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ORIENTUJ SIĘ! 
7 – 88

ZMIANA
MYŚL i PRACA
Georges Sorel, nieco zapomniany, a w Polsce nawet 
nigdy dobrze nie poznany francuski myśliciel społeczny, 
czytany na nowo jest ze wszystkich miar inspirujący. 
Sorel proponuje program zmiany, która dzisiaj jest 
atrakcyjna – program pluralistycznych, różnorodnych, 
autonomicznych, twórczych przestrzeni społecznych.  
Z Piotrem Laskowskim, autorem książki Maszyny wojen-
ne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej, 
rozmawiają Bogna Świątkowska i Arek Gruszczyński. 
90-101

ZMIANA
OBURZAJCIE SIĘ!
Indignez – vous! (Oburzajcie się!) to tytuł niewielkiej 
książeczki napisanej przez Stephane’a Hussela, 93-let-
niego weterana francuskiego ruchu oporu, dyplomatę, 
jednego ze współautorów Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Wydana w 2010 r. do dziś rozeszła się  
w milionach egzemplarzy w całej Europie. Jest wyzwa-
niem do buntu przeciwko miałkości i złu dzisiejszego 
świata. Kończy się słowami „Wszystkim mężczyznom 
i kobietom, którzy stworzą XXI wiek, mówimy z całą 
serdecznością: tworzyć to stawiać opór, stawiać opór 
to tworzyć”. Tak więc dziś w Hiszpanii, kraju gdzie 
młode pokolenie jest najdotkliwiej w Unii Europej-
skiej dotknięte bezrobociem, tysiące protestujących 
domagają się zmiany.Tekst Manifestu 15 maja/Ruchu 
Oburzonych, za stroną Democracia Real YA! tłumaczy-
ła Dorota Głażewska/Krytyka Polityczna. 
102-107

DZIAŁANIE I DOŚWIADCZENIE
WCHODZENIE DO MIASTA 
KUCHENNYMI DRZWIAMI
Jesteśmy za bardzo przywiązani do zdobywania wiedzy 
nie popartego bezpośrednim doświadczeniem. Mó-
wią nam, że jest tak i tak, i to przyjmujemy. W wielu 
przypadkach tworzy to rzeczywistość bardzo podatną 
na manipulacje. Dla mnie doświadczyć miasta oznacza 
stworzyć jego własną mapę. Z Pau Fausem, artystą  
i architektem z Barcelony, rozmawia Kaja Pawełek.
108-117

DZIAŁANIA MIEJSKIE
FACHOWCY Z SUPERMOCAMI
EXYZT to 20-osobowy francuski kolektyw. Każde ich 
przedsięwzięcie ma charakter ulotny i przyjmuje formę 
instalacji tymczasowej. W Warszawie na zaproszenie 
Vlepvnetu zatrzymali się na Placu na Rozdrożu  
– w miejscu fontanny wybudowali UFO (skrót od Unex-
pected Fountain Ocupation – Nieoczekiwana Okupacja 
Fontanny), obiekt przypominający spodek latający,  
w którym na lato przygotowano program kulturalny.  
Z liderem EXYZT, Nicolasem Henningerem i kuratorką 
projektu, Ewą Rydnicką, rozmawia Piotr Kowalczyk.
118-125

DIZAJN
KONSTRUKTYWNY DEMONTAŻ
O ekonomii obfitości, efektywnym podziale posiada-
nych zasobów, rezygnacji z przesadnego indywiduali-

na.6.tygodni. 69 | lipiec | sierpień 2011

zmu na rzecz współpracy dizajnera krytycznego  
– mówią Bianca Elzenbaumer i Fabio Frantz, czyli Ko-
lektyw Brave New Alps, w rozmowie z Pauliną Jeziorek.
126-135

DZIAŁANIA MIEJSKIE
CENTRALNIE DO LUDZI
O modernizacji modernizmu i architekturze dworców 
kolejowych na przykładzie odnawianego właśnie 
Dworca Centralnego w Warszawie z Tomkiem Fudalą 
rozmawia Arek Gruszczyński 
136-143

GLISSANDO W NOTESIE
Postanowiliśmy udostępnić swoje łamy istotnym 
naszym zdaniem pismom kulturalnym, które nie otrzy-
mały w tym roku finansowego wsparcia w konkursie 
dotacyjnym organizowanym przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. „Notes.na.6.tygodni” 
dostał dotację dzięki „dogrywce” sprowokowanej 
dyskusją o nieobecności pism kojarzonych z prawicą na 
liście dotowanych tytułów – tak się złożyło, że mieliśmy 
tyle samo punktów co „Fronda”. Zmiany w systemie 
wspierania polskich czasopism kulturalnych są koniecz-
ne – pisma społeczno-polityczne, w których kultura 
jest reprezentowana w treści w niewielkim stopniu, nie 
powinny być finansowane przez Ministerstwo Kultury.

FIELD RECORDING. MUZYKA TWORZONA 
Z PRZESTRZENI 
pisze Filip Lech
144-149

DŻWIĘK WALĄCEJ SIĘ SZTUKI 
pisze Lech Plewicki
150-156

FILM DOKUMENTALNY – EKSPERYMENT
BADAJĄC GRANICE FIKCJI
W kinie dokumentalnym ważne jest, aby pokazać 
swoje stanowisko, nie możesz się chować. Musisz być 
obecny. To esencja kina dokumentalnego. Bardzo 
istotna jest także ciekawość. Musisz chcieć się dowie-
dzieć, na co właściwie patrzysz. Z Jorgenem Lethem, 
reżyserem eksperymentatorem, testującym granice 
fikcji i rzeczywistości, rozmawia Paulina Jeziorek. 
158-163

RAPORT: KULTURA NA FEJSIE
SIEĆ POWIĄZAŃ PARAKOLEŻEŃSKICH
FB zrównał duże instytucje z wielkim budżetowym 
zapleczem z małymi, prywatnymi, lokalnymi inicja-
tywami. Na Fb ten jest popularny, kto w interesujący 
i oryginalny sposób prowadzi profil, a nie ten, kto ma 
kasę. O obecności instytucji kultury na Facebooku  
i ich wzajemnych powiązaniach z Anną Buchner  
i Katarzyną Zaniewską rozmawia Arek Gruszczyński.  
164-176

SIŁA FANPEJDŻÓW
Z dr. Janem Zającem, zajmującym się badaniem 
Facebooka, rozmawia Arek Gruszczyński. 
164-176

GDZIE BYWA NOTES
176

KSIĄŻKI  do nabycia w Centrum Kultury 
Nowy Wspaniały Świat, Świetlicy KP 
w Trójmieście, Świetlicy KP w Łodzi 
i księgarni internetowej KP, a także 
w salonach Empik na terenie całej Polski 
www.kr y t ykapol i t yczna.pl

Zapomniany 
świat  PRL-u 
w dziesięciu 
reportażach

NOWOŚCI WYDAWNICTWA KRYTYKI POLITYCZNEJ

Pisma wybrane 
z lat 2009-2011
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Centrum Sztuki 
Współczesnej 
Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, Warszawa 
www.csw.art.pl

This project has been funded with support from the European 
Commission. This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

Punkty informacyjne:
Warszawa, 29.07.2011, Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski
Praga, 23.08.2011, Futura Center for
Contemporary Art.

Dołącz do sieci wymiany wiedzy 
o rezydencjach dla pracowników 
kultury i znajdź więcej informacji 
oraz dokumentów na:
www.re-tooling-residencies.org
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FAJNE MIEJSCE
do 4.09
Warszawa, Galeria m2, 
ul. Oleandrów 6
www.m2.art.pl

Miejsce, które otwiera wyobraźnię 
i prosi o chwilowy kontakt, to fajne 
miejsce. O takich właśnie przestrze-
niach opowiada Jakub Adamek na 
swojej indywidualnej wystawie Faj-
ne miejsce. Zawarte w tytule stwier-
dzenie jest hasłem ulotnym, rzucanym 
mimowolnie, intuicyjnie na podsta-
wie jednostkowego doznania wzroko-
wego. W każdym rodzaju przestrzeni 
– zarówno w tej zorganizowanej przez 
człowieka i dla człowieka, jak i w tej 
powstałej naturalnie, a raczej natural-
nie zorganizowanej, można znaleźć 
swoje Fajne miejsce.
– Szczególnie interesujący jest dla 
mnie ten rodzaj miejsc, które mijam, 
nie wchodząc z nimi w żadną interak-
cję. Rejestruję je intuicyjnie. Miejsca 
tworzą się potem, parę kroków dalej 
i jest to chyba rodzaj kompilacji świa-
tów zastanych i zapamiętanych – opo-
wiada o swoim projekcie Jakub Ada-
mek.
Przedstawione na jego obrazach tytu-
łowe fajne miejsca łączy specyficzna 
przytulność (schronienie, bezpieczeń-
stwo), lęk i relaks, gra z przyrodą oraz 
niejednoznaczny przekaz (przyjemne 
i niepokojące emocje).
Jakub Adamek (1975) – w 2001 roku 
uzyskał dyplom w pracowni projekto-
wania graficznego na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, tam też sie-
dem lat później obronił pracę doktor-
ską. Do 2009 roku pracował jak asy-
stent w Katedrze Rysunku i Malarstwa 
rodzimej uczelni. Do tej pory pokazy-
wał swoje prace na pięciu wystawach 
indywidualnych oraz licznych wysta-
wach zbiorowych.

Jakub Adamek: Ogród fiński, olej, płótno, 120 x 180 cm, 2011
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GÓRA ROZLEWNOŚCI
do 9.07
Warszawa, Galeria Kolonie, 
ul. Bracka 23/52
www.galeriakolonie.pl

O indywidualnej wystawie Magdale-
ny Starskiej Góra rozlewności kura-
tor Galerii Kolonie, Jakub Banasiak, 
mówi tak: „Magdalena Starska posia-
da szczególną umiejętność: potra-
fi wydobyć niezwykłość z najbardziej 
prozaicznych zdarzeń i przedmio-
tów. Skupiając uwagę na «króciut-
kich mgnieniach piękna», buduje ro-
dzaj nieustającej modlitwy, hymnu na 
cześć cudowności świata. W twórczo-
ści Starskiej rzeczywistość zamienia 
się w rodzaj teatru, w którym rzeczy 
ożywają i wchodzą ze sobą w szereg 
interakcji. Ona sama zdaje się odgry-
wać w nim rolę demiurga, który siłą 
woli sprawia, że przedmioty pulsu-
ją dziwną energią i prowadzą ze sobą 
dialog, po czym odprawia nad nimi 
szamański taniec. Jednocześnie Star-
ska namaszcza bóstwa – i Góra Roz-
lewności jest jednym z nich”.

Magdalena Starska (1980) – studiowała na Aka-

demii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom 

uzyskała w 2005 roku. Uprawia rysunek, per-

formans, tworzy instalacje. Współtworzy po-

znańską grupę Penerstwo. Zorganizowała kilka 

wystaw indywidualnych m.in. Małość (Galeria 

Stereo, 2010), Ekspektatywa_2: Komunikacja. 

Pogłębianie poczucia przestrzeni (Bęc Zmia-

na, 2009), Uwaga! Schody  (Galeria Pies, 2005). 

Uczestniczyła w licznych wystawach zbioro-

wych w kraju i za granicą.

Magdalena Starska: Góra rozlewności, 21.06-9.07
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EKOLOGIE MIEJSKIE
lipiec/sierpień 
Łódź 
www.ekologiemiejskie.wordpress.
com; 
www.msl.org.pl

Nowy projekt Muzeum Sztuki Ekolo-
gie miejskie poświęcony jest życiu 
w Łodzi – temu, w jaki sposób widzimy 
i chcielibyśmy widzieć miejsce, w któ-
rym pracujemy, uczymy się, bawimy. 
Środowisko miejskie to relacje mię-
dzy ludźmi, codzienne dźwięki, budyn-
ki, w których żyjemy, i ulice, po któ-
rych chodzimy. Celem projektu jest 
ujawnienie zależności między przyro-
dą a społeczeństwem i jego wytwora-
mi. Kuratorzy Ekologii miejskich chcą 
zwrócić uwagę na obszary marginalne 
i zaniedbane, dążąc do zmiany sposo-
bów ich doświadczania. Wszelkie dzia-
łania odbywać się będą poza budyn-
kami Muzeum Sztuki, a ich charakter 
wynikać będzie ze specyfiki konkret-
nych miejsc; będą to zarówno działa-
nia rekreacyjne, performatywne, inter-
wencyjne, jak i propozycje rozwiązań 
przestrzennych oparte na długofalo-
wych badaniach.
– Narzędziami naszych działań są: 
dźwięk, ruch, projektowanie, architek-
tura, dizajn i zieleń. W organizowane 
przez nas wydarzenia chcemy zaanga-
żować mieszkańców, przede wszyst-
kim Starego Polesia, ale także Księże-
go Młyna i Śródmieścia – przekonują 
organizatorzy projektu.
W Ekologiach miejskich wezmą udział 
m.in. Miej Miejsce, Kasia Krakowiak, 
BudCud, Playbio, Lipowa odNowa, KIJO 
(Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ), Pra-
cownia Fizyczna (Stowarzyszenie MO-
VIN’ ŁÓDŹ), Łódzkie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Miejskich Topografie.

Łódź, 22.05.2011, godz. 15.36, fot. Piotr Skoczylas
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CHOREOGRAFIA CIAŁ
do 14.08 
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Współcześni artyści często wykorzy-
stują różnorodne układy choreogra-
ficzne, mniej lub bardziej taneczne czy 
dynamiczne, czasem oparte jedynie na 
minimalnym ruchu lub geście. Poddają 
choreografii siebie i innych, także pub-
liczność. Uwidacznia się to w szczegól-
ności poprzez przenikanie elementów 
choreografii i tańca do performensu 
oraz do działań inscenizowanych do 
kamery. Wystawa Choreografia ciał 
poświęcona jest związkom sztuk wi-
zualnych z choreografią i tańcem – 
zniesieniu granicy pomiędzy nimi. 
Działania z tańcem i układami choreo-
graficznymi nie są jedynie dekoracyj-
nym spektaklem. Na wystawie zosta-
ną pokazane prace badające ciała we 
wzajemnych interakcjach, ale także 
w odniesieniu do towarzyszących im 
dźwięków, otoczenia czy odbiorcy.
Zaprezentowane dzieła są bliższe cho-
reografii niż tradycyjnie pojętemu tań-
cowi. Niektóre z nich to dokumentacje 
tanecznych performensów, inne – bę-
dące wynikiem współpracy filmowców 
i tancerzy – wykorzystują taniec jako 
jeden z elementów albo pokazują cho-
reografię jako „choreografię społecz-
ną”, istniejącą w codziennym życiu. 
Bowiem choreografia (lub taniec) są 
dzisiaj formami ruchu często wplecio-
nymi w społeczną rzeczywistość.
Artyści biorący udział w wystawie Cho-
reografia ciał to: Wojciech Bąkowski, 
DV8 – Physical Theatre, Ayşe Erkmen, 
Fatboy Slim, Aneta Grzeszykowska, 
Oliver Herring, Jesper Just, Anna Mol-
ska, Adrian Paci, Mark Raidpere,  
A. L. Steiner + robbinschilds, Type A, 
John Wood & Paul Harrison.

