja wydawnictwa 
Morava Books – to zbiór 35 przepisów 
kulinarnych, które babcia autora książ-
ki – Davida Horvitza – zbierała przez 
całe swoje życie. Kay Maruyama, uro-
dziła się w północnej Kalifornii w rodzi-
nie japońskich imigrantów, a w trakcie 
drugiej wojny światowej przebywała 
w obozie internowania Amache. Kolek-
cja jej przepisów kulinarnych odzwier-
ciedla kulturę drugiej i trzeciej generacji 
Amerykanów japońskiego pochodze-
nia mieszkających na Zachodnim Wy-
brzeżu USA.
Większość receptur została pozyska-
na dzięki wymianie, podobnie jak odby-
wa się to obecnie w przypadku plików 
cyfrowych. Niektóre zostały wycięte z 
czasopism, inne przekazane przez przy-
jaciół lub członków rodzinny, a jeszcze 
inne przepisane na maszynie lub spisa-
ne odręcznie. Przepisy przechowywane 
są w małym pudełku w jej kuchni,  
w domu w Los Angeles, gdzie mieszka-
ła przez większą część życia. Sam arty-
sta pamięta, że w trakcie uroczystości 
rodzinnych i świąt miał okazję zakoszto-
wać wielu z potraw powstałych na pod-
stawie tych przepisów. Książka została 
wydana w nakładzie 200 egzemplarzy.

↑ David Horvitz: My Grandma’s Recipes, format: 
135 x 90 x 22 mm, 35 luźnych kart, offset, 
kartonowe pudełko, wydawca: Morava Books
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SURVIVAL
20–26.06 
Wrocław, Park S. Tołpy 
www.arttransparent.art.pl

Co roku Przegląd Sztuki Survival wkracza 
w inną przestrzeń Wrocławia. Hasło prze-
wodnie jego 9. edycji stanowi podtytuł 
Kiedy park staje się areną?. Odwołuje się 
on zarówno do kwestii kumulowania ak-
tywności mieszkańców w wydzielonych, 
rekreacyjnych arteriach, specyficznej 
estetyki tych miejsc, jak i nieskrępowa-
nego korzystania z otwartych przestrze-
ni miejskich. Większość polskich parków 
staje się „areną” opozycyjnych praktyk 
porządkowania (dbałość o szatę przyrod-
niczą i elementy przestrzenne) oraz nie-
posłuszeństwa, czyli wykorzystywania 
fragmentów parku do zaspokajania in-

dywidualnych potrzeb oraz realizowa-
nia jednostkowych pomysłów i aspira-
cji. Współczesny park pełni także funkcję 
salonu miasta – jego otwarta przestrzeń 
sprzyja skłonności do paradowania i wy-
stawiania się na widok.
Prace artystów, które zobaczymy pod-
czas czerwcowego Survivalu będą w roz-
maity sposób korespondować z tym te-
matem – odniosą się jednocześnie do 
takich pojęć jak: społeczne więzi, szla-
ki, ślady, widoczność/niewidoczność, 
ogród, ekspozycja/wystawienie na wi-
dok, znikanie. Organizatorem przeglądu 
jest Fundacja Art Transparent.

ZABAWKI CHŁOPCÓW
3–12.06 
Warszawa, Galeria Czułość
ul. Dąbrowiecka 1 
www.czulosc.com

O wystawie Boys Toys jej kurator Karol 
Radziszewski pisze tak: to pokaz trzech 
młodych, przystojnych i dość zwariowa-
nych artystów: Gio Black Petera, Andreja 
Dubravsky’ego i Briana Kenny’ego,  
z których jeden mieszka w Bratysławie, 
a dwóch w Nowym Jorku. Żaden z nich 
nie pokazywał jeszcze swoich dzieł w 
Polsce, zatem okazja jest niepowtarzal-
na, tym bardziej, że większość prac po-
wstała specjalnie na tę wystawę. Na 
Boys Toys zobaczymy między innymi ry-
sunkowe alter ego chłopców, którzy 
mają wybujałą fantazję i lubią ryzykow-
ne przygody. Całość uzupełni smako-
wity wybór ich krótkich filmów wideo i 
teledysków. Słowa kluczowe: sex, chłop-
cy, rysowanie, malowanie sex, zabawki, 
króliczki, hiphopowy.
Wystawa odbywa się w ramach drugiej 
edycji warszawskiego festiwalu Pomada 
promującego ruch LGBTQ oraz działal-
ność w duchu DIY.

STASYS
11.06–2.07 
Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 
23/52 
www.galeriakolonie.pl

W chwili, gdy piszemy te słowa, nie wia-
domo, czy wystawa Stasys dojdzie do 
skutku.  
Miała być ona wystawą o konfronta-
cji różnych artystycznych temperamen-
tów, ale wygląda na to, że będzie wy-
stawą o fiasku. A być może nie będzie 
jej wcale.
Ideą Kuby Banasiaka, właściciela gale-
rii Kolonie było zestawienie twórczo-
ści Magdy Starskiej i Pawła Sysiaka. Ten 
ostatni wytwarza całkowicie osobny ję-
zyk wypowiedzi artystycznej. W jego 
twórczości patos, idealizm i rozmach 
spotykają się z humorem i prozaiczny-
mi, „niskimi” materiałami. To napięcie 
uwidacznia się już w zestawieniu po-
szczególnych prac artysty: obok sen-
sualnych kompozycji sprawiających 
wrażenie ulepionych z naprędce zna-
lezionych przedmiotów, znajdujemy 
plansze pełne erudycyjnych odniesień 
i autonomiczne wystawy o wielowar-
stwowej narracji z własnymi dziełami 
sztuki i referencjami.
Z kolei Magdalena Starska, artystka zaj-
mująca się rysunkiem, instalacją i per-
formensem, świadomie ustawia siebie 
jako medium między tym, co wewnętrz-
ne i pojedyncze, a tym co społeczne i 
wspólne, należy ją zatem postrzegać 
jako typ szamanki. Rytuały, które ją inte-
resują są bliskie codzienności, a te które 
chce kreować – miejskie, nowoczesne i 
inspirujące. Czy Kubie Banasiakowi uda 
się zestawić te dwa różne światy?

↑Tomasz Bajer i Jola Bielańska: ZEITGEIST, instalacja↑ Piotr Kmita: z cyklu Okropności zabawy
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PRACUJĘ / WYTWARZAM / 
KONTROLUJĘ
17.06–26.08 
Łódź, Zona Sztuki Aktualnej
ul. Tymienieckiego 3 
www.zona-art.pl

Czy zasadne jest dopatrywanie się po-
dobieństw między różnymi praktykami 
jedynie na podstawie wspólnego kon-
tekstu społeczno-politycznego, z które-
go się wywodzą stosujący je artyści? Ta-
kie pytanie stawiają kuratorzy wystawy 
Pracuję / Wytwarzam / Kontroluję, na 
której zaprezentowana zostanie rumuń-
ska scena artystyczna. Celem projektu 
jest rozpoczęcie dyskusji na temat roli, 
jaką pełnią indywidualne praktyki arty-
styczne. Wystawa jest też okazją do za-
poznania się z artystami w Polsce zu-
pełnie nieznanymi: Mateim Bejenaru, 
Florinem Bobu, Alexandrem Grigorasem 
(Lavinia German & Bogdan Vatafu) oraz 
Andreą Faciu.
Projekt został przygotowany przez gru-
pę artystów związanych z Vector Asso-
ciation w Jassach w Rumunii, organi-
zatora Biennale Sztuki Współczesnej 
Periferic.

↑ Andrea Faciu: Touching the City, nr 1 (Jassy, 
Rumunia), 2007, 13’25’’ (kadr z wideo) ↑ Alternatif Turistik 2011,fot. Stanislaw Ruksza

ALTERNATIF TURISTIK
4.06, g.12; 8.06, g.17; 11.06, g.11; 18.06, 
g.11; 25.06; 28-30.06 
alternatifturistik.pl

Alternatif Turistik jest partycypacyjnym 
przedsięwzięciem składającym się z wy-
cieczek, spotkań, koncertów, warszta-
tów, pikników, bezproduktywnego krą-
żenia po miejscach zapomnianych  
i lenistwa. Projekt stanowi rozwinięcie 
programu rozpoczętego przez bytom-
ską Kronikę w 2009 i kontynuowanego 
w 2010 roku. Od tamtego czasu  
w ramach Alternatif Turistik przepro-
wadzono ponad setkę wycieczek, stwo-
rzono kilka alternatywnych map, słu-
chowisko muzyczne, książkę, założono 
darmową wypożyczalnię rowerów, zre-
alizowano wiele nowych prac artystów 

wokół problematyki postindustrialu  
i społecznych konsekwencji zagadnie-
nia. Alternatif trafił do wielu śląskich 
miast i pozyskał sobie nowych sympaty-
ków i współpracowników z regionu, Pol-
ski i zza granicy.
W czerwcu Alternatif Turistik organizu-
je: spacer Śladami 30 000 będzińskich Ży-
dów, dwie wycieczki rowerowe Induby-
tom oraz W cieniu Królewskiej estakady, 
a także wycieczkę kolejową Szlakiem 
węglowym, wycieczkę komunikacją 
miejską Indunature Guerilla Dryf oraz 
piknik postindustrialny.

10. EDYCJA 
KONKURSU GEPPERTA
geppert.art.pl

Jury 10. edycji Konkursu Gepperta wy-
łoniło 25 artystów, którzy będą mogli 
wziąć udział w wystawie konkursowej. 
Są to m.in. Izabela Chamczyk, Julia Cu-
ryło, Agnieszka Grodzińska, Łukasz Ja-
strubczak, Piotr Łakomy, Piotr Łakomy, 
Mateusz Sadowski, Łukasz Surowiec. 
Trzecim i ostatnim etapem konkursu bę-
dzie werdykt jury oceniającego prace 
przedstawione na wystawie.
Konkurs Gepperta to przedsięwzięcie 
o zasięgu ogólnopolskim, dedykowane 
młodemu malarstwu. Jego głównym ce-
lem jest przedstawienie możliwie pełnej 
panoramy zjawisk aktualnie zachodzą-
cych w polskim malarstwie w różnych 
ośrodkach oraz promocja debiutują-
cych twórców. Odbywający się co dwa 
lata konkurs należy obecnie do jedne-
go z najważniejszych przeglądów mło-
dej sztuki w Polsce. Uczestnictwo w nim 
możliwe jest wyłącznie poprzez nomina-
cje – do konkursu uczestników zgłaszają 
powołani przez organizatorów eksper-
ci z całego kraju, w gronie których znaj-
dują się artyści, dydaktycy akademiccy, 
krytycy i kuratorzy. Konkurs przeznaczo-
ny jest wyłącznie dla debiutantów (do 3 
lat po ukończeniu szkół artystycznych).
W poprzednich edycjach konkursu swo-
je prace prezentowali m.in. Wilhelm 
Sasnal, Zbigniew Rogalski, Grzegorz 
Sztwiertnia, Paulina Ołowska czy Lau-
ra Pawela.
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OSWAJANIE MODERNIZMU. 
PROWOKACJE I 
KONFRONTACJE
do 3.07 
Warszawa, Muzeum Narodowe
Al. Jerozolimskie 3 
www.mnw.art.pl

Wystawa jest pierwszą w powojennej 
Polsce tak obszerną prezentacją doko-
nań estońskiej sceny artystycznej. Po-
kazywane są na niej prace najwybitniej-
szych twórców estońskich działających 
począwszy od przełomu XIX i XX wie-
ku po lata 40. (Oswajanie modernizmu) 
i od początku lat 70. XX wieku po współ-
czesność (Prowokacje i konfrontacje). 
W pierwszej części ekspozycji prezen-
towanych jest 120 dzieł klasyków sztuki 
estońskiej reprezentujących najważniej-
sze osobowości i nurty artystyczne od 
początku XX wieku po lata 40.
Z kolei wystawa Prowokacje i konfron-
tacje obejmuje zakresem dzieła sztuki i 
architektury estońskiej znane z między-
narodowych wystaw sztuki od początku 
lat 70. XX wieku aż po dziś dzień. Składa 
się ona z dwóch części. Część Prowoka-

cje wyraża krytyczne postawy artystów 
wobec przemocy społecznej, przemocy 
w rodzinie czy problemów seksualności. 
Przykładem są Niewidzialne perły Jaana 
Toomika, skłaniające do dyskusji o prob-
lemie samookaleczania się więźniów 
oraz Małe dramaty Marko Mäetamma, 
które w formie wyimaginowanej bru-
talnej wizji, ukazują problem przemocy 
w rodzinie. Prowokującą pracą jest tak-
że performance Księga gości serca San-
dry Jõgevy, koncentrujący się na prob-
lemach doświadczenia duchowego i 
cielesnego. Doświadczenie bólu para-
doksalnie odczuwalne jest tu bardziej 
przez publiczność niż przez samą osobę 
poddawaną zabiegowi tatuowania klat-
ki piersiowej. Część Konfrontacje doty-
czy z kolei konfliktów etnicznych oraz 
zmian politycznych w Estonii.

ZWŁOKI
do 18.06 
Bytom, CSW Kronika, ul. Rynek 26 
www.kronika.org.pl

Marek Wasilewski, przetwarzając do-
stępne źródła ikonograficzne, podejmu-
je próbę chłodnej analizy kultu zwłok 
ikon medialnych i politycznych XX i XXI 
wieku. Projekt Zwłoki dotyczy fenome-
nu śmierci publicznej, w której uczest-
niczą tłumy. Pogrzeby, które stają się 
wydarzeniami politycznymi, religijny-
mi albo przechodzą do historii popkul-
tury, w różnych częściach świata od USA 
po Koreę Północną stają się okazją do 
manifestacji wizualnego języka władzy. 
Autor nie podejmuje się moralnej oce-
ny zmarłych (są wśród nich dyktatorzy, 
papieże, demokratycznie wybrani przy-
wódcy, aktorzy i gwiazdy estrady), swo-
ją uwagę koncentruje raczej na obrzę-
dach i rytuałach – ich zastanawiającej 

powtarzalności i obsesyjności. Wasilew-
ski odnosi się także do romantycznej 
estetyki funeralnej, w której nośnikiem 
egzaltacji i emocji może być medialny 
powidok. Po raz pierwszy artysta zainte-
resował się fenomenem śmierci publicz-
nej w roku 2005, kiedy stworzył instala-
cję Transmisja.

MAREK WASILEWSKI (1968) – UKOńCZYŁ PWSSP 

w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins Colle-

ge of Art. & Design w Londynie (1998). Był stypen-

dystą The British Council, Fundacji Fulbrighta i 

Kościuszko Foundation. Jest autorem tekstów o 

sztuce i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika 

„Czas Kultury”. Jego twórczość koncentruje się 

przede wszystkim na realizacjach wideo.

↑ Marek Wasilewski: Elvis, grafika, 2011
↑ Rein Välme: Październikowa parada w Tallinie, 
1973
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BADANIA MÓZGU W POLSCE
do 30.07 
Warszawa, Galeria Atak
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 
www.atak.art.pl

Najnowszy projekt Marka Sobczyka Dwa 
razy za dużo obrazów. Badania mózgu w 
Polsce porusza dwie kwestie: problem 
natłoku obrazów – świata dostarczają-
cego obrazy w ilości i tempie przekra-
czającym możliwości percepcji. Pro-
ces ten staje się dla Sobczyka punktem 
oparcia dla narracji, jaką jest jego sztu-
ka. Druga kwestia dotyczy kontekstu 
społecznego i pytań o to miejsce, ten 
kraj, tych ludzi i ich stan ducha. O bada-
nie tego urazu, jakim jest nasze poczu-
cie historii i teraźniejszości.
– Badania mózgu w Polsce to również 
badanie przestrzeni między słowem  

i obrazem, tej wewnętrznej przestrze-
ni recepcji, która nigdy nie ujawnia się 
w pełni i jest w związku z tym nieroz-
poznana. Może tu chodzić o mój mózg 
(mózg artysty), mózg Onet, na ile dający 
się uogólnić mózg polski w Polsce (bada-
jący i badany) – opowiada o swoim pro-
jekcie Sobczyk.
Wystawie prezentującej projekt Dwa 
razy za dużo obrazów. Badania mózgu  
w Polsce towarzyszyć będzie dwuję-
zyczny, ilustrowany katalog, zaprojekto-
wany przez Marka Sobczyka z tekstami 
Waldemara Baraniewskiego, Marka Sob-
czyka i Mateusza Falkowskiego.

↑ Marek Sobczyk: Rynek sztuki przenosi się do 
Azji, tempera jajkowa na płótnie, 2010-2011

ME, MYSELF & I
25.06–31.07 
Warszawa, Galeria Leto, Soho Factory, 
ul. Mińska 24 
leto.pl

„Czym jest twarz? Para oczu, nos i usta. 
Tak, ale równie dobrze mogłyby to być 
para oczu i nos, czy nawet nos i usta, 
lub też para oczu i usta. Twarz mogła-
by też składać się z większej ilości oczu, 
dwojga ust i trzech nosów – ale co wte-
dy z uszami? A może nic z tych rzeczy. 
[…] Według mnie wystarczyłaby szyja 
i coś, co odróżniałoby przód głowy od 
jej tyłu. Wówczas przód byłby twarzą” – 
fragment ten napisany przez nowojor-
skiego artystę i kuratora Ajay’a Kuriana 
stanowi doskonałe wprowadzenie w in-
dywidualną wystawę Honzy Zamojskie-
go Me, Myself & I.
Jego najnowsza realizacja to, zbudowa-
ny w formie wieloelementowej instala-
cji, autoportret. Autor najpierw ujawnia 
i analizuje, a następnie swobodnie  
i z humorem porządkuje własne inspi-
racje. Odkrywa nowe znaczenia i zaska-
kujące funkcje pojedynczych przedmio-
tów. Kopiuje samego siebie, remiksuje 
starsze prace oraz powtarza użyte 
wcześniej. Dla Honzy Zamojskiego au-
toportret to zbiór nieustannie powta-
rzanych gestów (strata czasu), kolekcji 
obiektów (matematyka) i prywatnych 
kosmologii (wszystko / zawsze / wszę-
dzie).

HONZA ZAMOJSKI – mieszka i pracuje w Pozna-

niu. Artysta, wydawca, edytor książek oraz kura-

tor. Współtwórca Stowarzyszenia i Galerii Starter 

(2005-2010), aktualnie prowadzi wydawnictwo 

Morava. Fan rapu, ryb i liter.

WSPOMNIENIA 
ULATNIAJĄ SIĘ
17.06 – 17.09 
Bydgoszcz, Klub Mózg, ul. Gdańska 10 
www.mozg.art.pl

Artysta BBB Johannes Deimling z chirur-
giczną precyzją rozpuszcza struktury 
pamięci, wprowadza uczestników  
w stan błogości, pozwalając im odczuć 
tu i teraz. Artysta wspólnie z autochto-
nami stworzy performatywny pomnik 
dla wspomnień, które odeszły. Chodzi 
w nim o badanie procesu ulatniania się 
wspomnień z naszej pamięci, ciała  
i umysłu. Obecne wydarzenie to czwarta 
odsłona serii Leaking Memories (Wspo-
mnienia ulatniają się). Rozpoczęła się 
ona podczas Festiwalu Interakcje w 
Piotrkowie Trybunalskim.
– Działania Deimlinga to także ekspery-
ment na tkance miejskiej, która zostaje 
skonfrontowana z innym niż dotychcza-
sowy sposobem obchodzenia się  
z przestrzenią publiczną i symboliczną 
– opowiada Danuta Milewska, kurator 
kreatywny projektu.

BBB JOHANNES DEIMLING (1969) – od 1988 roku 

pracuje jako artysta tworzący performens, wi-

deo, obiekty, instalacje, rysunek i muzykę. Szcze-

gólne uznanie międzynarodowe przyniosły mu 

zwłaszcza prace performatywne. Swoje efeme-

ryczne dzieła prezentuje na licznych festiwalach 

sztuki performens, wystawach oraz w miejscach 

publicznych w wielu krajach m.in. w Niemczech, 

Polsce, Szwajcarii i Estonii.

↑ BBB Johannes Deimling: lilly [what’s in my head 
#8], 2010 Las Bas Biennual, Kiasma – museum for 
contemporary arts, Helsinki
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RUCHY OKA
3–19.06 
Zielona Góra, Galeria BWA, al. Niepodle-
głości 19 
www.bwazg.pl

Uczestnicy performensu Jak nikt nie wi-
dzi to możemy, który miał miejsce pod-
czas wystawy Nie śpimy w maju 2010, 
zamknięci zostali na dwie doby w sali 
wystawienniczej BWA w Zielonej Górze. 
Rafał Wilk, autor i uczestnik tego wyda-
rzenia powraca do niego w swojej indy-
widualnej wystawie Rapid Eye Move-
ment. W najnowszych pracach artysta 
bada skrajne doznania i reakcje osób 
odizolowanych, „nieśpiących” w  prze-
strzeni galeryjnej. Ekstremalne zmęcze-
nie prowadzi do wytwarzania iluzji rze-
czywistości, mieszania się wyobrażeń 
sennych z jawą. Jest to moment zwod-
niczy, w którym nie można polegać wy-
łącznie na swoim umyśle, ale też bardzo 
twórczy i inspirujący, bliski fatamorga-

nie. Wyczerpanie intensyfikuje odczucia 
w fazie REM, określanej przez badaczy 
jako najbardziej kreatywna część snu, 
w której pojawiają się marzenia sen-
ne. Wybudzanie podczas fazy REM dez-
orientuje i powoduje wzmocnienie do-
świadczenia rzeczywistości. 
Multimedialne projekcje indywidual-
nych doznań Rafała Wilka w fazie REM, 
wypełniające całą przestrzeń ekspozy-
cyjną BWA, również widza wprowadza-
ją w stan insomni oraz uważnego obser-
wowania granic pomiędzy snem  
a rzeczywistością.

RAFAŁ WILK (1979) – zajmuje się malarstwem, 

wideo i fotografią. Mieszka i pracuje w Zielo-

nej Górze.

↑ Rafał Wilk: Rapid Eye Moovement, kadr z filmu 

INSTYTUT NA RZECZ 
REZYGNACJI Z WOJNY
do 20.07 
Paryż, Gabrielle Maubrie Gallery 24
rue Sainte Croix de la Bretonnerie 
www.gabriellemaubrie.com

W swoim najnowszym projekcie Krzysz-
tof Wodiczko przekształca Łuk Triumfal-
ny w Instytut na Rzecz Rezygnacji z Woj-
ny (Institute for the Abolition of War). 
Artysta tak mówi o powodach powsta-
nia instalacji: W dzisiejszym świecie, 
zwłaszcza w Europie, paryski Łuk Trium-
falny musi być postrzegany jako symbol 
groteskowo wręcz anachroniczny. Po-
mnik ten jest świadkiem najtragiczniej-
szej i najbardziej destrukcyjnej spośród 
militarnych i ideologicznych przygód  
w historii nowoczesnej Europy. To sym-
bol legitymizacji wojny.
Konstrukcja, postulowanego przez Wo-
diczkę Instytutu, miałaby otoczyć Łuk 

Triumfalny – tym samym symbol prze-
mocy ukazywałby się przechodniom 
jako unieszkodliwiony przez większą 
bryłę budynku.
Arc de Triomphe – World Institute for 
the Abolition of War to zarówno koncep-
cja architektoniczna jak i idea instytucji: 
międzynarodowego interdyscyplinarne-
go centrum, które stanowiłoby symbo-
liczną bazę dla zaangażowanych dzia-
łań na polu filozofii, psychoanalizy  
i polityki, a także ośrodek mający na 
celu wspieranie analitycznych, aktyw-
nych postaw, których jądrem jest wspól-
ne dążenie do zniesienia wojen na  
świecie.

↑ Krzysztof Wodiczko: Arc de Triomphe – World Institute for the Abolition of War
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MIASTOGRAF
18.06–6.08 
Łódź, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ, 
ul. Pomorska 39 
www.topografie.pl

Jak wyglądał socrealizm na peryferiach? 
Projekt Poza planem. Architektura socre-
alistyczna w Łodzi przybliży najciekaw-
sze pomysły tamtych czasów, pokazując 
jednocześnie, jak przypadek Łodzi rozbi-
ja utartą narrację historyczną. Projekt, 
na który składają się wystawa, wykład 
i spacery, odbywa się w ramach 4. Edy-
cji Miastografu. Festiwalu Kultury Miej-
skiej. Organizatorzy opowiedzą, a także 
zaprezentują zrealizowane i niezrealizo-
wane projekty łódzkiego socrealizmu, a 
oficjalny dyskurs propagandy skonfron-
tują z punktem widzenia mieszkańców.
Niezniszczona w trakcie wojny Łódź 
znalazła się na marginesie planów prze-
budowy kraju. Mimo wszystko okres 
tuż po II wojnie światowej to dla Łodzi 
czas zmian funkcjonalnych. Hala Spor-

towa, Centrala Przemysłu Tekstylnego 
(dziś TVP Łódź), Teatr Wielki, Dom Par-
tii przy ul. Kościuszki, elektrociepłownia 
EC-II to tylko niektóre ze sztandarowych 
realizacji socrealizmu. Najważniejszą 
funkcję propagandową pełniła jednak 
nowa dzielnica na Bałutach. Ekspono-
wana propagandowo stanowiła sym-
bol nowej proletariackiej Łodzi. Jednak 
ówczesne niewielkie nakłady finanso-
we wiązały się z niewielką kontrolą dzia-
łań architektów. Dzięki temu ci ostat-
ni w przypadku mniej eksponowanych 
obiektów, takich jak żłobki czy położo-
ne na uboczu budynki mieszkalne, nadal 
stosowali rozwiązania modernistycz-
ne. Projekt Poza planem koncentruje się 
właśnie na miejscach pęknięć, które za-
burzyły totalność ówczesnej stylistyki.

↑ Najstarszy łódzki wieżowiec z lat 1951-1955, 
fot. Michał Miksa (Ortografika)

EUGENIUSZ
1.07, g.12–20 
Warszawa, Plac Mariensztacki 
www.formyiksztalty.pl

Instalacje składające się na projekt Eu-
geniusz będzie można eksplorować, an-
gażując nie tylko wzrok, ale także węch, 
słuch, dotyk i smak. Twarz Eugeniusza 
zaprojektowana zostanie przez czołów-
kę polskich dizajnerów, architektów, 
projektantów i grafików. Dzieci z mapą 
w ręku będą kolejno odkrywać coraz to 
nowe jej elementy. W tym czasie towa-
rzyszący im dorośli będą mieli możli-
wość zapoznania się z trendami obowią-
zującymi w świecie sztuki użytkowej. 
Dizajnerki ze studia Beza Projekt zapro-
jektują Włosy wykonane z miękkich, 
piankowych form. Małgorzata Jabłoń-
ska, przygotuje Oczy, czyli przypomina-
jące komiks wielkoformatowe gry plan-
szowe. Natomiast Marta Niemywska, 
wykona formę w postaci Nosa, z wnę-

trza której wydobywać się będą dźwię-
ki zebrane i przetworzone przez Marci-
na Dymitra – muzyka i improwizatora. 
Z kolei Marlena i Marek Happach zapro-
jektują spełniające funkcję zadaszenia 
Wąsy. Bestiarium, czyli przestrzeń dla 
najmłodszych dzieci, która dzięki zróżni-
cowanym fakturom i kształtom pozwo-
li na bezpieczne siadanie, wspinanie się 
i leżenie, przygotuje Aleksandra Wasil-
kowska. Natomiast w Uchu Eugeniusza 
odbędą się koncerty.
Poza instalacjami i koncertami program 
Eugeniusza wypełnią interaktywne dzia-
łania warsztatowe. Projekt to efekt 
współpracy Fundacji Form i Kształtów, 
Instytutu Audiowizualnego oraz Joanny 
Bronisławskiej.

↑ Logo projektu Eugeniusz, 
projekt: Robert Czajka
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BE/A/ST
do 11.06 
Wrocław, BWA Design, ul. Świdnicka 2- 4 
 www.bwa.wroc.pl

Tytuł Be/a/st, podobnie jak sama wysta-
wa, zachęca do zabawy w dwuznacz-
ność. Z jednej strony ekspozycja to wy-
bór najlepszych (tytułowe „the best of”) 
prac Łukasza Palucha, z drugiej – po-
kaz estetycznych zainteresowań wroc-
ławskiego projektanta, w tym wyjątko-
wy feblik – włoskie giallo, czyli filmowe 
thrillery klasy B.
Na wystawie zobaczymy zarówno prace 
nowe, przygotowane specjalnie na po-
trzeby wystawy, jak również projekty ar-
chiwalne, tu jednak prezentowane są 
poza początkowym informacyjnym czy 
też komercyjnym kontekstem. W pracy 
projektowej Paluch koncentruje się na 
ideogramie, on też będzie głównym bo-
haterem prezentacji.

– Zaskakująca jest scenografia wystawy 
– po raz kolejny testujemy na niej for-
mat „wystawy graficznej” – zachęcają 
kuratorzy Be/a/st.

ŁUKASZ PALUCH (1979) – ukończył Akademię 

Sztuk Pięknych we Wrocławiu dyplomem w 2004 

r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na 

Wydziale Grafiki w Katedrze Projektowania Gra-

ficznego,. Jest dyrektorem artystycznym i głów-

nym projektantem studia graficznego AnoMalia. 

Od 2007 r. odpowiada za identyfikację wizualną 

kolejnych edycji Przeglądu Sztuki Survival, opra-

wę graficzną galerii Mieszkanie Gepperta oraz 

projekty Fundacji Art Transparent.

PRACA NA MAXA FRAJERSKA
do 31.07 
Warszawa, Galeria A19, metro Mary-
mont 
a19marymont.pl

Najnowszy projekt Agnieszki Popek-Ba-
nach i Kamila Banacha Praca na maxa 
frajerska, wykorzystując estetykę ko-
miksu, stara się poruszyć problem kry-
tyki sztuki współczesnej – tej którą spo-
tykamy w galerii, ale przede wszystkim 
tej, która wychodzi z zamknięcia w prze-
strzeń publiczną. Inspiracją do pracy 
stała się lektura komentarzy na forach 
internetowych dotyczących kondy-
cji sztuki współczesnej, z uwzględnie-
niem projektów, które artyści realizują 
w przestrzeni publicznej. Konwencja ko-
miksu i komiksowe „chmurki” dały moż-
liwość zacytowania opinii odbiorców 
sztuki w przestrzeni publicznej i szerzej 
– sztuki współczesnej w ogóle. Jest to 
próba umieszczenia krytyki w krytyko-
wanej formie, łączy pracę i opinie w jed-
ną całość, być może ponownie wysta-
wiając się na krytykę.

AGNIESZKA POPEK-BANACH (1984), Kamil Banach 

(1984) – absolwenci Wydziału Grafiki Uniwersy-

tetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom z wyróż-

nieniem w 2009 roku otrzymali w pracowni lito-

grafii prof. Stefana Ficnera. Od kilku lat pracują 

razem, zajmując się malarstwem, instalacją, pro-

jektami przestrzeni publicznej, grafiką warszta-

tową i projektowaniem graficznym. Laureaci Sty-

pendium Młoda Polska i Stypendium Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ich prace 

znajdują się w zbiorach Fundacji Signum, Muze-

um Plakatu w Wilanowie i w kolekcjach prywat-

nych. Mieszkają i pracują w Poznaniu.

L-UND
od 17.06 
Łódź, Galeria Manhattan, ul. Wigury 15 
www.manhattan.pl

Wystawa L-UND 1985-1995 przywołuje 
estetykę łódzkiej sceny underground lat 
80 i 90. Prezentuje obiekty, które nigdy 
nie były pomyślane jako sztuka. 
Z założenia nie były one artefaktami,  
a artystyczny kontekst był ich auto-
rom niejednokrotnie zupełnie obcy. Zo-
baczymy ręcznie produkowane t-shir-
ty, naszywki ozdoby etc. Część tych 
kreacji można uznać za sztukę użytko-
wą rebelii. Takie atrybuty pokazywane 
są wraz z kserówkami, zineami, kolaża-
mi; ulotkami, plakatami oraz street ar-
towymi szablonami. Obok nich ujrzymy 
pełnowymiarowe fotogramy, wizerun-
ki aktantów, zespołów i innych bohate-
rów epoki.
Ulotki, naklejki, plakaty były wiesza-
ne na murach miasta a nie w galeriach. 
Większości z nich nie tworzono z myślą 
o dalszym wystawianiu. Szablony, kie-
dyś odbijane w niezbyt przyjaznym oto-
czeniu, pojawiały się jako nadzwyczajny 
błysk w wyjałowionej, kostropatej brud-
nomiejskiej rzeczywistości. W dobie 
przewartościowań subkulturowe znaki, 
logotypy zyskują status równy arcydzie-
łom. Sztuka, nie domagając się statusu 
„wielkiej sztuki”, stanowi dziś demon-
strację, której miejsce znajduje się tak-
że w muzeach.
W wystawie wezmą udział m.in. Damian 
Czarnobyl, Ewa Bloom Kwiatkowska, 
Sławek Kosmynka, Grupa Chaos Faza 3, 
Sławek Belina, Andrzej Gagzz, Robert La-
ska, Wspólnota Leżeć / Egon Fietke i 19 
Wiosen.

↑ Łukasz Paluch: Be/a/st, fot. Dawid Schindler
↑ Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach: 
Praca na maksa frajerska, 2011↑ Sławek Kosmynka: Chaos faza
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OKROPNOŚCI ZABAWY
9.06–1.07 
Wrocław, Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar 
Oświęcimskich 1/2 
www.mieszkaniegepperta.pl

Seria prac graficznych Piotra Kmity pre-
zentowana w ramach wystawy Okrop-
ności zabawy nawiązuje do cyklu Fran-
cisco Goi Okropności wojny. Kmita 
przygląda się coraz bardziej widocznej 
w mediach tendencji do szukania specy-
ficznie rozumianych podniet płynących 
z oglądania bólu, cierpienia i przemocy. 
Filmy i programy takie jak Jackass lub 
niektóre pozornie nieszkodliwe kres-
kówki (np. Tom i Jerry) pod przykryw-
ką radosnej zabawy kryją często bardzo 
brutalny przekaz. Trudno jest oprzeć się 
wrażeniu, że w momencie zatrzymania 
niektórych ujęć – i oderwania ich tym 
samym od klimatu owej dziwacznie ro-
zumianej rozrywki – ich warstwa wizu-
alna nieodmiennie przywołuje na myśl 
okrutne obrazy autentycznej przemo-
cy kojarzące się z cyklem grafik hiszpań-
skiego twórcy.

PIOTR KMITA (1981) – studiował filozofię na Uni-

wersytecie Wrocławskim, jest absolwentem Wy-

działu Grafiki na ASP we Wrocławiu. Jego wysta-

wy indywidualne to m.in. Zniewagi i obrazy (BWA 

Wrocław 2006) i Sasnal to przy mnie krasnal (Ga-

leria „2 piętro”, Wrocław 2006).

ALFABET POLSKI
13.06, g.10 i 18 
Tarnów, Galeria Miejska, Dworzec PKP, 
pl. Dworcowy 4 
www.gm.tarnow.pl

Rusza trzecia odsłona Alftabetu Polskie-
go – cyklu spotkań edukacyjnych wo-
kół sztuki współczesnej. Pierwszym ich 
gościem będzie Hubert Czerepok. Spot-
kanie związane jest z pracami artysty 
nad projektem dotyczącym Pierwszego 
Transportu do Oświęcimia, który odje-
chał z tarnowskiego Dworca 14 czerwca 
1940 roku. W ramach wydarzenia odbę-
dą się także warsztaty Work of Art/Dzie-
ło Sztuki dla uczniów Liceum Plastycz-
nego w Tarnowie.
Alfabet polski inspirowany brakiem edu-
kacji w zakresie sztuki współczesnej, 
chęcią przekazywania inspiracji, rozpra-
cowywania pozycji prowincji wobec za-
gadnień sztuki współczesnej, ma ambi-

cję stać się rodzajem archiwum tego,  
co ważne w danym czasie i miejscu.  
W ramach poprzednich edycji, do Tarno-
wa przyjechali m.in.: Basia Bańda, Olaf 
Brzeski, Pola Dwurnik, Nicolas Grospier-
re, Łukasz Jastrubczak, Szymon Koby-
larz, Tomasz Kowalski, Bartosz Mucha, 
Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwań-
ska, Joanna Rajkowska, Magdalena Star-
ska, Truth, Zorka Wollny, Julita Wójcik, 
Erwina Ziomkowska.

HUBERT CZEREPOK (1973) – artysta wizualny, ry-

suje, maluje, tworzy obiekty, instalacje, realizu-

je wideo, animacje, wykonuje found footage’owe 

filmy. Opracowuje projekty multimedialne oraz 

działa w przestrzeni publicznej.

↑ Hubert Czerepok: Haunebu, 
dzięki uprzejmości artysty↑ Piotr Kmita: z cyklu Okropności zabawy

OCZYSZCZENIE
3.06–3.09 
Gliwice, Czytelnia Sztuki
ul. Dolnych Wałów 8a 
www.czytelniasztuki.pl

Wszystkie zdjęcia zgromadzone na wy-
stawie Jerzy Lewczyński. Oczyszczenie 
pochodzą z archiwum artysty; pierwsze 
powstały w latach 50., ostatnie zaś w la-
tach 90. ubiegłego wieku. Jerzy Lewczyń-
ski. Oczyszczenie jest pierwszą indywi-
dualną wystawą artysty zorganizowaną 
w Gliwicach – mieście, w którym spędził 
niemal całe swoje życie.
Na wystawie znalazły się wczesne zdję-
cia, zdradzające fascynację autora wło-
skim neorealizmem; a także nieco póź-
niejsze, w których występują elementy 
surrealistyczne. Wiele zaprezentowa-
nych zdjęć należy do nurtów nazwa-
nych „antyfotografią” (ponieważ zostały 
uznane w chwili ich tworzenia za prze-
ciwne kanonowi, antyestetyczne) i „ar-
cheologią fotografii” (to z kolei zdjęcia 
powstałe na podstawie fotografii zna-
lezionych, zapożyczonych); są tu także 
dzieła powstałe stosunkowo niedawno, 
już bez użycia aparatu, najczęściej kse-
rograficzne reprodukcje rozmaitych do-
kumentów – to niemal utopijna próba 
zapisu całej rzeczywistości, w najdrob-
niejszych jej przejawach. 

JERZY LEWCZYńSKI – fotograf. Twórca teoretycz-

nej koncepcji „archeologii fotografii”, nad którą 

pracował od końca lat 60. Zajmuje się także histo-

rią fotografii, krytyką oraz publicystyką związa-

ną z fotografią. W 1999 roku opublikował Antolo-

gię fotografii polskiej 1839–1989.

↑ Jerzy Lewczyński, 
portret Zdzisława Beksińskiego
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ODMIEŃCY
17.06–8.07 
Wrocław, Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4 
www.entropia.art.pl

Klimat alienacji i wyrafinowanie przed-
stawienia to motywy przewodnie indy-
widualnej wystawy Piotra Skiby Heute 
Bin Ich Lusig. Artysta, który z łatwością 
identyfikuje tropy stylistyczne sztuki, 
a także jej epistemologiczne i historio-
graficzne dygresje nadaje jednocześ-
nie swoim pracom niezwykle mocny wy-
raz egzystencjalny. Dotyczy on zarówno 
jego osoby, jak i portretowanych ludzi, 
detali, środowiska.
Na wystawie Skiba prezentuje swoje 
najnowsze obrazy, które w nie do końca 
wiadomy, ale niepokojący sposób wcią-
gają widza w mentalny obszar  Inne-

go, będącego poza granicą tzw. normy. 
Mogą być to np. niewielkich rozmiarów 
wizerunki osób rodzaju freaks, fotogra-
fie fizycznych odmieńców portretowa-
nych w XIX wieku lub wielkoformatowy 
obraz niezidentyfikowanej przestrzeni 
pokoju, a raczej tylko fragment podłogi.

PIOTR SKIBA (1980) – absolwent ASP we Wroc-

ławiu (2006), laureat Konkursu im. E.Gepperta 

(2005), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego, mieszka i pracuje we Wroc-

ławiu.

ZANIM WJADĄ BULDOŻERY
od 4.06 
Warszawa, Galeria Starter, ul. Ander-
sa 13 
www.starter.org.pl

Wystawa Zanim wjadą buldożery to 
pierwsza artystyczna interwencja po-
znańskiej galerii Starter w stolicy. Na 
przekór oczekiwaniom, jakie niesie ze 
sobą premiera  (powinna być spekta-
kularna i efektowna), kuratorzy Star-
tera postanowili odwrócić sytuację 
– zamiast powitalnego splendoru anar-
chizujące pożegnanie. Opuszczają oni 
miejsce zanim na dobre w nim zagościli.
– Psychiczny komfort i wandalizm kon-
trolowany idą ze sobą w parze. Zawłasz-
czamy przestrzeń spontanicznie i nie-
zobowiązujaco, zanim stanie się coś 
nieodwracalnego,  zanim wjadą buldo-

żery – deklarują kuratorzy Startera.
Wystawa odbywa się w miejscu, gdzie 
kiedyś był sklep z materiałami elektrycz-
nymi Elektra, w budynku zaprojektowa-
nym na planie trzech połączonych geo-
metrycznych figur: protokąta, koła  
i trapezu. Artyści przez moment będą tu 
uprawiać anty-dizajn – frywolnie i bez-
trosko, żegnając się z miejscem, które 
wkrótce zyska nową  prawdziwie zapro-
jektowaną tożsamość. 
W wystawie udział biorą: Agnieszka Gro-
dzińska, Jakub Czyszczoń, Michał Gro-
chowiak, Piotr Łakomy, Kamil Strudziń-
ski, Dan Perjovschi.

↑ Dan Perjovschi: Bez tytułu↑ Piotr Skiba: Heute Bin Ich Lusig
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MASZYNA CZASU
12.06 – 2.07
Warszawa, Dworzec Centralny, 
hala główna
www.warszawa2016.pl

Aleksandra Wasilkowska wciąga wi-
dzów w bezpośrednie uczestnictwo  
w swoich projektach. To ludzie współ-
tworzą zdarzenia i przestrzeń jej projek-
tów, często przypadkowo lub balansu-
jąc na granicy ryzyka. W minionym roku 
jej instalacja Emergency Exit, stworzo-
na wraz z Agnieszką Kurant, reprezento-
wała Polskę na Biennale Architektury w 
Wenecji przyprawiając o drżenie łydek 
wszystkich, którzy zdecydowali się sko-
rzystać z wyjścia bezpieczeństwa – sko-
ku w nieznane. Tak zakwestionowany 
został porządek bezpieczeństwa naka-
zany architekturze przez prawo.
Tym razem Wasilkowska wykorzystując 
pozostałości dawnej informacji wizu-
alnej remontowanego Dworca Central-

nego w Warszawie buduje czasoprze-
strzenny tunel unoszący chętnych ku 
górze. Jak pisze autorka „Czas jaki mija 
pomiędzy dwoma zdarzeniami nie jest 
jednoznacznie określony, lecz zależy od 
obserwatora i jego układu odniesienia. 
Instalacja Time Machine to wprawienie 
dwóch ciał w ruch. Podróżujący uwięzie-
ni w maszynie przemierzają czasoprze-
strzeń hali dworca, a czas ich podróży 
jest nieznany. Podróżujesz więc na włas-
ne ryzyko”.
Time Machine inauguruje działalność 
Galerii Open – projektu Dworca Polskie-
go, otwierającą przestrzenie dworców 
kolejowych na sztukę. Projekt powstał 
w ramach starań Warszawy o tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016.

na.6.tygodni. 68 | czerwiec — lipiec | 2011

czytelnia

OiL | Roj | Lejman | Kennedy | Krakowiak
| Arias, Kaegi, Stokfiszewski | Dziedzic |

Grabowski | Pobłocki
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Spokój jest 
czysto fizyczny

OH!LOGO (O!L) tO tercet aktywistów z Niemiec, rOzprOszONy 
między BerLiNem, LONdyNem i kOLONią. icH działaNia pOLeGają Na 
wprOwadzaNiu dO OBieGu wytwOrzONycH przez sieBie „asyN-
cHrONiczNycH” wOBec rzeczywistOści OBiektów pOdszywają-
cycH się pOd prOdukty. Nie rzucają słów Na wiatr i Nie są zByt 
wyLewNi – każde stwierdzeNie fOrmułują precyzyjNie i kONkret-
Nie. kOmuNikaty OH!LOGO, w przeddzień icH przyjazdu dO warsza-

wy, OdeBrał micHaeL Okraj

dizajN

O!L, autoportrety, dzięki uprzejmości artystów
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O!L określa sam siebie jako grupę „kreatywnych”, bez jednolitego stylu, bez hie-

rarchii, bez geograficznego zakotwiczenia. Mimo to można rozpoznać ducha O!L 

w kolejnych projektach. Co jest takim waszym „odciskiem palców”?

Dekonstrukcja, przekraczanie granic, emancypacja, mentalna autonomia.

Jak dalece O!L odchodzi w swoich działaniach od popularnego rozumienia dizaj-

nu (versus sztuki)?

Popularne jest to, co chodliwe, czyż nie? A to, co robimy, akurat świetnie idzie. 
W związku z tym musi to być dizajn. Zresztą w sztuce nie wygląda to inaczej, w 
każdym razie nie na rynku sztuki. Także tam, tak jak w dizajnie, znajdziemy to, 
co popularne. Z dala od tego wszystkiego, poza światłami reflektorów i wrza-
skiem rynku, istnieje nieskończenie wiele działań i obiektów niepopularnych, 
ale na razie zbyt niewygodnych, aby mogły przejść.

Czy w przypadku O!L można mówić o ready-mades w dizajnie? Jak sądzicie,  

co powiedziałby Marcel Duchamp o waszych wariacjach na temat rzeczy znale-

zionych?

Duchamp starał się wyszukiwać do swoich ready-mades przedmioty nieposia-
dające absolutnie żadnej wartości emocjonalnej, aby następnie uwolnić je od 
wszelkiego pierwotnego sensu. Patrząc na to w ten sposób, nasze prace mają 
tyleż wspólnego z ready-mades, co beton z Nowym Brutalizmem.

„Najpierw myśleć, potem robić“ – takie hasło można sformułować na podstawie 

waszych deklaracji programowych. Zdaje się ono być waszą dewizą. Gdzie we-

dług was zaczyna się, a gdzie kończy dizajn?

W konfrontacji.

Co sprawia, że w akcjach i projektach, na przekór waszemu spokojnemu sposo-

bowi bycia, zachowujecie się tak umiejętnie głośno?

Spokój jest czysto fizyczny.

Lubicie mijać się z niektórymi świętościami, w konsekwencji nasuwa się pytanie 

o szacunek w stosunku do innych. Czy działania O!L są z natury nihilistyczne, 

czy też wręcz przeciwnie, podporządkowane są konkretnym wartościom. Czy po 

złośliwościach, na jakie narażacie konsumentów, znajdzie się jeszcze miejsce na 

„pogłaskanie po główce”?

Celem OH!LOGO jest zaburzyć waszą umiejętność odczuwania i uchronić 
was w ten sposób przed zbyt doskonałym przystosowaniem do skończonych 
życiowych przestrzeni. Jako OH!LOGO chcemy stworzyć mentalną przestrzeń 
dla waszej wolności.

„DIY" jest już od kilku lat ulubionym skrótem, który ma rozpowszechnić dizajn 

typu „zrób to sam“. Czy uważacie, że jest uprawnione traktowanie dizajnu i pro-

mowanie go jako dyscyplinę, którą może uprawiać każdy? Czy w ogóle tak się 

dzieje? A może pojęcie dizajnu zostało w tym przypadku nietrafnie użyte?

To jest przecież jeden z przejawów funkcjonowania mitu kreatywności, czyż 
nie?
Czy z tego da się żyć? Względnie: z czego żyjecie, skoro projektujecie poza sferą 

komercyjną?

Nie mogłoby nam się wieść lepiej.

Tłumaczenie: Katarzyna Homan

OH!LOGO (O!L) 

to dizajner Mark André Flierl, dizajner i architekt Irakli Kiziria, oraz artysta Sascha Mikloweit. Przyjeż-

dżają do Warszawy, by wziąć udział w projekcie Dizajn_Wawa 2011. Projektowanie w działaniu, podczas 

którego zaprezentują swoje prace, m.in. stół wykonany z szyby pancernej ze śladami kul powstałych 

w czasie strzelaniny podczas napadu na jeden z niemieckich banków. Do obiektu dołączony jest cer-

tyfikat oryginalności oraz kopia listu gończego za sprawcami napadu. 35 osób będzie mogło stać się 

posiadaczami fałszywych wizytówek C2B Consumer to Bussiness, które dają iluzoryczną przynależność 

do „społeczeństwa biznesu”. 

Więcej o ich działaniach na: www.oh-logo.com, a także w dziale Orientuj się! na stronie 60.

O!L, Ricochet Table, dzięki uprzejmości artystów
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cO dOkładNie łączy zmaGaNia spOrtOwe i kuLturę? spektakL, siła 
ideNtyfikacji (GraficzNej)… cO jeszcze? dOwiemy się z efektów 
działaNia ceNtrum kuLtury fizyczNej, istNiejącej Od NiedawNa 
iNstytucji, której ceLem jest prezeNtacja spOrtu w przestrzeNi 
kuLtury. z katarzyNą rOj, O kuLturaLNej fascyNacji spOrtOwymi 

emOcjami, rOzmawia BOGNa świątkOwska

kuLtura fizyczNa

Totalne  
emocje

jakub Hakobo stępień, Lodz/Lodka/Boot/Lodke, szalik, Galeria Manhattan, Łódź, 2001
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Piłkarskie Mistrzostwa Europy już za rok. Stadiony rosną. Kibice się przygoto-

wują. Tymczasem w końcu ubiegłego roku ukazała się w końcu w Polsce słynna 

książka Richarda Floridy, Narodziny klasy kreatywnej. Jest to lektura interesują-

ca, nawet jeśli już zmurszała. Można się z niej dowiedzieć, że miasta, w których 

buduje się stadiony i centra handlowe nie są kreatywne, ponieważ ludzie krea-

tywni nie lubią siedzieć i patrzeć jak wygrywają inni. Co więc kuratorka robi ze 

sportem? Czym jest projekt Centrum Kultury Fizycznej, którym się zajmujecie 

wraz z Anną Stachowiak?

Mówiąc najprościej – zmagania sportowe są częścią kultury, a ten projekt ma  
o tym mówić. Temat porwał nas w ciągu jednego wieczora, obie wzrastały-
śmy w tzw. kulturze sportowej, obserwując emocje z nią związane. Sport, naj-
częściej kojarzony po prostu z piłką nożną, jawił mi się przez lata jako rodzaj 
wiedzy tajemnej, łączącej głównie mężczyzn. Przyglądałam się poważnym 
ludziom patrzącym ze łzami w oczach na porażkę ulubionej drużyny lub prze-
ciwnie – triumfujących przy każdym golu. Niewiele z tego rozumiałam i mu-
szę przyznać – wciąż niewiele rozumiem. I właśnie z tej ciekawości zrodził się 
projekt Centrum Kultury Fizycznej, instytucji, której celem jest prezentacja 
sportu w przestrzeni kultury. EURO 2012 na pewno było silnym impulsem, 

Dziś, na samym początku, ciężko powiedzieć, jaki będzie jego efekt. 
Wiemy natomiast na pewno, że w Polsce sfera ta nie jest poddawana szczegól-
nej refleksji. Niby wiemy, że mecz jest spektaklem i tekstem kultury. Wiemy 
też, że w innych krajach – zarówno rozwiniętych, jak i tzw. Trzeciego Świata, 
sport jest narzędziem przeprowadzania operacji społecznych, zwalczania agre-
sji i rasizmu; jest wreszcie wytchnieniem i świąteczną chwilą. Dla Polski Mi-
strzostwa Europy są również szansą na podniesienie jakości życia w miastach, 
choć czasu zostało naprawdę niewiele. Dlatego też rok 2012 nie będzie dla nas 
finałem, ale raczej trampoliną do dalszych działań. Planujemy cykl wystaw, 
działań performerskich, warsztatów dziennikarstwa i fotografii sportowej, 
przeglądy filmów i dokumentów.

Galeria Piekary / ul. Piekary 5, Ip.
61-823 Poznań / +48(61)663 61 48
www.galeria-piekary.com.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

10 czerwca 2008 – 10 lipca 2008
-----------------------------------------------------------------------------------
Massimo Furlan, Leszek Knaflewski, Agnieszka Kurant, 
Janek Simon, Ivan Polliart, Pei Lin Cheng, Jakub Stępień, 
Anna Syczewska, Zorka Project (Monika Bereżecka, 
Monika Redzisz), Marzena Zawojska
-----------------------------------------------------------------------------------
kuratorzy: Kamil Kuskowski, Jarosław Lubiak
-----------------------------------------------------------------------------------

choć najpierw do powstania projektu wystawy, którą przygotowujemy dla ga-
lerii Design – BWA Wrocław razem z Jakubem Hakobo Stępniem na przyszły 
rok. Zaprojektujemy kolekcję ubrań, druków i akcesoriów, które będą inter-
pretować modę stadionową. Podoba nam się strona wizualna kultury spor-
towej – widzimy w niej olbrzymi potencjał. Chuliganów nie popieramy, choć 
interesuje mnie identyfikacja z barwami klubowymi i herbami. Jest w tym coś 
szalenie prymitywnego i rycerskiego jednocześnie. Na tym doświadczeniu 
chcemy zbudować platformę wymiany wiedzy o historii, socjologii, filozofii  
i dizajnie sportowym. Istotna, szczególnie w perspektywie ostatnich wydarzeń 
na polskich stadionach, jest praca z kibicami, również tymi z „żylety”. W pracy 
będziemy wykorzystywać doświadczenie wielu osób – również ze środowiska 
artystycznego. 
Z wielu względów znajdujemy się w sytuacji wysokiego ryzyka. Doskonale zda-
jemy sobie sprawę, że jeden fałszywy krok i nas nie ma. A jednak stymuluje nas 
do pracy myśl, że znajdziemy język porozumienia zarówno z tymi odbiorcami, 
których kultura stadionowa przeraża i odstręcza, jak również z tymi, którzy za 
swój klub są w stanie dać się pociąć. Projekt będzie realizowany długofalowo. 

SporT, najczęściej kojarzony po proSTu z piłką 
nożną, jawił mi Się przez laTa jako rodzaj wiedzy 
Tajemnej, łączącej głównie mężczyzn

jakub Hakobo stępień, Doping, plakat wystawy w Galerii Piekary, Poznań, 2008
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Rozumiem, że z jednej strony zbieracie materiały dokumentujące istniejące już 

związki dizajnu, projektowania graficznego, sztuki, fotografii, filmu, muzyki, ar-

chitektury ze sportem i przemysłem sportowym, czyli między kulturą a sportem. 

A z drugiej strony możecie podejmować działania, które wprowadzą do sportu 

najnowszą kulturę, poprzez inicjowanie wspólnych projektów na przykład.

To, co szczególnie nas porywa w tym środowisku, dla nas wciąż nowym  
i atrakcyjnym, to niewątpliwie jego masowość. Sport jest synonimem rozryw-
ki, ma swój codzienny serwis w prime time wszystkich stacji, ma swoje dzien-
niki i miliony sympatyków. Nasze działania będą głównie skierowane do tych, 
którzy interesują się historią i światem współczesnym i którzy szukają nowych 
języków i sposobów dyskusji, które problematyzują sport. Nie chcemy być 
jednak elitarni, stąd pewnie przenosimy nasze doświadczenia z prowadzenia 
galerii na trybuny. Mam przeczucie, że projekty, które będziemy realizować, 
rozwiną się w kierunku totalnym, podobnie jak totalne jest każde doświad-
czenie stadionowe. Tu nie będziemy musieli szukać uproszczeń, bo spektakl 
sportowy opiera się właśnie na prostocie. Oczywiście będziemy pracować też 
nad realizacjami wyrafinowanymi; dla wielu kibiców będą one nieczytelne. Nie 
oznacza to, że nie mamy do nich prawa.
Jak na obce terytorium przystało, musimy działać delikatnie, niemal jak arche-
olog z pędzelkiem. Ale jest to poważne zadanie, które pozwoli wielu projektan-
tom realizować projekty masowe, konfrontować się z trudną publicznością i jej 
przyzwyczajeniami. Tu wiele jest do zrobienia – wystarczy spojrzeć na poziom 
projektów graficznych i akcesoriów klubowych. Wcześniej jednak musimy zy-
skać zaufanie, stąd pomysł, by pracować z wrocławskim klubem WKS Śląsk. 
Jeżeli uda nam się na miejscu, powinno udać się też w terenie.

W Warszawie zwiedzałaś między innymi muzeum Legii. Jak ono funkcjonuje? 

Czy tak samo jak inne muzea?

Muzeum Legii jest uważane w środowisku za wzorcowe w Polsce i zrealizowa-
ne na poziomie muzeum Arsenalu Londyn czy FC Barcelony. Jest prowadzone 
z pasją i olbrzymią znajomością historii klubu. Co ciekawe, było nieczynne 
w trakcie meczu, nie oferowało też widzowi interaktywnego uczestnictwa  
w wystawie. Oznacza to, że może być jeszcze lepiej. Nam marzy się praca przy 
wykorzystaniu turbotechnologii, z efektami specjalnymi i kuratorskim uję-
ciem. Sport powinien oferować pracę na dużych budżetach, które powinny 
angażować innowacyjne rozwiązania, również wizualne i dźwiękowe.
Wracając do Legii – jest klubem z nowoczesną identyfikacją wizualną,  
a wszystkie akcesoria są sformatowanym produktem, z wyraźnym, przemyślanym 
brandingiem. W tej kwestii jest na pewno klubem w Polsce wyróżniającym się. 
Drugi mecz jaki w życiu widziałam na żywo odbył się pomiędzy Polonią a Legią, 
która była gospodarzem spotkania. Zestawienie tych dwóch klubów przypominało 
walkę Goliata z Dawidem, właśnie ze względów brandingowych. Choć za Polonią 
stoją inne wartości, związane jeszcze z inteligencką historią Warszawy.

To konkurujące ze sobą kluby. Jak odnajdziesz się w gąszczu animozji kibiców?

Będzie to dla nas olbrzymi sprawdzian, również cierpliwości. We Wrocławiu 
mamy jeden klub, stąd też miasto nie jest pod tym względem zantagonizowa-

ne. W Warszawie, w co ciężko mi uwierzyć, napotykani ludzie wymawiają się 
brakiem zainteresowania. A przecież wychowali się na konkretnych osiedlach, 
w konkretnych środowiskach. To ustawia sympatię, choćby bierną. A ty Bogna 
jesteś za Legią czy za Polonią?