DV8 – Physical Theatre: Koszt życia / The Cost of Living, 2004 
dzięki uprzejmości DV8 – Physical Theatre, Londyn
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STRACH I ZAUROCZENIE
do 14.08 
Łódź, Atlas Sztuki, 
ul. Piotrkowska 114/116 
www.atlassztuki.pl

W ramach indywidualnej wystawy 
Anny Konik Strach i zauroczenie poka-
zane zostaną dwie instalacje wideo: 
Willa Zauroczonych oraz Play back (of 
Irene). W tej ostatnie artystka stara 
się wejść w psychikę alpinistki, która 
przeżyła groźny upadek. Konik tworzy 
symboliczną przestrzeń odzwiercied-
lającą konkretne przeżycie swojej bo-
haterki. Obraz rozpisany zostaje na 
13 monitorów, które wkomponowane 
są w białą, nieregularną konstrukcję 
geometryczną. Rytm instalacji wyzna-
czają pojawiające się na monitorach 
kolory rozbitej tęczy. Projekcja jest 
zrytmizowana powtarzającymi się co 
2 minuty i 58 sekund sekwencjami.
– Estetyka prac Anny Konik ma cha-
rakter nomadyczny. Jest estetyką ru-
chomych obrazów w dynamizowanej 
przestrzeni, obrazów o różnym forma-
cie i charakterze (obrazy projekcji wi-
deo, obrazy monitorowe, obrazy foto-
graficzne), doznawanych ze zmiennej 
i ruchomej perspektywy, w ciągłym 
przepływie. Obrazy te swoją obecnoś-
cią organizują strukturę doświadcze-
nia przestrzeni, a ta z kolei określa 
ramy i tryb doświadczenia obrazów 
oraz obrazowanych światów – pisze 
o twórczości Anny Konik prof. dr hab. 
Ryszard W. Kluszczyński.

ANNA KONIK (1974) – autorka instalacji, obiek-

tów, wideo i fotografii. W 2000 roku ukończyła 

warszawską Akademię Sztuk Pięknych. W cen-

trum jej zainteresowań znajduje się człowiek 

wyobcowany, żyjący na granicy rzeczywistości.

Anna Konik: Play back (of Irene), kadr wideo
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REGRESS / PROGRESS
od 20.06 
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Czy w nadchodzących latach powinni-
śmy oczekiwać progresu, poszerzenia 
kapitalistycznego systemu produkcji? 
Czy raczej regresu, który zresztą może 
okazać się regresem szczęśliwym? Na 
te dwa kluczowe dla naszej przyszło-
ści pytania usiłują odpowiedzieć ar-
tyści biorący udział w zaplanowanym 
z wielkim rozmachem, międzynaro-
dowym projekcie Regress Progress. 
W jego pierwszej odsłonie pokazywa-
ne są realizacje indywidualne oraz 
dwie wystawy zbiorowe: Gdzie jest 
zielony królik? oraz Krajobraz przy-
szłości.
Za sprawą artystycznej instalacji Gra-
ted Futures getting behind the scenes 
kolektywu architektonicznego raum-
laborberlin największa sala wystawo-
wa CSW zmienia się w salę audytoryj-
ną, zaaranżowaną z punktu widzenia 
świata po szoku paliwowym: wejście 
do sali prowadzi przez tunele czasu; 
jest tu stół, ogród z tarasem, krajobraz 
mieszkania, święta przestrzeń z „ma-
szyną do marzeń”.
O relacjach sztuki i nauki mówi wysta-
wa Gdzie jest zielony królik? Zielonego 
królika o imieniu Alba stworzono na 
zamówienie amerykańskiego artysty 
Eduardo Kaca. Futerko zwierzęcia, po 
wszczepieniu do jego genomu genu 
zielonej fluorescencji, pochodzącego 
z meduzy Aequorea victoria, emano-
wało piękną zieloną poświatą. Tu tak-
że prezentowana jest praca Sięgając 
gwiazd Huberta Czerepoka – stanowi 
ona podsumowanie rzetelnych poszu-
kiwań artysty na temat polskiego pro-
gramu kosmicznego z lat 60.
Wystawa Krajobraz przyszłości wy-
zwala w nas przeczucia przyszłych 
krajobrazów.Søren Dahlgaard, w se-
rii fotografii z cyklu Dough Portraits, 
prezentuje rozległą panoramę 100 od-
humanizowanych i zindywidualizo-
wanych jednocześnie typów ludzkich, 
których łączy fakt, że zamiast twarzy 
mają na głowach rozmaicie uformo-
wane surowe ciasto. 

Superflex: Flooded McDonald’s, kadr z filmu, 2008
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NIE NA MIEJSCU
9.07–15.08 
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2 
www.csw.art.pl

Przekształcanie przestrzeni publicz-
nych o ustalonej tożsamości w prze-
strzenie niczyje to temat wystawy Nie 
na miejscu, przygotowanej przez ab-
solwentów Muzealniczych Studiów 
Kuratorskich w Instytucie Historii 
Sztuki UJ. W antropologii kulturowej 
nie-miejsce określa się jako przestrzeń 
anonimową, niezidentyfikowane „po-
między”, które traktujemy wyłącznie 
jako przejście w drodze do celu naszej 
podróży. Nie-miejscem jest np. dwo-
rzec kolejowy, przejście podziemne, 
skrzyżowanie, przystanek autobuso-
wy, autostrada, hala odlotów, parking, 
ale też galeria handlowa czy prze-
strzeń wirtualna.
Artyści zaproszeni do udziału w wy-
stawie w dość przewrotny sposób za-
jęli się uchwyceniem ulotnej granicy 
między miejscem i nie-miejscem. Wy-
korzystując m.in. fotografię, wideo, 
instalację oraz performens, zindywi-
dualizowali i oswoili przestrzeń nie-
miejsc. Inny wątek ekspozycji stanowi 
przedstawienie postaw użytkowni-
ków nie-miejsc: od aktywnego zaanga-
żowania i interakcji po bierność prze-
chodnia wobec otoczenia. 
Celem projektu jest odczarowanie 
i ożywienie przestrzeni „pomiędzy”, 
dzięki czemu w nie-miejscu możemy 
poczuć się „na miejscu” i odwrotnie. 
Zaproszeni artyści to m.in. Aneta Grze-
szykowska i Jan Smaga, Rafael Lozano 
Hemmer, Łukasz Jastrubczak, Aleksan-
dra Karska i Alicja Went, Jarosław Ko-
złowski, Dominik Lejman, Laura Pawe-
la, Janek Simon, Łukasz Surowiec. 

Krzysztof Miękus: Paradoks Fermiego, dzięki uprzejmości artysty
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PAMIĘTNIKI
12.08–9.10 
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3 
www.zacheta.art.pl

Agatę Bogacką interesuje sposób re-
jestrowania, a następnie odtwarzania 
z pamięci pewnych obrazów i wyni-
kające z tego procesu zniekształce-
nia. Wystawa Pamiętniki prezentuje 
najnowsze obrazy artystki, z których 
część powstała pod wpływem zapa-
miętanych lub odkrywanych po latach 
historii rodzinnych, a także zaintere-
sowań własną genealogią. Jedną z klu-
czowych inspiracji stanowi dokument 
odnaleziony w rodzinnym archiwum 
– pamiętnik z czasu Powstania War-
szawskiego Krystyny Żuławskiej, bab-
ci artystki. Zawarty w nim opis dro-
gi, jaką musiała pokonać autorka, stał 
się punktem wyjścia dla pracy, w któ-
rej Bogacka stara się zrekonstruować 
tę trasę. 
Z kolei w malarskich kompozycjach 
Wystawa I oraz Wystawa II artystka 
w symboliczny sposób podejmuje pró-
bę scalenia fragmentów potłuczonej 
rzeźby swojej ciotki, rzeźbiarki Han-
ny Żuławskiej. Operujące monochro-
matyczną gamą barw i zróżnicowaną 
fakturą prace Agaty Bogackiej zesta-
wione z wybranymi obrazami z ostat-
nich trzech lat (m.in. z cyklu Mirroring 
z 2008 czy Tatry z 2009 roku) pokazu-
ją ewolucję postawy twórczej artystki, 
wyrażającą się nową tematyką – obser-
wujemy wyraźne przejście od „tu i te-
raz” ku szeroko pojętej historii, a także 
całkowicie odmienną od dotychcza-
sowej stylistykę. Niezmienne pozosta-
je zainteresowanie sposobem rejestro-
wania rzeczywistości i zapisywania 
własnych stanów emocjonalnych, ja-
kim jest dziennik lub pamiętnik.

Agata Bogacka: Jonas Mekas: nie miałem dokąd iść / Jonas Mekas: I had 
nowhere to go, 2009, dzięki uprzejmości artystki
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FORMY RÓWNOWAŻNE
do 15.07 
Lublin, Galeria Biała, 
ul. Narutowicza 32
free.art.pl

W swoich pracach Hege Lønne łączy 
język natury z językiem sztuki. Artyst-
ka poszukuje form, które jednocześnie 
podkreślałyby sztuczność natury i na-
turalność sztuki. Jej najnowsze dzie-
ła stanowią rozwinięcie jej aktualnych 
zainteresowań: związków człowie-
ka z naturą oraz abstrakcyjnej rzeźby 
jako autonomicznej formy sztuki, któ-
ra przywodzi na myśl międzynarodo-
wy modernizm lat 50. i 60. XX wieku.
Na wystawie Formy równoważne 
oprócz rozbudowanych instalacji 
i rzeźb pokazywane są także dwie pra-
ce wideo, przypominające nierucho-
me obrazy fotograficzne. Tworzą one 
opowieść o naturze pojmowanej jako 
niekontrolowana siła pełna tajemnic 
i niebezpieczeństw, intrygująca i uwo-
dząca człowieka swym pięknem.
Sama forma wystawy odwołuje się do 
historii wystawiennictwa, w szcze-
gólności do lat 60. XX wieku i „eks-
perymentalno-klasycznych” metod 
pokazywania sztuki. Wewnątrz po-
mieszczenia galerii został zbudowany 
długi podest, załamany w dwóch miej-
scach, odpowiadający kształtowi sali 
wystawowej i stanowiący podstawę 
do pokazania rzeźb. Postument ten 
z jednej strony w naturalny sposób or-
ganizuje przestrzeń wystawienniczą 
(ustawiony centralnie wzdłuż osi po-
mieszczenia), z drugiej zaś wyznacza 
kierunek projekcji wideo na ścianie, 
wprowadzając dodatkowy element 
iluzji przestrzeni, która koresponduje 
z trójwymiarowymi rzeźbami oraz mi-
nimalistyczną aranżacją przestrzeni.

HEGE LøNNE (UR. 1961) – mieszka i pracuje 

w Warszawie. Studiowała w Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie i Kunstakademiet 

i Trondheim. Tworzy wideo, rzeźby, instalacje 

i prace tekstualne.

Hege Loenne, 2010
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ARCHITEKTURA 
I MEDYCYNA
do 27.11
Wrocław, Muzeum Architektury, 
ul. Bernardyńska 5
www.ma.eroc.pl

Zespół budynków instytutów i klinik 
dawnego Wydziału Medycznego, usy-
tuowany przy ul. Tytusa Chałubińskie-
go, to wyjątkowa realizacja architek-
toniczna i urbanistyczna. Planowana 
na dużą skalę, jako swego rodzaju po-
mnik postępu medycyny, powstała 
w ostatnim ćwierćwieczu XIX i pierw-
szym dziesięcioleciu XX wieku. Przez 
następnych sto lat pełniła tę samą 
funkcję, mimo historycznych i poli-
tycznych zmian.
Wystawa Architektura instytutów i kli-
nik medycznych prezentuje europej-
ską rangę tego zespołu, zachowane-
go właściwie w niezmienionym stanie. 
Zasługuje on na uwagę tym bardziej, 
że inne tego typu, głównie niemieckie, 
zabytkowe kompleksy (w Heidelber-
gu, Bonn, Halle), które pierwotnie po-
służyły jako wzór dla wrocławskiego 
kompleksu budynków, uległy znacz-
nej przebudowie lub przestały istnieć. 
Ekspozycja obejmować będzie pro-
jekty wszystkich budynków wchodzą-
cych w skład kompleksu zabudowań, 
w tym: archiwalne fotografie, dawne 
sprzęty medyczne i wizerunki najważ-
niejszych naukowców w dziejach Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu.

Dawna Klinika Chorób Kobiecych, sala wykładowo-operacyjna, Delden
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ENERGIA WYZWOLONA
4-29.07 
Katowice, Centrum Scenografii 
Polskiej, Plac Sejmu Śląskiego 2 
www.scenografia-polska.pl

Scenografia jako dyscyplina istniejąca 
pomiędzy sztukami wizualnymi i per-
formatywnymi to temat przewodni 
czerwcowego Prague Quadrennial of 
Performance Design and Space. Przy-
gotowana przez Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego polska pre-
zentacja pokazywana będzie w kraju 
podczas wakacji.  Została ona podzie-
lona na kilka sekcji: Liberated Energy, 
Teatralizacja przestrzeni miejskiej, Ko-
stium ekstremalny oraz sekcję studen-
cką: Obszar wspólny, obszar własny. 
Wystawa Liberated Energy, koncentru-
jąc się na figurze widza, łamie zaklę-
ty podział na scenę i widownię. Składa 
się na nią osiem klipów, z których każ-
dy jest osobistym komentarzem jed-
nego z widzów na temat spektaklu lub 
projektu artystycznego, którego był 
uczestnikiem.
Z kolei kuratorzy sekcji architektu-
ry dowodzą, że scenografia to nie tyl-
ko obiekt w obrębie teatru, to także 
fragment miasta, a nawet cała dziel-
nica „steatralizowana” przez artystę 
i mieszkańców-uczestników. Wysta-
wa Teatralizacja przestrzeni miejskiej 
stanowi dokumentację czterech war-
szawskich projektów: Dotleniacza, Po-
zdrowień z Alej Jerozolimskich, Wspól-
nej sprawy oraz Podróży do Azji. 
Kostium ekstremalny to wariacja 
na temat projektu Pawła Althame-
ra Wspólna sprawa, w którym artysta 
i jego bródnowscy sąsiedzi podróżo-
wali po świecie ubrani w złote kombi-
nezony. Kostium staje się tu spełnioną 
fantazją na temat podróży do innych 
rzeczywistości, katapultuje bohate-
rów z codzienności w inny wymiar.
Film dokumentalny pokazywany w ra-
mach sekcji studenckiej przygotował 
ze swoimi studentami profesor Grze-
gorz Kowalski. Obszar wspólny, obszar 
własny to kluczowe zadanie prowadzo-
nej przez niego pracowni „Kowalni”.