No, ja sympatyzuję z mniej zorganizowanymi. Tymczasem sport już dawno stra-

cił swój romantyczny charakter. To jest bezwzględny biznes, to są ogromne pie-

niądze. Czy będzie to widoczne w waszym projekcie? Jak?

Nie tylko bezwzględny biznes, ale również polityka. Choć daleko nam do 
Ameryki Łacińskiej, w której związki te są oczywiste. Długa jest lista rządów, 
które upadły lub zostały obalone przez wojsko, ponieważ drużyna narodo-
wa poniosła porażkę. Porażki i zwycięstwa mają olbrzymi wpływ na życie 
obywateli. Ryszard Kapuściński w Wojnie futbolowej przywołuje historię 
18-letniej Amelii Bolanios z Salwadoru, która strzeliła sobie w serce po golu, 
którym Roberto Cardona wywalczył zwycięstwo dla drużyny Hondurasu w 
ostatniej minucie meczu. „Młoda dziewczyna, która nie mogła znieść, że jej 
ojczyzna została rzucona na kolana” – pisał następnego dnia salwadorski 
dziennik „El Nacional”. Sport to wciąż romantyczna dziedzina życia i taką 

ją widzimy. Oczywiście temat korupcji i styku sportu, polityki i biznesu bę-
dzie dla nas ważnym tematem. Ale bardziej interesuje nas kwestia fair play  
i faul play oraz przemian społecznych, które dokonują się właśnie za sprawą 
sportu.

Sport ma też dużo wspólnego z nauką w rozumieniu ścisłym – fizyką, biochemią, 

aerodynamiką. Konstrukcja piłki na poprzedni Mundial wywołała gigantyczne 

dyskusje, ponieważ piłkarze uważali, że jest inaczej „krętniejsza”, co im psuje 

skuteczność wypracowaną do innego modelu.

Sport jest areną testowania najnowszych odkryć inżynieryjnych i tu widać 
jego bliską relację z dizajnem. Bo przecież nie ograniczamy się do myśle-
nia o dizajnie jako o kompozycji kształtów i kolorów. Rozgrywki sportowe 
wywołują zmiany w myśleniu o formatach telewizyjnych i informacyjnych, 
są inspiracją dla audiowizualnych eksperymentów. Ich bliskość z nauką, 
szczególnie z biochemią i biotechnologią, jest inspirująca. Inżynieria sporto-
wa angażująca rozliczne modele naukowe jest narzędziem tworzenia nowej 
wersji człowieka. Będzie to temat, który zadamy naszym ekspertom z nauk 
społecznych.

mam przeczucie, że projekTy, kTóre będziemy 
realizować, rozwiną Się w kierunku ToTalnym, 
podobnie jak ToTalne jeST każde doświadczenie 
STadionowe
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Niedawno dowiedziałam się, że najwyższym wyróżnieniem w szachach dla ko-

biety jest, po zdobyciu mistrzostwa w kategorii kobiet, tytuł męskiego mistrza 

szachowego.

To również temat, który jest wart sproblematyzowana. Sport ma wiele do za-
oferowania w kwestii tarć genderowych.

Pole, w które wchodzicie, jest gigantyczne. To, co was interesuje, to nie tylko 

piłka nożna. Czy macie granice tych swoich horyzontów?

Ciągle konkretyzujemy nasze zainteresowania, szukamy osób zainteresowa-
nych współpracą. Zaczniemy od projektów prostych, historycznych, pokazują-
cych bogactwo wizualne i ikonograficzne. Liczymy na współpracę z warszaw-
skim Muzeum Sporu i Turystyki, które ma niezwykle bogate zbiory – nie tylko 
akcesoriów, ale również druków, w tym przedwojennych afiszy i plakatów. 
Piłka nożna jest tylko jedną z dyscyplin, choć o największym globalnym zasię-
gu. Z tego powodu jest doskonałym materiałem do badań nad cywilizacją. Ale 
jest tyle ciekawych dyscyplin, które należy spopularyzować, choćby holenderski 
„szachoboks” – idealny clash dwóch odmiennych strategii. Mistrz ma doskonały 
sierpowy, ale też pełną koncentrację na szachownicy. To dyscyplina, która prze-
łamuje stereotypy i jest doskonałym przykładem rodzinnej rozrywki.

Wróćmy jednak do sportu jako widowiska. Są takie dyscypliny sportu,  
które wręcz wymagają spektaklu…
Boks jest taką dyscypliną. Pamiętam starcie Andrzeja Gołoty i Tomasza 
Adamka, które w realizacji telewizyjnej miało wyraźną linię fabularną  
i gdzie wreszcie, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi wizualnej 
perswazji, obserwowaliśmy starcie starego tytana z młodym zawodnikiem. 
Metafora Dawida i Goliata pojawiła się już wprawdzie w naszej rozmowie, 
ale tu warto ją powtórzyć. Dramaturgia spotkania była oparta na prostej 
opozycji – duży–mały. Gołota wychodził przy dźwiękach Kanye Westa 
Stronger, Adamek z prostym hip-hopolo, stanowiącym prosty przekaz dla 
amerykańskiej Polonii. Walkę otwierał Wall-E, który jest ciekawym lin-
kiem pomiędzy polską sceną muzyczną a widowiskiem sportowym. Gdyby 
zaangażować jeszcze specjalistów od efektów specjalnych i motion design, 
którzy w Polsce prezentują światowy poziom, mielibyśmy świetną pro-
dukcję. Jest to kierunek, który wydaje mi się sensowny. Należy angażować  
w sport dizajnerów, dając im możliwości rozwoju, których nie znajdą w 
innych branżach.

chuliganów nie popieramy, choć inTereSuje mnie 
idenTyfikacja z barwami klubowymi i herbami. jeST 
w Tym coś Szalenie prymiTywnego i rycerSkiego 
jednocześnie

Czyli sport jako wdzięczne pole doświadczalne do unowocześniania produktów 

codziennego użytku na masową skalę. To jest dopiero misja! W Polsce nie za bar-

dzo popularne są dyscypliny quasi-sportowe, nastawione na spektakl. Na przy-

kład meksykańscy zapaśnicy, których rozgrywka jest przede wszystkim spekta-

klem, wielkim show. Czy oznacza to, że my jesteśmy bardziej serio i wymagamy 

jednak wysiłku i cieszą nas te sporty, w ramach których ludzie pokonują własną 

słabość?

W Polsce mamy „strongmanów”, to popularne widowisko quasi-sportowe. 
Ale faktycznie, laur pierwszeństwa, pod względem popularności, mają dyscy-
pliny sportowe „na poważnie” – poza futbolem i lekkoatletyką te dyscypliny, 
które mają polskich mistrzów. Ważną rolę w popularyzacji pełni telewizja, bo 
nasze doświadczenie sportowe jest wyjątkowo zapośredniczone przez to me-
dium. Realizacja telewizyjna Mundialu w RPA z 2010 roku wyznaczyła wysoki 
standard i pozwoliła zobaczyć rozgrywki w ich nowej, zmedializowanej dra-
maturgii. Dobrze pokazywana jest polska liga dzięki staraniom ekipy Multi 
Production, w skład której wchodzą filmowcy – np. kierownik planu filmu fa-
bularnego Sala samobójców obsługuje mecze Śląska. Standardem jest Premier-
ship i PrimeraDivision w Canal+ Sport czy Bundesliga w Eurosport2. Wiele 
więc może się zmienić na lepsze w tej kwestii. Pozostaje organizacja widowiska 
„na żywo”, bezpośrednio w obiekcie sportowym. Tu wciąż przed nami wiele 
wyzwań.

Pojawia się również rola sportowców jako ikon. Czy macie w planach akcje  

z ludźmi, którzy są twarzami sportu?

Chcemy przypomnieć „starą gwardię”, oddać im zacne miejsce w historii.  
I niekoniecznie mówię tu o piłce nożnej, której bohaterów potrafimy wy-
liczyć z zamkniętymi oczami. Inspiracją dla nas był Adam Dietrich, jeden 
z pionierów windsurfingu w Polsce, który wprowadzał tę dyscyplinę wraz  
z innymi sportowcami jeszcze w latach 70.. Innym przykładem jest Kazimierz 
Wierzyński, skamandryta i redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego” w la-
tach 1926–1931, Krzysztof Mętrak, genialny krytyk, zarówno filmowy, jak  
i sportowy, czy Stanisława Walasiewicz, polska złota medalistka lekkoatlety-
ki, m.in. podczas mistrzostw Europy z 1938 roku – wówczas po raz pierwszy  
w zawodach uczestniczyły kobiety. Jej tragiczna śmierć w 1980 roku ujawniła 
tajemnicę – męski chromosom Y. Tych historii w polskim sporcie jest zapewne 
dużo więcej.

Katarzyna roj 

prowadzi program galerii Design BWA Wrocław, z wykształcenia filozofka.

www.bwa.wroc.pl
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projektowanie 
niepoprawne 

politycznie

wcHOdzeNie w NiewyGOdNy eksperymeNt jest jeGO zdaNiem 
NiezBędNym eLemeNtem fuNkcjONOwaNia pracOwNi sztuki jakO 
fOrmy kształceNia. efekty jeGO pracy ze studeNtami Na temat 
prOjektOwaNia NiepOprawNeGO pOLityczNie, mOżNa w czerwcu 
OGLądać Na wystawie prezeNtOwaNej Na wydziaLe wzOrNictwa 
warszawskiej asp – z artystą dOmiNikiem LejmaNem rOzmawia 

arek Gruszczyński

dizajN

Stadion do ustawek, 
projekt: julia Procka, koncepcja: Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska, grafika: Władysław Buchner
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W ramach autorskiej pracowni na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pro-

wadziłeś zajęcia z politycznie niepoprawnego dizajnu. Dlaczego zdecydowałeś 

się podjąć ten temat?

Sztuka uwalnia i mobilizuje do refleksji, która może być krytyczna na zasadzie 
negatywu. Te negatywne doświadczenia są oparte na zestawie zadań, które  
w tym roku sformułowałem. Było to m.in. zaprojektowanie przestrzeni wyklucza-
jącej jakieś konkretne osoby z powodu ich poglądów, czy też przedmiot dokonu-
jący wykluczenia. Żadna prawdziwa pracownia projektowa i dizajner nie mogliby 
sobie pozwolić na tego typu swobodę, właśnie z powodu poprawności politycz-
nej. Z drugiej strony tego typu obiekty wykluczające są powszechnie obecne,  
a przestrzenie publiczne we współczesnych miastach są dla niektórych miejsc 
konstruowane celowo na zasadzie wykluczenia. Przedmioty mają swoją nośność 
– wykluczają, dopuszczają, zakazują. Z różnych względów, z różnego klucza.

Skąd się wzięła w tobie chęć realizacji takiego zadania?

Doszedłem do wniosku, że sztuka, czyli przestrzeń umowna, stwarza szansę 
na zdobywanie tego typu doświadczeń ludziom, którzy niekoniecznie muszą 
w przyszłości uprawiać działalność inną niż użytkowa. Dla projektantów jest 
to zadanie poszerzające ich myślenie o warsztacie. To taka refleksja konceptu-
alna na temat projektowania. Mało tego – sztuka może obecnie wykorzystywać 
każdy język, również ten projektowy. Jako artysta uczę ich innej relacji z ich 
własnym warsztatem. Na przykład stadion zaprojektowany przez Julię Procką 
przeznaczony tylko na ustawki, zorganizowane bójki – w środku na murawie 
mogą się bić kibice. Nie ma piłkarzy, nie ma bramek, bo są w tym kontekście 
niepotrzebne. Ten dowcip staje się bardzo wyrazisty w momencie, w którym 
jest poparty stwarzającym wrażenie wiarygodności językiem projektowym. 
Patrzymy na sytuację, która jest przekonywująca wizualnie i wygląda jak po-
ważna propozycja architektoniczna. Studenci mogą posługiwać się warsztatem 
projektowym, który diametralnie zmienia przekaz.

W jaki sposób?

Nagle zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z narzędziami, który nie służą 
jednej funkcji, że mogą odwrócić ich działanie i zająć stanowisko.

Jak zdefiniowaliście niepoprawność polityczną?

Została obudowana pojęciem ikonoklazmu. Naszym zadaniem było ujawnie-
nie mechanizmów pozwalających na odkrycie prawdziwych ludzkich myśli. 
Ludzie myślą i działają w określony sposób, ale tego publicznie nie ujawniają, 
ponieważ boją się konsekwencji, które mogłyby ich wyeliminować z życia spo-
łecznego. Poprawność polityczna nie wyklucza posiadania innych poglądów. 
Możesz być poprawny politycznie i jednocześnie być rasistą. Mówimy: obcy 
ma prawo tutaj zostać, ma prawo się asymilować, ale pod warunkiem, że na 
naszych zasadach. Tylko i wyłącznie na naszych warunkach. Z kolei projek-
tanci obozów, narzędzi opresji wykorzystywanych w róźnym stopniu przez 
wszystkie systemy polityczne, pozostają z nimi zasymilowani i anonimowi. 
W momencie ujawnienia lub też wyolbrzymienia istniejących mechanizmów, 
problem staje się niewygodny.

W jaki sposób poprawność polityczna kreowana przez media i środki masowego 

przekazu wpływają na sztukę? 

To poprawność niezwykle powierzchowna, u człowieka o wrażliwości ar-
tysty wywołująca reakcję obronną. Staje się inspiracją, również dla mo-
ich studentów. Z kolei przekaz w sztuce odbierany jest powszechnie tak 
samo wprost jak przekaz w mediach, stąd nieporozumienia. Często mam 
ochotę zapytać kogoś kto czuje się obrażony przekazem w sztuce jakie 
ma do tego kwalifikacje? Czy jest do tego upoważniony, odpowiednio 
wykształcony?

Poprawność polityczna jest dziś podstawową cechą uczestnictwa w dyskursie 

publicznym. W jaki sposób artysta, który przełamuje tę zasadę, może odnaleźć 

się w dyskusji?

Artysta po studiach powinien być traktowany poważnie, tj. podobnie jak  
w innych dziedzinach wiedzy jako ktoś kto posiada kwalifikacje. Kwalifikacje 
umożliwiające zajęcie stanowiska w dyskursie publicznym. Stanowiska, które-
go nikt nie powinien kwestionować, na podobnych zasadach jak się to dzieje 
w innych dziedzinach.

A artysta nie po studiach, artysta samouk? A artysta, który skończył inne studia 

niż artystyczne? 

To dla mnie pytanie o zasadność i formę studiów artystycznych. Bo przecież 
można też powiedzieć że każdy artysta zawsze jest swojego rodzaju samoukiem, 
amatorem, inaczej staje się rzemieślnikiem. Studia powinny być formą ekspe-
rymentu z przekazem wizualnym w warunkach zapewniającym ochronę i bez-
pieczeństwo pracy. Efektem jest tu pozyskane unikalne doświadczenie, wiedza 
której nie powinno się kwestionować, tak jak innych rodzajów studiów.

Czy studenci są chętni do zajmowania stanowiska?

To jest bardzo ciekawe. Okazuje się, że w młodym pokoleniu zachowawczość 
jest rozpowszechnioną cechą. Dużo problemów pojawiało się w momencie 
zmuszenia się do przekroczenia bariery autocenzury, do wypowiedzenia włas-
nego zdania. Ugrzecznienie i brak wykorzystania takiej możliwości pojawiało 
się nieustannie. Bardzo dużo osób zgłosiło się na te zajęcia, ponieważ odkryło, 
że tylko tutaj będą mieć szansę wyrażenia własnego zdania. Z tych wszystkich 
kompleksów i niemocy wyrażania tego własnego zdania, rodzi się paradoks 
prymitywnego odbioru sztuki jaki mamy w Polsce. Uważa się powszechnie, 

z Tych wSzySTkich komplekSów i niemocy 
wyrażania właSnego zdania, rodzi Się 
paradokS prymiTywnego odbioru SzTuki jaki 
mamy w polSce
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że artysta wykonując gest musi się z nim od razu utożsamiać. Mogę przecież 
zbudować coś, co jest negatywne i się z tym nie utożsamiać. Buduję, tworzę, 
ponieważ zauważam problem. To nie znaczy, że ten przekaz jest moim stano-
wiskiem. Jeżeli wizualizuje treści ksenofobiczne, rasistowskie, to czy znaczy to, 
że jestem rasistą, ksenofobem? Nie, ja po prostu prezentuję obecność pewnej 
postawy.

Czy istnieje prawdopodobieństwo, że artyści będą szli na kompromis w swojej 

pracy?

Ale wtedy będą świadomi pewnych relacji. Część z nich i tak to zrobi, podda 
się mechanizmom. Ktoś kiedyś każe im zaprojektować paralizator i oni to zro-
bią. Tyko może z większą świadomością swojej roli. Ważne jest bycie świado-
mym kompromisów. Ważne, żeby one były chciane. Temu też powinny służyć 
studia, czyli okres bezpiecznego eksperymentu.

Co więc zaprojektowali twoi studenci?

Na przykład Przyrząd do bezkarnego obrażania (Robert Kłos), który jest ładnie 
zaprojektowanym obiektem-trąbką. Można przez nią wykrzyczeć do kogoś: 
„ty chuju jebany”, czyli to co wiele z nas tak często pragnie przekazać bliź-
nim. Ona zamienia słowa na innego rodzaju dźwięk, co powoduje, że nikt nie 
jest w stanie podać nas za to do sądu. Podejrzewam, że wiele osób ma taką 
ukrytą ochotę kogoś obrazić. A jedna ze studentek pracuje na unijnych fol-
derach. Rasistowskie i ksenofobiczne treści, które w nich przekazuje są nie do 
zaakceptowania. Formuła przekazu jest jednak kamuflażem który powoduje, 
że nie dostrzegamy zawartej w niej treści. Jeden ze studentów (Jan Almonka-
ri) projektuje pałkę policyjną, podczas gdy inne pracownie projektują sobie 
dzbanki, czy odkurzacze. Pałka też musi mieć swoją formę i jakąś estetykę oraz 
funkcjonalność. W przypadku opresyjnych przedmiotów nie pytamy o autora. 
Jeżeli się on pojawia, to wchodzimy w obszar sztuki. Ciekawe jest też to, jak ci 
młodzi projektanci potrafią się odnieść do konkretnego czasu, miejsca i sytu-

acji. Używając podobnego języka zbliżonego do mediów, czy świata projekto-
wego, dokonujemy hiperbolizacji. Małgorzata Żółkiewska zaprojektowała na 
przykład autobus z oddzielnymi miejscami dla kalek, grubasów, homoseksua-
listów, ludzi z hemoroidami, dla matek z wrzaskliwymi dziećmi, i jest to rodzaj 
przesady, projektu który nigdy nie zostanie zrealizowany. Ale oczywiście jest to 
oparte na sytuacjach, których podskórnie jesteśmy świadomi, jakoś je przeczu-
wamy. Mamy jednak do czynienia z kamuflażem. Planszowa Gra Codzienna 
projektu Marty Morawskiej, w której dostajemy punkty za zrobienie świństwa 
ludziom wokół nas, jest tak naprawdę tylko wizualnym usystematyzowaniem 
gry, w którą i tak wielu z nas bawi się bez przerwy.

Ta wizja może za sprawą rozwijającego się nacjonalizmu, czy szaleńczego me-

dialnego populizmu, zostać zrealizowana. Czy nie obawiacie się, że ktoś kiedyś 

wykorzysta wasze pomysły?

Oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo. Pokazujemy wyobrażenia, nie-
wypowiedziane skłonności, niebezpieczeństwa, które drzemią w każdym  
z nas. Każda zapytana osoba wyprze się wstydliwych myśli. Nie powie że nie 
lubi tych albo tamtych, że nie powinni przebywać tu albo tu. Jednak jeżeli wi-
dzę ławkę w parku, która jest zaprojektowana w taki sposób, żeby nie można 
było na niej spać – to wiem, że jest rodzaj negatywnego dizajnu. Nie musimy 
werbalizować naszych sądów – robią to za nas obiekty. Bezdomni nie będą  
z tej ławki korzystać.

Jak obecna przestrzeń miejska wyklucza ludzi?

Jest mnóstwo przykładów, które nie są dyskutowane, bo taka jest umowa spo-
łeczna. Bankomaty są takimi przedmiotami, również banki. Zamknięte osied-
la – kiedyś utknąłem u znajomego w takim osiedlu i nie mogłem pokonać 
kolejnej śluzy, ponieważ zapomniałem kodu dostępu. Nagle mnie nie ma, po-
nieważ nie mam PIN-u! Przestrzenie, które sprawdzają nas na lotniskach – to 
wszystko jest element obnażenia, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa  
i umowy społecznej dotyczącej istniejącego potencjalnego zagrożenia, które 
nas krępuje. Jeżeli od razu nie zapinamy pasów w samochodzie to automa-
tycznie czujemy się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To wszystko wiąże się  
z polityką i gospodarką zagrożeniami, panick management, na które zresz-
tą my się zgadzamy. Powinniśmy jednak być bardziej świadomi zniewolenia, 
na które się godzimy. I aby nie poddawać się temu bezrefleksyjnie, trzeba mieć 
negatywne doświadczenie. Znaleźć się po drugiej stronie doświadczenia, pro-
jektanta obozu albo paralizatora. Przyjrzeć się sobie w fenickim lustrze pozba-
wionym autocenzury.

DominiK Lejman 

polski artysta współczesny, zajmuje się malarstwem, sztuką wideo, W 1996 r. ukończył Państwową Wyż-

szą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku oraz 

Royal College of Art w Londynie, gdzie uzyskał Degree of Master of Arts w 1995 roku. Laureat Paszportu 

„Polityki” na rok 2001. Autor wielu realizacji w przestrzeniach publicznych (m.in. Wystarczy sie przejść, 

Krakowskie Przedmieście 2008). Współautor projektu Best before, wraz z Karoliną Wysocką i Peterem 

Ferko, który w formie albumu wydany został przez Fundację ASP w Poznaniu i Bęc Zmianę.

www.dominiklejman.com
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Od czasów sztuki jaskiNiOwej dO dziś wzrOk Był w pOsiadaNiu 
mONOpOLu Na OBrazy – szczeGóLNie te, które wykOrzystywały 
perspektywę. kONiec z tym! mONOpOL zOstał przerwaNy. kiedyś 
zastaNawiaNO się, cO By ByłO, GdyBy NiewidOmi zaczęLi prakty-
kOwać rysuNek. teraz pOzNaLiśmy OdpOwiedź. z prOfesOrem 
jOHNem m. keNNedym, psycHOLOGiem percepcji, człONkiem kaNa-
dyjskieGO tOwarzystwa króLewskieGO rOzmawiają aGNieszka 

piNdera i daNieL muzyczuk

przerwany 
monopol  

wzroku

psycHOLOGia sztuki

eşref Armağan, Ptak/Bird, rysunek kreską ciągłą i przerywaną
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Dlaczego niewidomi rysują?

Z tych samych powodów co ludzie widzący. Niewidome dzieci lubią rysować 
tak samo jak dzieci widzące. Sprawia im to taką samą frajdę. Jednakże z nie-
wiadomych przyczyn około dwunastego roku życia widzące dzieci przestają 
rysować. Nie są już zadowolone ze swoich rysunków. Żeby kontynuować, trze-
ba przetrwać ten etap. Ku naszej ogromnej radości znaleźliśmy kilkoro nie-
widomych, którzy podobnie jak pewna grupa widzących przetrzymała tę fazę 
frustracji. Co ciekawe, ci niewidomi rysując, stawiali sobie z własnej inicjatywy 
różne dodatkowe problemy do rozwiązania. Myślę, że to pokazuje, że możli-
wości osób niewidomych i widzących są porównywalne.

Czy możemy więc uznać dotyk za rodzaj widzenia?

Ujmijmy to nieco inaczej. Tylna część mózgu jest odpowiedzialna za tworzenie 
za pomocą wzroku obrazu widzianych przedmiotów. Za dotyk odpowiadają 
inne pierwotne obszary mózgu. Te dwie strefy są połączone. Można zapytać: 
„Czy poprzez dotyk możliwy jest dostęp do postrzegania wzrokowego?” lub 
„Czy poprzez wzrok można postrzegać dotykiem?”. Analogie działają w obie 
strony. Natomiast literalnie prawdziwe jest twierdzenie, że zarówno wzrok, 
jak i dotyk umożliwiają doświadczenie przestrzeni. Równie prawdziwe jest też 
sformułowanie, że elementy najczęściej używane przy tworzeniu obrazów – li-
nia i krawędź – są wspólne dla wzroku i dotyku. Używamy tych podstawowych 
komponentów w obu przypadkach.

Ponad sto lat temu w swojej teorii produkcji obrazów Alois Riegl mówił o obra-

zach optycznych i haptycznych czyli dotykowych, odnoszących się do zmysłu 

dotyku. Pomimo, że jego twierdzenia są kwestionowane, czy z twojego punktu 

widzenia i na podstawie twojego doświadczenia jako psychologa percepcji mo-

żesz stwierdzić, że jego teoria w ogólnym zarysie może być prawdziwa?

Już sam sposób, w jaki postawił swoją hipotezę, był dziwaczny. Tworząc to 
rozróżnienie Riegl chciał powiedzieć, że kiedy patrzysz na obraz, twoje odczu-
cia są zarówno optyczne, jak i haptyczne. Nie uważam, żeby to było właściwe 
ujęcie problemu, choćby ze względu na ogrom zabiegów i niezwykły talent, 
którego wymaga utrzymanie przejrzystości tej hipotezy i nie sądzę, żeby ko-
mukolwiek się to udało. Można natomiast powiedzieć, że postrzeganie form 
obiektów jest wspólne dla wzroku i dotyku. Po pierwsze nie tylko oglądasz 
świat z pewnego punktu odniesienia, ale też sięgasz po coś z tego punktu. Ko-
lejna rzecz to płaszczyzna obiektów, na które patrzysz i których dotykasz. Bez 
względu na to, czy jest płaska czy zakrzywiona, ma ten sam kształt – zarówno 
dla wzroku jak i dotyku. 
W opozycji do Riegla stoi Ernst Gombrich – dwudziestowieczny gigant teo-
rii sztuki, jeden z najważniejszych autorytetów w tej dziedzinie. Kluczowym 
terminem w jego teorii jest „schemat”. Uczysz się rysować określony obiekt, 
na przykład żyrafę. Doskonaląc umiejętność rysowania tego obiektu z czasem 
tworzysz szereg schematów i gdy je opanujesz – stajesz się mistrzem. Problem 
z tą argumentacją polega na tym, że prowadzi ona do wytworzenia pewne-
go rodzaju „słownika” czy też „leksykonu”. Każdy taki „słownik” czy „leksy-
kon” jest bardzo użyteczny dla zrozumienia pojedynczych słów i dla pokaza-

nia indywidualnych obiektów, ale zbiór obiektów jest przecież nieskończony. 
Bardziej adekwatna teoria mówi, że każdy obiekt składa się z takich samych 
grup elementów. W przypadku postrzegania obiekty to płaszczyzny budowane  
w określonych konfiguracjach, według określonej gramatyki – zasad łączenia 
rzeczy ze sobą.
Gramatyka to system, który umożliwia łączenie słów w nieskończoną liczbę 
zdań. Natomiast słownik pojedynczych zdań działa poza tym systemem. Po-
dobnie pomijasz system, gdy używasz do rysowania jedynie zbioru schema-
tów obiektów. Sam system opiera się na liniach, krawędziach, płaszczyznach 
i sposobach ich łączenia. Jeżeli tylko potrafisz narysować kilka płaszczyzn  
i rozumiesz, jak mogą być montowane, jesteś w stanie narysować nieskończo-
ną liczbę obiektów i nieskończoną liczbę schematów. A więc Gombrich się nie 
mylił, stosował jedynie „słownikowy” system analizowania, który posiadał 
pewne ograniczenia już na poziomie założeń.

Koncentrował się na powtórzeniach, a nie na innowacji.

Właśnie! Bardzo dobrze. Jego genialny oponent – Rudolf Arnheim – zajmował 
się sztuką w ramach psychologii postaci (Gestalt). Był pierwszym teoretykiem 
Gestalt, który zrozumiał, że siła jest widoczna. Patrząc na coś, jesteśmy w sta-

nie ocenić, czy jest to dobrze wyważone, czy też stosuje siłę wobec czegoś in-
nego, dostrzec wielkość siły przekazywanej przez jeden obiekt kolejnemu. To 
był oryginalny wkład Arnheima do teorii. Przed nim Gestaltowcy uważali, że 
istnieją siły w mózgu odpowiedzialne za tworzenie statystycznych wizerunków 
[percepts], ale dopiero pod jego wpływem zrozumieli, że te wizerunki zawiera-
ją bezpośrednią percepcję sił. 
Rozłóżmy teorię Gestalt na części. Psychologia Gestalt skupia się na teorii 
grup. Postrzegamy ............. jako kropki zgrupowane w linię. Gestaltowcy opi-
sali zasady grupowania, ale nie wiedzieli, na czym polega mechanizm, który 
jest za to odpowiedzialny. Nie wiedzieli na przykład, dlaczego zbiór kropek 
zgrupowanych w rząd postrzegamy jako linię ciągłą. Zastanawiali się na tym, 
co można grupować – czarne obiekty można grupować, białe obiekty można 
grupować, przedmioty blisko siebie położone można grupować. Ale nie wie-
dzieli, czym jest grupowanie.
Wydaje mi się, że już znaleźliśmy na to odpowiedź, bardzo prostą. Wyobraź so-
bie, że patrzysz na wykres złożony z 10 punktów ułożonych jeden nad drugim, 
przez które przechodzi krzywa wznosząca się łukiem w prawo – jak parabola. 
W takim przypadku grupa poszczególnych punktów tworzy funkcję ciągłą. 

niewidome dzieci lubią rySować Tak Samo jak 
dzieci widzące. Sprawia im To Taką Samą frajdę
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Postrzegasz ciągłość, ponieważ 10 poszczególnych punktów wyzwala funkcję 
ciągłą, a ta sugeruje, co mieści się pomiędzy tymi punktami. 
Skoro punkty wywołują wrażenie ciągłości, to za ich pomocą możemy uka-
zywać to samo, co przy użyciu linii ciągłej. Stanowi to także odpowiedź na 
pytanie, dlaczego zarówno punkty, jak i linie ciągłe są w stanie przedstawiać 
ciągłe krawędzie i płaszczyzny. Właśnie to odkryli twórcy rysunków naskal-
nych. Tego samego odkrycia dokonaliśmy w przypadku postrzegania wzro-
kiem i dotykiem. Niewidomi używają wykropkowanych linii, by przedstawiać 
ciągłe krawędzie obiektów.

Czy to właśnie widzimy w rysunkach Eşrefa Armağana? Prace tego niewidome-

go od urodzenia tureckiego artysty, z którym od jakiegoś czasu współpracujesz, 

były prezentowane między innymi na Manifesta 8 w ubiegłym roku.

Eşref potrafi rysować, używając linii zarówno przerywanych, jak i ciągłych. Przy 
czym linie przerywane służą mu do oznaczania ciągłych krawędzi powierzch-
ni. Teraz rozumiemy ograniczenia teorii schematów Gombricha i teorii Gestalt 
określającej zasady grupowania. W ciągu ostatnich kilku lat wyprzedziliśmy obie 
teorie. Dziś rozumiemy to, czego nie pojmowali ani Arnheim, ani Gombrich – 
jak analogicznie do artystów w jaskiniach niewidomi obrazują obiekty.

elemenTy, jakich używamy najczęściej Tworząc 
obrazy – linia czy krawędź – Są wSpólne dla 
wzroku i doTyku

Jak więc brzmi odpowiedź?

Mechanizm jest wyzwalany przez punkty, linie ciągłe i krawędzie powierzchni. 
To bardzo proste. W głębi systemu percepcyjnego znajdują się komórki ner-
wowe. Załóżmy, że te komórki są pobudzane przy odbiorze dwóch bodźców 
– powiedzmy dwóch punktów ulokowanych w zasięgu sąsiadujących ze sobą 
pól recepcyjnych w oku lub dłoni. Wyobraź sobie każdy punkt * umieszczony 
dokładnie w centrum pola recepcyjnego. Taka komórka dwu wejściowa umoż-
liwia dostęp do następnej komórki, która jest pobudzana, gdy mamy do czy-
nienia z trzema, czterema lub pięcioma punktami po kolei. 
Można pobudzić komórkę dwu wejściową za pomocą dwóch punktów  *    *  ,  
tak samo jak za pomocą linii ciągłej ____________ , która pokrywa ośrodki pól 
receptywnych. Komórka uruchamia się też za pomocą krawędzi powierzchni, 
jeśli tylko pokrywają te same ośrodki. Wszystkie one pasują w ten sam sposób 
do sensorycznych pól receptywnych.
Pochodzenie obrazów spowodowane jest trzema czy czterema różnymi rzecza-
mi, które wyzwalają ten sam fizjologiczny mechanizm. Dlatego linie przerywa-
ne są odpowiednikiem linii ciągłych, np. w reprezentacji krawędzi. Oczywiście 
teraz powinniśmy zapytać, dlaczego ta reprezentacja jest jednostronna? Linia 

przerywana przedstawia ciągłe krawędzie powierzchni, ale ciągłe krawędzie 
nie przedstawiają linii przerywanej! Odpowiedź brzmi: percepcja funkcji cią-
głej jest uruchamiana przez punkty, ale nie ma konkretnego zestawu punktów, 
który mógłby zostać uruchomiony przez postrzeganie ciągłej krawędzi.
Zdecydowanie, mamy pojęcie o podstawach mechanizmu reprezentacji obra-
zowej, na który natknęli się artyści jaskiniowi. Im należy się chwała za to od-
krycie.

W tekście towarzyszącym wystawie Eşrefa napisałeś: „Aby zrozumieć Eşrefa, 

muszę zrekonstruować historię sztuki”. Powiedziałeś również, że do chwili 

obecnej miałeś kilka sporów z historykami sztuki. Na czym one polegały?

Należy zauważyć, że w historii sztuki brakuje zadawania pytań. Historycy sztu-
ki po prostu nie zadają pytają o to, co w ogóle umożliwia sztukę.

To przypomina wypowiedź Henri Bergsona na temat dobrych pytań, którymi są 

jedynie te, które już zadano. Odpowiedź ma mniejsze znaczenie. Jeśli możesz 

zadać pytanie, ona już istnieje. 

To wspaniałe. Oto pytanie: „Co może oznaczać linia w rysunku?”. Zadziwiające 
jest to, że żaden historyk sztuki do tej pory go nie zadał. Ujmijmy to w inny 
sposób: „Co na temat linii odkrył artysta jaskiniowy?”. Antropolodzy zadawali 
pytania o to, czy sztuka jaskiniowa była częścią rytuału religijnego, czy miała 
związek z łowiectwem. Nigdy nie zadano natomiast pytania o podstawowe na-
rzędzia jaskiniowych artystów.
Drugi z problemów wynika z błędnej interpretacji perspektywy i przestrzeni. 
W pewnym momencie zaczęto traktować perspektywę jako umowną konwen-

eşref Armağan, Wtyczka/Plug, rysunek kreską ciągłą
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cję. Najprawdopodobniej miało to związek z wpływem Piero della Francesca, 
który wypracował bardzo dobrą teorię jak tworzyć obraz – za to bardzo złą 
teorię dotyczącą percepcji obrazów, a jeszcze gorszą o powiązaniach pomiędzy 
percepcją a perspektywą. W rezultacie historycy sztuki znaleźli się pod wpły-
wem teorii kultury, z której wynikało, że perspektywa to po prostu konwencja, 
arbitralny wynalazek.

Jak Erwin Panofsky?

On oraz wielu innych. Dużo z tego, co napisał o perspektywie, jest całkowi-
cie racjonalne, w szczególności akcent stawiany na ogniskowej. Metaforyczny 
użytek ze znikającego punktu jest trafny i bardzo pomysłowy. Jednak jedno 
słynne metaforyczne użycie nie sprawia, że perspektywa jest konwencją. Mu-
simy odnaleźć wiele dosłownych jej zastosowań. Uważam, że badania, które 
mają obecnie miejsce, są niezwykle obiecujące i bardzo odkrywcze. Dotarli-
śmy do punktu, gdzie jesteśmy bardzo blisko, aby stworzyć solidną teorię per-
spektywy.
Podsumowując, oto tematy konfliktów z historykami sztuki:
- spór o brakujące pytania,
- spór o złą interpretację perspektywy,

ptak. Co w tym układzie robi to ptaszysko? Mówi nam się, że Duch Świę-
ty jest osobą, ale przedstawiany jest jako ptak. To osobliwe. Czasem Trój-
ca jest przedstawiana za pomocą trzech głów wynurzających się z worka. 
Straszne! Niezręczne! W rezultacie widzimy, że pierwotna formuła była 
metaforyczna, ale jeśli starasz się dokonywać przekładu z języka na obraz  
w sposób dosłowny, trzy głowy wystające z jednego ciała wyglądają ok-
ropnie.
Podsumowując, musimy przemyśleć złe i dobre metafory, teorię perspektywy 
i kwestię roli linii.
Wracając do Eşrefa. Czy ktokolwiek powiedział mu, czym jest perspektywa?

Jestem przekonany, że słyszał ludzi mówiących, że przedmioty oddalone wy-
glądają na mniejsze. Oczywiście wszystkie dzieci prędzej czy później dowia-
dują się o tym zjawisku i muszą osiągnąć wiek 10 lub 11 lat, aby wykorzystać 
tą wiedzę. Eşref z pewnością nie tylko słyszał o perspektywie, ale też zaczął 
zadawać pytania na jej temat. Muszę uważać, żeby za każdym razem dawać 
mu nowy problem do rozwiązania, a nie jedynie powtarzać takie, na które ma 
on już gotową odpowiedź. Mam na myśli zagadki, które nie są jeszcze rozwią-
zane. Eşref jest w stanie wynajdywać rozwiązania perspektywiczne. Nikt go 
tego wcześniej nie uczył, chociaż musiał rozmawiać z kimś o ogólnym pojęciu 
perspektywy i musiał zadawać pytania jej dotyczące. Ale oczywiście nawet wi-
dzące osoby, które posiadają tę wiedzę, często nie potrafią rysować zgodnie 
z perspektywą. Znaczące jest to, że wiele rysunków perspektywicznych Eşre-
fa byłoby odrzuconych jako błędne przez osoby widzące. Są one narysowane 
zgodnie z perspektywą, jednak dla widzących zdają się one błędne. To niezwy-
kle ciekawe i warte namysłu odkrycie.
Przez setki lat uważano, że będziemy musieli nauczyć niewidomych czy-
tać obrazy, natomiast nie brano pod uwagę, że oni potrafią spontanicznie  
i poprawnie rysować. Do późnych lat XX wieku jedynym uczonym, który był 
najbliżej uświadomienia sobie tej możliwości, był wielki Denis Diderot. Jednak 
przedstawił on niewidomego, który opisywał dotykane kształty. Możemy dziś 
pójść nieco dalej. Rewolucja w teorii sztuki jest przed nami.

JOHN M. KENNEDY 

(ur. w 1942 r. w Belfaście) – wychowany w jednej z bardzo niewielu rodzin unitariańskich w Irlandii Pół-

nocnej. Uczęszczał do Royal Belfast Academical Institution i Queen’s University w Belfaście, gdzie rozwi-

jał swoje umiejętności w dziedzinach takich jak szermierka, teatr i śpiew. Uzyskał doktorat z percepcji 

na Cornell University i wkrótce potem rozpoczął badania osób niewidomych jako adiunkt na Uniwersy-

tecie Harvarda. Jest członkiem Kanadyjskiego Towarzystwa Królewskiego i Centrum Studiów Zaawan-

sowanych w Berlinie. Od 2008 roku wykłada na Uniwersytecie w Toronto.

www.scar.utoronto.ca/~kennedy

WIęCEJ O NIEWIDOMYM ARTYśCIE TuRECKIM EşREFIE ARMAğANIE: 

www.esrefarmagan.com

w hiSTorii SzTuki brakuje zadawania pyTań. 
hiSTorycy SzTuki po proSTu nie zadają pyTań o To, 
co w ogóle umożliwia SzTukę

- spór o potrzebę systematycznego uporządkowania idei metafory.
Wiele osób twierdzi, że w tym czy innym przedstawieniu mamy do czynie-
nia z metaforą. Brakuje jednak systematycznego przemyślenia, jakie meta-
fory są możliwe w obrazach, a jakie nie będą działać. To pytanie nie zostało 
wystarczająco mocno postawione, a powinno zostać rozwinięte. Możemy 
uznać, że mamy doskonałe przykłady metafor, które działają, i takich, które 
są rażące. Niezwykłe jest to, że metafory, które są czytelne dla widzących, 
są również możliwe do odczytania dla niewidomych. Mogą oni tworzyć 
czytelne dla widzących obrazowe metafory. Obie grupy mają wspólny ze-
staw zdolności dotyczących zarówno metafor, jak i obrazów, i podobnie 
jak linia i perspektywa metafora nie jest konwencją. Niektóre ze sposobów 
obrazowania, które zrywają z dosłownym przedstawieniem, przekazują te 
same idee niewidomym i widzącym, doświadczonym i niedoświadczonym 
oraz naiwnym i wyrafinowanym. Nie wiemy jeszcze, dlaczego tak się dzie-
je, wiemy natomiast, że ich oddziaływanie jest uniwersalne. Musimy więc 
odnieść się do tego odkrycia.
Podam przykład nieczytelnej metafory. Wiele osób z marnymi i dziwacz-
nymi czasem efektami próbuje przedstawić Trójcę Świętą: Ojciec, Syn oraz 
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miasto jako 
konstrukcja 

akustyczno- 
-kinetyczna

Hałas jest dLa mNie częścią kONstruującą miastO, tO eLemeNt, 
któreGO Nie mOżNa wymazać. w tej sytuacji trzeBa się OdNa-
Leźć, pOszukać spOsOBu, który umOżLiwi wykOrzystaNie Hałasu.  
z kasią krakOwiak, artystką pOsłuGującą się dźwiękiem, ekspe-
rymeNtującą z różNymi aspektami kOmuNikacji, rOzmawia eweLi-

Na BartOsik

praktyki artystyczNe

Kasia Krakowiak, Gateways, tallin, 2011
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Jak słuchasz miasta?

Zatykam jedno ucho.

Pytam cię o to, bo ciekawi mnie, jak traktujesz dźwięki pochodzące z miasta. 

Zdarza ci się spacerować ulicami w słuchawkach? 

Kiedy słucham miasta, to jak ci mówiłam, zatykam jedno ucho i dzięki temu 
dokonuję pewnej selekcji. Miasto jest dla mnie muzyką i kiedy zatykam uszy, 
zamieniam szum na jakieś struktury muzyczne. Podchodzę do dźwięku bardzo 
minimalistycznie i jeśli słucham miasta, to słucham tylko jego – nie słucham 
muzyki. Muzyki słucham tam, gdzie mieszkam – gdzie nie ma żadnych innych 
dźwięków. Selekcja w ramach kontaktu dźwiękowego jest dla mnie absolutnie 
ważna. Staram się być w tym radykalna: jeśli rozmawiam z jedną osobą, to roz-
mawiam tylko z nią – nie rozmawiam w grupie. Ograniczam sytuację. Miasto 
wywołuje we mnie taką postawę. To, w jaki sposób jest obecne, jakie jest agre-
sywne, sprawia, że ja też zaczynam taka być. Muzyka w mieście nie jest tym, co 
mnie pobudza czy wywołuje we mnie jakiś rodzaj emocji.

Czyli miasto jest dla ciebie zupełnie osobnym dźwiękowym światem?

Traktuję miasto jako pewien rodzaj konstrukcji akustyczno-kinetycznej. 
Dźwięk w mieście podróżuje między budynkami. Jednocześnie miasto jest 
niezwykle intensywnym dźwiękowym światem i dlatego nie wyobrażam sobie, 
by wprowadzić do niego dodatkowy element w postaci muzyki. Mam specy-
ficzną relację z miastem: to jest dla mnie walka, ale w sensie pozytywnym – 
zmaganie się, ale też poznawanie poprzez m.in. selekcję.

Przygotowujesz bardzo ciekawy projekt terapeutyczny wykorzystujący miejski 

hałas. Polega na założeniu, że w miejscach, w których hałas jest wyjątkowo in-

tensywny, np. w tunelach drogowych, hałas staje się ciszą, możemy się w nim 

schować. Dźwiękowa destrukcja, która nas otacza, paradoksalnie umożliwia 

nam odzyskanie równowagi emocjonalnej. Jak to według ciebie działa? Jak opi-

sałabyś naturę tej sytuacji?

Po pierwsze dużo rozmyślam ostatnio o tym, czym jest hałas w mieście i do-
szłam do wniosku, że jestem przeciwna krytyce i negatywnym wypowiedziom 
na temat zanieczyszczenia hałasem. Hałas jest dla mnie częścią konstruującą 
miasto, to element, którego nie można wymazać. Mam poczucie, że trzeba się 
w tej sytuacji odnaleźć, poszukać sposobu, który umożliwi wykorzystanie ha-
łasu. Zrozumiałam niedawno, że krzyk jest dla mnie rzeczą intymną. W mo-
mencie, kiedy tworzę sobie idealne warunki, tzn. dopiero gdy jestem pewna, 
że nikt mnie nie słyszy – mogę zacząć krzyczeć i oczyścić się. Można by mi 
zarzucić, że produkuję kolejny hałas, ale tak nie jest. Chodzi nie tylko o kwe-
stię skali. Myślę, że bardzo istotna jest umiejętność odnalezienia się w sytuacji 
otoczenia. Wyznaczyłam kilka miejsc w Warszawie, gdzie poziom hałasu prze-
kracza 90 decybeli. Według badań przebywanie w takich miejscach powoduje 
trwałe uszkodzenie mózgu. Chcę zaznaczyć je w sposób graficzny, by różne 
osoby mogły tam przyjść w różnych sytuacjach. Do współpracy zaprosiłam 
grafika i typografa Mariana Misiaka. Uznaliśmy, że bardzo interesujące jest to, 
by przy projektowaniu znaku dla tych lokalizacji nie używać kategorii miejsca, 

ale raczej sytuacji czy też konkretnego stanu. Finalnym elementem projektu 
będzie niemy film dokumentujący krzyk różnych osób.

Ten projekt to dla ciebie rodzaj komentarza do tego, czym dziś stał się miejski 

hałas?

Moja propozycja ma być rodzajem gry z problemem: stosując powierzchownie 
przyjazną formę, chciałam pokazać błędy w konstrukcji miasta, brak pomysłu 
na dźwięk w mieście. Hałas jest obecnie stałym elementem naszego życia, ale 
jednocześnie ma fatalny wpływ na przykład na ptaki żyjące w mieście – cza-
sem pod wpływem hałasu pękają im serca.
Bardzo ważne dla mnie w tym projekcie jest też zwrócenie uwagi na hałas tła 
i ogólnie na zjawisko, które towarzyszy nam od niedawna, czyli nieustanny 
szum. Gdyby go zlikwidować, czułabyś się jak w Teatrze Telewizji. Dlaczego 
Teatr Telewizji wydawał się tak dziwaczny i sztuczny? No właśnie dlatego, że 
nikt nie dogrywał tam szumu tła, czyli dźwięków sprzętów, ulicy itp. I to jest 
ciekawe, jak temat szumu tła musiał się rozbudować we współczesnym prze-
myśle filmowym, by film stał się bardziej wiarygodny.

Czy widzisz inne sposoby wykorzystania miejskiego szumu tła? W swoim projek-

cie pokazujesz, jak zanurzając się w miejski hałas, można stać się jego uczestni-

kiem. Jak jeszcze pokazujesz oddziaływanie hałasu?

Podczas ostatniej Nocy Muzeów w Galerii Foksal (kuratorka: Monika Wey-
chert – Waliszko – przyp.red.) pokazałam projekt „Who Owns The Air (…)” , 
wykorzystujący zapis ptasiego zaśpiewu. Ptaki żyjące w mieście, żeby porozu-
mieć się ze swoim stadem, próbują zagłuszyć miejski szum, zagłuszając siebie, 
i w efekcie zaczynają fałszować. To jest smutne zjawisko, które podkreśliłam 
dodatkowo poprzez odwrócenie porządku dnia i nocy. Późnym wieczorem 
odtwarzałam dźwięki śpiewu ptaków funkcjonujących wyłącznie przed zacho-
dem słońca. Dodatkowo zamieniłam funkcję mikrofonu na głośnik, a cały sy-
stem owinęłam w siatkę do łapania ptaków. Ptaki dzienne, zapadając w sen po 
zmroku, są zupełnie bezbronne. Chciałam pokazać ich nieprzystosowanie, ale 
też wykluczenie i samotność, którą powoduje uniemożliwienie komunikacji. 
Ten projekt nie jest tylko o tym, że miasto i cywilizacja wkracza w świat zwie-
rząt – to jest poboczna sprawa, o której wspominałam wcześniej. „Who Owns 
The Air (…)” opowiada właśnie o braku komunikacji. Industrialne dźwięki 
powodują zakłócenia, które uniemożliwiają normalną rozmowę – idąc ulicą, 
musisz krzyczeć, żeby osoba obok mogła cię usłyszeć. Dlatego niezwykle waż-
ne jest dla mnie poszukiwanie miejsc ciszy.

Inny twój projekt dotyczy miasta California City. Opowiada fascynującą historię 

człowieka, który powołał do życia miasto, które nie istnieje, a jednak jest. Opo-

wiedz więcej o tym dziwacznym, paradoksalnym miejscu.

Kilka tygodni temu ktoś zapytał mnie, co zrobiłam w ubiegłym roku. I pierw-
szy raz w życiu nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie. Uświadomiłam so-
bie, że przez ten czas zajmowałam się tematami, które absolutnie nie istnieją 
na Ziemi, tzn. zjawiskami, które bardzo mocno towarzyszą znikaniu. To było 
niesamowite uczucie, bo rok 2010 naprawdę dla mnie zniknął. Przez pierwsze 
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postanowił kupić tu fragment pustyni Mojave i zbudować miasto. Obszar 
kilkuset hektarów podzielił na dzielnice, ulice i malutkie działki, na których 
można było wybudować dom na planie 30 m2 – taki był rządowy projekt ame-
rykańskiego domu po wojnie w Wietnamie. Na tym fragmencie pustyni po-
wstało jeszcze więzienie (funkcjonuje to dziś), sztuczne jezioro, które miało 
kierunkować uwagę na obecność wody w tej okolicy, lotnisko i hotel. 

Jak Mendelsohn uwodził swoich klientów, zachęcał do kupienia działki?

Przywoził ich na miejsce samolotem i zapraszał do swojego hotelu. Rano sie-
dząc nad tym sztucznym jeziorem, które wyglądało oczywiście jak naturalne, 
mogli sobie poczytać lokalną gazetę, którą stworzył sam Mendelsohn. Wszyst-
kie drogi były oczywiście nieuzbrojone, nie było tam wody ani prądu, ale dzięki 
swoim zręcznym manipulacjom udało mu się sprzedać całą pustynię w ciągu 
trzech miesięcy. A potem zniknął. Do dzisiaj poza drogami, które wyglądają 
niesamowicie z lotu ptaka, niemal nic tam nie ma. To niezwykłe miejsce. Kie-
dy tam docierasz, mijasz tablicę California City, a potem przejeżdżasz wzdłuż 
kolejnych nazw ulic, przy których nikt nie mieszka. Jest sama sytuacja: czujesz, 
że coś miało tutaj powstać, ale tego nie ma.

Czy ktoś obecnie próbuje zagospodarować tę przestrzeń?

Tak. Działa tu grupa ludzi, która ciągle wierzy, że to miasto powstanie, którzy 
budują tutaj dzielnicę. Na stronie ILoveCaliforniaCity.com walczą o to, by ich 
miasto nie znalazło się na liście tzw. failed projects – nieudanych projektów 
porażek. Michael Benvins, który jest członkiem ten grupy, powiedział mi, że 
co roku na Święto Dziękczynienia spontanicznie, bez jakiegoś konkretnego 
powodu, przyjeżdża tu 18 a czasem nawet 60 tysięcy ludzi z namiotami. To 
miasto powstaje tak naprawdę właśnie wtedy, tylko na jedną noc. Zrobiłam 
zdjęcie dokumentujące to tymczasowe miasto.

Projekt dotyczący miasta California City jest o znikaniu, a w kolejnym projek-

cie Zona del Silencio opowiadasz o ciszy. Oba projekty rozgrywają się Meksyku,  

w bardzo niewielkiej odległości. Czy coś jeszcze je łączy?

Idea projektu Zona del Silencio wyłoniła się z dziwnego statusu miasta Ca-
lifornia City. Tworząc ten projekt, podążałam tropem miejsc, które istnieją  
i nie istnieją – podobnie jak rok 2010, który nie istnieje w mojej świadomości. 
Miasto California City było pierwszym miejscem, które miało wycięty jakiś 
parametr. Tak jest też z Zona del Silencio. To istniejący naprawdę obszar, który 
nazywany jest „czarną dziurą”, ponieważ na tej przestrzeni nie działają żadne 
sprzęty nadawcze ani odbiorcze. To miejsce, w którym – jak mówi sama na-
zwa – jest cisza i szum tła, o którym rozmawiałyśmy. Jednak szum tła Strefy 
Ciszy działa w zupełnie inny sposób: w świadomości istnieje jako cisza, nikt 
cię nie zakłóca, nikt cię nie kontroluje, nie bada twojej obecności. To jest szale-
nie ciekawe. Równie interesującym aspektem Zony jest fakt, że na tym terenie 
magnetyka Ziemi jest bardzo zaburzona, tzn. kompas absolutnie wariuje, nie 
sposób określić, gdzie jest północ.
Zona del Silencio jest dla mnie interesująca w kontekście metaforycznym – 
osobistej potrzeby ciszy. Takiej „strefy ciszy” poszukuję w różnych innych 

miesiące zeszłego roku zajmowałam się właśnie tym projektem. Jego realizację 
będzie można obejrzeć 3 czerwca w ramach wystawy Poszliśmy do Croatan 
przygotowanej przez CSW Znaki Czasu w Toruniu, później w Hartware Me-
dienKuntVerein w Dortmundzie. Kuratorami wystawy w CSW będą Daniel 
Muzyczuk i Robert Rumus. California City to miasto znajdujące się w północ-
nej części Kalifornii. W latach 60. pewien Czechosłowak, Nathan Mendelsohn, 

Kasia Krakowiak, California City, Kalifornia, 2011
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w BWA w Tarnowie. Ta wystawa będzie podsumowaniem mojego zniknięcia 
w 2010 roku.

Będziesz ukrywać nadajniki także podczas realizacji swojego kolejnego projek-

tu – tym razem w Tallinie. Twoją audycję będzie można przypadkowo „złapać” 

przy przejściach dla pieszych i miejscach związanych z komunikacją. Wystawa 

Gateways w Muzeum Kumu jest właśnie o tym – o problemie komunikacji.

Tak naprawdę Gateways dotyczy jeszcze dwóch zagadnień: programowania  
i mapowania. Chodziło o zadanie sobie pytania o to, czym jest brama, przejście. 
Jeden z artystów umieścił na dachu hotelu teleskop, który wskazywał znajdu-
jące się w okolicy muzeum punkty, gdzie działa Wi-Fi, by potem pokazać, jak 
obszary ich zasięgu zazębiają się. 
Na wystawie można było zobaczyć też instalację Jenny Marketou, której spo-
sób myślenia o działaniach artystycznych jest dla mnie ważny. Uważam, że 
użycie bardzo zaawansowanej technologii w sztuce nabiera sensu w kontekście 
polityczno – społecznym. Swoją instalację na wystawie w Tallinie Jenny wyko-
nała z przymocowanych do ziemi balonów wypełnionych helem. Ich ruch pod 
wpływem wiatru tworzył różne struktury lokalizacji, a dynamikę zmian obra-

aspektach mojego otoczenia. Paradoksalne jest to, że mimo że byłam w Mek-
syku, nie mogłam tam pojechać z powodu czyhającego zagrożenia. Dźwięki do 
projektu Zona del Silencio musiałam więc nagrywać wokół tego obszaru. Do 
współpracy zaprosiłam Agnieszkę Obszańską. Było to dla mnie szalenie ważne 
ze względu na kontekst innego mojego projektu – radio all.FM, dla którego 
tworzę audycje, które rozpuszczam na wszystkich częstotliwościach jedno-
cześnie w niewielkim dystansie od siebie, tak, by móc obserwować odbiorców. 
Zona del Silencio to taka komunikacyjna czarna dziura. Działa podobnie jak 
moje radio – zajmuje całą przestrzeń.

Co to znaczy, że szukasz Zony del Silencio w swoim otoczeniu?

Mexico City jest uznawane za najgłośniejsze miejsce na ziemi, jego miesz-
kańcy wytwarzają wręcz niemożliwą do wyobrażenia ilość dźwięków. Hałas 
bombarduje cię tu z każdej strony, dlatego potrzeba ciszy dla osoby z zewnątrz 
jest tu tak duża. Projekt Zona del Silencio jest rodzajem walki o przestrzeń 
audialną i dodatkowo – podobnie jak California City, pokazuje niemożliwość 
dokumentacji niektórych miejsc, np. znikających miast Majów, którzy wierzą, 
że fotografia kradnie im duszę. Działając na zasadzie opozycji będę odtwarzać 
niezwykle głośny kakofoniczny dźwięk – tylko w ten sposób mogę zwrócić 
uwagę na brak ciszy, badać to, co wokół. Nie interesuje mnie wykorzystywanie 
doświadczeń naukowych i przekładanie ich na język sztuki – chcę jedynie po-
wiedzieć o mojej potrzebie ciszy. Myślę, że ciekawa jest też forma, do której ten 
projekt zmierza: część dokumentacyjna (dźwiękowa) będzie istniała w bardzo 
specyficznej formie internetowej. Projekt nie zakłada użycia jakiegokolwiek 
obrazu wizualnego, będzie tylko dźwięk.

Tworząc ten projekt, zauważyłaś, że intuicyjnie próbujemy nawiązać kontakt 

wzrokowy ze źródłem dźwięku. Ty zaś komplikujesz sytuację komunikacyjną, 

ukrywając nośniki dźwięku. Co chcesz dzięki temu uzyskać?