Paweł Althamer: Wspólna sprawa
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TARNÓW. 1000 LAT 
NOWOCZESNOŚCI
27.08–30.09 
Tarnów, Mościce
www.tarnow1000.pl

Wystawa Tarnów. 1000 lat nowoczes-
ności podejmuje problematykę mo-
dernizmu w jego specyficznym, pro-
wincjonalnym wymiarze. Referuje 
intencje i marzenia XX-wiecznych bu-
downiczych miasta i ukazuje tar-
nowski modernizm w kontekście ar-
chitektury polskiej i europejskiej. 
Nowoczesna historia Tarnowa zaczy-
na się w 1929 roku, powstała wówczas 
przemysłowa dzielnica Mościce. Koń-
czy się tysiąc lat później, w projektach 
Jana Głuszaka Dagaramy (1937–2000), 
tarnowskiego architekta futurologa, 
który w latach 60. i 70. XX wieku two-
rzył wizje miast przyszłości.
Osiedle przyfabryczne w Mościcach 
zostało założone wokół Państwo-
wej Fabryki Związków Azotowych 
w 1927 roku, jeszcze przed powsta-
niem COP-u. Na 600 hektarach puste-
go pola wytyczono samowystarczalny 
kompleks przemysłowo-urbanistycz-
ny, zgodnie z modernistycznymi za-
sadami projektowania miast. Po woj-
nie kontynuowano myśl rozbudowy 
dzielnicy, powstały wówczas impo-
nujące budynki użyteczności publicz-
nej: dworzec PKP, dom kultury, obiek-
ty sportowe. 
Wystawa zrealizowana jest w formie 
szlaku, na którym znajdują się nie tyl-
ko prace zaproszonych artystów (m.in. 
Rafał Bujnowski, Katarzyna Przezwań-
ska, Łukasz Jastrubczak, Paulina Ołow-
ska), ale także modernistyczna archi-
tektura oraz założenia urbanistyczne. 
Część prac, jak choćby pokazywana 
w ramach prologu wystawy w 2010 
roku rzeźba Wilhelma Sasnala, pozo-
stanie w mieście na stałe. Częścią pro-
jektu jest również wystawa Mościce 
1927–1939 – pierwsza w historii eks-
pozycja dotycząca przedwojennych 
Mościc.

 Budowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, 
fot. Archiwum Azotów w Tarnowie-Mościcach SA
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PODRÓŻ NA WSCHÓD
5.08–30.09
Białystok, Galeria Arsenał, 
ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Wystawa Podróż na wschód prezentu-
je kondycję sztuki współczesnej kra-
jów przez lata funkcjonujących w or-
bicie wpływów Związku Radzieckiego. 
Wielowiekowe przenikanie się kultur 
i religii, ze wszystkimi wewnętrzny-
mi konsekwencjami (konflikty etnicz-
ne), przez kilka dekad kontrolowane 
było sztucznie przez Związek Radzie-
cki. Po upadku wielkiego mocarstwa 
i rozpoczęciu procesów demokratyza-
cji władzy poszczególnych państw ich 
sytuacja polityczna niekoniecznie się 
poprawiła. Bogate kulturalnie, a eko-
nomicznie wciąż biedne państwowo-
ści są interesujące, bo znajdują się 
w szczególnym momencie transforma-
cji, w którym teraźniejszość naznaczo-
na jest trudną przeszłością, ale też na-
dzieją na lepsze jutro.
Temat, skala i ranga wydarzenia Po-
dróż na Wschód oraz jego terytorialny 
zasięg ściśle korespondują z ideą Pro-
jektu Partnerstwa Wschodniego zaini-
cjowanego przez Polskę i Szwecję. Do 
udziału zaproszeni zostali artyści z Ar-
menii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii, Ukrainy, czyli krajów obję-
tych projektem, oraz artyści z Polski.
Wystawa zaprezentowana zostanie 
w kilku miejscach: w obecnej siedzi-
bie Galerii Arsenał, w Starej Elektro-
wni oraz w przestrzeni publicznej mia-
sta. Wiele prac powstanie na miejscu, 
co będzie możliwe dzięki obecności ar-
tystów w czasie przygotowania wy-
stawy. Działania obejmą instalacje, 
interwencje architektoniczne i wizu-
alne w tkance miasta, jak również fo-
tografie i prace wideo oraz działania 
performatywne. Wydarzenie jest częś-
cią Krajowego Programu Kulturalnego 
Polskiej Prezydencji.

Vahram Aghasyan: Ghost City, 2005-2007
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ALFABET
do 8.07 
Poznań, Galeria Piekary, 
ul. Piekary 5 
www.galeria-piekary.com.pl

W swoim projekcie Rafał Jakubowicz 
w sposób krytyczny nawiązuje do histo-
rii awangard międzywojennych. Używa-
jąc technik i narzędzi odkrytych przez 
ruchy awangardowe, analizuje sens 
oraz siłę oddziaływania słowa „fiasko”. 
Alfabet to trzecia z kolei odsłona projek-
tu artysty. Poprzednie nie miały tytułów, 
nie ma go też cały projekt. Brak tytu-
łu można rozumieć jako element świa-
domej strategii – etykieta naprowadza 
odbiorców na trop, ułatwia komunika-
cję, pełni funkcję wyjaśniającą, ale ma 
też w sobie coś z konfekcjonowania, coś 
z marketingu, oznacza, że produkt jest 
gotowy do spożycia.

W pierwszej realizacji artysta doko-
nał rekonstrukcji „żywego antrak-
tu” Warwary Stiepanowej z 1925 roku. 
W oryginalnej wersji w czasie przerwy 
w przedstawieniu zorganizowanym 
w leningradzkim klubie na scenie poja-
wiały się dziewczęta z pojedynczymi li-
terami na plecach, które układały się 
w słowo „antrakt” – u Jakubowicza za-
mienione na „fiasko”.
W kolejnej odsłonie Jakubowicz stwo-
rzył złożony z metalowych liter,  
pionowy napis „fiasko”. Jego charaktery-
styczny krój odsyłał do idei wypracowy-
wanych w Bauhausie. Praca nawiązywa-
ła także do historii Hansa Erlicha, ucznia 

słynnej międzywojennej szkoły, potem 
więźnia Buchenwaldu, wreszcie projek-
tanta obozowych baraków dla więźniów 
oraz wnętrz mieszkań i pomieszczeń re-
kreacyjnych dla oficerów SS, po wojnie 
zaś jednego z głównych decydentów za-
rządzających architekturą industrial-
ną NRD.
W Alfabecie Rafał Jakubowicz przywo-
łuje poprzez uwodzący swoją urodą, 
świetlisty napis Fiasko – litery wiernie 
powtarzają krój pisma z alfabetu zapro-
jektowanego przez Theo van Doesburga 
– historię holenderskiego neoplastycy-
zmu i utopijne koncepcje grupy De Stijl.

Rafał Jakubwicz: Alfabet
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WIDOKI WŁADZY
www.viewsofpower.com

Projekt Widoki Władzy Konrada Pusto-
ły to seria fotografii przedstawiających 
widoki z okien gabinetów najważniej-
szych/najbardziej wpływowych ludzi 
w Krakowie. Dzięki nim wszyscy cho-
ciaż na chwilę mogą przyjąć punkt wi-
dzenia tych nielicznych, którzy mają re-
alną władzę.
Cykl dokumentuje widoki z okien m.in. 
ks. Adama Bonieckiego, kardynała Stani-
sława Dziwisza, wojewody małopolskie-
go Stanisława Kracika, prezydenta Jacka 
Majchrowskiego, przedsiębiorcy Jerzego 
Meysztowicza, rektora UJ Karola Musio-
ła, europosłów Bogusława Sonika i Róży 
Thun, a także Wisławy Szymborskiej, An-
drzeja Wajdy i Grzegorza Turnaua.
Co widzą ludzie, którzy decydują o lo-
sach Krakowa? Punkt widzenia, trakto-
wany jako wyznacznik statusu społecz-
nego, jest jednocześnie bezpośrednim 
źródłem informacji o realnym świecie 
zewnętrznym podczas czasu pracy.

KONRAD PUSTOŁA (1976) – ukończył studia eko-

nomiczne na Uniwersytecie Warszawskim (2003) 

oraz artystyczne w londyńskim Royal College of 

Art (2008). W swoich projektach zajmuje się bada-

niem wizualnych aspektów relacji społecznych 

i ekonomicznych. Laureat konkursu Polskiej Fo-

tografii Prasowej za cykl Sanna (2001). Uczestnik 

wielu wystaw m.in. Nowi Dokumentaliści (2005) 

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Bloom-

berg New Contemporaries (2008) w Londynie; Sto-

ria, memoria, identitia (2009) w Modenie, Photo-

Espania (2010) w Madrycie. W 2010 roku wydał 

album Darkrooms nagrodzony w ogólnopolskim 

konkursie katalogów i albumów o sztuce Remi-

niscencje.

Projekt Widoki władzy. Kraków został zrealizo-

wany i był prezentowany w ramach festiwalu 

ArtBoom w Krakowie (16-30.06.2011)

WWW.ARTBOOMFESTIVAL.PL

Konrad Pustoła: Widok z okna kardynała 
Stanisława Dziwisza, z cyklu Widoki władzy
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Łukasz Biliński, Brooklyn, III nagroda w konkursie Artystyczna Podróż Hestii 2011

PODRÓŻ ARTYSTYCZNA
do 17.07
Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 
Plac Zdrojowy 2
www.pgs.pl

Znamy już zwycięzców dziesiątej edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. 
Do Nowego Jorku, w nagrodę za pierw-
sze miejsce, pojedzie Natalia Bażow-
ska z Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach.
Druga nagroda (5 000 PLN) na zakup ma-
teriałów plastycznych trafiła do Ewy 
Mrowiec z ASP w Katowicach, a trze-
cia (2 000 PLN) – do studenta ASP w Kra-
kowie, Łukasza Bilińskiego. Nagro-
dę specjalną zdobył Łukasz Patelczyk 
z gdańskiej ASP, który spędzi miesiąc 
w Walencji. Nagrodzono nie tylko prace 
malarskie. Po raz pierwszy młodzi arty-
ści mieli możliwość zaprezentowania in-

nej formy plastycznej, jaką jest plakat. 
W tej dziedzinie sztuki zwyciężyła Na-
talia Trepczyk z APS w Gdańsku, jej pla-
kat będzie zapowiadał następną edycję 
APH. Wystawę prac tegorocznych fina-
listów konkursu można oglądać w Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
Artystyczna Podróż Hestii to konkurs or-
ganizowany przez Grupę Ergo Hestia 
od 2002 roku. Rokrocznie jury składają-
ce się z artystów, dziennikarzy, mecena-
sów sztuki i profesorów akademickich 
wyłania najzdolniejszego studenta ASP, 
który w nagrodę wyjeżdża na miesięcz-
ne stypendium do Nowego Jorku.

Marcin Morawicki: Bez tytułu

BLOGSPOT
10–17.07
Cieszyn, Galeria Szara, ul. Srebrna 1
www.galeriaszara.pl

Potrzeba notatnika, pamiętnika, dzien-
nika, miejsca komunikacji – oto naj-
częstsze odpowiedzi na pytanie 
o przyczynę prowadzenia bloga fotogra-
ficznego. Wystawa Blogspot to autorski 
wybór ponad 350 fotografii prezentowa-
nych na osobistych blogach przez gru-
pę młodych, ale często już uznanych, fo-
tografów. Wśród nich znajdziemy m.in. 
Rafała Milacha, Barta Pogodę czy Micha-
ła Łuczaka.
Kuratorka Maga Sokalska wybrała twór-
ców, dla których publikowane na blo-
gach zdjęcia stanowią odzwierciedlenie 
prawdziwego, a nie kreowanego obrazu 
ich życia „tu i teraz”. Kluczem do wysta-
wy jest więc autentyczność przekazu.

– Niezaprzeczalnie blog jest miejscem, 
tablicą, punktem, gdzie ich autor opo-
wiada o sobie samym –  często w bardzo 
subiektywny sposób,  dopuszcza nas 
do swojego świata i dzieli się doświad-
czeniem, ale dozuje nam te historie za 
pomocą kadru, liczby zdjęć oraz czasu 
oczekiwania na kolejny post. Wystawa 
Blogspot nie daje gotowych odpowie-
dzi. Ma być bardziej pytaniem o zjawi-
sko, które wraz z intensywnym rozwo-
jem świata wirtualnego rozwinęło się 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat o nową 
formę – tłumaczy Sokalska.
Wystawa odbywa się w ramach 2. edycji 
Festiwalu Europejskich Szkół Artystycz-
nych i Twórczości Kręgi Sztuki.
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nierz wykonuje rozkaz a przywódcy po-
dejmują tylko decyzje siedząc w przytul-
nych gabinetach i nikogo własnoręcznie 
nie zabijając.
Wypowiedzenie wojny oznajmiane 
bywa  publicznie, przed kamerą, na 
żywo. Cele takich wystąpień są różne 
i różne są też przestrzenie w jakich się 
rozgrywają. Na zgodny z założeniem 
przekaz składa się wiele czynników: ro-
dzaj kadru, charakter tła, rekwizyty, kon-

tekst architektoniczny, rodzaj stwo-
rzonej atmosfery itp. Z oryginalnych 
wystąpień przywódców ogłaszających 
wojnę zostały usunięte osoby aby po-
kazać kontekst , w którym się znajdują 
i pozwolić na głębszą analizę wizualnej 
treści pomieszczeń”.
Wystawie towarzyszył katalog projek-
tów niepoprawnych politycznie. Jest on 
bezpłatny i dostępny m.in. w Fundacji 
Bęc Zmiana.

Jan Lutyk, Powtórne wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym, Osama Bin Laden (2001), z cyklu 
Miejsce do  robienia rzeczy podłych: miejsce do wypowiadania wojny

MIEJSCE DO ROBIENIA 
RZECZY PODŁYCH
http://janlutyk.blogspot.com

W czerwcu tego roku na Wydziale Wzor-
nictwa Przemysłowego ASP w Warsza-
wie prezentowana była wystawa prac 
studentów, podsumowująca zajęcia ja-
kie na wydziale gościnnie prowadził ar-
tysta Dominik Lejman (wywiad w „nn6t” 
#68). Tematem było projektowanie nie-
poprawne politycznie. Jan Lutyk stwo-
rzył jedną z wyróżniających się prac, za-
tytułowaną Miejsce do  robienia rzeczy 
podłych: miejsce do wypowiadania woj-

ny. W opisie autorskim czytamy: „Jedną 
z największych podłości jakie można so-
bie wyobrazić jest wojna. Podejmując 
decyzję o jej wypowiedzeniu trzeba za-
łożyć, że zginą niewinni ludzie.  
W krajach demokratycznych wojna wy-
maga legitymizacji, akceptacji społecz-
nej. Osoby odpowiedzialne starają się 
zatem uzasadnić podjęcie takiej a nie in-
nej decyzji. Odpowiedzialność za śmierć 
jednostek jest jednak rozmywana – żoł-

Jan Lutyk, Wypowiedznie Dżihadu, świętej wojny 
z niewiernymi, Szejk Abu Hamza al-Muhadżir 
(1998), z cyklu Miejsce do  robienia rzeczy 
podłych: miejsce do wypowiadania wojny

Jan Lutyk, Ogłoszenie inwazji na Irak, George 
Bush (1991), z cyklu Miejsce do  robienia rzeczy 
podłych: miejsce do wypowiadania wojny

Jan Lutyk, Wypowiedzenie wojny Francji 
i Wielkiej Brytanii, Benito Mussolini (1940), 
z cyklu Miejsce do  robienia rzeczy podłych: 
miejsce do wypowiadania wojny

Jan Lutyk, Wprowadzenie stanu wojennego 
w Polsce, Wojciech Jaruzelski (1981), z cyklu 
Miejsce do  robienia rzeczy podłych: miejsce do 
wypowiadania wojny
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Kolektyw powstał jako odpowiedź na 
współpracę urzędników miejskich oraz 
firm deweloperskich, jej ofiarą paść 
miał Zakrzówek – przepiękny i unika-
towy w skali kraju obszar skał, łąk i la-
sów, który znajduje się jedynie 20 mi-
nut od centrum Krakowa. Zrzeszeni 
w Modraszek Kolektyw artyści, ekolo-
dzy, sportowcy, rowerzyści, architekci, 

społecznicy, naukowcy i anarchiści wal-
czą o to, by cały teren Zakrzówka uzna-
ny został za zieleń publiczną bez moż-
liwości zabudowy. Główny spór toczy 
się o łąkę, która znajduje się między uli-
cą Wyłom a ulicą św. Jacka. Jest ona za-
mieszkiwana przez ponad sto chronio-
nych gatunków roślin i zwierząt, w tym 
modraszka.