Próba nawiązania kontaktu wzrokowego z głośnikiem jest oczywiście pod-
świadomym poszukiwaniem kontaktu z nadawcą. Poszukujemy zawsze kon-
trapunktu czy też płaszczyzny komunikatu. Postanowiłam ukryć nadajniki, 
ponieważ kamuflaż jest częścią mojej strategii. Staram się zwracać uwagę na 
każdy detal formy, który może rozproszyć odbiorcę. Chciałam przez to dzia-
łanie podkreślić efemeryczny charakter mojego projektu. Wydaje nam się, że 
radio czy telewizja jest z zasady narzędziem komunikacyjnym, ale tak nie jest. 
To relacja władzy: ja mówię, ty słuchasz. Wykorzystuję władzę, jaką mają me-
dia, zwracając szczególną uwagę na fakt nadużycia. Stworzona przeze mnie 
przestrzeń to rodzaj zaprojektowanej relacji między źródłem dźwięku a prze-
strzenią odsłuchową – polem rezonansowym, do którego można wejść.

Jaką formę ma ta przestrzeń?

Zona del Silencio to obiekty do słuchania. Mój projekt skoncentrowany jest na 
potrzebie zwrócenia uwagi na sferę audialną, która dziś przejmuje niesamo-
witą ilość zakłóceń. Ale o układzie przestrzennym będę mogła opowiedzieć 
za kilka miesięcy, kiedy przygotuję wspólnie z kuratorką projektu, Agniesz-
ką Pinderą, finałową realizację Zona del Silencio, które będzie prezentowana  

zrozumiałam niedawno, że krzyk jeST dla mnie 
rzeczą inTymną. dopiero gdy jeSTem pewna, że 
nikT mnie nie SłySzy – mogę zacząć krzyczeć

zowały kompozycje obrazów wideo (m.in. zdjęcia z manifestacji), które Jenny 
na żywo projektowała z budynku muzeum. W trakcie trwania performance’u 
jeden z balonów odleciał, zaburzając na stałe fragment projekcji. Ten moment 
jest mi bardzo bliski.

Punktem wyjścia dla twojej instalacji było marzenie Estończyków o kanale łą-

czącym ich kraj ze Skandynawią, z którą czują się związani bardziej niż z Rosją. 

Ale punkt dojścia okazał się zupełnie inny, bardziej uniwersalny.

W budynku muzeum umieściłam w zwykłej siatce z taniego marketu nadajnik 
odtwarzający audycję zawierającą dane statystyczne na temat wody. Użyłam 
tam informacji między innymi o tym, że kobieta składa się z większej ilości 
wody niż mężczyzna, o tym, ile zużywamy dziennie wody, jaki jest udział po-
szczególnych państw w procesie zanieczyszczania Bałtyku. Ale poruszyłam  
w niej też temat komunikacji, braku komunikacji czy transportu, rozumianego 
jako transport myśli, informacji. Maarit Puhm, która była moim głosem w tej 
audycji, z tych wszystkich liczb i listy zdań, słów, które dla niej przygotowałam, 
stworzyła bardzo osobistą opowieść o jej własnych pragnieniach.
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W swoich audycjach zawsze wykorzystujesz statystyki jako rodzaj cytatów rze-

czywistości. Wiadomo, że konkretne liczby dostosowane są do z góry założonej 

normy, konkretnego oglądu rzeczywistości. Ale ty obok suchych danych z roczni-

ków umieszczasz wypowiedzi bardzo intymne. Chodzi ci o to, żeby twój odbior-

ca miał poczucie uczestnictwa w czymś większym, w jakiejś wspólnocie?

Między innymi, ale też zestawiając bardzo osobiste stwierdzenia z informacją 
statystyczną, na początku budujesz kontrast między indywidualną perspekty-
wą i masą i decydujesz, która z nich bardziej cię dotyczy. Tak naprawdę jesteś 
uwikłana w oba sposoby widzenia, ale bliższy kontakt odczuwasz z tym osobi-
stym. Kiedy mówię: chce mi się pić, a zaraz potem słyszysz, ile osób dziennie 
umiera z pragnienia, to bardziej interesuje się, że to ty odczuwasz pragnienie, 
a wokół ciebie jest tylko słona woda. Z mojego doświadczenia wiem, że zesta-
wianie ze sobą różnych wypowiedzi powoduje, że zawsze odbiorca opowiada 
się po którejś ze stron. Kiedy tak się dzieje, łatwiej mi na niego wpływać, zaczy-
na podążać za moim głosem.

Jaki jest więc twój stosunek do statystyk? To wdzięczny materiał do obróbki?

Myślę, że statystyki mają bardzo nijaką formę, która nas usprawiedliwia. Opie-
rając się na takich suchych danych, nie masz w ogóle kontaktu z informacją 
w nich zawartą. Ale można jej użyć tak, żeby ten indywidualny kontakt wy-
tworzyć. Miałam bardzo ciekawą rozmowę z kolegą, który uczestniczył w Ga-
teways. Opowiadałam mu o swoim radiu: o tym, jaki jest powód, dla którego 
robię moje audycje, mówiłam właśnie o emocjach, o tym, że nimi manipuluję. 
Opowiadałam o tym, jak buduję głosowi mojego radia całą stronę emocjonal-
ną. Mówiłam, że mój radio voice jest smutny, samotny, że podróżuje po pu-
stych przestrzeniach i nie może się z nikim skomunikować. 

To bardzo romantyczne, że chcesz dać swojemu głosowi życie. 

Jednym z elementów mojej instalacji na wystawie w Tallinie był performance 
na dachu muzeum. Trwał godzinę, czyli dokładnie tyle, ile kurs promu z Hel-
sinek do Tallina. Jako human anthena miałam na sobie całą konstrukcję nadaj-
nika, która wyglądała jak ładunek wybuchowy. Patrzyłam na horyzont, czułam 
na twarzy wiatr wiejący od morza i słuchałam swojej audycji, którą była cisza  
i delikatne wibracje fal radiowych. (śmiech) Ale tak poważnie, kiedy stałam na 
dachu i wsłuchiwałam się w ciszę, udało mi oderwać się od sytuacji, w której 
jestem i stworzyć sobie niewielki zasięg intymności. Wyobraziłam sobie wtedy, 
że jestem chmurą i zajmuję całą przestrzeń nade mną, odcięta od ziemskiej 
sytuacji. Osiągnęłam wtedy to, czego bardzo potrzebowałam, czyli dystans – 
dystans do działań w przestrzeni publicznej, które z zasady są nastawione wy-
łącznie na zewnątrz, tak jak głos radiowy istnieje wyłącznie dla odbiorcy. 

Powróćmy na koniec do tematu braku komunikacji. Myślisz, że poszukiwanie tej 

strefy ciszy, o której opowiadasz w swoim projekcie Zona del Silencio / Spocznij, 

wycięcie hałasu, może doprowadzić do zniwelowania problemu braku komuni-

kacji?

Możemy zrzucić odpowiedzialność na hałas, ale istota problemu tkwi w naszej 
konstrukcji jako ludzi. Myślę, że problem z komunikacją polega na niezrozu-

Plan miasta California, fot. Kasia Krakowiak

mieniu, i to na wielu płaszczyznach – nie mam na myśli komunikacji tylko  
i wyłącznie werbalnej. Myślę, że świat nie jest skonstruowany wokół tego, żeby 
się zrozumieć, że wszyscy mamy wspólny cel. Myślę, że nie ma wspólnych  
celów.

To nie brzmi zbyt optymistycznie.

Nie rozpatruję w braku komunikacji kategoriach negatywnych. Dążenie do 
całkowitego zrozumienia i ostatecznej oceny jest męczące. Zapomnieć o przy-
musie zrozumienia, to jak uwolnić się od pointy.

Katarzyna KraKowiaK 

(ur. 1980 r.) – była asystentką Mirosława Bałki w Pracowni Rzeźby na ASP w Poznaniu. Wykorzystuje 

przestrzeń Internetu oraz częstotliwości radiowe. Od kilku lat prowadzi mobilny projekt radia all.FM, 

polegający na zagłuszaniu eteru i emisji jednej audycji na wszystkich częstotliwościach jednocześnie. 

Brała udział w ponad dwudziestu wystawach grupowych i indywidualnych. Współtworzy interdyscypli-

narne warsztaty i projekty, m.in. warsztaty hakerskie w Zachęcie; współpracuje z liczną grupą naukow-

ców reprezentujących najróżniejsze dziedziny: od astronomii, przez ornitologię, po inżynierię mostów, 

tworząc m.in. projekt i książkę Słuchawy. Projektowanie dla ucha zrealizowane przez Bęc Zmianę w ra-

mach cyklu Ekspektatywa w 2009 roku. W ramach wystawy Nie ma sorry w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

(2008) zrealizowała audycję na temat hałasu – od tego czasu zajmuje ją problem braku komunikacji. 
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zachowania 
grupowe

my Nie mamy wiedzy, my tyLkO ułatwiamy dOświadczeNie, które 
mOżemy przekazać puBLiczNOści i każdej OsOBie, która się zjawi 
Na festiwaLu i Będzie cHciała uczestNiczyć w Naszym prOjek-
cie. O tym jak zwykłym LudziOm ułatwić partycypację w sztuce  
ze stefaNem kaeGi i LOLą arias, twórcami prOjektu Miasta Rów-

noległe, rOzmawia eweLiNa BartOsik

prOjekty miejskie

Dwie interwencje miejskie: Hotel Loli Arias i Fabryka Geraldo naumanna.
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Wasz projekt jest oparty na krótkich historiach opowiadanych przez zwykłych 

ludzi. Jak udało się wam zbliżyć do osób, z którymi pracowaliście? 

Lola Arias: Podczas każdej edycji Miast Równoległych, również tej w Warsza-
wie potrzebowaliśmy wielu osób, które wspomogły nas w budowaniu więzi 
między nami a uczestnikami projektu, w budowaniu mostów. Dlatego współ-
pracowaliśmy z tłumaczami, którzy robili coś więcej niż tylko przekład z jed-
nego języka na drugi. To oni pomagali nam zrozumieć cały kontekst sytuacji  
a także to, co ludzie, z którymi pracowaliśmy naprawdę mieli na myśli, uży-
wając określonych słów. To były osoby, które pomagały nam także na pozio-
mie dramaturgicznym. Oczywiście najważniejszą osobą był Igor Stokfiszewski, 
który pełni rolę dramaturga całego wydarzenia. 
W moim projekcie, Hotel, było coś bardzo osobistego. Pracowałam w nim  
z pokojówkami i bardzo interesowało mnie właśnie to, jak możesz zbliżyć się 
do kogoś, kogo nigdy wcześniej nie widziałeś. Tak naprawdę sposób, w który 
chcesz cię zbliżyć do kogoś może zadziałać lub nie. Często dzieje się to poza 
tobą. Czasami rzeczy bardziej intymne wolisz powiedzieć komuś zupełnie ob-
cemu niż przyznać się do niech przed sobą czy swoim najlepszym przyjacie-
lem. Dzieje się tak dlatego, że odpowiadasz wtedy na pytania, których nikt to 

wideo, które bardzo mnie wzruszyło. 
Widać tam, jak wskazuje drogę. Robi to  
w zupełnie inny sposób niż osoby, która 
widzą. Jej ruchy są bardzo mocno pod-
kreślone, zgeometryzowane.

Jako obserwatorzy z zewnątrz jesteście  

w stanie dostrzec więcej niuansów w za-

chowaniu uczestników waszych projek-

tów w każdym z krajów, w których do tej 

pory pracowaliście. Czy te różnice były wi-

doczne na każdym etapie realizacji Miast 

równoległych?

Stefan: Pierwsze różnice zauważyliśmy 
już na poziomie produkcji. W Berli-
nie możesz nacisnąć dzwonek do drzwi, 
wejść i porozmawiać o projekcie i ludzie 
znają ten typ projektów artystycznych, 
wiedzą, co masz na myśli.
W Buenos Aires ludzie byli często za-
skoczeni i zakłopotani: „Ale o co w tym 
chodzi? Jesteście artystami i co właściwie 
chcecie zrobić? To w ten sposób zarabia-
cie za życie?”. To było bardzo pomocne, 
bo w Buenos Aires kultura jest postrze-
gana jako coś bardzo dobrego dla wspól-
noty. W Zurychu reakcje były zupełnie 
inne. Większość osób mówiła, że robie-
nie sztuki w przestrzeni publicznej może 
okazać się bardzo skomplikowane, że 
każde miejsce pełni tam dokładnie okre-
śloną rolę; że pewne rzeczy są zakazane, 
że to co chcemy zrobić jest niebezpiecz-
ne. Warszawa z kolei okazała się bardzo 
gościnna i otwarta. Tutaj teatr coś zna-
czy, jest czymś bardzo cennym. W Zury-
chu bardziej liczą się pieniądze. Ale to są 
tylko nasze doświadczenia.

Co było dla was punktem wyjścia pod-

czas tworzenia koncepcji projektu? Jak 

podchodzicie do problemu globalizacji  

i homogenizacji? To dosyć ważny kontekst  

w projekcie Miast Równoległych.

Stefan: Nie wydaje mi się, że najwięk-
szym zmartwieniem wynikającym ze zja-
wiska współczesnej globalizacji jest to, że 

archiTekTura w dziSiejSzych miaSTach może 
wyglądać bardzo podobnie. zrozumieliśmy, że 
możemy użyć miejSc jako STanów w ramach 
konkreTnych miaST

warszawa 
– miasto 
równoległe
Z iGOreM stOKfisZeWsKiM, DrA-
MAturGieM WArsZAWsKiej eDyCji 
festiWALu MiAstA róWnOLeGŁe, 
rOZMAWiA AreK GrusZCZyńsKi

Jaki był klucz wyboru przestrzeni,  
w których będzie odbywał się festiwal?
Przestrzenie, a właściwie obiekty, 
dobierane były ze względu na ich ty-
powość dla tkanki miejskiej. Biblioteki, 
galerie handlowe, domy mieszkalne, 
hotele czy fabryki znajdują się w tkaż-
dym mieście. Lola Arias i stefan Kaeg 
– kuratorzy zdarzenia – chcieli, by arty-
ści w charakterystycznych miejscach 
poszukiwali niecharakterystycznych 
jakości. Zarazem wszystkie obiekty, 
w których odbędą się interwencje, są 
jak gdyby miastami w miastach: mają 
własne aleje, skwery, własne prawo, 
służby porządkowe i własne obyczaje. 
Dlatego mogą być znakomitymi 
mikrolaboratoriami badania naszych 
zachowań, z którego wnioski można 
by spróbować przełożyć na makro-
świat metropolii. 

Ten festiwal jest kalką, która jest 
przykładana do kolejnych miast. Czy i jak 
w związku z tym została uwzględniona 
specyfika naszego miasta? 
W założeniu kuratorów, polegają-
cym na przenoszeniu tych samych 
scenariuszy interwencji miejskich do 
następnych ośrodków, istnieje rodzaj 
prawdy o współczesnym świecie. 
Wbrew temu, co nazywasz specyfiką, 
wszystkie miasta są mniej więcej 
takie same. Zaś występujące w nich 
różnice zbyt często wykorzystywane 
są jako argument na rzecz pluralizmu 
rzeczywistości, który jest zaprawdę 
wątpliwy. Z drugiej strony nie da się 
zrobić projektu interwencyjnego nie-
uwzględniającego czegoś typowego 
dla danego miasta.  
Z tego napięcia pomiędzy możliwością 
zastosowania scenariuszy interwencji 
do wielu miast na świecie a tym, jak 
scenariusze te aktualizują się ze wzglę-

tej pory ci nie postawił. Bałam się, że pokojówki, z którymi pracowałam utrzy-
mają dystans i nie będą chciały ze mną rozmawiać. Okazało się, że bardzo chcą 
opowiedzieć mi swoją historię. I to było dla mnie bardzo zaskakujące.

W projekcie Dach pracujesz z niewidomą dziewczyną, Karoliną, która stojąc na 

dachu wieżowca, opowiada o Warszawie, w pewnym sensie jest przewodnikiem 

po tym mieście. Twoja rola jako tego, kto buduje więź była w pewnym sensie po-

dwójna. 

Stefan Kaegi: Zanim poznałem Karolinę, spotkałem się z kilkoma osobami 
niewidomymi z Polski. To było bardzo interesujące doświadczenie. Polacy są  
z reguły dosyć religijni, ale osoby niewidome tutaj są wyjątkowo zaangażowa-
ne. W pewnym sensie, jeśli nie widzisz, musisz wierzyć, że świat wygląda tak 
jak mówią ci inni. Przynajmniej dwóch niewidomych, z którymi się tu spotka-
łem mówiło mi, że są pielgrzymami. Karolina mieszka w Poznaniu, ale pocho-
dzi z Warszawy. Zna to miasto bardzo dobrze, co było dla mnie bardzo istot-
ne, bo mój projekt dotyczy pamięci o konkretnym miejscu. To jest dziewczyna  
z bardzo mocnym charakterem, jest też pierwszą kobietą, z którą współpra-
cuję przy tym projekcie. Karolina po jednym ze spotkań zostawiła dla mnie 
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miasta stają się coraz bardziej do siebie podobne. Poważniejszym problemem 
jest to, że prywatne firmy mają dziś większą władzę niż rządy państw, a pra-
wa pracownicze mogą być omijane dzięki możliwości współpracy tych firm  
z przedsiębiorstwami z krajów, w których nie musisz przestrzegać określo-
nych przepisów (outsourcing). Potraktowaliśmy zjawisko globalizacji jako fakt, 
przede wszystkim powstrzymując się od oceny. Postanowiliśmy posłużyć się 
określonymi okolicznościami jako punktem wyjścia. Jesteśmy twórcami tea-
tralnymi i sposób naszej pracy trochę różni się od działania na polu sztuki. Za-
wsze łatwiej jest stworzyć sytuację w pudełku sceny albo zadziałać w zamknię-
tym wnętrzu galerii. Uznaliśmy, że bardziej ekscytujące jest to, by spróbować 
bezpośrednio wpływać na strukturę miasta jako pewnego stanu i obserwować 
jak miasto się zmienia.
Lola: Poprzez nasze projekty nie chcemy walczyć z globalizacją, ale raczej ob-
serwować to zjawisko albo też ujawnić to, co już się dzieje. Jak w projekcie Ma-
riano Pensottiego Dworzec, w którym czterech pisarzy pochodzących z dane-
go kraju, siedząc na stacji kolejowej i patrząc na przechadzających się ludzi, 
tworzy na żywo różne historie. Te krótkie historyjki to zwykłe projekcje, które 
przecież już tam były. Dzięki tej instalacji możesz sobie uświadomić, że zawsze 
tworzysz w głowie różne domysły na temat ludzi, których obserwujesz, że za-
wsze ich oceniasz. Inny przykład to performance Centrum handlowe Gruppe 
LIGNA w centrum handlowym, dzięki niemu jeszcze lepiej uzmysławiasz so-
bie jak architektura kształtuje i wpływa na twoje ciało. Te projekty pozwalają ci 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat świata, w którym funkcjonujemy, uświa-
domić sobie zasady, według których musimy działać.

W ramach Miast Równoległych zajmujecie się też ludźmi wykluczonymi, ludźmi 

o których normalnie nie chce się rozmawiać ani ich zauważać. Czy każde społe-

czeństwo, w ramach którego pracowaliście inaczej definiuje tę grupę, czy to ra-

czej uniwersalna kategoria?

Lola: Przede wszystkim pokojówki (w dwóch krajach byli wśród nich także 
mężczyźni), z którymi pracowałam w każdym z krajów wywodziły/li się z tro-
chę innej grupy, miały/li różną przeszłość i aspiracje, a to miało wpływ na sto-
sunek to ich pracy. W Berlinie to były/li imigranci z krajów borykających się 
z problemami ekonomicznymi, czasem miały/li za sobą doświadczenie wojny. 
Pochodzili najczęściej z byłej Jugosławii czy Macedonii. Pokojówki z Argentyny 
i z Polski stanowiły/li grupę obcych w ramach własnego kraju, czyli byli to lu-
dzie, którzy przybywają z przedmieść wykonywać pracę, której nikt nie chce. W 
Buenos Aires i w Warszawie praca pokojówki daje całkiem dobrą sytuację – to 
nie jest najgorszy sposób zarabiania na życie. Pokojówki z tych miast (właściwie 
tylko kobiety) mieli w sobie dumę i pewną wdzięczność w stosunku do hotelu, 
w którym pracowały. Pytałam je: „Nie jesteś znudzona tym, że codziennie przez 
osiem godzin wykonujesz cały czas te same czynności?”. A te kobiety odpowia-
dały, że są szczęśliwe, że jutro też będą robiły to samo, że jutro też będą miały 
pracę do wykonania. Stała praca daje stabilizację w życiu i to jest coś cennego – 
zarówno w Polsce, jak i w Argentynie. Z powodu politycznej i społecznej sytua-
cji w każdej chwili możesz znaleźć się na marginesie. Kiedy z nimi rozmawiasz, 
zaczynasz rozumieć, dlaczego tak bardzo angażują się w swoją pracę.

Nie obawialiście się, że stosując ten sam 

scenariusz we wszystkich czterech kra-

jach może wam umknąć wiele aspektów 

sposobu życia w danym mieście i na te-

mat jego mieszkańców?

Lola: Taka była podstawowa idea, żeby 
przenosić konkretny pomysł, koncep-
cję, a nie odtwarzać ustaloną z góry 
akcję. Założyliśmy, że realizacja pro-
jektu – zarówno forma, jak i treść, bę-
dzie się zmieniać w określonej lokaliza-
cji. To było dla nas bardzo interesujące, 
jak idea może być przenoszona z jedne-
go kontekstu w drugi. Żeby móc to le-
piej widzieć, potrzebowaliśmy czegoś 
stabilnego. Inaczej w każdym z miast 
mielibyśmy zupełnie inny projekt. Tutaj 
określone założenia za każdym razem 
traktowane są w inny sposób i dlate-
go |w każdym przypadku projekt zna-
czy coś innego dla mieszkańców dane-
go miasta.
Stefan: Architektura w dzisiejszych 
miastach może wyglądać bardzo po-
dobnie. To pewien fakt i oczywiście nasz 
projekt jest reakcją na ten stan rzeczy. 
Jak już wspominaliśmy, zrozumieliśmy, 
że możemy użyć miejsc jako stanów  
w ramach konkretnych miast. To intere-
sujące, bo współcześnie wizerunek me-
tropolii czy całych państw budowany 
jest w zupełnie inny sposób. Tworzy się 
hasła typu: „Szwajcaria to miejsce, gdzie 
możesz zjeść pyszny ser” (śmiech), albo 
„Niemcy to kraj zaawansowanych tech-
nologii”. Pracując jako międzynarodo-
wa grupa artystów, pomyśleliśmy, że to 
by było bardzo interesujące, by nie trak-
tować tych czterech miast jako miejsc 
jedynych w swoim rodzaju, zupełnie 
wyjątkowych. Ja i Lola mamy już do-
świadczenie pracy w bardzo specyficz-
nym środowisku. Przygotowywaliśmy 
projekt w Sao Paulo, który dotyczył po-
licji w Brazylii. Podczas jego realizacji 
uświadomiliśmy sobie, że to by mogło 
okazać się ciekawe, by także w innych 

du na osobnicze właściwości Berlina, 
Buenos Aires czy Warszawy, wynikające 
z historii, polityki, kultury czy obycza-
jowości, może wyniknąć niezwykle 
interesujące pytanie o realne różnice 
w zglobalizowanej rzeczywistości.

Artyści, którzy biorą udział w Miastach 
równoległych, są zdystansowani, pomimo 
tego, że znają kontekst, nie znają przecież 
miasta, a swoim pomysłem chcą skoloni-
zować miejsca, które wcześniej skolonizo-
wały miasto. Czy ten proces opowiadania 
o mieście, badania jego struktur jest 
w tym przypadku możliwy?
O mieście będą mówili nie artyści, tylko 
uczestnicy. Oczywiście masz rację, jeżeli 
chodzi o rodzaj obcego ciała, które jest 
wpuszczane w przestrzeń miasta, 
a zatem artystów rekrutujących się z zu-
pełnie innych przestrzeni kulturowych, 
którzy nie znają miasta, nie są w nie 
wtopieni. jednak są to projekty partycy-
pacyjne – uczestnikami, wykonawcami 
są mieszkańcy bloku przy ulicy Bagno 3, 
robotnicy w fabryce, pokojówki  
w hotelu czy publiczność biorąca udział  
w niektórych z tych projektów, która 
sama niejako wykonuje czynności 
proponowane przez artystów.  
A zatem odpowiedzi na różnorakie 
pytania związane ze specyfiką miejskiej 
performatyki, czyli tego, jak się zacho-
wujemy w mieście i w tych obiektach  
i czy da się zachowywać inaczej, udzielą 
ludzie zasiedleni w tej przestrzeni. 
Artyści proponują tylko jakiś rodzaj 
scenariusza, który ma być narzędziem 
pomagającym udzielić odpowiedzi na 
te pytania. Ale same odpowiedzi będą 
o tyle zintegrowane z miastem, że będą 
udzielane przez praktyczne działanie 
mieszkańców Warszawy. 

Gdzie w tym procesie znajduje się władza, 
która w bezpośredni sposób decyduje 
o kształcie przestrzeni publicznej?
jako mieszkaniec Warszawy, który jest 
zainteresowany transferem  
w kierunku władzy wiedzy na temat 
różnych aspektów funkcjonowania  
w mieście, pozostaję po tym festiwalu 
i moim, czy ogólniej naszym, zadaniem 
jest przeniesienie tej wiedzy – np. 
odpowiedzi na pytania, w jaki sposób 
miasto nas represjonuje, zmusza do 
różnego rodzaju zachowań, budowania 
lub rozbijania więzi ze sobą – w kie-
runku władz Warszawy. festiwal może 



132 notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia 133notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia

miastach – poza São Paulo, obserwować, co dzieje się z człowiekiem, kiedy 
staje się policjantem. Jak ten proces przebiega w różnych kontekstach, jakie 
jest jego społeczne postrzeganie. W ten sposób mogliśmy nauczyć się czegoś o 
ludzkiej naturze. Chcemy to osiągnąć także w przypadku Miast równoległych.
Lola: Myślę, że zakupy są bardzo dobrym miernikiem tego, jak ludzie zacho-
wują się jako grupa. Oczywiście centrum handlowe to takie nie-miejsce: bez 
historii, pełne anonimowych konsumentów, zamkniętych w swoich małych 
światach. Ale kiedy – tak jak w projekcie grupy LIGNA, w którym ludzie zo-
stali połączeni przez radio – okazało się, że mogą stać się uczestnikami wspól-
nego abstrakcyjnego tańca, stworzyli rodzaj wspólnoty. I w miejscu, w któ-
rym nie zdarza się raczej interakcja między ludźmi, gdzie ludzie powtarzają  
w kółko ten sam zestaw czynności: kupowanie/przemieszczenie/kupowanie – 
nagle obce sobie osoby przekazują sobie różne znaki, wykonują razem określo-
ne ruchy. Ten performance pokazuje, jak ludzie mogą działać (perform) jako 
wspólnota, w interakcji. Widać tutaj też świetnie jak ludzie reagują na władzę, 
kiedy słyszą głos mówiący do nich: „Tych ruchów nie toleruje się”, albo „Tych 
gestów nie wolno wykonywać”.
Co ciekawe, okazało się też, że strażnicy i zwykli ludzie, inaczej reagują na sytu-
ację tego typu. W Buenos Aires zdarzyło się coś takiego, że strażnik podszedł do 
jednego z uczestników performance’u i poprosił, by ten skontaktował go z osobą, 
która do niego mówi, jakiegoś szefa. I ta osoba odpowiedziała: „Nie zrobię tego. 
Czegoś tutaj sobie słucham, jestem na zakupach i mogę robić, co chcę”. Na to ten 
strażnik: „No dobrze, ale to, że pan tu tańczy przeszkadza innym ludziom”. A ten 
pan na to: „Nikomu nie przeszkadzam”. I zaczął pytać ludzi wokół siebie: „Czy to 
pani przeszkadza, że tu sobie tańczę? A panu?”. Oczywiście ludzie odpowiada-
li, że nie, że im nie przeszkadza. I w tym momencie stała się najciekawsza rzecz: 
osoby, które obserwowały tę sytuację otoczyły tego pana. To, co się stało, przy-
pominało też reakcję tłumu podczas demonstracji, kiedy policja zbliża się do ja-
kiejś osoby i inni otaczają ją, żeby ją chronić. Sposób, w jaki zadziałała ta interak-
cja w Buenos Aires był niesamowicie interesujący.
W Berlinie ludzie w centrum handlowym byli zupełnie inni, zachowywali się 
na zasadzie: „dzieje się coś dziwnego, ale OK”. Oczywiście byli trochę podej-
rzliwi, ale nie chcieli się wtrącać. Byli też trochę wycofani, dlatego wspólnota, 
którą stworzyli, nie była zbyt silna. Fakt, że wspólnotę widać lepiej, kiedy dzie-
je się coś złego i ludzie muszą zareagować. Jednak podstawowym pytaniem  
w tym projekcie było to, czy ludzie będą potrafili się zaangażować, czy będą 
wykonywać określone ruchy, czy raczej będą stali obok robiąc ironiczne ko-
mentarze. Tylko jeśli wchodzisz w grę, ta gra się toczy.

W statusie artysty jest coś takiego, co tworzy dodatkowy dystans. Myślę, że w 

Polsce artyści postrzegani są jako osoby, które pochodzą z klasy wyższej, z ze-

wnątrz; w pewnym sensie są traktowani także jako reprezentanci władzy.

Lola: Geraldo Naumann, który zrobił projekt Fabryka, mówił nam, że rzeczy-
wiście spotkał się z taką reakcją. Bardzo trudno było mu przebić się przez ba-
rierę między nim i uczestnikami jego projektu, bo wszyscy odnosili się do nie-
go z wielkim szacunkiem. Mówili: „A! Jest pan artystą!”. Oczywiście trzeba 
próbować radzić sobie z taką sytuacją i być świadomym, dlaczego w danym 

momencie ludzie zachowują się w okre-
ślony sposób, dlaczego używają okre-
ślonych słów. Ta relacja jest nieco inna  
w każdym projekcie. W moim przypad-
ku też oczywiście czułam dystans mię-
dzy mną a pokojówkami i było cały czas 
jasne, że pozostaję osobą z zewnątrz, 
ale nie czułam tej luki, o której mó-
wił Geraldo. Być może w moim przy-
padku było inaczej, bo spędziliśmy ze 
sobą dużo czasu, dużo rozmawialiśmy.  
W pewnym momencie ludzie, z którymi 
pracowałam zaczęli robić sobie ze mnie 
żarty. (śmiech)

Porozmawiajmy o idei „miasta w mie-

ście”, której używacie w opisie Miast 

równoległych. Każda metropolia posiada 

własne tego typu miejsca, które są wyjąt-

kowe za każdym razem z innych powo-

dów. Jak ten element waszego projektu 

radził sobie ze stałym wzorem/scenariu-

szem stosowanym przez was w każdym  

z czterech miast?

Lola: Myślę, że idea „miast w miastach” 
lub, mówiąc inaczej, „miast ukrytych” 
została stworzona, by odnaleźć ukryte 
historie w zwykłych miejscach. W pro-
jekcie Dworzec, o którym już rozmawia-
łyśmy, pisarze tworząc swoje historie  
o osobach, które właśnie obserwują, 
używali różnych domysłów, które za-
wsze sami sobie tworzymy widząc ko-
goś obcego. Zastanawiamy się wtedy, 
kim ta osoba jest, o czym rozmawia, o 
czym myśli. W tym przypadku te „rów-
noległe” historie, to ludzkie projekcje, 
które są rodzajem równoległego miasta  
w naszych umysłach. Można powie-
dzieć, że w tym przypadku, zapiski, któ-
re pisarze będą tworzyć na tablicach in-
formacyjnych dworca, będą rodzajem 
przypisów do naszych myśli. 

Poprzez ten projekt tworzycie sytuację 

tymczasową, a co „stałego” zostaje po 

Miastach Równoległych?

podpowiedzieć rozwiązania, które dalej 
będziemy musieli wprowadzać. 

Co ci artyści chcą konkretnie powiedzieć 
o mieście?
Duża część tych projektów zajmuje się 
problemem zachowań w przestrzeni 
miejskiej. tego, w jaki sposób jesteśmy 
prowadzeni, co składa się na miejski ha-
bitus, tego, jak zachowujemy się w mie-
ście i do jakiego stopnia to, co robimy, 
jest zdeterminowane przez to, jak mia-
sto jest skonstruowane urbanistycznie, 
jak miasto jest zorganizowane w kwestii 
przestrzeni prywatnej. ta performatyka 
miejska i próba sformułowania różnych 
praktycznych postulatów dotyczących 
jej alternatywy wydaje mi się konkretną 
propozycją. Zapraszam do centrum han-
dlowego – ten projekt będzie dokładnie 
dotyczył tego problemu. 

Skupicie się tylko na tej jednej kwestii?
nie. Projekt Dom, który będzie miał 
miejsce przy ulicy Bagno 3, postara 
się pokazać w sposób namacalny, jak 
funkcjonuje wspólnota w mrówkowcu. 
ich paradoks polega na tym, że jest to 
pewna zbiorowość – w końcu mówi się, 
że władze bloku to wspólnota mieszka-
niowa. jednocześnie jest odizolowana 
od siebie nawzajem. ten projekt insceni-
zuje wieczorne codzienne zachowania 
mieszkańców po to, żebyśmy my na 
zewnątrz, oglądając je przez okna, mogli 
odpowiedzieć sobie na pytanie: do jakie-
go stopnia ci ludzie są ze sobą zespoleni 
i czy mamy jakiś pomysł na to, żeby w 
jakiś sposób te więzi mogły się silniej 
zawiązać. trzeci konkret to ujawnienie 
różnych niewidzialnych sytuacji, czyli 
fabryka i hotel. Pokojówki i pracownicy 
Huty Warszawa są reprezentantami 
niewidzialnych zawodów. Bardzo duża 
część prac w mieście jest niewidzialna. 

Czyli zadaniem „Miast równoległych” jest 
pokazanie niewidocznych?
Między innymi. stawiamy pytania: 
w jaki sposób niewidzialne zbiorowości 
zawodowe między sobą konstruują 
etos i więzi i czy jest to alternatywna 
propozycja pod względem opresyjności 
i relacji miejskich? 

Jaka będzie skala pokazania tych osób 
całemu miastu?
Oni zostaną zauważeni przez kilkaset 
osób, które wezmą udział w festiwalu. 
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dzaj wspólnoty. To było dla niego bardzo 
znaczące doświadczenie, dzięki któremu 
zrozumiał, że jego praca wymaga także 
określonej wiedzy technicznej, że to nie 
tylko osiem godzin poświęconych jednej  
i tej samej czynności.
Lola: Zyskanie świadomości samych 
siebie i tego, czym ci ludzie się zajmu-
ją jest bardzo cenne. Tak naprawdę my 
dajemy tylko narzędzia. Oni sami będą 
mogli wykorzystać tę wiedzę, jak będa 
chcieli. 

LoLa arias 

(1976), jest pisarką, reżyserką teatralną, aktorką;  pi-

sze też testy piosenek. Jej twórczość jest oparta na 

grze między fikcją i rzeczywistością. Swoje projek-

ty realizuje z aktorami, zwykłymi ludźmi, muzykami, 

tancerzami, dziećmi i zwierzętami. Jest autorką tomi-

ku poezji i kilku sztuk teatralnych. Założyła interdy-

scyplinarny kolektyw argentyńskich artystów Post-

nuclear Company. Ze Stefanem Kaegi współpracuje 

od 2006 roku. Zrealizowali razem m.in. projekt SOKO 

Sao Paulo (2007), dotyczący oficerów policji oraz Air-

port Kids (2008) o 7-13-letnich nomadach, wędrują-

cych po całym świecie. 

stefan Kaegi 

(1972), jest performerem. Współpracował z perfor-

merami z całego świata, organizując z nimi podróże 

motocyklowe, autobusowe, wyścigi i ceremonie dla 

zwierząt. Razem z Herladem Haug i Danielem Wet-

zle tworzy grupę artystyczną Rimini Protokoll. Zreali-

zował z nimi m.in. film dokumentalny o konfrontacji 

starszej pani (80-latki) z Formułą 1. (Kreuzworträtsel  

Boxenstopp), czy projekt Call Cutta o tym , jak z call 

center w Kalkocie można zdalnie sterować publicz-

nością za pomocą telefonu komórkowego.

Dalsza praca będzie opierała się na 
tym, że kilkuset świadków będzie dalej 
niosło nowinę i świadczyło o tym, co 
zobaczyło. 

Wydaje mi się, że artyści, którzy desan-
towo spadną na Warszawę, nie będą w 
stanie zrozumieć jej specyfiki. Czy nie 
uważasz, że projekt Miasta równoległe 
jest z góry skazany na porażkę?
nie wydaje mi się, żeby taka segregacja 
czy prawo sugerowania narzędzi, wy-
powiadania się przynależne było tylko 
miejscowym. Podkreślam, że artyści 
tylko proponują pewne scenariusze 
przebiegu krótkich fragmentów życia, 
które realizowane są przez miesz-
kańców. Podmiotami tych projektów 
są mieszkańcy Warszawy i odbiorcy 
rekrutujący się również z mieszkańców 
tego miasta. W tym sensie jest to specy-
ficznie warszawski projekt. Pamiętajmy 
też, że najbardziej charakterystyczna in-
terwencyjna artystka warszawska, czyli 
joanna rajkowska, jest z Bydgoszczy, 
studiowała w Krakowie, a nie wydaje 
mi się, żeby Dotleniacz był projektem 
nieudanym. 
Zresztą Dotleniacz pokazuje, że nawet 
krótkotrwała interwencja artystyczna 
może zadziałać jako detonator społecz-
ny i przynieść długotrwałe efekty. Liczę, 
że tak długo, jak będziemy robili tego 
typu projekty i festiwale, zmiana jest 
możliwa.

igor stoKfiszewsKi 

krytyk literacki, członek „Krytyki Politycznej”. 

W latach 2001–2006 redaktor działu literackie-

go magazynu „Ha!art”, pracował jako kurator 

Klubu w krakowskiej Galerii Sztuki Współ-

czesnej Bunkier Sztuki. Współpracuje przy 

międzynarodowych literackich programach 

stypendialnych z Willą Decjusza w Krakowie. 

Autor książki Zwrot polityczny. Współredak-

tor (wraz z Piotrem Mareckim i Michałem 

Witkowskim) książki Tekstylia. O „rocznikach 

siedemdziesiątych” (2002) oraz (z Piotrem 

Mareckim i Renatą Serednicką) tomu Ludzie, 

miasta. Literatura Białorusi, Niemiec, Polski 

i Ukrainy – ślady „nieistniejącego języka” 

(2008).

Lola: To trudne pytanie. Nasz projekt dał ludziom, z którymi współpracowali-
śmy rodzaj świadomości samych siebie, ich pracy, wiedzę na temat wyjątkowo-
ści ich doświadczenia. To jest podstawowa przemiana, której dokonaliśmy. Tą 
wiedzą mogli się potem podzielić z innymi ludźmi, co wywołało kolejne pyta-
nia. Być może te nowe kwestie już były w ich głowach, ale pozostawały ukry-
te do momentu interakcji.
Jestem pewna, że w każdej z tych osób, z którymi pracowaliśmy nastąpi pew-
na przemiana. Akcja jest tak naprawdę tym, czego doświadczają zaangażowani  
w nią ludzie – są tym co udaje się tym osobom dzięki nim zrozumieć, spo-
strzec. 

Wasz projekt tworzy w takim razie wiedzę prywatną, świadomość indywidual-

nych osób?

Lola: Tak, ale wpływa też na wiedzę społeczności, w której żyją te osoby. Jest 
coś dziwnego w momencie, kiedy musisz już odejść. To było dla mnie silne 
przeżycie. Spędziłam mnóstwo czasu z pokojówkami z Buenos Aires – dużo 
więcej niż z uczestnikami tego samego projektu w innych krajach.
Byłam w ich domach, byłam zapraszana na rodzinne obiady. I przyszedł mo-
ment, kiedy musiałam zamknąć projekt i nie mogłam już do nich wrócić. Mówi-
li: „Weź nas ze sobą do Berlina. Będziemy w twoim teatrze. Dlaczego nie może-
my być też w twoim projekcie w Zurychu?”. To było bardzo smutne zostawić tych 
ludzi w dokładnie tym samym punkcie, w jakim ich poznałam. Na koniec każ-
dej edycji Miast równoległych zapraszamy wszystkich uczestników do centrum 
festiwalowego. Miło jest móc patrzeć jak te wszystkie światy mogą się spotkać ze 
światem artystów. Oczywiście nie jesteśmy naiwni i nie wierzymy, że pokonali-
śmy wszystkie bariery, ale przynajmniej udaje jakiś czas pobyć razem.

Czy nie myśleliście o tym, żeby pociągnąć dalej wasz projekt, na przykład po-

przez podjęcie współpracy z działaczami społecznymi? Moglibyście podzielić się 

z nimi swoimi obserwacjami i wiedzą na temat pracy z ludźmi wykluczonymi. To 

by mogło okazać się dla nich cenne.

Stefan: Ale my nie mamy wiedzy. My tylko ułatwiamy doświadczenie, które 
możemy przekazać publiczności i każdej osobie, która się zjawi i będzie chcia-
ła uczestniczyć w naszym projekcie. Oczywiście nie spowodujemy, że osoby nie-
widome zaczną widzieć ani nie damy pracownikom fabryki lepszej pracy, co 
byłoby świetne, ale tak się, oczywiście, nie stanie. Myślę, że to doświadczenie, 
które dajemy osobom, z którymi pracujemy może sprawić, że poczują się bar-
dziej pewni siebie i to jest bardzo cenne. Dzięki nam mogą zobaczyć, że inni lu-
dzie mogą uznać ich sposób patrzenia na świat za interesujący – tak jak dzieje 
się w moim projekcie z osobami niewidomymi. Podobnie, w przypadku pro-
jektu Loli: pokojówki, które do tej pory musiały być niewidzialne w hotelu,  
w którym pracowały, mogą się przekonać, że ich historia może kogoś poruszyć, 
zostać zauważona. Słyszeliśmy, że niektóre osoby, które brały udział w projekcie 
Hotel, postanowiły zawsze zostawiać napiwki albo nawet listy z podziękowaniem 
dla pokojówek za wykonaną przez nie/nich pracę. Powstał też niezwykle pięk-
ny blog pisany przez jednego z pracowników fabryki Mercedesa. Napisał na nim 
coś takiego, że praca w łańcuchu czynności w fabryce samochodów, tworzy ro-
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krój pisma 
to maszyna 
do czytania

prOjektOwaNie tO jest myśLeNie: pO cO jest przestrzeń – Nie-
ważNe, czy jest tO kartka papieru, książka czy trawNik. ktO  
z Niej Będzie kOrzystał? czy się Będzie śmiał, czy płakał, czy Będzie 
Grał w piłkę, czy się OpaLał? tO jest myśLeNie O kimś, Nie O sOBie.  
z łukaszem dziedzicem, typOGrafem i prOjektaNtem Liter, rOz-

mawia maGda rOszkOwska

prOjektOwaNie / typOGrafia

Łukasz Dziedzic: 
FF Clan
FF Good
FF Mach
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Twoja fascynacja literami ujawniła się dość wcześnie, bo już podobno w podsta-

wówce. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć?

Może gdybym zajmował się dzisiaj czymś innym, nie pamiętałbym tego.  
Z podstawówki mam dwa wspomnienia związane z literami. Jako ośmiolatek 
zobaczyłem na spodenkach dżinsowych kolegi naszywkę z napisem „gol”, li-
tera „g” w tym słowie wyglądała naprawdę dziwnie, zupełnie nie jak „g”. Nie 
wiem, co wtedy pomyślałem, ale to „g” utkwiło mi w pamięci.
Jako dwunastolatek narysowałem swoją pierwszą w życiu gazetkę o tytu-
le „Zbyt”. Wszystkie teksty w niej były napisane ołowkiem czymś w rodzaju  
Couriera.

A jak to się stało, że projektowanie krojów liter stało się twoim zawodem?

Kiedy moi rówieśnicy chodzili do liceum, ja błąkałem się po świecie i imałem 
różnych zajęć: byłem technikiem dźwięku i aktorem w teatrzyku dla dzieci, 
cieślą, stróżem na budowie, Bóg wie, czym jeszcze. W końcu, trochętroszkę po 
znajomości, dostałem etat „rzemieślnika specjalisty” w Urzędzie Patentowym. 
De facto byłem programistą, ale brak papierów nie pozwalał mnie zatrudnić  
z bardziej godnym tytułem. Pisząc program, który bez udziału człowieka miał 

łamać biuletyn UP, nauczyłem się Ventury, takiego ówczesnego InDesigna. 
Program zaczął działać, a mnie dopadło wojsko. Po 44 dniach z wojska mnie 
wyrzucili, do Urzędu ze względów mentalnych nie chciałem wracać, znów się 
trochę błąkałem i w 1992 roku dostałem pracę w „Gazecie Wyborczej” jako 
łamacz ogłoszeń drobnych. Po siedmiu latach i niezłej szkole Dominique Roy-
nette, na trzy miesiące zostałem dyrektorem artystycznym i zaraz potem z ga-
zety odszedłem. Tam powstał mój pierwszy w miarę działający font1 Champa-
igne – „Wysokie Obcasy” czasem go jeszcze używają.
Potem zahaczyłem o jedną agencję reklamową, dwa razy o „Przekrój”, „G+J” 
i „Axel Springer”. W Axlu zajmowałem się „tajnymi projektami”, czyli rede-
signem istniejących i wymyślaniem nieistniejących gazet. Palce maczałem  
i przy „Forbesie”, i przy “„Fakcie”, „KomputerŚwiecie” i kilku innych. Czasem 
było łatwiej narysować jakieś litery do projektu, niż je znaleźć we wzornikach 
pism lub nie daj Boże namówić wydawców, by je kupili. Rysowałem więc po-
jedyncze tytuły, żeby ich przekonać, że będzie ładniej. Było też kilka projek-
tów na tyle tajnych, że mogłem sobie pozwolić na różne eksperymenty, łącznie  

1 Font – cyfrowy krój pisma, komputerowa wersja czcionki.

by móc Skończyć moje fonTy, muSiałem przyjąć 
odpowiednią STraTegię działania. nazywam ją 
STraTegią pana i niewolnika

z projektowaniem do nich całych rodzin – tak powstały zręby krojów FF Good 
i FF More.
W pewnym momencie chciałem wszystkie litery schować do szuflady i o nich 
zapomnieć. Bo za dużo czasu to zabiera, bo złości, bo to projektowanie „bez 
końca”. Jürgen Thies, mój ówczesny szef, przekonał mnie, żebym nie był idiotą 
i pokazał je ludziom z branży podczas konferencji typograficznej w Pradze. 
Tam Erik Spiekermann2 powiedział: „kupujemy” i to był impuls, który zmusił 
mnie do zajęcia się tym bardziej serio. Od dwóch lat żyję tylko z projektowania 
liter i okolic. Projektowałem m.in. dla Empiku, Reserved, GetinBanku. Gdy nie 
mam klientów, rysuję fonty dla siebie, czyli do sklepu3 albo wynajduję koło.

Jak w twoim przypadku wygląda praca na tworzeniem konkretnego fontu?

Krój pisma to maszyna do czytania i jak każda maszyna powinna dobrze dzia-
łać. Chodzi więc o skonstruowanie mechanizmu, który sprawdzi się w różnych 
środowiskach. W samym projektowaniu liter jest bardzo dużo rzemiosła i me-
dytacji – pełnego oddania się projektowi. Pierwsze dwa tygodnie tworzenia 
fontu jest przyjemnością. Wtedy wszystko się wymyśla, sprawdza, czy ta ma-
szyna będzie w ogóle działać i czy ma przy tym szanse działać ładnie. Potem 
trzeba podjąć decyzję: rysować dalej czy nie, bo trzeba będzie poświęcić kilka 
miesięcy, czasem lat na żmudne cyzelowanie pierwotnej idei, żeby skończyć 
projekt. Wtedy już nie ja decyduję o tym, jak konkretne litery powinny wyglą-
dać – one już mają to zapisane w sobie. Moją rolą jest tylko je odkuć; tu już nie 
ma miejsca na radosną twórczość.
A że od patrzenia przez dłuższy czas na to samo mdli, po skończeniu kroju 
najczęściej nie mogę na niego patrzeć, bo wydaje mi się ohydny. I próbuję tylko 
zrozumieć, dlaczego aż tyle czasu poświęciłem na takie szkaradztwo.

To, o czym tutaj mówisz, właściwie graniczy z szaleństwem.

Permanentne poczucie niedoskonałości bierze się z tego, że nie istnieje na 
świecie doskonały krój pisma. Kiedyś każdy stopień pisma projektowany 
był oddzielnie, bo oko każdą wielkość postrzega inaczej, inaczej ją znie-
kształca farba drukarska. Gdy próbuje się zaprojektować krój uniwersalny 
dla różnych wielkości pisma, do druku na lepszym i gorszym papierze, w 
dobrej i złej drukarni, to zawsze coś jest kosztem czegoś: nie wszystko działa 
wszędzie.
By móc skończyć moje fonty, musiałem przyjąć odpowiednią strategię działa-
nia. Nazywam ją strategią Pana i Niewolnika. Przez dwa tygodnie, gdy pomysł 
się krystalizuje, to ja nim rządzę, bawię się, obracam, skracam i wydłużam. 
Przez resztę czasu stawiam się w pozycji sługi, który żmudnie dobudowuje 
kolejne elementy do stworzonego wcześniej fundamentu. Nie ma tu już miej-
sca na ocenę, czy coś jest dobre, złe, brzydkie czy ładne. To taka typograficzna 

2 Erik Spiekermann — światowej sławy projektant i typograf, założyciel m.in. studia projektowe-
go MetaDesign oraz sieci producentów i dystrybutorów fontów komputerowych FontShop. Obec-
nie prowadzi studio projektowe EdenSpiekermann z siedzibami w Berlinie, Stuttgarcie i Amster-
damie. http://edenspiekermann.com/ 
3 font fontBiblioteka cyfrowych krojów pism FontFont wydawana przez berlińską firmę FontShop 
International. http://www.fontfont.com/ 
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medytacja – czysta, żywa obserwacja bez wartościowania. Kiedy mam już na-
prawdę dość, zamykam projekt i nie dotykam go więcej. Mam tylko nadzieję, 
że trochę pożyje.

Co się dzieje z twoimi ukończonymi fontami?

Idą w świat i to jest najprzyjemniejsze w tej pracy: dowiedzieć się, że mój font 
żyje własnym życiem w różnych miejscach świata. Tak było z Clanem, o któ-
rym myślałem, że będę się go wstydzić do końca życia. Najpierw ktoś przy-
słał mi brazylijską gazetę wydawaną przez klub piłkarski dla miliona fanów 
– trzy kolory: żółty, czerwony i czarny. Fajnie. Potem Rząd Szkocji zrobił nim 
sobie identyfikację (bo „Clan”). Potem indyjska edycja lifestyle’owego ma-
gazynu „GQ”, potem plakaty TSA na wszystkich amerykańskich lotniskach 
zaczęły informować pasażerów, że nie wolno podróżować z bombą w baga-
żu podręcznym. Brytyjski „Independent”. Orchestra Di Padova. I tak dalej.  
A ostatnio niemiecki spis powszechny. I wszystko całkiem ładne. Moje litery 
są jak piasek, z którego potem ktoś lepi wieżę albo babkę. Albo samolot. Albo 
gołą babę.

Ostatnio ukazała się książka Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych teks-

tów o dizajnie wydana przez krakowski Karakter. Najkrócej mówiąc, obrazuje 

ona XX-wieczny spór pomiędzy modernistami i dekonstruktywistami, dotyczący 

istoty znaku. Ci pierwsi znak pojmują jako przezroczyste medium sensu, drudzy 

– przeciwnie, dostrzegają w nim możliwość rozbijania zastanych znaczeń i gry z 

czytelnikiem. Gdzie umieściłbyś siebie w tym sporze?

Nie czytałem jeszcze tej książki, ale myślę, że konstruktywiści i dekonstrukty-
wiści bardziej skupiają się na tytułach niż na samym tekście. Ich poszukiwa-
nia dotyczyły możliwości użycia litery jako formy graficznej, a to ma niewiele 
wspólnego z typografią, za przeproszeniem, użytkową. 
Moja działalność jest kompletnie poza manifestami. To tak jakby porównywać 
orkiestrę symfoniczną z zespołem punkowym. Żeby dobrze poprowadzić or-
kiestrę, trzeba mieć wiedzę i doświadczenie w rękach i uszach. Ale kiedy gra 
się punkowy koncert na emocjach i prostych akordach, to w ramach konwencji 
można machać rękami, wrzeszczeć do kolegów, miotać się od ściany do ściany 
i jeśli publiczność jest tym zachwycona, to znaczy, że jest i dobrze, i fajnie.

Rozumiem, że w tej metaforze typografia to orkiestra, a grafika – zespół pun-

kowy?

Można tak powiedzieć. Często mylimy typografię z grafiką. Ta pierwsza jest 
jak stara baba z zasadami, która ma mieć wszystko posprzątane, jest pedan-
tyczna i lekko pierdolnięta na punkcie tego, co gdzie leży i dlaczego. Ale nie 
jest to głupia baba. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jest bardzo twórcza i otwar-
ta w tym swoim porządku.

No dobrze, ale w twoich wczesnych fontach jak Pendot czy Pitu jest bardzo dużo 

eksperymentu.

Zaczynałem od eksperymentu, bo on jest najłatwiejszy. Polega na zabawie for-
mą i kształtem, podczas której sprawdza się, na ile daną literę można połamać, 

moje liTery Są jak piaSek, z kTórego poTem kToś lepi 
wieżę albo babkę. albo SamoloT. albo gołą babę

powyginać, obrócić tak, by wciąż pozostała literą. Eksperymenty, w których 
kształt litery może być dowolny, są oczywiście fascynujące, ale ich żywot koń-
czy się na jednym plakacie. Czasem żałuję, że nie dorabiałem do tego jakiejś 
rewolucyjnej ideologii z -izmem na końcu. Wtedy mógłbym zrobić dziesięć 
plakatów i zostać artystą.
Mimo wszystko wolę być inżynierem i robić maszyny do czytania niż rewolu-
cje do pisania.

Co decyduje o tym, że maszyna jest dobra?

Litery oddziałują na czytelnika w ćwierć sekundy – od razu widać, czy dany 
krój działa w zamierzony sposób. Projektowanie to jest zabawa ze sposobem 
myślenia; moja praca ma doprowadzić odbiorcę do konkretnego punktu, który 
sobie wymyśliłem. Najistotniejsza jest więc świadomość, do czego konkretny 
krój ma służyć. Kiedyś bawiłem się fontem, jego możliwościami, przekłada-
łem swoje emocje na plamki, które stawały się literami. Teraz natomiast usiłuję 
przewidzieć całą gamę emocji, które mają być udziałem czytelnika.
Bawi mnie robienie krojów, które byłyby transparentne, a jednocześnie na po-
ziomie detalu interesujące i nowoczesne. Lubię, kiedy proporcje są wyważone, 
gdy forma odpowiada treści. Typografia to w dużej części rzemiosło, które ze 

sztuką ma 1% wspólnego. Oczywiście, ten procent jest bardzo istotny – to taka 
komórka jajowa, na bazie której rośnie pozostałe 99%.

Czym się inspirujesz, tworząc fonty?

Zimą byłem w Bibliotece oo. Paulinów na Skałce, gdzie oglądałem książki  
z XV i XVI wieku. Paradoksalnie – wydały mi się one niesamowicie świeże. Były 
lepiej złamane niż te wydawane dzisiaj. Z pomysłem na formę i dbałością o czy-
telnika, na które dziś wielu projektantów zwyczajnie nie stać. Takie rzeczy mnie 
inspirują. Te, które rozbijają schemat lub wręcz odwrotnie – doprowadzają go do 
tak czystej formy, że próba jej rozwinięcia jest poważnym wyzwaniem. 
Impulsem do działania bywa też nuda. Kiedy widzę, że już wszystko, niezależnie 
od tego, czy to podpaski, czy instrukcja obsługi karabinu na kulki, napisane jest 
skądinąd całkiem fajnym Dinem4, zaczynam szukać w głowie rozwiązań, które 
mogłyby Dina w podpaskach zastąpić, a których wcześniej nie widziałem...

4 DIN – bezszeryfowy font używany powszechnie w inżynierii, administracji, technologii, prze-
strzeniach publicznych. Pierwszy krój z tej rodziny zaprojektowany został już w 1923 roku dla 
niemieckich kolei. Logo Bauhausu inspirowane było DINem. Obecnie najczęściej używaną wersją 
DINa jest font FF DIN, którego autorem jest holenderski typograf Albert-Jan Pool.
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czy „mądre”. Szkolnictwo z jej dzisiejszym poglądem na edukację zrównałbym 
z ziemią. Bo nie jest żadną sztuką udowodnić komuś, że czegoś nie wie i posta-
wić stopień. Sztuką jest dać komuś taką odwagę, narzędzia i pomoc, by chciał  
i umiał sam się dowiedzieć, na czym mu zależy, i nie bać się tego. I kasował 
bilet w tramwaju nie ze strachu, że go złapie kanar, ale dlatego, że rozumie, jak 
i po co funkcjonuje transport publiczny.

A jak określiłbyś sytuację typografii i projektowania w Polsce?

Hmm, panuje tu niezły chaos, cele są jedynie doraźne. Problem tkwi w tym, 
że nie lubimy się zgadzać jako społeczność na rozwiązania oczywiste, proste, 
funkcjonalne i społecznie wygodne. Przedkładamy pozorną wygodę samocho-
du nad praktyczność roweru. Projektowanie to jest myślenie: po co jest prze-
strzeń – nieważne, czy jest to kartka papieru, książka czy trawnik – kto z niej 
będzie korzystał, czy się będzie śmiał, czy płakał, czy będzie grał w piłkę, czy 
się opalał. To jest myślenie o kimś, nie o sobie.
Pewnie dlatego sporo projektantów ma wieczny problem, że język polski wy-
gląda gorzej od języka angielskiego. Od Trajana łacińskie litery są rysowane na 
bazie owalu, prostokąta i trójkąta. We wszystkich łacińskich alfabetach używa 
się takich liter jak „k”, „v”, „y”, ale tylko w polskim wyglądają źle, bo jest ich „za 

Czasem jest też tak, że litery stają się dla mnie pretekstem do innych działań, 
pozbawionych na dłuższą metę sensu, np. wymyślanie najlepszego na świecie 
programu do ich projektowania. Choć dobremu matematykowi zajęłoby to 18 
minut, przez półtora miesiąca pisałem własny algorytm rysowania krzywej 
Béziera5, przypominając sobie o istnieniu wielomianów i, jednocześnie ucząc 
się programowania obiektowego, żeby móc zobaczyć, czy ten algorytm dzia-
ła... Teraz mogę z krzywą Béziera robić znacznie więcej, niż pozwalają na to 
indizajny czy korele, w dodatku w dowolnej liczbie wymiarów. Choć do goto-
wego programu droga jeszcze bardzo daleka.