Zlot Modraszków na Zakrzówku w Krakowie, 5.06.2011, fot. Bogdan Krężel

MODRASZKI URATOWANE!
modraszek kolektyw.blogspot.com

Po serii akcji miejskich, pikników i ma-
nifestacji pod urzędem miasta zorga-
nizowanych przez Modraszek Kolek-
tyw w obronie krakowskiego Zakrzówka 
pojawiła się nadzieja na zwycięstwo! 
Wszystko dzięki wtargnięciu modrasz-
ków na jedną z czerwcowych sesji Rady 

Miasta, podczas której niebieski kom-
plet skrzydeł – znak rozpoznawczy mo-
draszków – otrzymał prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski.
„Gazeta Krakowska” donosi, że prezy-
dent po wysłuchaniu apelu Modrasz-
ków oświadzczył: „zgadzam się z tym, 
co mówi pani Cecylia Malik. Zakrzó-
wek to cenne miejsce, dlatego nie po-
zwoliliśmy, aby w sposób niezaplano-
wany powstały tam osiedla.”Modraszek 
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TURYSTYKA ALTERNATYWNA
2–31.07
Bytom, CSW Kronika, 
ul. Rynek 26
www.alternatifturistik.pl

Alternatif Turistik jest partycypacyj-
nym przedsięwzięciem składającym się 
z wycieczek, spotkań, koncertów, war-
sztatów, pikników, bezproduktywne-
go krążenia po miejscach zapomnia-
nych i lenistwa. Nacisk położony został 
na stworzenie równoległej mapy Śląska, 
wykorzystującej miejsca na co dzień nie-
zauważane, tropiącej postindustrial-
ną architekturę oraz jej „cichych” użyt-
kowników.
– Alternatif Turistik to inna forma pozna-
wania świata. Nie tylko poprzez miejsca, 
ale ludzi. Często będąc gdzieś jako tury-
sta, mogę zwiedzić obiekty, miasta, re-
giony. Jednak pełniejszy obraz daje kon-
takt z ludźmi – autochtonami, którzy są 
nierozerwalną częścią danej rzeczywi-
stości – tłumaczy Marcin Doś.
Alternatif jest też krytyczny. Stawia na 
społeczną rewitalizację, a nie gentryfi-
kację. Moda na postindustrial ma dziś 
również swoje drugie oblicze, kiedy ar-
tystyczne aktywności służą podniesie-
niu wartości terenów czy architektury, 
a w dalszej perspektywie eksmisji do-
tychczasowych mieszkańców. Alterna-
tif nie służy deweloperom, ale skierowa-
ny jest do wszystkich ludzi. Autorom nie 
chodzi o masową turystykę, lecz tworze-
nie społeczności i wzmacnianie obywa-
telskich aktywności.
W lipcu w ramach Alternatif Turistik 
odbędą się dwie wycieczki rowerowe: 
Kunstkamera Bytom oraz węzeł (Bytom 
– Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie), 
a także wycieczki do Kopalni Wieczorek 
i Huty Katowice oraz wycieczka busem 
Wspólne Badanie ROWu (Rybnicki Okręg 
Węglowy).

PARKOWANIE
13–14.08
Gdańsk, Park Oliwski
www.akukusztuka.eu

Odżywianie jako jedna z kluczowych 
czynności życiowych człowieka to punkt 
wyjścia jubileuszowej 5. edycji Parkowa-
nia – interdyscyplinarnego wydarzenia 
z pogranicza działań artystycznych, edu-
kacyjnych i społecznych, które ma miej-
sce w Parku Oliwskim. Co roku zakres 
tematyczny Parkowania ulega zmia-
nie, w ten sposób jego uczestnicy czer-
pią inspiracje z różnych zagadnień świa-
ta współczesnego. Podstawową formą 
działania jest tu interakcja. Odbywa się 
ona na wielu poziomach, poczynając od 
zaproszenia na coroczne śniadanie na 
trawie i wspólny posiłek, przez prowa-
dzenie różnych działań warsztatowo-
edukacyjnych dla uczestników w róż-
nym wieku, a kończąc na wspólnym 
kształtowaniu, projektowaniu i użytko-
waniu przestrzeni publicznej, jaką jest 
Park Oliwski oraz działaniach artystycz-
no-kulturalnych (wystawa w przestrze-
ni publicznej, koncerty, kino plenerowe, 
pokazy i warsztaty).
– Tworząc tegoroczny program Parko-
wania, postanowiliśmy skupić się na za-
gadnieniach związanych z jedzeniem, 
sztuką kulinarną i wszelkimi jej form-
ami, jakie są obecne we współczesnej 
sztuce zarówno w ujęciu wizualnym, 
jak i muzycznym oraz performatywnym 
– tłumaczy Emilia Orzechowska, jedna 
z organizatorek wydarzenia.

Zuzanna Janin: HOME (Homage to Robert 
Indiana), rzeźba, 2009-2010, fot. Patrycja 
Orzechowska →
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PRZETRZYJ OCZY
22.07–28.08
Wrocław, BWA Awangarda, 
ul. Wita Stwosza 32, 
BWA Design, ul. Świdnicka 2-4
www.bwa.wroc.pl

Kolekcja niemieckiego filmowca Wer-
nera Nekesa obejmuje zarówno dzieła 
sztuki, jak i efektowne prezentacje na-
ukowych odkryć, wojerystyczne machi-
ny oraz wizualne zabawki, które służyły 
niegdyś jako atrakcja salonów i spot-
kań tajnych stowarzyszeń. Na wystawie 
Przetrzyj oczy. Z kolekcji Wernera Ne-
kesa będzie można także zobaczyć ilu-
stracje wykładów i zabaw towarzyskich, 
a w wersji bardziej popularnej – cyr-
ków i wesołych miasteczek. To pierwszy 
w Polsce pokaz bogatych zbiorów ar-
tysty, który od lat kolekcjonuje obiekty 
związane z eksperymentami wizualny-
mi, poprzedzającymi erę kinematografii. 
Prezentowane obiekty są ilustracją pa-
radoksów widzenia, optycznych eks-
perymentów – takich jak anamorfo-
za, załamania perspektywy czy ukryte 
obrazy. Do zbioru należą eksponaty się-
gające XVI wieku: książki, panoramy, 
manuskrypty, camera obscura, chrono-
fotografie, laterna magica czy praksino-
skopy. Ekspozycja podzielona została 
na dwie części. Pierwsza z nich poświę-
cona jest wczesnym formom animacji 
– prezentuje historyczne przedmioty 
i zabawki optyczne, których forma prze-
łamuje „muzealny” charakter ekspozy-
cji. Z kolei na drugiej eksplorowana jest 
„mroczna strona” prekinematograficz-
nych poszukiwań, czyli obiekty i wyna-
lazki służące doznaniom erotycznym 
i pornograficznym.
Ekspozycja towarzyszy przeglądowi fil-
mów Wernera Nekasa, który odbywa się 
w ramach 11. Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Nowe Horyzonty.

PIĘKNA POGODA
od 1.07
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
Górskiego 1A
www.fgf.com.pl

Dziwna, budząca niejednoznaczne uczu-
cia. Wywołująca niepokój. Tajemnicza, 
wciągająca, magnetyzująca, ale też po-
wodująca niejasne uczucie dyskom-
fortu. Motywem przewodnim wysta-
wy Piękna pogoda jest portret kobiecy, 
sztuka wynikająca z introspekcji oraz 
subiektywnych emocji. Prace, które są 
na niej pokazywane, w sposób subtel-
ny i nieoczywisty nawiązują do surrea-
lizmu. Odchodzą od realizmu w stronę 
imaginacji, snów, osobliwych wyobra-
żeń. Dyskretnie balansują na granicy 
niewinności i erotyki, piękna i brzydo-
ty. Jest to sztuka wywołująca silne, choć 
trudne do nazwania i nieuchwytne emo-
cje. Przywołująca nastrój magii, niesa-
mowitości czy powrotu do czasów dzie-
ciństwa.
W wystawie biorą udział artystki repre-
zentujące różne media i techniki, domi-
nuje jednak malarstwo. Prace prezento-
wane są w specjalnie zaaranżowanej na 
tą okazję przestrzeni, zbudowanej z roz-
maitych obiektów, między innymi mebli.
Wystawa Piękna pogoda jest kontynua-
cją projektu Brudna woda przygotowa-
nego we współpracy z Pauliną Ołowską 
i Państwową Galerią Sztuki w Sopocie, 
według koncepcji Ewy Juszkiewicz.
Swoje prace pokażą:  Agnieszka Brzeżań-
ska, Bonnie Camplin, Ewa Juszkiewicz, 
Katharina Marszewska, Michele di Men-
na, Magdalena Moskwa, Zofia Nierodziń-
ska oraz Paulina Ołowska.

William Hogarth: Karykatura prezentująca 
zagadnienie perspektywy. Okładka książki B. 
Taylora, Method of Perspective, Ipswich, England, 
1754 →

Widok wystawy Piękna pogoda, 
fot. Bartek Stawiarski



notes 69 / 07–08.2011 / orientuj się48 notes 69 / 07–08.2011 / orientuj się 49

NIESTABILNE FORMY PRACY
8–10.07, 1–31.08
Gdańsk, Instytut Sztuki Wyspa, 
ul. Doki 1/145b
www.wyspa.art.pl

Podczas wakacji w ramach Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuki Alternati-
va będziemy mogli wziąć udział w cyklu 
warsztatów Foto-opowieść dla pracow-
ników wykonujących niestabilne formy 
pracy. Artystki z Carrot Workers Collec-
tive podejmą pracę z grupą pracowni-
ków kultury w celu stworzenia cyklu fo-
to-opowieści na temat niestabilnych 
form zatrudnienia. Kolektyw (Mara Fer-
reri, Janna Graham, Jessica Layton, Vale-
ria Graziano, Joanna Figiel) to londyńska 
grupa pracowników kultury i edukacji, 
studentów, stażystów i osób niezrze-
szonych reprezentujących środowiska 
twórcze i sektor kultury, których regu-
larne spotkania poświęcone są warun-
kom niestabilnej pracy, a także pracy 
osób niezrzeszonych w związkach zawo-
dowych w Londynie. Obecnie prowadzą 
akcje-badania poświęcone wolontaria-
towi, stażom i przymusowej niepłatnej 
pracy. Chcą zrozumieć ich wpływ na ma-
terialne warunki życia, ludzkie oczeki-
wania dotyczące przyszłości, poczucie 
własnego „ja” oraz ich konsekwencje 
dla edukacji, kształcenia, wyzysku i inte-
resów klasowych.
Z kolei w sierpniu Zorka Wollny i Ania 
Szwajgier wraz z grupą stoczniow-
ców stworzą choreografię i muzykę 
z użyciem ciężkiego i lżejszego sprzę-
tu. W performensie Piosenka przy pra-
cy artystki pierwszy raz w swojej prakty-
ce wykorzystają nagłośnienie i gotowe 
nagrania utworów zagrzewających do 
pacy. Uruchamiana z głośników muzy-
ka „włączy” choreografię – robotnicy za-
czną pracować, produkując maksymal-
ny hałas. Gdy muzyka się urwie, będzie 
można posłuchać spokojniejszych roz-
wiązań aranżacyjnych.

Z DALEKA WIDOK JEST 
PIĘKNY
24.07, g. 19.15; 25.07, g. 12.45 
Wrocław, Kino Helios
ul Kazimierza Wielkiego 19a-21 
www.nowehoryzonty.pl

Najnowszy film Wilhelma i Anki Sasnal  
Z daleka widok jest piękny prezentowa-
ny będzie w ramach tegorocznej 11. edy-
cji Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego Nowe Horyzonty.
W opisie filmu czytamy: „Z daleka widok 
jest piękny. Wieś jak malowanie. Uroczy 
landszafcik, uboga chałupa i gromada 
samych swoich. Słońce kładzie się sze-
rokimi plamami na ziarnistej kliszy, ob-
łoki leniwie suną po niebie, miejscowi 
rozszarpują na części metalowe cielsko 
starego Opla. Z daleka widok jest pięk-
ny, z bliska koroduje stal, próchnieje 
drewno, spod ściółki wypełzają chciwe 
ręce sąsiada, zza winkla pożądliwie spo-
gląda sąsiadka. Po krzakach nikt nie szu-
ka miłości, ale pozostawionych w roztar-
gnieniu majtek. W domach, przy stołach 
nie słychać szeptów, ani nawet krzyków 
tylko przeciągły ostrzegawczy warkot. 
Wygłodzone stado autochtonów czujnie 
obserwuje najsłabsze osobniki. Uciekać 
można przez obstawiony wnykami las i 
rzekę, wrócić tylko w trumnie.”
Film jest opowieścią o wsi jako samore-
gulującym się ekosystemie, w którym 
obfitość zasobów pozostaje w ścisłym 
związku z życiem organizmów. To dru-
gi po Opadzie pełnometrażowy film Wil-
helma i Anki Sasnal. Wystąpili w nim: 
Marcin Czarnik, Agnieszka Podsiadlik, 
Piotr Nowak, Elżbieta Okupska, Jerzy Ła-
piński, Hanna Chojnacka.
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PRASKI ALFABET
Lipiec / Sierpień 
Warszawa, Bęc Zmiana, 
ul. Mokotowska 65 | www.bec.art.pl
www.irational.org/vahida 
bbva.irational.org/documentary_emb-
roidery

Haftowany dokument Praski alfabet, 
który powstał podczas dwutygodniowej 
rezydencji Vahidy Ramujkic i Aviva Kru-
glanskiego w Galerii Nizio na warszaw-
skiej Pradze, będzie można zobaczyć na 
wystawie w siedzibie Bęc Zmiany. Arty-
ści, pracując w plenerze i rozmawiając 
z mieszkańcami, stworzyli arras doku-
mentujący przestrzeń społeczną okoli-
cy. Praca składa się z 25 reprezentacji – 
każda na kolejną literę alfabetu.
Warszawa to kolejne po Kairze, Belgra-
dzie, Barcelonie i Bristolu miasto, w któ-
rym artyści zrealizowali swój projekt 
Formy dokumentalne. Polega on na re-
jestracji miejskiej rzeczywistości za po-
mocą haftu. Wykorzystywana przez nich 
technika nazywana jest metodą low-
tech w odróżnieniu od high-tech
(technologii zaawansowanej). Ich dzia-
łania nie tylko mają na celu rejestrację 
rzeczywistości, ale także pokazują, jak 
poprzez selekcję i syntezę zachodzi pro-
ces umysłowego montażu naszych re-
prezentacji. Twórcy próbują jednocześ-
nie zintegrować się ze społecznością 
dokumentowanego środowiska, włą-
czyć ją do działania i wspólnego two-
rzenia obrazów rzeczywistości, w której 
funkcjonuje.

VAHIDA RAMUJKIC (1973) – skupia się na działa-

niach w przestrzeni miejskiej i środowisku natu-

ralnym. Jest współzałożycielką kolektywu Rotor, 

który zainicjował serię zabawnych i krytycznych 

projektów na ulicach, dachach, plażach w okoli-

cach Barcelony (2001–2007). 

AVIV KRUGLANSKI (1970) – w swojej pracy wyko-

rzystuje tekstylia, które w przestrzeni publicz-

nej służą jako społeczny katalizator. Należał do 

kolektywów Las Agencias i Yomango, a także Co-

stura De Código Abierto (Open Source Sewing). 

Podczas pobytu w Chicago założył Dogmatic Gal-

lery i Goodlookin Magazine. Organizował niety-

powe pokazy mody, które były formą społecznej 

interwencji.

PANORAMA
do 30.09
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a
bunkier.art.pl

Tytułową instalację Panorama Katarzy-
na Krakowiak traktuje jako proces do-
chodzenia do pożądanego obrazu. Fi-
zyczna droga, którą widz przebywa, by 
doznać estetycznych wrażeń, wiąże się 
z oczekiwaniami podsuwanymi przez pa-
mięć doświadczeń i projektowane wyob-
rażenia. Instalacja artystki wyrasta nie-
spodziewanie na peryferiach przestrzeni 
wystawienniczych galerii, by następnie 
porzucić je i zaanektować miejsca, któ-
re wobec przeznaczenia budynku odgry-
wają rolę drugoplanową. Staje się więc 
ona hybrydycznym organizmem, któ-
rego logika podyktowana jest z jednej 
strony ekonomią przestrzeni, z drugiej 
natomiast wypływa z potrzeby skomu-
nikowania ze sobą (w sensie zarówno fi-
zycznym, jak i mentalnym) dwóch obsza-
rów – świata realnego i świata sztuki. 
Artystka proponuje sytuację, w której 
oczekiwania odbiorcy permanentnie 
konfrontowane są z narzuconymi przez 
nią ograniczeniami. Pozorny wpływ wi-
dza na obszar obserwacji nie rekompen-
suje poczucia straty związanego z frag-
mentarycznością otrzymanego obrazu, 
pozbawionego swojego akustycznego 
i wizualnego kontekstu.
Katarzyna Krakowiak (1980) – jest ab-
solwentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu (dyplom w Pracowni Rzeź-
by prof. Mirosława Bałki, 2006). Od 2006 
pracuje, wykorzystując media komu-
nikacyjne. Współtworzy interdyscypli-
narne grupy, współpracuje z architekta-
mi, technologami telefonii komórkowej, 
programistami oraz aktywistami. W re-
alizacjach swoich projektów wykorzy-
stuje przestrzeń Internetu oraz często-
tliwości radiowe. Interesuje ją zderzenie 
technologii z biologią oraz przestrzenie 
i wibracje dźwiękowe niesłyszalne dla 
ludzkiego ucha.

Katarzyna Krakowiak: fragment instalacji 
Panorama

Vahida Ramujkic i Aviva Kruglanski: Praski Alfabet, 
z cyklu Haft dokumentalny, Warszawa, 2011 →
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MIŁOŚĆ DO TEGO,  
CO NATURALNE
19.08–11.09
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
ul. Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

Tytuł wystawy Miłość do tego, co na-
turalne został zaczerpnięty z pro-
stej i świadomie naiwnej powiastki 
Villiers’a de L’Isle’a, należącej do typu hi-
storii osobliwych, a może nawet fanta-
stycznych. Właśnie osobliwość i fanta-
styka stanowią tropy, na których opiera 
się idea wystawy. Artyści biorący w niej 
udział ze szczerą radością, autentycz-
nym doświadczaniem i sporą dawką ba-
nału poszukują przygody. Kategorii, 
która z nieznanych przyczyn jest w sztu-
ce pomijana i bagatelizowana. Tropiąc 
przygodę, przyjęli oni strategię czujne-
go spoglądania na rzeczywistość, zdol-

nego w prostocie i niewinnych zdarze-
niach uchwycić jej potencjał. 
– Miłość do tego, co naturalne przewar-
tościowuje nic nieznaczące momenty 
w pełne pasji i namiętności chwile drob-
nych ekscytacji. Wyraża chęć eksplo-
rowania świata wszystkimi zmysłami, 
czułego mu się przyglądania. Pozwala 
otworzyć się i wzruszyć, zafascynować 
każdym jego detalem – wylicza kurator-
ka wystawy Anna Czaban.
Swoje prace zaprezentują m.in. Maurycy 
Gomulicki, Matthias Wermke & Mischa 
Leinkauf, Jan Mioduszewski , Rafał Do-
minik, Olga Lewicka, Magdalena Starska.

Matthias Wermke & Mischa Leinkauf: No Time, kadr wideo, Berlin, 2010

PO ESK 2016 MONITOR 
KULTURY POLSKICH MIAST
www.obywatelekultury.pl 
www.wro2016.pl 
www.warszawa2016.pl 
www.2016katowice.eu 
www.gdansk2016.eu 
www.lublin2016.pl

Po przyznaniu Wrocławiowi przez eu-
ropejską komisję tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016, rozgorzała wokół 
okoliczności tego wyboru dyskusja. Z 
protestem jeszcze przed werdyktem wy-
stąpił Lublin. List otwarty, zatytułowany 
TO NIE KONIEC TO POCZĄTEK!, ogłosiła 
organizacja społeczna Obywatele Kul-
tury. Czytamy w nim m.in.: „Obywatele 
Kultury gratulują Wrocławiowi uzyska-
nia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 
2016. Jednak przede wszystkim gratulu-
jemy i dziękujemy wszystkim miastom, 
które rywalizowały o ten tytuł w drugim 
etapie: Gdańskowi, Katowicom, Lublino-
wi i Warszawie oraz tym, które złożyły 
aplikacje konkursowe w pierwszym eta-
pie: Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, 
Szczecin i Toruń. Stolica Dolnego Śląska 
w 2016 roku będzie tytularnym centrum 
kulturalnym Europy, ale władze wszyst-
kich miast kandydujących zadeklarowa-
ły chęć realizacji programów zapisanych 
w aplikacjach do konkursu ESK2016 – 
nawet wtedy, gdy nie otrzymają tytu-
łu. Jako Obywatele Kultury powołujemy 
więc zespół, który będzie monitorował 
władze samorządowe i wspierał miesz-
kańców miast w wywiązaniu się ze zło-
żonych podczas konkursu obietnic.
Wrocław otrzymał ogromną szansę 
przeprowadzenia skutecznych działań 
na rzecz rozwoju i promocji i mamy na-
dzieję, że w roku 2016 będzie Europej-
ską Stolicą Kultury nie tylko tytularnie, 
ale przede wszystkim w opinii swoich 
mieszkańców i osób odwiedzających 
miasto. Uwaga międzynarodowej opi-
nii publicznej skupiona w pierwszej ko-
lejności na Wrocławiu, powinna być wy-
korzystana również przez inne miasta i 
regiony. Wyrażamy nadzieję, że wczoraj-
szy werdykt to dopiero początek inten-
sywnych działań miast na rzecz kultury, 
deklarowanych już wcześniej w związku 
z Paktem dla Kultury.
Władze miasta muszą pamiętać jednak, 
że wyborowi Wrocławia przez komisję 

konkursową ESK towarzyszyły sprzyjają-
ce nieformalne okoliczności polityczne 
oraz wskazywane przez wielu jako nie-
jasne dla opinii publicznej działania pro-
mocyjne. Dlatego tak ważne jest speł-
nienie wszystkich obietnic zapisanych 
w aplikacji i przejrzystość podejmowa-
nych działań. (…)
Obywatele Kultury ogłaszają więc za-
łożenie „Monitora kultury polskich 
miast”. (…)
Komitet będzie obserwować, czy pro-
jekty zawarte w aplikacjach są reali-
zowane, czuwał nad ich przebiegiem, 
wskazywał uchybienia i oceniał skut-
ki podejmowanych działań dla miesz-
kańców. Do zespołu zapraszamy 
przedstawicieli biur ESK2016 miast kan-
dydujących. Naszym celem jest zagospo-
darowanie energii, którą włożyliśmy w 
przygotowania miast do tytułu Europej-
skiej Stolicy Kultury i przełożenie jej na 
realną poprawę jakości życia poprzez 
wdrażanie projektów ESK. Zróbmy to,  
by wysiłek włożony w starania  
o ten zaszczytny tytuł nie stał się jedno-
razowym zrywem, a zaowocował trwa-
łym włączeniem kultury do strategii 
rozwoju miast. Kultura i kapitał społecz-
ny mają szansę stać się wreszcie rów-
nie ważnym jak biznes i polityka czynni-
kiem rozwoju polskich miast”.
Pełna wersja listu dostępna jest na stro-
nie Obywateli Kultury.
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Namiot Yes We Camp przed siedzibą Bęc Zmiany, fot. Szymon Żydek
Maurycy Gomulicki: Fantom, fot. Marcin Moszyński

OTWARTE MIASTO
do 13.07
Lublin
www.opencity.pl

Festiwal Open City opiera się na idei 
uwolnienia dzieła sztuki od sterylnej 
i pozbawionej kontekstu przestrzeni 
muzeum na rzecz zmiennego otoczenia 
miasta. Sztuka zostaje wystawiona za-
równo na ulotne emocje przechodniów, 
jak i na zmienne warunki atmosfe-
ryczne. Wpisana w dziejowy kontekst 
i współczesne problemy przestrzeni 
miejskiej, staje się zarówno jej komen-
tarzem, jak i kolejnym rozdziałem histo-
rii miasta. Trzy lata temu autor projektu 
Open City, Waldemar Tatarczuk, określił 
ramy festiwalu, wiążąc je z jednej strony 
ze strategią wojenną otwartego miasta, 
a z drugiej nawiązując do Formy Otwar-
tej Oskara Hansena. Tegoroczny festiwal 
nie odbiegał od tych założeń. 

Organizatorzy 3. edycji Festiwalu Mia-
sto Otwarte postawili tezę, że miasto to 
przede wszystkim architektura. Dlatego 
też artyści, którzy wzięli udział w festi-
walu, weszli w interakcje z miejską prze-
strzenią, komentując ją, uzupełniając, 
dekorując i wreszcie zdobywając w per-
formatywnym geście. 
Choć trzecia edycja Open City już się za-
kończyła, na ulicach i budynkach Lubli-
na wciąż można oglądać wystawy, insta-
lacje i drobne ingerencje w przestrzeń 
miejską, przygotowane przez m.in. Mau-
rycego Gomulickiego, Mariusza Tarka-
wiana, Andreie Dureiki, Lilianę Orbach.

YES WE CAMP!
od 17.06
Warszawa, Bęc Zmiana, 
ul. Mokotowska 65
www.bec.art.pl

Z placu Puerta del Sol, z centrum Madry-
tu, w niedzielę 12 czerwca zniknęły na-
mioty uczestników Ruchu Oburzonych, 
zwanego także Ruchem 15 Maja (od 
daty rozpoczęcia akcji). Organizatorzy 
zapowiedzieli, że przenoszą się z tą ini-
cjatywą w inne miejsca. W siedzibie Bęc 
Zmiany także pojawił się namiot YES WE 
CAMP – w jego wnętrzu można obejrzeć 
zdjęcia z wyprawy Kolektywu 12 Ple-

mion na plac Puerta del Sol, gdzie mło-
dzi ludzie nie tylko z Hiszpanii, ale z róż-
nych miejsc Europy rozpoczęli protest 
przeciwko bezrobociu i niewydolności 
obecnie istniejącego systemu.

RELACJĘ KOLEKTYWU 12 Plemion z Madrytu 

I TEKST MANIFESTU Ruchu 15 Maja 

CZYTAJ NA STR. 103
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STRACH PRZED CIEMNOŚCIĄ
14.08–25.09
Katowice
www.ck.art.pl

Bohaterowie baśni zwykle otrzymują 
do wykonania niebezpieczne zadania. 
Podobnie dzieje się w przypadku Stra-
chu przed ciemnością – baśni opartej na 
doświadczeniu drogi i przedstawionej 
w formie wystawy. Jej uczestnicy zaopa-
trzeni zostaną w mapy z zaznaczonymi 
miejscami, gdzie pokazywane są prace 
poszczególnych artystów. Dzieło sztu-
ki pełni tu funkcję przedmiotu magicz-
nego. Szczególnie znacząca okaże się 
rola tytułowej ciemności, wiązanej zwy-
kle z doświadczeniem chaosu, inicjacji 
i dzikości. Symulowany w zaciszu gale-
rii strach przed ciemnością umożliwi od-
biorcom zmierzenie się z nieświadomą 
obawą przed dorastaniem. W ramach 
warsztatów prowadzonych przez edu-
katorów sztuki ich uczestnicy spróbują 
na własną rękę oswoić świat.
W wystawie wezmą udział: Basia Bańda, 
Łukasz Jastrubczak, Bartek Buczek, Er-
wina Ziomkowska, Karolina Szymanow-
ska, Michał Smandek.
Wystawa Strach przed ciemnością od-
będzie się w ramach Biennale Sztuki 
Dziecka.

POSZLIŚMY DO CROATAN
do 15.08
Dortmund, 
Hartware MedienKunstVerein, 
ul. Leonie-Ruygers-Terasse 1
www.hmkv.de

Pierwsi europejscy koloniści w Nowym 
Świecie zniknęli, pozostawiając swo-
je osady i kartkę ze słowami „Poszliśmy 
do Croatan”. Croatanie to nazwa sąsia-
dującego z osadą szczepu Indian. Twier-
dzi się, że wymordowali oni osadni-
ków. Inna hipoteza mówi, że przybysze 
wybrali się w podróż przenoszącą ich 
w inny wymiar.
Zniknięcie powszechnie kojarzy się z klę-
ską. Co się jednak dzieje, gdy przygląda-
my się konkretnym gestom znikania? Kie-
dy stajemy wobec postaw, które owo 
„zejście do podziemia” traktują jako ele-
ment strategii? Te mikropraktyki niejed-
nokrotnie stanowią ćwiczenia z Utopii, 
która choć niemożliwa w sensie global-
nym, być może jest w zasięgu jednostki.
Gesty ujawnione w ramach projektu Po-
szliśmy do Croatan ukazują prawdzi-
we historie zniknięć oraz detektywi-
styczne poszukiwania śladów po tym, 
co stało się widmowe – konfrontują je 
z artystycznymi fikcjami, które podej-
mują tematykę autowykluczenia. Po-
stacie śledczych wymijają się z poszu-
kiwanymi. Idioci przygotowujący grunt 
pod określenie własnej, osobistej uto-
pii, poszukują odpowiedzi na pytanie 
o sens życia. 
Inicjatorzy wystawy Daniel Muzyczuk 
i Robert Rumas rozszerzyli drugą edycję 
projektu o nowe postawy, poszlaki i do-
kumenty zebrane w czasie wyprawy do 
Hartware MedienKunstVerein w Dort-
mundzie. Ostatnim etapem podróży bę-
dzie książka, która podsumuje wszyst-
kie ujawnienia oraz zawierać będzie 
eseje autorstwa: kuratorów, Inke Arns, 
Richarda Graysona, Dietera Roelstraete 
oraz Davida Toopa.
Swoje zmagania na wystawie ujawni-
li m.in. Bas Jan Ader, Heath Bunting, Erik 
Bünger, Sebastian Buczek, Susanne Bür-
ner, Heath Bunting, Hubert Czerepok, 
Paweł Freisler, Katarzyna Krakowiak, Ja-
cek Kryszkowski, Zbigniew Libera / Ro-
bert Rumas, Andrzej Partum, Daniel 
Rumiancew, Agnieszka Polska, Adam 
Witkowski, Julita Wójcik. Karolina Szymanowska: Ou est le plaisir →
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Cykl życiowy każdego przedmiotu jest 
złożony i powiązany z wieloma towa-
rzyszącymi mu procesami. Trudno więc 
jednoznacznie stwierdzić, które przed-
mioty są przyjazne środowisku. Te pre-
zentowane na wystawie stanowią cie-
kawe próby zbliżenia się do realizacji 
produktu w pełni zrównoważonego.
Re.produkt 3 jest trzecią wystawą serii, po-
większoną w stosunku do poprzednich. 
Składają się na nią produkty codzienne-
go użytku, z których większość powstała 
w przeciągu ostatniego dziesięciolecia. 
Oprócz nich prezentowane są wybra-
ne strategie firm charakteryzujących się 
nowatorskim podejściem do produkcji 
oraz ciekawą polityką wewnętrzną.