Jesteś samoukiem. Jakie znaczenie ma dla ciebie fakt bycia poza instytucjonal-

nym systemem kształcenia?

Czasem się cieszę, że mnie to ominęło. Dzięki temu zyskałem trudną wolność 
i mogę bez zażenowania opowiadać głupoty. Mam pełną świadomość, że to ja 
decyduję, co mogę robić. Mistrzów wybierałem na zasadzie swobodnego wy-
boru dowolnej osoby żyjącej w dowolnym punkcie Ziemi, w dowolnym czasie, 
a więc nie wiem, co jest dobre, a co złe tu i teraz. Moje kryterium podejmowa-
nia decyzji jest czysto subiektywne.
Prowadzę warsztaty z typografii dla ludzi również po uczelniach artystycznych 
i okazuje się, że oni nie mają pojęcia, czym jest typografia, choć mieli zajęcia 
o takiej nazwie. Problem tkwi w tym, że zhierarchizowana relacja nauczyciel
–uczeń blokuje samodzielne myślenie. Jeżeli całe życie uczysz się, że należy 
odpowiadać zgodnie z instrukcją, której de facto ani w sztuce, ani w życiu nie 
ma, to będąc na wpół dorosłą osobą, nie jesteś w stanie podjąć jakiejkolwiek 
decyzji. Decydujesz zawsze w granicach bezpieczeństwa ludzi, którzy cię ota-
czają – a to w przypadku projektowania, wymagającego ryzyka i liczenia się  
z porażką, jest drogą donikąd.
Edukacja to system feudalny. Mnie wywalili ze wszystkich szkół, z ostatniej 
wywaliłem się sam. Nie dotarły więc do mnie żelazne reguły i prawa, których 
większość ludzi przestrzega – że jedne rzeczy są „trudne”, inne „łatwe”, „głupie” 

5 Krzywa Béziera – parametryczna krzywa powszechnie stosowana w programach do reprezento-
wania kształtów znaków w fontach oraz do projektowania grafiki.

fajniej mi być inżynierem i robić maSzyny 
do czyTania, niż rewolucje do piSania

dużo”. To absurd. Równie dobrze Anglicy mogliby narzekać, że mają za mało 
skośnych liter, za dużo okrągłych, a polski pomysł, żeby zrezygnować z „v” na 
rzecz „w” jest absolutnie genialny, bo ułatwia czytanie. Ostatnio natknąłem się 
w internecie na narzekania jakiegoś amerykańskiego projektanta, że angielski 
jest nudny, bo nie ma tych wszystkich cudnych akcentów, umlautów czy ogon-
ków, które czynią tekst „interesującym”.

Narysowałeś już ćwierć miliona liter – jak opisałbyś swoją pracę?

To krystalizowanie idei za pomocą granicy pomiędzy czarnym i białym. 
(śmiech)

ŁuKasz DzieDzic 

(ur. 1967) – typograf i projektant graficzny. Samouk. Mieszka i pracuje w Warszawie.

www.alfabety.pl

Łukasz Dziedzic, t
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jak masz 
drukarkę, 

to możesz 
wszystko

Na stOLe Leży sterta próBNycH druków, wszystkie złe. kłOpOty  
z drukarką. NOwe „pOLe” Będzie musiałO pOczekać. staNdard, 
kiedy drukuje się ziNa własNymi siłami. O selfpushingu, jeGO 
mOżLiwOściacH i OGraNiczeNiacH z piOtrem GraBOwskim, autO-

rem ziNa artystyczNeGO „pOLe”, rOzmawia aLek Hudzik

wydawcy samOdzieLNi

polE, fot. Piotr Grabowski
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Jak to się stało, że założyłeś „polE”?

Odpowiedź jest pozornie prosta. Nuda na Akademii Sztuk Pięknych. Dwa lata 
przed dyplomem, marne resztki zajęć programowych, brak impulsów od ka-
dry pedagogicznej – można robić wszystko, a to oznacza, że nie robi się nic. 
Szukałem wszystkiego, co pozwoliłoby mi wykrztusić z siebie energię. Po stu-
diowaniu filozofii miałem też ochotę na tworzenie utopijnych systemów, kon-
strukcji. Chciałem zacząć od ramy, by ją później uzupełniać obrazem. Oczy-
wiście najpierw te ramy chciałem wypełniać własną twórczością. Wiadomo, 
jak jest – masz pełno swoich prac i brak możliwości ich prezentacji. Forma 
proponowana przez Akademię – wystawy końcoworoczne to ściek, nawet je-
śli coś fajnego się tam zaplącze, to i tak tonie w ogólnym nadmiarze. Odzew  
i zainteresowanie instytucji „z miasta” jest tragicznie mały, trzeba się napraszać,  
a ostatecznie pokazując się u kogoś, masz poczucie, że zrobiono ci łaskę. To jest 
frustrujące, a wewnętrzne ciśnienie oczywiście narasta. Trzeba było wynaleźć 
własne medium, stworzyć własny kanał.

A czemu akurat zin?

Dla studenta grafiki to dość naturalne medium – papier i farba. Plus moż-
liwość duplikacji i masz coś, co dociera do większej grupy ludzi. Orientując 
się mniej więcej w tym, co dzieje się na portalach i blogach w necie, da się też 
zauważyć rozkwit różnych form selfpublishingu. I okazuje się, że u nas prawie 
nie ma czegoś takiego. Ta wizja samodzielności i pustka wokół w tym zakresie 
były podniecające. Dopiero później zrozumiałem, jak dużą tradycję pism wy-
dawanych przez artystów mamy w Polsce.

Artystyczne ziny?

Można by zaczynać od 1901 roku i „Chimery” Zenona Przesmyckiego, choć 
jej forma to coś więcej niż zin – nieregularny periodyk tworzony i wydawa-
ny własnym nakładem, sytuujący się obok głównego nurtu obiegu informacji. 
Bliższe definicji artzina były „Oj dobrze już” Gruppy, dalej „Luxus” grupy Lu-
xus, „Tango” Łodzi Kaliskiej. Grupa Ładnie miała „Słynne pismo we wtorek”, 
a Sławomir Shuty był autorem „Batona”. Aż po ukazującą się do 2009 roku 
trójmiejską „Krechę” (wywiad z członkami grupy twórczej „Krecha”/ www.
krecha.org drukowaliśmy w grudniu 2008 r. w #49 „Notesu.Na.6.Tygodni” – 
przyp. red.). Wybuch sceny zinów literackich, muzycznych i wizualnych z lat 
90. opisuje Paweł Dunin-Wąsowicz w jednym z rozdziałów wydanej ostatnio 
przez Ha!art Kulturze niezależnej w Polsce 1989-2009 pod redakcją Piotra Ma-
reckiego. Okazuje się, że to medium pozwala na wiele i w historii miało swój 
wyraźny ślad.

Teraz dużo takich zinów w Polsce funkcjonuje?

Właśnie nie. Dopiero niedawno się pojawiły– jeden numer warszawskiego 
„Triumf Zine”, trzy numery internetowego „144zine”. Na Wydziale Wzorni-
ctwa ASP w Warszawie prowadzone są warsztaty Drukujemy Zin! Jest jeszcze 
trochę komiksowych, punkowych, kibicowskich zinów. W Krakowie jest na-
wet inny zin pod tytułem „Pole. Hardcore-samba-poezja”. Więcej jest takich 
periodyków w postaci elektronicznej, papierowe to rzadkość.

Jak wyglądało pierwsze „polE”?

Na pierwszy ogień poszły tylko moje rzeczy, rysunki, zdjęcia, tekst, 6 stronek 
i okładka. Żeby było trudniej, okleiłem zina czarną taśmą. Ciężko było go ot-
worzyć. To była kolejna warstwa, a ja chciałem, żeby to był więcej niż tylko 
wydawniczy projekt. Pierwszym stopniem miało być dotarcie do gazety, a ko-
lejnym już do samego wnętrza (śmiech).

Ale po czasie oddałeś „polE” w ręce innych, zaprosiłeś do współpracy artystów. 

Ty jesteś drukarnią.

No to naturalne. „polE” miało być przestrzenią kontaktu twórców i odbiorców, 
nie tylko jednokierunkową tubą. Mimo że staram się minimalizować swoją rolę, 
to stwierdzenie, że w „polU” może publikować każdy, byłoby utopijne. To w oczy-
wisty sposób ogranicza się do tych ludzi, którzy dowiedzą się o „polU”, będą mieli 
odwagę się odezwać. Siłą rzeczy najczęściej w mojej przestrzeni pojawiali się zna-
jomi.

Kto?

Początkowo studenci z mojego roku z Akademii – np. Michał Małolepszy. Póź-
niej pojawiły się osoby z innych wydziałów, artyści spoza uczelni, jak pisarz 
Andrzej Szpindler, a w końcu spoza Warszawy, np. Miller Rodriguez, muzyk 
z Los Angeles, którego utwory były dołączone do 10. numeru. W szóstym nu-
merze było już dziesięć osób. Na 16 stronach. Odezwał się Michał Frydrych, 
malarz, który studiował też ze mną na filozofii – podrzucił pomysł z werni-
sażami, spotkaniami. To było dobre, skupiało widownię. Raz, że publikujesz, 
dwa, że obcujesz z ludźmi, do których to w końcu dociera. No bo „polA” nie 
dostaniesz w kiosku czy w księgarni. Musisz się o nim wcześniej dowiedzieć  
i przyjść po nie. „polE” było drukowane w 75 egzemplarzach, teraz w 100, 
grupa na Facebooku jest 3 razy większa, więc nawet nie każdy, kto dowie się  
o „polU”, może je dostać. 

Bo „polE” to jednak bardzo artystyczna kreacja.

Dokładnie. Oklejanie, farbowanie, dziurawienie, szycie, darcie, brudzenie po-
szczególnych egzemplarzy – przez te interwencje „polE” to dopieszczone, jed-
norazowe dzieło, tyle że w stu sztukach.

„polE” było twoją pracą dyplomową?

W pewnej mierze tak, jedenasty numer. Na obronie pokazywałem malarstwo 
jako część praktyczną, praca teoretyczna to było około 30 krótkich, paralite-
rackich tekstów. Na przecięciu tych dwóch wymiarów pojawił się obraz i tekst 
pod tytułem Ping Flood. Ten punkt stał się z kolei finałem historii o tonącym 
w digitalnym potopie mieście, która została przedstawiona w zinie. Idea au-
torskich numerów „polA” pojawiła się nieco wcześniej. Ograniczyliśmy liczbę 
twórców każdego numeru, żeby zyskały silniejszy charakter, tak właśnie po-
wstał dziesiąty numer Rafała Czajki i Isabeli Polarny – Going North.

No tak, a jak komisja przyjęła zin?

Nie zauważyła. Serio. Wcześniej pojawiały się obawy, że na Wydziale Grafiki 
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nie można zrobić malarskiego dyplomu, że pracę teoretyczną trzeba napisać 
z pozycji, nazwijmy to, „obiektywnej”. Nie chcąc rezygnować z moich „syste-
mów” malowania i pisania, ewidentnie jednak osobistych, musiałem, jako ro-
dzaj wyjaśnienia, wpleść ideę „polA”, które traktowałem jako twór „alteraka-
demicki”. Na obronie uwaga skupiła się na obrazach, a zin leżał gdzieś z boku, 
nikt nawet nie spojrzał. Dopiero na oficjalnej premierze w siedzibie Bęc Zmia-
ny pokazałem swój numer i oryginały tylko tych prac, które do niego weszły.  
I wydaje mi się, że dopiero tam to zadziałało.

Czyli stworzyłeś jednoosobową instytucję?

Jak masz drukarkę, to możesz wszystko. Każde „polE” to jakiś tam wydatek, ale 
znośny. Trzeba trochę posiedzieć nad drukiem tych 600 stron A3, czasem zająć 
się dystrybucją, promocją. Pojawia się wrażenie dwóch przestrzeni. Oczywi-
ście, kiedy robię mój autorski numer „polA”, to jestem po prostu „plastykiem”. 
Ale kiedy „tylko” drukuję, to zmieniam jedynie działanie na mniej plastyczne.

Czyli artysta i wydawca łączy się u ciebie?

Właśnie może to tak wyglądać, drukuję osobno, a maluję osobno. Ale dla mnie 
ten system, o którym ci mówię, jest już działaniem artystycznym. Samo two-
rzenie zinu jest praktyką artystyczną. Organizacja, „zmuszanie” ludzi, żeby coś 
zrobili, namawianie. Instytucja może być kreacją artystyczną. Goldex Poldex 
jest dla mnie przykładem takiej ewidentnej pracy instytucji jako kreacji arty-
stycznej. Tak samo działalność Rahima Blaka. Kreowanie zjawisk artystycznych 
przez działanie nieartystyczne. Chciałbym, żeby coś takiego się wyklarowało, 
taka mafijna organizacja, struktura artystyczna, nadwyżka nad pojedynczym 
działaniem. Poza tym mam takie naiwne pretensje w stosunku do sztuki i jej 
obiegu, jako produkcji obiektów artystycznych, które mają zapewnić twórcy 
chleb poprzez sprzedawanie ich koniec końców jakiemuś typowi z grubym 
portfelem. Chciałbym się podobać tym, którzy „piszczą na twoich koncertach”, 
a nie komuś, z kim niewiele mnie łączy. I o tyle „polE” jest lepsze, dociera do 
tych stu osób, które przychodzą na nasz hipotetyczny koncert, dostając pełno-
prawne dzieło sztuki dla siebie.

A „polE” ma filozoficzną podstawę?

Cyniczną, wynikającą z niemocy. Da się to filozoficznie podbudować, ale po 
co? To wynika z najprostszych potrzeb. Wykreowania alternatywnej ekonomii, 
która w końcu stałaby się ekonomią.

Nie łatwiej było po prostu robić bloga?

Pewnie, ale to, że trzeba „polE” wziąć do ręki, nabiera wymiaru jakiejś au-
tentycznej działalności. Poza tym internet jest przerażająco łatwo dostępny. 
Wchodzisz na stronę, wychodzisz, i tyle. Nic ci nie zostaje. Sam się fascynuję 
internetem, ale z tej fascynacji wynika czasem odrzucenie. Jakaś refleksja: halo, 
tak łatwo być nie może. Stąd to klejenie, zmuszanie ludzi do przyjścia na spot-
kanie, dotknięcia. Przychodzisz, bierzesz do ręki, a tu, tak jak w 8. numerze, 
pierwsza strona – nic nie ma. Ostatnia strona – to samo. W środku coś jest, 
ale kartki są zszyte grzbietem na zewnątrz, i co z tym zrobić? Traktuje się to 

z takim namaszczeniem albo pomieszaniem. „Nie chcę cię skrzywdzić, więc 
nie chcę tego rozrywać”, a właśnie o to rozrywanie chodzi, o zaangażowanie,  
o wykrzesanie odwagi.

Twój zin to taki punk rock z krytycznym „wyższym” akcentem?

Nie wiem, czy „wyższym”. Wydaje mi się, że wyższy przez swoją autentycz-
ność w miejscu i czasie był ten prawdziwy punk rock. Śmiesznym byłoby też 
być punkiem po studiach. Mając świadomość powszechnego uwikłania w me-
chanizmy, ale też plastyczności świata, nie można wykrzesać z siebie tego na-
iwnego buntu ani też stracić kompletnie nadziei. Punk to teraz tylko świetna 
historia, przebrzmiały dogmatyzm i rodzaj popestetyki.

Dużo ludzi zainteresowało się „polEM”?

Zależy, z czym to porównywać. Nowa marka ciuchów czy zespół muzyczny ma 
na wstępie dziesięć razy więcej fanów niż nowa grupa malarzy, twórców wideo 
czy performerów. Jesteśmy na szarym końcu.

Myślisz, że „polE” może to zmienić?

Zdecydowanie… chciałbym. Mnie non stop zaskakują ludzie piszący o muzy-
ce, na screenagers.pl lub porcys.pl. Sposób pisania lekki i tak intrygujący, że 
chciałbym, żeby sztukę też tak można było odebrać. Zdaje się, że forma zina 
powinna sprzyjać popularyzacji sztuk wizualnych, ale może tu wchodzą jakieś 
inne czynniki, budowa mózgu czy coś. Mnie obrazy kręcą.

Czy faktycznie wydawanie własnym sumptem może coś zmienić?

Myślę, że dla artysty może być środkiem wyrazu, przestrzenią do ekspery-
mentowania i skonfrontowania swoich prac z publicznością, może być jed-
nym z pierwszych kroków do zaistnienia w świadomości szerszej grupy od-
biorców. Dla publiczności może być czynnikiem oswajającym z wrażliwością 
współczesnych twórców. Niesie pewien potencjał aktywizacji, zaangażowania  
i zmiany. Ale też taka forma jest jakoś zamknięta, ograniczona na własne ży-
czenie, więc i możliwość wpływu jest mniejsza. 

A jak „polE” się rozwija?

Za każdym razem jest grubsze – najnowszy numer, Grey Grześka Hospoda  
i Jacka Walesiaka, będzie miał 28 stron. Trudniej jest ze zwiększaniem nakładu. 
Kiedyś nawet próbowałem, ubiegałem się o stypendium, żeby można było za-
płacić za większy nakład na offsecie. Wygrał cykl obrazów malowanych różny-
mi technikami. Prztyczek w nos. Teraz wolałbym raczej odwrócić machinę, nie 
zwiększać nakładu, a raczej ludzi bardziej zainteresować samym zjawiskiem. 
Ale czy to będzie happy end?

Piotr grabowsKi 

(ur. 1979 r.) – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, debiu-

tował wystawą Inferno. Not found w BWA w Zielonej Górze, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, pisze dla „ResPubliki Nowej”, artysta intermedialny, grafik. 

www.grbwsk.pl | www.xy-pole.com



150 notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia 151notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia

my, 
mieszczuchy

O czerwcOwym kONGresie rucHów miejskicH, czyLi tycH wszyst-
kicH iNicjatywacH, które reprezeNtują iNteresy i pOtrzeBy 
mieszkańców miast Oraz O przyszłOści miast w kONtekście kry-
zysu ekONOmiczNeGO, z kacprem pOBłOckim, reprezeNtaNtem  
stOwarzyszeNia my-pOzNaNiacy, skuteczNeGO w waLce O udział 

w deBacie puBLiczNej, rOzmawia jOaNNa erBeL

Skąd się wziął pomysł na Kongres Ruchów Miejskich?

Pomysł wyszedł z naszej obserwacji. Jakiś czas temu ludzie, którzy działają  
w Poznaniu, w organizacji My-Poznaniacy zorientowali się, że nie są sami. 
Paradoksalnie, najpierw zorientowaliśmy się, że nie jesteśmy sami na świecie. 
Bo okazało się, że w Stanach jest taka ogólnokrajowa koalicja Prawo do mia-
sta, z której nowojorską komórką mamy kontakt. Był też taki moment, kiedy  
w Polsce w 2009 roku zaczęły się pojawiać referenda w sprawie odwołania 
urzędujących prezydentów – w Łodzi i Częstochowie, Gliwicach. Wtedy zo-
rientowaliśmy się, że nie tylko w Poznaniu obywatele zaczynają się organizo-
wać. Trochę czasu od tego momentu minęło, w wielu miejscach różne rzeczy 
się wydarzyły, jak ostatnie wybory samorządowe, w których My-Poznaniacy 
dostali ponad 9 procent głosów. W Sopocie obecnie, komitet Kocham Sopot 
jest już w Radzie Miasta, więc im się udało pójść jeszcze o krok dalej. A ja-
kiś czas temu przeprowadzili projekt budżetu obywatelskiego w Sopocie. Jed-
nocześnie od tego momentu, pojawiło się w różnych miejscach wiele innych 
miejskich inicjatyw. Kongres ma być pretekstem, żeby się spotkać i zobaczyć 
czy mamy coś wspólnego i czy możemy coś zrobić razem. W szczególności, że 
od jakiegoś czasu ileś ogólnopolskich inicjatyw już zaczęła działać.



152 notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia 153notes 68 / 06–07.2011 / czytelnia

Jakich?

Jedną z pierwszych była próba w 2009 r. przekonania posłów, senatorów, a na 
końcu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby zawetować ustawę komisji Pali-
kota, która miała między innymi znieść pozwolenia na budowę. To się udało. 
Była to inicjatywa Jolanty Piecuch z organizacji Sąsiedzkie Włochy. Z kolei 
Marcin Gerwin z Sopotu były inicjatorem innej ogólnopolskiej inicjatywy  
w tym roku, która miała na celu dyskusję nad ordynacją wyborczą i przeko-
nanie prezydenta, że proponowany mu system jednomandatowych okręgów 
wyborczych jest szkodliwy, bo paradoksalnie uzależnia samorządy jeszcze 
bardziej od partii politycznych – co ostatecznie się udało. Sporo inicjatyw, za-
częło się pojawiać i chcemy to trochę usystematyzować. Choćby dlatego, że 
teraz nadchodzą wybory parlamentarne i jest to dobry moment, żeby te kwe-
stie miejskie wyartykułować. Oraz połączyć działania lokalne z działaniami 
ogólnomiejskimi na terenie całego kraju. W szczególności, że w takich właśnie 
krajach jak Stany Zjednoczone to dobrze działa. Ruch Prawo do miasta ma 
taką ogólnokrajową platformę ze stroną internetową, na której różne osoby  
i organizacje dzielą się swoimi doświadczeniami w rozmaitych obszarach tema-
tycznych. A jednocześnie działają lokalnie. Ta synergia bardzo dobrze działa.

A w jaki sposób działa ta platforma? Kto nią zarządza?

To jest jak taki wielki parasol. Głównym obszarem działania zawsze są miasta, 
a sama platforma ogólnonarodowa pomaga raczej wszystkim działać lokalnie, 
chodzi o to by nie stała się takim wielkim zbiurokratyzowanym molochem, 
który zarządza wszystkimi działaniami w obrębie kraju. Dodatkowo, w tych 
konkretnych miastach są jeszcze koalicje innych organizacji. Bardzo często - 
co jest pewnie specyfiką Stanów – są one etnicznie zorganizowane. Są organi-
zacje azjatyckie, hinduskie i inne.

A jak to się zaczęło?

W Stanach, zaczęło się od Social Forum w 2007 r. czyli forum organizacji poza-
rządowych i obywatelskich. W pewnym momencie ludzie z różnych miast się 
zorientowali, że tym, co ich łączy, jest właśnie ten profil miejski. Dodatkowo 
jeszcze ta komórka nowojorska jest silnie związana z takim centrum, Center 
for Place, Culture and Politics, którego szefem jest w tej chwili David Harvey, 
i on, razem z Peterem Marcuse z Columbia University, są takimi intelektual-
nymi frontmenami tego ruchu. W takim intelektualnym sensie to ta komórka 
nowojorska jest najważniejsza.

A jakie działania ta platforma podejmuje?

Gdy wszedł pakiet stymulacyjny Obamy, przygotowali całościowy program, 
który pokazywał jak sensowniej wydać te pieniądze, aby nie tylko łagodzić 
skutki kryzysu, ale też i zacząć zapobiegać przyczynom. Zaangażowali się też 
w sprawy forklozji – zajmowania zadłużonych nieruchomości przez banki  
i wyrzucania całych rodzin na bruk. W Nowym Jorku na przykład policzyli 
pustostany, w Miami pomagają rodzinom wrócić do domów, z których zosta-
ły wyeksmitowane – co ciekawe tutaj lokalna społeczność również za tym się 
opowiada. Jednak pod wieloma względami im jest trudniej niż nam, bo o ile 

my jeszcze prowadzimy jakiś tam dialog z władzą, czy uczestniczymy w deba-
cie publicznej, tak im jest im o wiele trudnej przebić się poza swój krąg, więc 
oni też patrzą z nadzieją na kraje, głównie w Ameryce Łacińskiej, ale też i na to, 
co się dzieje w Polsce, gdzie takie ruchy już dawno przeszły do mainstreamu.

A w Polsce to już nie pierwszy raz kiedy pojawia się potrzeba stworzenia takiej 

platformy. Kilka lat temu powstała na przykład, również ogólnokrajowa, Wspól-

na przestrzeń.

Tak. O ile wiem odbyły się dwa spotkania, potem, z tego co mi mówiono, ja-
koś to przycichło. Nasz Kongres ma być swoistą kontynuacją takich działań. 
To właśnie jeden z liderów Wspólnej Przestrzeni, Przemek Filar, na spotkaniu 
poznańsko-wrocławskim w lutym tego roku zaproponował, żeby zrobić ko-
lejne ogólnopolski zjazd w Poznaniu. Zarówno ze względów geograficznych 
– do Poznania w innych miast jest bliżej niż do Wrocławia, jak i politycznych 
– bo odbieramy sygnały że dla wielu droga, jaką odbyło stowarzyszenie My
-Poznaniacy, łącznie z aktywnym udziałem w wyborach, stanowi jakąś tam 
inspirację.

Czy nie obawiacie się, że Kongres zakończy się tak szybko jak działania wokół 

Wspólnej Przestrzeni?

Nie. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ruchy miejskie są znacznie sil-
niejsze niż dwa lata temu, kiedy odbyło się ostatnie spotkanie Wspólnej Prze-
strzeni. W ruchy miejskie zaczynają wychodzić poza taki światek elitarystycz-
no-ngosowy. Stały się podmiotami w debacie publicznej.

Kogo zaprosiliście na Kongres Ruchów Miejskich? Dla kogo Kongres jest prze-

znaczony?

Chcielibyśmy na Kongresie widzieć każdą osobę, która działa w jakiejś lokalnej 
organizacji zajmującej się sprawami miasta. Natomiast to nie musi być wy-
łącznie kwestia polityki przestrzennej, w sensie zagospodarowania przestrzen-
nego. To mogą być kwestie ekologiczne, nawet estetyczne. Kongres ma dość 
otwartą formułę. My też do końca nie wiemy, co się wydarzy, ale o to też mię-
dzy innymi chodzi, żeby zobaczyć w kim można w tym kraju współpracować, 
i wokół jakich tematów. Poza uczestnikami organizacji będą też obserwatorzy. 
Zaprosimy media, urzędnicy też są mile widziani. Ale to będzie Kongres Ru-
chów Miejskich, czyli nie władzy, nie mediów, ale osób, które starają się w inny 
sposób reprezentować mieszkańców.

Zwykle kongresy – jak Kongres Kobiet czy Kongres Kultury Polskiej, kończą się 

sformułowaniem listy postulatów i wybraniem najważniejszego z nich, w wo-

kół, którego koncentrować się będą dalsze działania. Czy myśleliście już na ja-

kich tematach chcecie się skupić? 

Zaczniemy od sporządzenia takiej ogólnej diagnozy problemów miejskich do 
rozwiązania. Chcemy, żeby ostatecznym owocem tej współpracy był szereg 
ustaw – o planowaniu przestrzennym, rewitalizacji, czy aglomeracyjna. Oczy-
wiście na Kongresie praca nad nimi dopiero się zacznie. Przestawimy kilka 
naszych propozycji, ale formuła jest generalnie otwarta, na pewno pojawia się 
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jakieś nowe wątki. Oczywiście będzie konferencja prasowa i może uda się też 
wypracować wspólne stanowisko w sprawie nadchodzących wyborów parla-
mentarnych. 

Opowiadając o amerykańskim ruchu prawa do miasta, wspominałeś o ważnej 

roli jaką odgrywali David Harvey i Peter Marcuse. Jak widzicie rolę intelektu-

alistów i intelektualistek w przypadku waszego Kongresu i dalszych działań 

ruchu miejskiego? Czy Kongres ma już swoich intelektualnych mentorów czy 

mentorki?

Tworzenie intelektualnego zaplecza jest istotne, ale musi ono być połączone 
również z działaniem w konkretnych sprawach lokalnych. Dla mnie bardzo 
ważne jest to, żeby nie tylko tworzyć wiedzę o mieście w ogóle, ale żeby te ruchy 
były zakorzenione w przestrzeni miasta i grupach społecznych tam przebywają-
cych. To jest sprawa najważniejsza. I to jest fenomen ruchu poznańskiego: wy-
rósł z iluś tam konfliktów przestrzennych. Nagle okazało się, że ludzie, którzy 
teoretycznie mają niewiele wspólnego, np. mają inne tzw. poglądy polityczne, 
odnajdują wspólny język na płaszczyźnie przestrzennej. Materialna konkretna 
tkanka miasta to jest najlepszy sposób nawiązywania nowych sojuszy – osób, 
które w innym wypadku by się nie spotkały i nie miały okazji razem coś zrobić. 
Na to nakładają się sprawy tematyczne, takie jak transport, mieszkalnictwo, 
które przecinają podziały terytorialne i wymuszają działanie w większej skali: 
ogólnomiejskiej czy ogólnopolskiej. I teraz nadszedł czas działań szerszych, ale 
nie powinniśmy zapominać o zakorzenieniu w przestrzeni. 