RE.PRODUKT 3
do 4.09
Warszawa, 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 
ul. Świętojerska 5/7
www.iwp.com.pl

Wystawa Re.produkt 3 przedstawia 
przykłady rozwiązań projektowych 
zmierzających do tworzenia zrównowa-
żonych, przyjaznych środowisku pro-
duktów. Realizacje podzielone zostały 
na trzy działy odzwierciedlające katego-
rie Koncepcji 3 R, na którą składają się 
trzy drogi prowadzące do opracowania 
zrównoważonego produktu „re-duce, re
-use, re-cycle”.
– Wystawa zamiast udawać, że prezen-
towane na niej idee i projekty są osta-
tecznymi rozwiązaniami „zielonego 
problemu”, ma prowokować publicz-
ną dyskusję na temat zrównoważonego 
rozwoju w świecie dizajnu – tłumaczą 
kuratoratorki z Knockoutdesign.

Gubi Chair, fot. Peter Krasilnikoff ApS

BOOKIE
do 31.07
Warszawa, Galeria Piktogram, 
Soho Factory, ul. Mińska 25
www.piktogram.org

W ramach wystawy Bookie na pół-
kach, w gablotach oraz w mniej ocze-
kiwanych aranżacjach wystawionych 
jest kilkadziesiąt publikacji wybra-
nych przez kuratora ekspozycji – Hon-
zę Zamojskiego. To pierwsza w Pol-
sce tak szeroka, a zarazem precyzyjna 
w selekcji prezentacja publikacji wy-
dawanych przez artystów i niewiel-
kie wydawnictwa. Wyselekcjonowane 
druki: książki, ziny, katalogi, albumy, 
gazety i magazyny pokazują olbrzy-
mią rozpiętość i różnorodność jed-
nego z największych kulturowych fe-
nomenów ostatnich lat, jakim jest 
self-publishing.
Czy self-publishing to tylko moda, czy 
też próba poważnej refleksji nad dys-
trybucją wiedzy? A może jest to, pod-
szyty nostalgią, epigonizm ostatnie-
go „analogowego” pokolenia? Pewne 

jest to, że przewartościowaniu uległo 
samo medium, jakim jest drukowany pa-
pier. Istnieje potrzeba zdefiniowania 
go na nowo, a łatwość i dostępność róż-
nych technologii drukarskich umożli-
wiają eksperymentowanie. Książki stały 
się nagle „wystawami”, „obrazami” lub 
„rzeźbami”, a co za tym idzie musiała się 
zmienić ich recepcja. 
Na wystawie będzie można obejrzeć 
i kupić nigdy niepokazywane w Polsce 
publikacje m.in. Davida Horvitza czy Ri-
cka Myersa, konceptualne ziny Institu-
te of Social Hypocrisy czy eksplorujące 
pogranicze Europy i Azji książki kolekty-
wu Slavs and Tatars. Znajdzie się też kil-
ka starszych, archiwalnych pozycji, któ-
re ze względu na treść lub dizajn można 
powiązać z pokazywanymi na wystawie 
współczesnymi publikacjami.

Bookie, wystawa wydawnictw artystycznych, fot. Honza Zamojski
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ASTRONAUCI
1.07–3.09
Berlin, Galeria Żak/Branicka, 
Lindenstraße 35
www.zak-branicka.com

Zmęczeni rzeczywistością – tak nazywa-
ni są artyści młodego pokolenia, których 
źródła twórczości nie tkwią w otacza-
jącej rzeczywistości, ale w wyobraźni, 
snach czy halucynacjach. Do nich należy 
także Michał Jankowski. Jego najnowsza 
seria obrazów Astronauci, będąca przed-
miotem wystawy o tym samym tytule, 
inspirowana jest twórcami klasyki filmu 
eksperymentalnego, filmu przełomu lat 
50. i 60., Walerianem Borowczykiem i Ja-
nem Lenicą. Animacja lat 50. to dla Jan-
kowksiego nie tylko wizualna kopalnia 
motywów i estetyki „retro”, ale przede 
wszystkim ironiczny komentarz na te-
mat kondycji ludzkiej.

– Pod wierzchnią warstwą czarnego hu-
moru i grozy kryje się egzystencjalne 
przesłanie rodem z Kafki lub Ionesco. 
Jankowski nie po raz pierwszy odno-
si się w swoich pracach do kina: jego 
wcześniejsze cykle obrazów nawiązy-
wały np. do  Stroszka i Kaspara Hausera 
Wernera Herzoga. Wszystkie można od-
czytać jako metaforę ludzkiego losu – 
tłumaczy Bogna Maria Gawinski z galerii 
Żak/Branicka.
Tematem jego prac jest często izolacja, 
bunt i negacja towarzyszące za każdym 
razem narodzinom nowego. Ale czy dzi-
siaj da się w sztuce być tak beztrosko pre-
kursorskim i bezboleśnie odkrywczym?

Michał Jankowski: Astronauta VIII

TEGO NIKT NIE WIE  
DO KOŃCA
do 28.08
Warszawa, BWA Warszawa, 
ul. Jakubowska 16/3
www.bwawarszawa.pl

Katastrofa wyobrażona jako fenomen, 
zjawisko gwałtownego spiętrzenia, eks-
plozji, rozbicia, transformacji – oto te-
mat, wokół którego powstały Układy / 
Arrangements, nowy cykl obrazów Jaro-
sława Flicińskiego. 
Ich historia zaczęła się prawie deka-
dę temu w Marfie w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie Fliciński przebywał na 
rezydencji na zaproszenie Chinati Fo-
undation Donalda Judda. Powstałe na 
teksańskiej pustyni centrum skupia się 
na dziełach, w których sztuka i otaczają-
ca ją sceneria są ze sobą ściśle związane. 
To właśnie tam Fliciński rozwinął pomysł 
użycia kształtu gwiazdy. Malowana bez-
pośrednio na ścianie biała gwiazda na 
czarnym tle miała średnicę kilku metrów 
i ostro zakończone ramiona. Ale wtedy 
i przez długie lata potem dominującym 

motywem w pracach Flicińskiego po-
zostawały pasy i elipsy. Pomysł, by wró-
cić do wzoru gwiazdy, pojawił się dopie-
ro pod koniec 2007 roku w serii Układy. 
Gwiazda została wirtualnie przeskalowa-
na do potężnych, kilkudziesięciometro-
wych rozmiarów, a z jej ramion wypro-
wadzono linie. Wiele takich konstelacji 
nałożonych na siebie tworzy układ styka-
jących się i krzyżujących form. Cykl z cza-
sem ewoluował: od kolorów czystych 
i ostrych, wibrujących, kłujących w oczy 
w pierwszych Układach, do przybrudzo-
nych, wytartych, wypłowiałych w tych 
najnowszych, które składają się na wy-
stawę Tego nikt nie wie do końca. 
Układom towarzyszą wizualizacje za-
powiadające malarską interwencję ar-
tysty w przestrzeni dworca Warszawa 
Centralna.

Jarosław Fliciński: Jak tylko doliczysz do końca, 2009, olej, płótno, 200 x 170 cm
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KRÓLOWA LODÓW
12.07–12.08
Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

Dawno temu, kiedy o dwa złote na loda 
nie było tak łatwo, jedna dziewczynka 
z Osiedla Tysiąclecia dostała na urodzi-
ny pięć złotych od ciotki. Miała do wy-
boru: kupić za to nieznośnemu, młod-
szemu bratu komiks z Hansem Klossem, 
którego bardzo pragnął, kupić sobie 
i czterem koleżankom z podwórka oran-
żadę w proszku po dwie torebki dla każ-
dej, kupić sobie lody u Kaczmarka. […] 
Wybrała to ostatnie. Kiedy po nie po-
szła, była już noc, bo na zastanawianiu 
się zszedł jej cały dzień. Naokoło było 
brudno i ciemno, domy odrapane, la-
tarnie wygasłe, tylko na witrynie Kacz-
marka płonął napis: CUKIERNIA LODY. 
Wybrała trzy gałki – waniliowe, truskaw-

kowe, czekoladowe. Na schodkach przy-
stanęła i owinęła wafel papierową chu-
steczką. Szła ostrożnie, postanowiła 
spróbować wspaniałego smaku lodów 
dopiero na podwórku pod domem. Była 
tam ślizgawka – dziewczynka pochyli-
ła się, zrobiła wielkiego szusa i zakręci-
ła na samym środku. Przez chwilę miała 
zamknięte oczy – Królowa Lodów… – po-
myślała. Potem zauważyła, że otaczają 
ją jakieś ciemne postaci. […]
– Królowa Lodów! – rzucił z przekąsem 
najwyższy – Brać ją!
Na wakacyjnej wystawie Królowa Lo-
dów swoje prace pokażą: Basia Bańda, 
Bogusław Bachorczyk, Katarzyna Kuku-
ła, Agata Kus.

Katarzyna Kukuła (Grupa Kuku Kuku): Królowa Lodów, olej, płótno, 2011

TRAGIZMY
9–30.07
Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8
www.leguern.pl

Ewa Harabasz na swojej indywidual-
nej wystawie Tragizmy porusza temat 
wpływu sztuki Caravaggia na fotografię 
prasową. W swoich nowych pracach – 
obrazach malowanych na deskach oraz 
rysunkach – artystka cytuje fotografie 
traumatycznych momentów z życia lu-
dzi. Postacie w jej pracach, dotknięte ka-
tastrofami wojny, trzęsienia ziemi albo 
przemocy, są uchwycone w momencie 
przeżywania silnych emocji: bólu, smut-
ku, cierpienia. Czy tragiczne przejścia 
jednostki muszą być oddane za pomo-
cą ekspresyjnych póz oraz kompozycji 
zaczerpniętych z malarstwa historycz-
nego? Czy emocje i konflikty w psy-
chicznym życiu człowieka muszą być 
przedstawione za pomocą czytelnych 
konwencji, aby przyciągnąć uwagę in-
nych? Prace Ewy Harabasz nie dają jed-
noznacznych odpowiedzi. 

EWA HARABASZ (1957) – w latach 80. artystka pra-

cowała przy konserwacji zabytków w Polsce i we 

Włoszech. W Stanach Zjednoczonych ukończy-

ła College for Creative Studies w Detroit i uzy-

skała tytuł magistra na Wayne State University 

w Detroit. W latach 2005–2009 pracowała jako wi-

zytujący artysta i profesor na Cornell Universi-

ty Ithaca w Nowym Jorku. Obecnie uczy w Mas-

sachusetts College of Art and Design w Bostonie. 

Prace Ewy Harabasz były prezentowane na licz-

nych wystawach indywidualnych i grupowych 

w Stanach Zjednoczonych, Europie i Izraelu. 

Mieszka w Nowym Jorku i Bostonie.

CZYSTY CZŁOWIEK
2.07–31.08
Warszawa, Gablota sztuki Witryna, 
pl. Konstytucji 4
www.dobrawitryna.eu

Na czas wakacji gablota sztuki Witryna 
zostanie oddana w ręce kilkorga studen-
tów Wydziału Sztuki Mediów i Sceno-
grafii na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Studenci będą współpraco-
wać z jednym ze swoich wykładowców, 
artystą Piotrem Kopikiem, występują-
cym tym razem w roli ich kuratora. Po 
raz pierwszy w Witrynie powstanie sytu-
acja, w której kuratorka projektu galerii 
Agnieszka Sural zaprasza drugiego kura-
tora – ten z kolei zaprasza artystów.
Piotr Kopik proponuje wykorzysta-
nie Witryny jako przestrzeni spotkania 
i warsztatów, w czasie których wspól-
nie będą poszukiwane formuły działania 
i tematyczny mianownik. Wybrani stu-
denci, młodzi artyści, pracujący w róż-
nych mediach i reprezentujący całkowi-
cie odmienne stanowiska artystyczne, 
zostaną postawieni w nowej, nieokre-
ślonej sytuacji.
Witryna to gablota sztuki współczesnej, 
prezentująca dzieła poza tradycyjnym 
kontekstem muzeum lub galerii, funk-
cjonująca bez godzin otwarcia, do oglą-
dania przez całą dobę. Jej powierzchnia 
to jedynie sześć metrów kwadratowych. 
Została założona przez Julię Staniszew-
ską i Agnieszkę Sural jako pewnego ro-
dzaju nieformalna instytucja, która wy-
twarza, wydaje i prezentuje. Wszystkie 
autorskie projekty artystyczne powstają 
specjalnie dla tego miejsca. Architekto-
niczny moduł przestrzeni ekspozycyjnej 
zaprojektował Jan Strumiłło.

Ewa Harabasz: Kobieta owładnięta emocjami, 
Mattapan, Boston, Wrzesień 2010, dzięki 
uprzejmości Galerii Le Guern
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TOPOGRAFIE MIEJSC 
WYOBRAŻONYCH
6.07–6.08
Jelenia Góra, Galeria BWA, 
ul. Długa 1
www.galeria-bwa.karkonosze.com

– Znaczenie Bohdana Butenki dla sztu-
ki współczesnej nie jest do końca uświa-
domione. Butenko to artysta genialnego 
w swej syntezie rysunku, który w la-
pidarny, a przy tym wyrazisty sposób 
(z odcieniem karykatury) potrafi opisać 
świat, skupiając się przede wszystkim 
na człowieku – tłumaczy Joanna Mie-
lech, kuratorka retrospektywnej wysta-
wy jego twórczości.
Butenko jest prekursorem nowoczesne-
go myślenia w grafice książkowej, no-
watorskiego layoutu, kunsztu i dbałości 
o dizajn. Autor do ilustrowanych przez 
siebie książek często dołączał rodzaj map 
topograficznych, które umieszczone na 
wyklejkach okładek, pozwalały odnaleźć 
się w przestrzeni książki. Mapy te stawa-

ły się z czasem punktem odniesienia dla 
pamięci, zapisem miejsc wyobrażonych, 
których już dawno nie ma, ale do których 
w każdej chwili można powrócić.
Wystawa składa się z dwóch części: 
pierwsza jest tradycyjna, złożona z wy-
pożyczonych od artysty oryginałów 
ilustracji, takich jak Gucio i Cezar, Ga-
piszon, Jak oswoić lwa, Na straganie, ilu-
stracji do Misia, Świerszczyka i Płomyka. 
Pokazany zostanie także cykl rysun-
ków dla dorosłych z serii: Piłka nożna 
oraz cykl rysunków satyrycznych. Dru-
gą część stanowią realizacje cyfrowe bę-
dące połączeniem różnych stylistyk ar-
tysty oraz powiększenia jego miniatur 
rysunkowych do rozmiarów monumen-
talnych.

Bogdan Butenko: Cyryl gdzie jesteś?

W STRONĘ PRZESTRZENI
26.08–25.09
Lublin, Galeria Zachęta, ul. Lipowa 13; 
Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a; 
Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5 
www.zacheta.lublin.pl

Podstawowym obszarem odniesienia 
dla twórczości Mikołaja Smoczyńskiego 
i Roberta Kuśmirowskiego jest realność 
przedmiotu, nieustannie przekształca-
nego, ukazywanego w niecodziennych 
zestawieniach, oderwanego od zwycza-
jowych odniesień. W drugiej odsłonie 
projektu Mikołaj Smoczyński i Robert 
Kuśmirowski. Pomiędzy realnością a me-
taforą zaprezentowane zostaną prace 
tego pierwszego. 
 Wystawa W stronę przestrzeni pomy-
ślana została w taki sposób, żeby róż-
ne aspekty twórczości Smoczyńskiego 
pokazać w odrębnych przestrzeniach, 
podkreślając tym samym złożoną dzia-
łalność artysty oraz swoisty palimpsest 
znaczeń, jaki tworzą jego prace.
 W przestrzeni Galerii Zachęty zosta-
ną zaprezentowane czarno-białe foto-
grafie, wykonywane przez artystę w kil-
ku cyklach (m.in. Secret performance) 
w jego lubelskiej pracowni. Fotografie, 
choć dokumentowały konkretną prze-
strzeń, poddawane były licznym prze-
kształceniom, zarówno w warstwie 
ekspozycji, jak i eksperymentalnych pro-
cesów wywoływania i utrwalania.
 W Galerii Labirynt będzie można zoba-
czyć najwcześniejsze i ostatnie prace ar-
tysty. Obiekty-gabloty (przełom lat 70. 
i 80.) obejmujące zbiór znalezionych fo-
tografii, drobnych elementów, połączo-
nych przez artystę starannym, „tech-
nicznym” rysunkiem, odnoszą się do 
konceptualnych źródeł jego  twórczości.
 Wreszcie w Warsztatach Kultury, wiel-
kiej poprzemysłowej przestrzeni, zosta-
nie zaprezentowana najbardziej monu-
mentalna i spektakularna część dorobku 
artysty. W specjalnie  zaaranżowanej 
przestrzeni, zabudowanej wewnętrzny-
mi podziałami (małą architekturą) zo-
stanie pokazane wielkoformatowe ma-
larstwo oraz ciężkie monumentalne 
obiekty, z których artysta komponował 
złożone przestrzenne instalacje.

SŁOWA WSZYSTKO SZMACĄ
do 29.07
Warszawa, Galeria Czarna, 
ul. Marszałkowska 4/3
www.czarnagallery.net

– Lubię w sztuce to, że nie musi być jed-
noznaczna. Lubię obiekty, które trzy-
mają nas w niepewności, bo kojarzą się 
z czymś, czego nie potrafimy sobie do 
końca uświadomić. Lubię prace, które 
w pierwszym kontakcie wywołują po-
czucie zagubienia i bezradności – opo-
wiada Sławek Pawszak, autor indywidu-
alnej wystawy Słowa wszystko szmacą.
Twórczość Pawszaka została dostrzeżo-
na trzy lata temu, gdy artysta prezento-
wał swój dyplom malarski w warszaw-
skim CSW. Oparte na husserlowskiej 
fenomenologii widzenia, duże prze-
stronne płótna ukazywały rzeczy-
wistość zredukowaną do minimum. 
Pawszak jednoznacznie określił swoje 
stanowisko wobec malarstwa: narracja 
go nie interesowała, odrzucił kontekstu-
alność sztuki – uznał, że poszukiwanie 
nawiązań i odwołań prowadzi donikąd. 
Interesowała go forma. Pawszak prag-
nie pokazać malarstwo, czynić widocz-
nym sam obraz, a nie cokolwiek innego, 
do czego dzieło mogłoby nas odsyłać. 
Wystawa Słowa wszystko szmacą pre-
zentuje obrazy, które powstały na prze-
strzeni ostatnich miesięcy.

Sławek Pawszak: Bez tytułu
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ALIANCI
15.07–18.09
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl/air

Prace amerykańskiego artysty Jesse-
go Arona Green często przybierają for-
mę instalacji przestrzennych łączących 
rysunek, film, fotografię, performance, 
muzykę i tekst. Jego praktyka artystycz-
na jest głęboko zakorzeniona w strate-
giach konceptualnych, a także trady-
cjach różnych form sztuki społecznie 
zaangażowanej, feminizmu i krytyki in-
stytucjonalnej.
Projekt The Allies (Alianci) kontynuuje 
zainteresowania Greena modernistycz-
nym sprzężeniem między reżimami cia-
ła (wojna, zdrowe ciało, działania gru-

powe, taniec nowoczesny i kodyfikacja 
ruchu) i psyche (psychoanaliza, terapia 
grupowa, trauma historyczna). Zdjęcia 
do The Allies powstały w efekcie kilku-
tygodniowych warsztatów i prób z gru-
pą wolontariuszy, materiał został na-
kręcony w Salach Redutowych Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Autorem zdjęć 
do filmu jest Piotr Szczepański, autorem 
muzyki jest M. C. Schmidt, połowa due-
tu Matmos.
Wystawa jest premierą projektu zreali-
zowanego w 2010 roku podczas pobytu 
twórczego w A-I-R Laboratory.

Jesse Aron Green: The Allies

CIEMNE PRZEJŚCIA
do 24.07
Lublin, Galeria Zachęta, 
ul. Lipowa 13
www.zacheta.lublin.pl

Wielowarstwowa struktura wystawy 
Ciemne przejścia odnosi się między in-
nymi do motywu śmierci i przemijania. 
Anna Orlikowska operuje znakami i sym-
bolami utrwalonymi w kulturze, ale pod-
daje je inwersji, tworząc własny obraz 
niepodlegający zawłaszczeniu przez kul-
turę masową. W realizacjach takich jak Ci-
sza czy Thriller o architekturze artystka 
rezygnuje z ukazania śmierci oswojonej, 
prezentując to, co pojawia się masowo 
w mediach – sceny śmierci nagłej i okrut-
nej. Jednocześnie nie ma tu miejsca na 
dosłowność: Orlikowska rezygnuje z bez-
pośredniości obrazowania, narracyjności, 
poprzez kadrowanie wybranych fragmen-
tów przestrzeni i sprzętów, które tylko 
w pewnym kontekście stają się miejscami 
zbrodni. Autorka inspiruje się kryminała-

mi i filmami noir, czerpiąc z nich formułę 
budowania nastroju, tajemnicy oraz uwo-
dzenia wyobraźni widza.
Artystka tak mówi o swoich dotychcza-
sowych realizacjach: w moich pracach 
często obserwuję zjawiska niezauwa-
żalne, traktowane jako pospolite i przez 
to pomijane w sztuce. Interesuje mnie 
taka obserwacja świata, wyszukiwanie 
w nim prostych motywów, które mogę 
pokazać w sposób zmieniający ich pier-
wotne znaczenie. 

ANNA ORLIKOWSKA (1979) – w 2004 roku obroniła 

dyplom magisterski na Wydziale Grafiki i Malar-

stwa ASP im Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W 2005 

roku otrzymała wyróżnienie w konkursie Spoj-

rzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank. Autor-

ka fotografii, instalacji oraz wideo.

Anna Orlikowska: z cyklu Cisza, fotografia
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POZA CENTRUM
3–31.07
Sopot, Kamienny Potok, 
ul. Tatrzańska 2 m. 85 i 88
www.akukusztuka.eu

W ramach Otwartego Kurortu Kultury – 
programu towarzyszącego polskiej pre-
zydencji w UE – Stowarzyszenie A KuKu 
Sztuka realizuje cykl działań performer-
skich i artystycznych z wykorzystaniem 
bloku znajdującego się w Sopocie Ka-
miennym Potoku. Miejsce to ze względu 
na swoją lokalizację poza centrum mia-
sta bardzo rzadko staje się polem arty-
stycznych ingerencji. Stojący niedaleko 
linii torów SKM blok, widoczny z głów-
nej trasy ruchu samochodowego, zapro-
szeni do projektu Poza centrum artyści 
potraktują jako miejski ekran, na którym 
wyświetlone zostaną gigantyczne obra-
zy i prace wideo autorstwa Bogny Bur-
skiej i Dominika Lejmana.
Sercem projektu są dwa wynajęte 
mieszkania nr 85 i 88, usytuowane na X 
piętrze tegoż bloku, które staną się na 
okres jednego miesiąca otwartą, alter-

natywną galerią, pracownią i artystycz-
nym biurem, w którym co tydzień inna 
grupa artystów (dobranych tematycz-
nie) przejmie pieczę nad przestrzenią, 
stając się gospodarzami i animatorami 
tego miejsca. W mieszkaniach będę od-
bywały się czasowe wystawy oraz regu-
larne działania integracyjne, warszta-
towe, performerskie i muzyczne. Celem 
jest stworzenie tymczasowej przestrze-
ni kreacji, przyjaznej dla różnych jej go-
ści. W projekcie Poza centrum udział 
wezmą m.in. Marcin Dymiter, Ludomir 
Franczak, Marta Handschke, Adam Wit-
kowski, Julita Wójcik, Tomasz Zerek.
W ramach Poza centrum zostanie zrea-
lizowana także akcja Sztuka na sztuki. 
Korzystając z infrastruktury Miejskiego 
Targowiska, organizatorzy stworzą prze-
strzeń handlową dla dzieł sztuki współ-
czesnej.

Patrycja Orzechowska: Mirror Error

OTWARTY KURORT KULTURY
3–31.07
Sopot
www.otwartykurortkultury.pl

Koncepcja Otwartego Kurortu Kultury 
bezpośrednio nawiązuje do tradycji ar-
tystycznych i kulturalnych Sopotu. Jego 
organizatorzy wychodzą z założenia, że 
miasto to nie tylko centrum i pas nad-
morski, gdzie toczy się życie turystycz-
ne, dlatego swój projekt kierują przede 
wszystkim do pozostających na co dzień 
w cieniu mieszkańców Sopotu.
Przygotowany w ramach polskiej prezy-
dencji projekt zakłada m.in. zmienienie 
drogi autobusu 187, kursującego przez 
całe miasto, w artystyczny szlak. Oprócz 
umiejscowienia wzdłuż tej trasy wszyst-
kich wydarzeń artystycznych OKK na 
szlaku tym powstanie plenerowa gale-
ria. Około dziesięciu przystanków auto-
busowych będzie pełnić funkcję miejsc 
ekspozycyjnych – każdy z nich zostanie 
powierzony innemu artyście lub grupie 
artystycznej, która puszczając wodze 
fantazji, wykona w ich obrębie realiza-
cję artystyczną.
W ramach OKK zrealizowanych zosta-
nie także kilka projektów site-specific 
m.in. Crossactions: Urban Tales. Wysta-
wa ta wykorzystuje zastaną infrastruk-
turę miejską do stworzenia artystycz-
nych obiektów. Tematem przewodnim 
jest hasło Urban Tales, czyli Miejskie 
Opowieści.
– Artyści, m.in. Alicja Karska i Aleksandra 
Went, Kasia Krakowiak, Ania Witkow-
ska czy Joanna Zastróżna, realizując pra-
ce z nurtu site-specific, mogą w subiek-
tywny sposób oddać napięcia pomiędzy 
lokalnym–uniwersalnym, moim–innym, 
ukrytym–jawnym, pomiędzy historią 
miejsca a historią, która dopiero zosta-
nie napisana – tłumaczy kuratorka pro-
jektu Emilia Orzechowska.
Miejskie opowieści uzupełni seria dzia-
łań performatywnych, dla których na-
turalną scenografią będą zaaranżowa-
ne witryny, werandy, ogrody i „wpisane” 
w nie historie.

113 RZECZY OD NOWA
9.07–17.09
Warszawa, Galeria Starter, 
ul. Andersa 13
www.starter.org.pl

Przez całe lato w nowej siedzibie gale-
rii Starter i pracowni Licoreese.com rze-
czy będą odsłaniać swoje nowe oblicze. 
Przez trzy kolejne miesiące różne grupy 
wiekowe będą się ćwiczyć ekologicznie. 
Co to znaczy? – Zrecyklingujmy oklepa-
ny już nieco temat recyklingu i upcyklin-
gu! – zapowiada właścicielka galerii Ma-
rika Zamojska.
113 rzeczy od nowa to zajęcia z two-
rzenia nowych form ze starych przed-
miotów – dość banalne, ale ich prze-
znaczenie ma być bliskie potrzebom 
uczestników. Dlatego najmłodsi z odpa-
dów skonstruują zabawki, nieco starsi 
zajmą się przetwarzaniem używanych 
tekstyliów, a najstarsi „przetwórcy” od-
nowią swoje meblowe zabytki. Chodzi 
o to, aby obiekty nabrały nowej formy 
i funkcji, które pozwolą realnie przywró-
cić je do użycia.
W międzyczasie odbędą się targi Ście-
gi z drugiej ręki – impreza spokrewnio-
na ze Ściegami Ręcznymi  promujący-
mi młodych projektantów. Tym razem 
uczestnicy targów zaprezentują używa-
ne ubraniowe oblicze (zatem vintage 
i tylko vintage)!

113 rzeczy od nowa, fot. Marika Zamojska
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Wizualizacja zapowiadająca Public Air

w parku, które przez następnych kil-
ka miesięcy służyły za miejsce spot-
kań i wykładów, m.in. o warunkach pra-
cy i odpoczynku z perspektywy artysty. 
Tym razem ramę do nieformalnej wy-
miany wiedzy przygotują artyści, któ-
rzy albo właśnie przebywają w Warsza-
wie, bądź niedawno wrócili z rezydencji 
w Pradze, Nowym Jorku i Santa Monica. 
Będą to m.in. Brave New Alps (Bianca El-
zenbaumer i Fabio Franz), Bureau of Me-
lodramatic Research (Irina Gheorge i Ali-
na Popa), Juliette Delventhal, Pau Faus, 
Katarzyna Krakowiak, Konrad Smoleński 
i Joanna Pawlik.