Czy w ten sposób widzisz też swoją rolę w My-Poznaniacy?

Ja pełnię role takiego łącznika pomiędzy środowiskami. Zacząłem działać 
w My-Poznaniacy kiedy wróciłem ze Stanów i okazało się, że mogę coś do 
tego ruchu wnieść. Wiedziałem o Stowarzyszeniu wcześniej, byłem na kilku  
z pierwszych demonstracji, ale członkiem Stowarzyszenia zostałem, kiedy zda-
łem sobie sprawę, że mogę pomóc ruchowi wyjść na szerszą skalę.

Mówiłeś, że wiele się zmieniło przez ostatnie kilka lat. Powstali między innymi 

My-Poznaniacy, którzy są stowarzyszeniem, ale jednocześnie w ostatnich wybo-

rach samorządowych byli komitetem wyborczym. Obecnie spajacie szerokie gro-

no członkiń i członków, oraz sympatyczek i sympatyków. W jaki sposób powstali 

My-Poznaniacy?

Stowarzyszenie pojawiło się, kiedy w Poznaniu odbywała się dyskusja na temat 
studium zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku i wtedy ludzie z róż-
nych dzielnic zaczęli się spotykać w sali sesyjnej Rady Miasta.

Czyli kto?

Ludzie związani z różnymi konfliktami przestrzennymi. Wtedy właśnie zrobi-
liśmy mapę konfliktów przestrzennych w Poznaniu. Jest ich ponad czterdzie-
ści. Ludzie, którzy walczyli o różne swoje partykularne interesy zorientowali 
się, że nie są sami. Że na Strzeszynie, że na Grunwaldzie, na Ratajach czy gdzie 
indziej – wszyscy mamy bardzo podobne problemy. Ta dyskusja miała trwać 
dwa-trzy miesiące, ale rozpoczęła się szeroka debata, która w końcu trwała 

praktycznie rok. I jednym z efektów tych spotkań było właśnie powstanie sto-
warzyszenia My-Poznaniacy.

Skąd taka nazwa?

Ta nazwa jest tutaj o tyle ważna, że to był taki pierwszy moment, kiedy miesz-
kańcy przeszli na skalę ogólnomiejską. I zorientowali się, że to my jesteśmy 
tymi poznaniakami, o których władza ciągle mówi. To był taki moment wyj-
ścia poza swoje takie, jak to się mówi lokalny „fyrtel”, opłotki. Oraz zrozumie-
nia, że problemów miejscowych nie można rozwiązać jedynie przez wyłącznie 
lokalne działania. I trzeba wejść o stopień wyżej. I od tamtej pory Stowarzy-
szenie jest bardzo silnie osadzone w problemach i kwestiach lokalnych. I lista 
się często zmienia. Niektóre przycichają i potem pojawiają się kolejne punkty 
zapalne. 

W jaki sposób działają My-Poznaniacy?

Stowarzyszenie działa na dwóch płaszczyznach: z jednej strony ma struktury 
lokalne, terytorialne, z drugiej zaś tematyczne. Okazało się, że są różne wspól-
ne tematy, jak: polityka przestrzenna, transport, polityka społeczna, itd. I też 
eksperci, którzy współpracują ze stowarzyszeniem działają właśnie bardziej na 
tej płaszczyźnie tematycznej, niż na lokalnej lub terytorialnej. I to jest właśnie 
specyfika Stowarzyszenia: to, że jesteśmy bardzo silnie umiejscowieni i odno-
simy się konkretnych problemów, a jednocześnie działamy również na płasz-
czyźnie tematycznej nawiązując relacje między mieszkańcami i ekspertami.  
W ciągu tych trzech lat Stowarzyszenie stało się takim think-tankiem miej-
skim. Punktem wyjścia naszych działań jest walka o polepszanie jakoś życia  
w mieście. W założeniu poglądy polityczne, są drugorzędne.

W jaki sposób wygląda to w praktyce?

Tym, co jest punktem wyjścia jest to, co Lech Mergler nazywa „narracją kon-
kretną”. Narracja konkretna opiera się na skupieniu się na realnych proble-
mach mieszkańców miasta i stoi w opozycji do większości polskiej polityki, 
która obraca się wokół polityki symbolicznej. O ile konflikty ideologiczne są 
w jakimś stopniu istotne, to ich waga została trochę wyolbrzymiona. Oprócz 
takich dyskusji jak kwestia aborcji (za czy przeciw prawem do wyboru), kara 
śmierci (za czy przeciw), małżeństwa par homoseksualnych (za czy przeciw), 
jest całe spektrum tematów i spraw, które nie są poruszane. Co więcej, osoby 
będące w kwestiach ideologicznych spolaryzowane mają na poziomie narracji 
konkretnej wspólne postulaty. A obszar wspólny jest często większy niż to, co 
ich dzieli. Mamy taką sytuację, że ludzie dzieleni na różne szufladki ideolo-
giczne według konfliktów symbolicznych, a realne problemy są spychane na 
dalszy plan. I okazuje się , że w sytuacji gdy my, My-Poznaniacy, nie rozma-
wiamy o sprawach symbolicznych możliwa jest współpraca dużo szerszego 
grona mieszkańców. Osoby, szufladkowane jako prawica czy lewica, nie tylko 
mogą, ale również chcą kooperować. Ostatnim przykładem na to jest wypo-
wiedź obecnego szefa PiSu w Poznaniu, Tadeusza Dziuby, żeby poparł petycje 
Rozbratu, o to, żeby mogło uzyskać nowy budynek. I mimo, że anarchistyczny 
ośrodek reprezentuje odmienną ideologię, to uważa Rozbrat za ważne miej-
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sce dla kultury Poznania. To jest efekt współpracy właśnie m.in. między nim 
jako mieszkańca dzielnicy Sołacz z anarchistami w sprawie wspólnego prote-
stu przeciwko zabudowie otuliny tamtejszego parku. Współpraca przy narra-
cji konkretnej przynosi potem większą tolerancję nawet w dziedzinie polityki 
symbolicznej.

Tak, ale konflikty ideologiczne nie zawsze są oderwane od materialności miasta. 

Czy mieliście jakieś sytuacje, gdzie mimo prób nie mówienia o poglądach poja-

wiały się jednak konflikty?

To zależy jakie poglądy. Bo to nie jest tak, że my nie mamy wspólnych wartości. 
Mamy dużo wspólnych wartości, część z nich wyraża Karta Lipska. To są inne 
wartości niż te, o których mówią partie na szczeblu centralnym, takich jak: Ka-
tyń, Smoleńsk, lustracja, które są ważne, ale mają w niewielkim stopniu realne 
przełożenie na życie mieszkańców.

A jeśli weźmiemy konflikt dotyczący kwestii mieszkalnictwa, pomiędzy prawem 

do mieszkania i prawej prywatnego właściciela do zarządzania swoją własnością.

No właśnie. Tutaj okazuje się, że w sytuacji, kiedy do My-Poznaniacy należą 
różne osoby, o różnym pochodzeniu społecznym: część mieszka w domkach 
jednorodzinnych w lepszych dzielnicach, część mieszka w blokach. Teoretycz-
nie te osoby powinny mieć inne światopoglądy, gdyby myśleć schematycznie. 
Okazuje się, że do końca tak nie jest. Nikt w Stowarzyszeniu nie będzie bronił 
świętego prawa własności.

Lech Mergler mówi, że My-Poznaniacy są taką partią mieszczan.

Mieszczan, to może za dużo powiedziane – bardziej mieszczuchów.

Czyli kogo?

Chodzi o wszystkie osoby mieszkające w mieście. Również te niezameldowa-
ne, jak ja. Lechu o tym mówi, w tym sensie, że są to wszyscy ci, którzy mają 
poczucie sprawczości i mówią: „Tak, ja jestem z tego miasta, więc mam prawo  
o nim współdecydować”. I są to naprawdę różne osoby: po studiach, ale rów-
nież osoby bez wyższego wykształcenia. Ale na przykład środowisko anarchi-
styczne i Rozbrat ciągle krytykuje nas za to, że jesteśmy taką partią „nowej 
burżuazji”, co jeśli spojrzeć na naszych członków okaże się dużym uproszcze-
niem.

W Warszawie i innych miastach również sporo organizacji zajmujących się te-

matyką miejską twierdzi, że reprezentuje wszystkich mieszkańców. Ale jest to 

zwykle jednak bardziej pewien rodzaj postawy, niż realna sytuacja. Czy nie oba-

wiacie się, że mimo deklaracji jesteście przede wszystkim partią czy stowarzy-

szeniem klasy średniej? i że reprezentujecie stosunkowo niewielką grupę osób?

Takim testem dla nas były wybory samorządowe. I właściwie jednym z po-
wodów, dla których poszliśmy do wyborów, była chęć wyjścia do szerszego 
grona. Jeszcze latem zeszłego roku nie wiedzieliśmy, ile osób nas popiera. A nie 
mamy pieniędzy na to, żeby zrobić badania i dowiedzieć się, jaka jest rozpo-
znawalność marki „My-Poznaniacy”. Byliśmy obecni w lokalnych mediach, ale 

wiadomo, że większość osób nie śledzi lokalnych mediów, tylko ogólnopolskie.  
I te wybory były możliwością dyskusji z szerszym gronem poznaniaków. To się 
udało połowicznie – dało się wyjść do osób, na których hasła lepszego, bardzo 
europejskiego Poznania były atrakcyjne. Ale faktycznie, jeśli by spojrzeć na 
mapę wyborczą, to w tym dzielnicach „gorszych” (np. Wilda, Łazarz) o wiele 
trudniej było się nam przebić.

Czy nie obawiacie się, że będziecie atrakcyjni tylko dla klasy średniej?

To jest zagrożenie, z którego zdajemy sobie sprawę. My to widzimy, staramy się 
wyjść poza tą grupę. Na przykład angażując się w kampanię przeciwko kon-
tenerom socjalnym, które chciał nam zafundować magistrat. Była ona próbą 
podniesienia rangi polityki społecznej w obszarze działalności Stowarzysze-
nia. I jak wiesz, ten problem wygenerował sporą solidarność międzyklasową. 
Mamy też nadzieje, że teraz organizacje lokatorskie, którym również wysłali-
śmy zaproszenie na Kongres, przyjmą je i będzie okazja, żeby porozmawiać  
o polityce lokalowej i porozumieć się na tym poziomie. Bo faktycznie tak jest, 
że te ruchy miejskie działają w innej trochę przestrzeni niż organizacje lokator-
skie. I bardzo byśmy chcieli, żeby się zacząć łączyć.

A jakie są skutki waszych działań?

Na pewno zmienił się język debaty publicznej. Jeśli prześledzisz ostatnią kam-
panię samorządową z Poznaniu, to zauważysz, że ona odbywała się wokół te-
matów, które przez ostatnie trzy lata artykułują My-Poznaniacy. Partie prak-
tycznie przejęły większość postulatów. Okazało się, że ci sami politycy, którzy 
wcześniej byli za samochodami, za zabudową deweloperską i supermarketami, 
nagle stali się fanami rowerów, transportu publicznego, małych osiedlowych 
ryneczków i polityki kulturalnej czy bardziej sprawiedliwej polityki społecz-
nej. I to jest największy sukces działalności Stowarzyszenia.

A co sądzisz w tym kontekście o planach zorganizowania przez prezydenta Po-

znania, Ryszarda Grobelnego, sondażu deliberatywnego na temat cięć budżeto-

wych?

Jak mówi Neil Smith, neoliberalizm jest „dominujący, ale martwy” – tzn. trzy-
ma się siłą inercji, ale nie generuje już żadnych nowych pomysłów. Dlatego  
z taką radością politycy kopiowali w trakcie wyborów postulaty My-Poznania-
cy. Do tego myśleli, że dzięki temu nawiążą również lepszy kontakt ze społe-
czeństwem, które jakiś czas temu politykom uciekło. Mam wrażenie że mamy 
w tej chwili dwie niezależne rzeczywistości w Polsce: tę „medialną”, z konfe-
rencji prasowych i sporów w Sejmie, oraz tę faktyczną, dla której kolejny spór 
między Jarosławem Kaczyńskim a Donaledem Tuskiem jest mało interesujący. 
Politycy też to czują i dlatego starają się przynajmniej sprawić wrażenie, że 
chcą ten kontakt między władzą a obywatelami odbudować. Stąd wielu z nich 
odnajduje w takiej sytuacji bycia „za a nawet przeciw”: za „medialnie”, a prze-
ciw „realnie”, gdyż często za słowami nie idą czyny. Gdyby prezydent mówił 
o budżecie obywatelskim, to co innego. A mówi tylko o badaniu socjologicz-
nym, które nie wiadomo ile będzie warte.
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Obecnie polskie miasta są mocno zadłużone, zwłaszcza Poznań i Wrocław. Czeka 

nas zmierzenie się ze skutkami kryzysu ekonomicznego, który wbrew początko-

wym optymistycznym prognozom nie ominie Polski. Czy uważasz, że to szansa 

dla ruchów miejskich? Na skupienie się nie na sporach ideologicznych, ale właś-

nie na konkretnej narracji?

Najbliższa przyszłość ruchów miejskich, w kontekście kryzysu, jest jednym 
z ciekawszych tematów. Jesli spojrzeć na przemiany przestrzeni miejskiej, 
na przykład przez pryzmat ilości inwestycji w mieszkalnictwo, to mamy ten 
okres mniej więcej dwudziestoletni między 1956 i 1979, ogromnej ekspansji 
w tkankę miejską. Potem przychodzi okres dwudziestoletniego zastoju i zno-
wu kolejny wzrost pojawił się po 2004. I zauważ, że masz ogromną ingerencję 
w tkankę miejską w latach 70., po którym pojawia się niezwykle silny ruch 
społeczny w Polsce, Solidarność. Potem, jest druga fala ingerencji w tkankę 
miasta (np. zabudowa terenów zielonych, parków: znak rozpoznawalny wie-
lu deweloperów), co jednocześnie narusza relacje społeczne, które w ogóle są  
z przestrzenią związane i masz oddolną mobilizację w różnych miastach. 
Mamy do czynienia w pewnym opóźnieniem, jeżeli o moment o inwestycji  
i zmianę organizacji miasta i udział obywateli we współuczestniczeniu w tym. 
Przez całą dekadę lat 80. polska gospodarka była zakładnikiem inwestycji, 
często nieracjonalnych, z okresu gierkowskiego. Obecnie mamy do czynienia  
z sytuacją, że największe inwestycje już miały miejsce, pieniądze zostały wy-
dane, decyzje zostały już w większości podjęte. I my się budzimy trochę za 
późno. Natomiast to pewnie jest taka strukturalna cecha relacji między władzą 
a obywatelami. Ale z drugiej strony – lepiej późno niż wcale.

Z czego to wynika? Z poczucia, że było bardzo dużo możliwości, ale władza do-

konała złych wyborów, podjęła decyzje inne niż sobie życzyliśmy, więc mamy 

poczucie bycia oszukanymi. A środki finansowe już się skończyły.

Według mnie nie mamy jeszcze świadomości, że żyjemy w czasach kryzysu. 
Ludzie są mentalnie w poczatkach XXI wieku, kiedy wciąż jest bardzo dużo 
możliwości inwestycyjnych, Unia Europejska daje dużo pieniędzy i cały czas 
możemy bardzo dużo zrobić. Więc ludzie cały czas myślą, że mają sprawczość, 
że mogą korzystać ze napływu środków, który de facto zaraz się skończy. Nawet 
jeśli wiemy, że realnie ten czas się skończył i za 2-3 lata będzie moment sporego 
kryzysu. Czekają nas nowe lata 80. Więc to poruszenie społeczne, podobnie 
jak w 1980, bardziej wynika z takiej chęci współuczestniczenia, a nie poczucia 
bycia oszukanym. To dopiero przyjdzie za rok, za dwa czy trzy. Wtedy okaże 
się, że pomysły są, ale już nie będzie środków.

I co się wtedy stanie? Sądzisz, że można liczyć na jakąś miejską rewolucję?

Zobaczymy. Natomiast będzie to wymagało całkowitego przewartościowania 
myślenia o polityce miejskiej. Dlatego, że w sytuacji, kiedy nie ma tak dużo 
środków należy zacząć inaczej myśleć. Podejmować inne wybory. Dobrym 
przykładem, jak dużo można zrobić dysponując ograniczonymi środkami są 
miasta Ameryki Południowej, np. Bogota, gdzie burmistrz Antanas Mockus 
był w stanie de facto radykalnie zmienić to miasto bez żadnych inwestycji. Więc 
nadchodzi inny okres i musimy się mentalnie na niego przygotować, również 

do tego, że chęć władzy do dzielenia się odpowiedzialnością za miasto będzie 
większa. Tylko, że nie będziemy dzielić zasobów, ale będziemy dzielić biedę  
i współdecydować o cieciach. Ale w drugiej strony, nasza partycypacja może 
być inna. Możemy cały czas mieć wpływ na tkankę miejską, ale to będzie 
wymagało trochę innych środków. To już nie będzie tak, że będziemy mogli 
radykalnie przebudować centrum miasta. Trzeba będzie nauczyć się inaczej 
wykorzystywać istniejące zasoby. 

Jak sądzisz, jakie działania będą podejmowane? Będę powstawać kooperatywy? 

Przedszkola sąsiedzkie?

Na przykład. Ale może też zmieni się polityka mieszkaniowa. Nie wiemy obec-
nie, ile jest pustostanów w polskich miastach, ale w takich pogłosek można 
wnioskować, że jest ich bardzo dużo. I nie wiemy, co się będzie z nimi działo. 
Ale można sobie wyobrazić, że święte prawo własności już się nie sprawdzi  
w tych nowych warunkach, i że część pustostanów będzie zajmowana. A miesz-
kania o niewyjaśnionym statusie własności podnajmowane na krótki okres 
czasu. Albo partnerstwo prywatno-publicznej może zacząć wyglądać inaczej: 
stroną prywatną nie będzie już biznes, ale mieszkańcy zrzeszeni w koopera-
tywy czy spółdzielnie. I może to być okres renesansu spółdzielni mieszkanio-
wych, ale nie takich nastawionych na zysk, ale na budowanie tanich mieszkań. 
Oraz powrót do idei tak zwanego, „czynu społecznego”, gdzie ludzie nie będą 
wkładać pieniędzy, ale będą wkładać własną pracę, w jakieś tam wspólne pro-
jekty. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Więc paradoksalnie może się okazać, 
że w obecnej sytuacji dla miasta, im gorzej – tym lepiej.

Kongres ruchów miejsKich, 17-19.06.2011, Poznań
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gDzie bywa notes
BERLIN: Collectiva, Brunnenstraße 152, ; instytut Polski w Berlinie, Burgstraße 27; Żak / Branicka, Lindenstraße 
35; BIAŁYSTOK: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2; Klub Metro, ul. Białówny 9A; BIELSKO BIAŁA: Galeria Bielska 
BWA, ul. 3 Maja 11; ByDGOsZCZ: Galeria BWA, ul. Gdańska 20; Klub Mózg, ul. Gdańska 10; Akademia Przestrzeń 
Kulturalna, ul. Gabary 2; BYDGOSZCZ: Zespół szkół Plastycznych, ul Konarskiego 2; Klubtabu, ul. Zbożowy rynek 
6; BYTOM: Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27; Galeria Kronika, rynek 26; CIESZYN: Zamek Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc; instytut sztuki, uniwersytet Śląski, ul.Bielska 66; Galeria szara, ul. srebrna 1; ELBLĄG: Centrum 
sztuki Galeria eL, Kuśnierska 6; GDAŃSK: Centrum sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. jaskółcza 1; Galeria Gablotka, 
ul. Doki 1, stocznia Gdańska, Budynek Dyrekcji, ii pietro; instytut sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, stocznia Gdańska; 
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. narutowicza 11/12; GDYNIA: Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; 
stowarzyszenie A KuKu sztuka, ul. Armii Krajowej 24; GLIWICE: Centrum Organizacji Kulturalnych ul. studzienna 
6; GORZÓW WIELKOPOLSKI: MCK Magnat, ul. Drzymały 26; Miejski Ośrodek sztuki, ul. Pomorska 73; GRęBODZIN: 
fundacja Świątynia sztuki ul. szkolna 31; GRuDZIĄDZ: Centrum Kultury teatr ul. Marszalka focha 19; JELENIA 
GÓRA: Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1; KATOWICE: Galeria rondo sztuki, rondo im. gen. jerzego Ziętka 
1; Galeria Architektury sArP, ul. Dyrekcyjna 9; Galeria sztuki Współczesnej BWA, Al. Korfantego 6; AsP Katowice, 
Katedra Malarstwa, rysunku i rzeźby, ul Dąbrówki 9; Centrum Kultury Katowice, Plac sejmu Śląskiego 2; KAtO.
BAr ul. Mariacka 13; Biblioteka Wyższej szkoły technicznej w Katowicach ul. rolna 43; KIELCE: Galeria Winda, 
pl. Moniuszki 2b; KONIN: Galeria sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; KONSTANCIN-JEZIORNA: Galeria f150 
ul. Ścienna 150, Bielawa; KOSTRZYN NAD ODRĄ: Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. sikorskiego 34; KOSZALIN: 
HOLO::studio, ul. franciszkańska 24; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A; Pracownia Projektowa MjM, ul. 
Artylerzystów 6c; KRAKÓW: ArtPol, Zacisze 14; Barwoteka ul. Gertrudy 19; Bomba, Plac szczepanski 2/1; Drukarnia 
Kolory, ul. starowiślna 51; Galeria Zderzak, ul. floriańska 3; Galeria ZPAf i s-ka, ul. św. tomasza 24; Galeria 
Camelot & księgarnia fotograficzna f5, ul. józefitów 16; Galeria MOHO, ul. Berka joselewicza 21c; Galeria Pauza, ul. 
floriańska 18/5, ii piętro; Goldex Poldex ul. józefińska 21/12; instytut Historii sztuki uj, ul. Grodzka 53; Kawiarnia 
Les Couleurs, ul. estery 10; Korporacja Ha!Art, w Bunkrze sztuki na piętrze, Pl. szczepański 3A; Małopolski instytut 
Kultury, Karmelicka 27; Miejsce, ul. Miodowa 21 (wejście od estery 1); MOCAK Muzeum sztuki Współczesnej, 
ul. Lipowa 4; Policealne studium Plastyczne Anima Art, ul. Zamoyskiego 29/8; teatr Łaźnia nowa, os. szkolne 
25; Wydział form Przemysłowych AsP, ul. smoleńsk 9; LESZNO: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, ul. 
Leszczyńskich 69; LuBLIN: Galeria Biała, ul. narutowicza 32; Kawiarnio-Księgarnia „spółdzielnia”, ul. Peowiaków 
11; stowarzyszenie Homo faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39; Lubuskie towarzystwo Zachęty sztuk Pięknych, 
ul. Lipowa 13; ŁÓDŹ: Łódź Art Center/Międzynarodowe Centrum sztuki w Łodzi, ul. tymienieckiego 3; Galeria ff, 
Łódzki Dom Kultury, ul. romualda traugutta 18; Galeria ikona, ul. fabryczna 19; Galeria Manhattan, ul. Wigury 
15; Muzeum sztuki w Łodzi, Więckowskiego 36; Galeria fabryczna 9, ul. fabryczna 9; Księgarnia Mała Litera, ul. 
nawrot 7; Księgarnia Mała Litera Art przy Muzeum sztuki w Łodzi – Ms2 w Manufakturze; Pan tu nie stał ul. 
Kilińskiego 59/63; Wydział edukacji Wizualnej AsP w Łodzi, ul. franciszkańska 76/78; NOWY WIśNICZ: Państwowe 
Liceum sztuk Plastycznych; OLEśNICA: Klub Animatorów Kultury „Kaktus“ (przy Miejskim Ośrodku Kultury 
i sportu), ul. reja 10; OLSZTYN: Biblioteka Multimedialna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38; BWA Galeria sztuki 
Al. j. Piłsudskiego 38; haloGaleria MOK, ul. Dąbrowszczaków 3; uWM fM, ul. Kanafojskiego 1; OPOLE: Galeria 
sztuki Współczesnej, Pl. teatralny 12; Kofeina, Kościuszki 31a; Kiosk Kulturalny, ul. Piastowska 17; OSTROWIEC 
śWIęTOKRZYSKI: stowarzyszenie Kulturotwórcze nie z tej Bajki, os. słoneczne 32/33; POZNAŃ: AsP Wydział 
komunikacji multimedialnej, Al. Marcinkowskiego 29; Bookarest Księgarnia, stary Browar, Dziedziniec, ul. 
Półwiejska 42; Café Mięsna, ul. Garbary 62; Galeria Miejska Arsenał, stary rynek 3; Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 
25 a; Galeria Przychodnia ul. Przybyszewskiego 39; Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1; spot, ul. Dolna Wilda 
87; Kisielice klub i galeria, ul. taczaka 20; stary Browar, Art station foundation, ul. Półwiejska 42; RADOM: 
Czytelnia Kawy, ul. M.C. skłodowskiej 4; Mazowieckie Centrum sztuki Współczesnej „elektrownia” ul. Kopernika 
1; SANOK: BWA Galeria sanocka, rynek 14; SŁuPSK: Galeria interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, 
ul. 3-go Maja 22; SOPOT: lalala bar, ul. rzemieślnicza 42; SZCZECIN: Miejsce sztuki Officyna, ul. Lenartowicza 
3/4; Piwnica Kany, Pl. Piotra i Pawła 4/5; Miejska Galeria sztuki 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2; Zachęta sztuki 
Współczesnej, al. Wojska Polskiego 90, zachetaszczecin.art.pl; SZTOKHOLM: Polska institutet, Mosebacke torg 
4; TARNOWSKIE GÓRY: Galeria sztuki inny Śląsk, ul.Karola Miarki 2; TARNÓW: BWA Galeria Miejska, Dworzec 
PKP, Pl. Dworcowy 4 TORuŃ: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3,; Piwnica Pod Aniołem, rynek staromiejski 1; Centrum 
sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, ul. Wały Gen. sikorskiego 13; Café Draże, ul. józefa Poniatowskiego 5/7; 
WARSZAWA: Ania Kuczyńska, Mokotowska 61; Bęc, Mokotowska 65; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12; Café Karma, Pl. 
Zbawiciela 3/5; Chłodna 25, ul. Chłodna 25; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31; eufemia, Krakowskie Przedmieście 5; 
fibak Gallery, ul. Krakowskie Przedmieście; filtry Cafe, niemcewicza 3; fundacja Atelier, ul. foksal 11; galeria 2.0, 
Krakowskie Przedmieście 5; Galeria Pokaz, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22; Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 
4 lok.3; Galeria A-tak, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18; Galeria Klimy Bocheńskie; Galeria Kolonie, ul. Bracka 
23 m. 52; Galeria M2, Oleandrów 6; Galeria XX1 al. jana Pawła ii 36; infoQultura, pl. Konstytucji 4; instytut Cafe, 
al. ujazdowskie 6, ; Kafka, ul. Oboźna 3; Kępa Café, finlandzka 12a/12; Kluboksięgarnia serenissima, CsW Zamek 
ujazdowski, ul. jazdów 2; Kolonia, róg Ładysława i Łęczyckiej; Lokalna, ul. różana; Lokal_30, ul. foksal 17b/30; 
Lowery, ul. Walecznych 5; Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3; Mysi Królik, Okólnik 11a; Centrum Kultury 
nowy Wspaniały Świat, ul. nowy Świat 63; numery Litery, ul. Wilcza 26; Okna, Zamek ujazdowski, jazdów 2; 
planB, al. Wyzwolenia 18 (wejście od pl. Zbawiciela); Przestrzeń ego&eco nowy Świat 35; Powiększenie, ul. nowy 
Świat 27; Powiśle, Kruczkowskiego 4; sklep filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1; szczotki 
Pędzle, ul. tamka 45b; tarabuk, ul. Browarna 6; sklep filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1; tr 
Warszawa, ul. Marszałkowska 8; Zachęta narodowa Galeria sztuki, Pl. Małachowskiego 3; WROCŁAW: Akademia 
sztuk Pięknych, Biblioteka, Pl. Polski 3/4; Art-Cafe Pod Kalamburem, al. Kuźnicza 29 a; Cafe Club Kamfora, ul. Św. 
Antoniego 24c; Galeria Awangarda, ul Wita stwosza 32; Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4; jadłostacja, ul.Więzienna 
31; Klubokawiarnia Mleczarnia Włodkowica 5; Klub i księgarnia falanster ul. św. Antoniego 23; Ośrodek Postaw 
twórczych, ul. Działkowa 15; Pracownia, ul. Więzienna 6; Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 
; WrO Art Center, Widok 7; ZIELONA GÓRA: fabryczna Centrala twórcza, ul. fabryczna 13b; Galeria BWA, al. 
niepodległości 19; ŻYWIEC: fundacja Klamra, os. 700-lecia 4/18

2011

2011

Konkurs dla młodych projektantów /
Contest for young designers

lodzdesign.com

Termin ostateczny: 30 czerwca 2011  / Deadline: 30th June 2011

5. Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi, 20-30 października 2011 / 
5th International Design Festival in Lodz, 20-30 October 2011 

Nagroda główna 20 000PLN / 
First prize: 5000 euro

pobierz / download:
www.warsaw-use-it.pl

Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa 
www.kulturalna.warszawa.pl

Redakcja i koordynacja: Fundacja Bęc Zmiana 
www.funbec.eu

Partner: USE-IT EUROPE
www.use-it.be/europe
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