PUBLIC AIR
29–31.07
Warszawa, park przed CSW Zamek 
Ujazdowski, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Jak decydujemy o wykorzystaniu zaso-
bów – uczuć, wiedzy, zawodowych i to-
warzyskich powiązań? Jak codzienne 
działania – związane z jedzeniem, archi-
tekturą, pracą, uczestnictwem w kulturze 
mogą dostarczyć praktycznego materiału 
do refleksji nad obiegiem dóbr? Kurator-
ki i uczestnicy programu A-I-R Laborato-
ry organizują cykl warsztatów, interwen-
cji i prezentacji Public Air, który nawiązuje 
do tematu alternatywnych ekonomii.
Pierwszy taki piknik refleksyjny od-
był się w 2009 roku – ówcześni rezyden-
ci Martin Kaltwasser i Folke Koebber-
ling zbudowali platformy na drzewach 

KONTENER ART
do 30.09
Poznań, Mobilne Centrum Kultury 
i Sztuki KontenerART, nad Wartą
www.kontenerart.pl

Eksperymentalny projekt KontenerART 
to inicjatywa niezależnego środowiska 
artystów z Poznania. W tytułowym kon-
tenerze można wypocząć, spotkać ludzi 
kultury, uczestniczyć w procesie twór-
czym, zdobyć nowe umiejętności pod-
czas wielu warsztatów artystycznych, 
wziąć udział w niezwykłych koncertach 
i wystawach.
– Formuła KontenerART w tym roku ule-
gła zmianie i rozwinęła się: budujemy 
kilka niezależnych pracowni artystycz-
nych, które będą animowane przez sto-
warzyszenia, fundacje, indywidualnych 
artystów. Otrzymają oni przestrzeń zbu-
dowaną z dwóch kontenerów, w której 
będą mogli działać swobodnie do koń-
ca września. Znajdziecie tam pracow-
nię graficzną, muzyczną, multimedialną, 
dizajnerską i inne – wyliczają organi-
zatorzy.
W tym roku KontenerART stoi w cen-
trum miasta na piaszczystej plaży nad 
rzeką Wartą. W programie znaleźć moż-
na m.in. warsztaty Ekodesignu prowa-
dzone przez wykładowców School of 
Form. Pod okiem najlepszych specjali-
stów uczestnicy warsztatów nauczą się, 
jak ekologicznie, prosto i tanio zmieniać 
i upiększać swoje otoczenie.

KROWY, TRAKTORY  
I TEORIA SZTUKI
do 18.09
Karlskrona, Blekinge County Museum, 
Borgmästaregatan 21
artline-southbaltic.eu

Motywem przewodnim wystawy Cows, 
Art-Theory and Tractors jest związek 
sztuki i polskiej wsi. Praca Łukasza Skąp-
skiego stanowi dokumentację niezwy-
kłej inwencji rodzimych rolników, któ-
rzy w czasach komunizmu samodzielnie, 
z części należących do innych maszyn, 
konstruowali traktory.
Z kolei Julita Wójcik w pracy wideo Pejzaż 
unistyczny usiłuje wpisać teksty Włady-
sława Strzemińskiego w otoczenie – łąkę 
w okolicach Orońska – w którym są one 
odczytywane. To działanie w pierwszej 
kolejności uwydatnia fizjologiczno-natu-
ralistyczną podstawę teoretyczną pism 
Strzemińskiego, w których obraz opisy-
wany jest tak jak żywy organizm. Wójcik 
leży z książką na łące, równolegle do li-
nii horyzontu. „Kompozycja życia. Wto-
pienie rytmów biologicznych w obraz 
widzialnego świata” – krowa wyjada tra-
wę pomiędzy pętlami liny. „Kolor już nie 
przepływa przez linię” – Julita przegania 
czarno-białą, łaciatą krowę, która zaczę-
ła jeść linę/linię. „Łączność optyczna. Jed-
noczesność zjawiska przestrzenno-wzro-
kowego” – krowa nawiązuje kontakt 
wzrokowy z czytającą Julitą. „Nie bierne 
uleganie oparom sentymentalnego roz-
tkliwienia i leniwej kontemplacji, lecz ak-
tywność widza, poprzez sztukę rozciąga-
jąca się na całokształt życia” – krowa po 
raz pierwszy usiłuje przedsięwziąć jakąś 
akcję wobec czytającej Julity – zajrzeć do 
książki lub polizać okładkę. „Niekończąca 
się pogoń powidoków” – Julita stoi nieru-
chomo w łaciatej sukience, a krowy za jej 
plecami przesuwają się powoli w prawo.

Julita Wójcik: Pejzaż unistyczny, 2007, wideo z 
kolekcji Fundacji Sztuki Współczesnej Muzeum 
Narodowego w Warszawie
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TAKK!
29.07–2.09
Katowice, Rondo Sztuki, 
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
www.rondosztuki.pl

Tymczasowa Akcja Kulturalna TAKK! 
to projekt łączący sztukę, dizajn, foto-
grafię, muzykę, literaturę i architektu-
rę. Program podzielony jest na dwa blo-
ki: działania oraz prezentacje. W ramach 
każdego z nich goście z zewnątrz spoj-
rzą na Katowice z innej, świeżej per-
spektywy. 
Cecylia Malik poprowadzi warszta-
ty nawiązujące do jej rocznego projek-
tu 365 drzew, w czasie którego artyst-
ka codziennie zdobywała jedno drzewo, 
a swoje wspinaczki uwieczniała na fo-
tografiach. Podczas dwudniowego spa-
ceru po Wojewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku uczestnicy opowiedzą 
o ważnych drzewach w swoim życiu: 
tych zza okna, jak i tych związanych 
z ich dzieciństwem. Ważnym elemen-
tem spotkania będzie nauka rozpozna-
wania po liściach i korzeniach różnych 
gatunków drzew. Uczestnicy będą mie-

li także okazję sprawdzić się we wspi-
naczce na okoliczne drzewa. Warsztaty 
zakończą się piknikiem oraz prezentacją 
wykonanych zdjęć.
Z kolei Julita Wójcik wraz z mieszkań-
cami Katowic z kilku ton węgla usypie 
napis Bogactwo. Następnie tak wyko-
rzystany węgiel udostępni okolicznym 
mieszkańcom, sama zaś będzie rejestro-
wać proces jego znikania.
Wreszcie Śląska grupa projektantów 
Wzorro (złożona z absolwentów katowi-
ckiej ASP) zaprosi do współpracy dizaj-
nerów z grupy USIN-e z Francji, by razem 
naprawić miasto. Wspólne działania, 
do których będą zapraszać mieszkań-
ców miasta, zrewitalizują zdegradowa-
ne części miasta i zaktywizują lokalnych 
mieszkańców.
TAKK! stanowi część Programu Kultural-
nego Polskiej Prezydencji.

Cecylia Malik: Warsztaty towarzyszące projektowi 365 drzew

ZAGUBIONE W TŁUMACZENIU
do 21.07
Olsztyn, Galeria BWA, 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Tłumaczenie jest zjawiskiem powszech-
nym. Codziennie tłumaczymy sami 
sobie, co się dzieje w naszej głowie. 
Czasami spotykamy cudzoziemca i do-
świadczamy prawdziwych trudności 
w komunikacji. 
– Pomysł na projekt Zagubione w tłu-
maczeniu przyszedł mi do głowy, kie-
dy japoński kolega powiedział, że „wi-
dzi literę i próbuje sobie wyobrazić, co 
ona znaczy”. Jak to wyobrazić? A jednak 
w niektórych kulturach alfabety są nie 
tylko sposobem komunikacji, ale tak-
że dziełem sztuki. Moje zainteresowa-
nie literami pojawiło się, kiedy zaczęłam 
uczyć się koreańskiego i w ramach po-
bytu studyjnego w Korei Południowej 
stworzyłam koreańską gazetę, to znaczy 
bardziej ją narysowałam, niż napisałam 
– tłumaczy Dorota Podlaska.
Na wystawę prezentującą projekt Zagu-
bione w tłumaczeniu składa się rysun-
kowa książeczka, której narrację tworzą 
inni ludzie. Artystka codziennie nosiła 
ze sobą szkicownik i prosiła przypadko-
wo spotkanych cudzoziemców o wymy-
ślenie kolejnego epizodu historii oraz 
napisanie jej w swoim ojczystym języku. 
Do tych krótkich tekstów Podlaska two-
rzyła ilustracje. W działaniu tym chodzi 
o inspirowanie się i dopasowywanie do 
wyobraźni innych.
DOROTA PODLASKA UZYSKAŁA dyplom z malar-

stwa w 1989 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer-

sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W cza-

sie studiów związana z grupami artystycznymi 

Naprzód, Yach-Film, w latach 1993–2003 tworzy-

ła bydgoską Wieżę Ciśnień. Mieszka i pracuje 

w Warszawie.

Dorota Podlaska: z cyklu Zagubione w 
tłumaczeniu, rysunek na papierze, 2011

ARCHIMAPA 1918-1939
Warszawa. Architektura 20-lecia między-
wojennego
Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś 
grafika Magdalena Piwowar

Archimapa prezentuje sto obiektów po-
wstałych w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. 
Jak mówią autorzy wyboru, Grzegorz 
Piątek i Jarosław Trybuś, zawężenie wy-
boru do zaledwie setki było bardzo trud-
ne i na pewno nie wyczerpuje tematu: 
„Warszawa była najważniejszym ośrod-
kiem architektonicznym przedwojen-
nej Polski. W czasie, gdy okrzepł styl na-
rodowy, z nostalgicznymi odwołaniami 
do etosu ziemiańskiego, pierwsze kroki 
stawiała rodzima awangarda, szukająca 
rozwiązań na miarę nowych czasów.  
Budowano luksusowe kamienice  
i wille dla elit II RP, a jednocześnie trwa-
ły gorączkowe próby rozwiązania prob-
lemów mieszkaniowych najbiedniej-
szych warstw. W Warszawie można też 
podziwiać gmachy rządowe i siedziby 
wielkich instytucji – wyraz poszukiwań 
stylu, który łączyć miał mocarstwowe 
ambicje i modernizacyjne aspiracje mło-
dej republiki”. 
Mapa obejmuje nie tylko centrum, ale 
też bliską Ochotę, bliski Mokotów i Sa-
ską Kępę tak, by zachować w miarę do-
kładną skalę i przyjazne dla pieszych od-
ległości. Do najważniejszych miejsc na 
Żoliborzu, do dyrekcji PKP na Pradze, 
na Tor Wyścigów Konnych na Służew-
cu oraz kampus AWF na Bielanach pro-
wadzą odsyłacze. Kolejne dwujęzyczne 
mapy będą dotyczyły następnych okre-
sów w architektonicznej historii War-
szawy, aż po dzień dzisiejszy.
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TU I TERAZ
8.07–28.08
Gdańsk, CSW Łaźnia, 
ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

Z czym kojarzy się nam Palestyna? Z miej-
scem związanym z historią biblijną? Czy 
raczej krajem podzielonym konflikta-
mi, jakie wywołuje jego skomplikowa-
na historia? Wystawa Here&Now propo-
nuje spojrzenie na region oczami kilku 
młodych artystów. Ich prace wolne są od 
polityki, wychodzą poza medialny obraz 
konfliktu. Instalacje i prace wideo opowia-
dają o zwykłych ludziach, mieszkańcach 
wschodniej Jerozolimy, Nablus, Ramal-

lah. Z drugiej strony ciężko jest uciec od 
polityki w miejscu, gdzie każdy gest jest 
polityczny. Teraźniejszość prac wyraźnie 
zabarwiona jest historią – dotyka kulturo-
wych źródeł konfliktu, ukazując rozgrywa-
jącą się grę o historię i tożsamość.
W wystawie Here&Now udział biorą: 
Rafat Asad, Mirna Barnieh, Majd Abdel 
Hamid, Bashar Hroub, Jumana Mana. 
Kuratorzy: Samar Martha, Agnieszka Ku-
lazińska.

Majd Abdel Hamid: Pain Killers

POGRĄŻONE W MROKU
8.07–2.09
Sanok, Galeria BWA, ul. Rynek 14
www.galeriasanocka.pl

Na wystawę Tomasza Bielaka składa 
się kilkanaście monochromatycznych 
obrazów. W różnych formatach artysta 
przedstawia świat pogrążony w mroku, 
z którego wyłaniają się białawe kontu-
ry. Wszystko jest tu jakby przeźroczyste, 
senne i złudne. Ten zastany na wysta-
wie Frankenstein świat nie jest rzeczy-
wistością widzianą na co dzień. Niektó-
re płótna upodobniają się do kinowego 
ekranu, na którym wyświetleni zostali 
filmowi bohaterowie. Postaci te, 
przenosząc nas w inny wymiar, powo-
dują, że inaczej zaczynamy patrzeć na 
sąsiadujące z nimi fragmenty pozornie 

znanej nam rzeczywistości, która w wy-
niku tego zestawienia wydaje się grać 
rolę filmowego rekwizytu. Ta dziwna hy-
bryda swój status odnajduje w przedsta-
wionych na dwóch płótnach wizerun-
kach Frankensteina.

TOMASZ BIELAK (1967) – absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku, zajmuje się malar-

stwem, grafiką oraz street artem. Po 20 latach ży-

cia w Trójmieście powrócił do rodzinnego Lub-

lina. Obecnie związany jest z Galerią Białą oraz 

miesięcznikiem ZOOM, w którym zamieszcza tzw. 

kwadraty „Bez szarości”. 

Tomasz Bielak: Bez tytułu, akryl na płótnie, 40x50cm, 2011
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TOPOGRAFIA MIASTA
10–17.07
Cieszyn, ul. Olszaka
www.kregisztuki.com

Sztuka działająca w przestrzeni miasta 
ma tę właściwość, że wchodzi w bezpo-
średnią relację z odbiorcą, angażując go 
w grę z otoczeniem. Topografia Miasta 
2 to projekt wpisujący się w architektu-
rę Cieszyna, tę rzeczywistą, przestrzenną, 
jak i społeczną, kulturową, z jej unikalny-
mi i niezwykłymi historiami, specyfiką, hi-
storią i codziennym życiem. Bohaterem 
tegorocznej edycji projektu będzie Sławek 
Czajkowski ZBK, który stworzy ogromny 
mural na jednej z cieszyńskich ulic.
Ten twórca murali i interwencji miej-
skich związany jest ze środowiskiem 

wrocławskiego street artu. Jego pra-
ce prezentowane były również w prze-
strzeniach galeryjnych. Jest też autorem 
koncepcji kilku wystaw, m.in. Artyści Ze-
wnętrzni. Out of Sth (Wrocław 2008) bę-
dącej pierwszą dużą prezentacją stre-
et artu w Polsce, a także twórcą filmu 
dokumentalnego poświęconego śro-
dowisku Urban Art (premiera w kwiet-
niu 2011).
Projekt realizowany jest w ramach 
2. edycji Festiwalu Europejskich Szkół 
Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki.

Sławek ZBK Czajkowski: Bez tytułu, mural

RÓWNOLEGŁE ŚWIATY
28.07–4.09
Olsztyn, Galeria BWA, 
Al. J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

W swojej twórczości Andrzej Cisowski 
od lat, poszukując różnych rozwiązań 
formalnych, prowadzi dialog z kultu-
rą masową, która zawłaszczyła wyob-
raźnię tak wielu ludzi. Czerpie inspira-
cje z pop-artu, bawi się formą, znanymi 
motywami, twarzami, eksperymentuje. 
Według Cisowskiego „nie ma sensu two-
rzenie nowych form, skoro współczesna 
kultura i cywilizacja produkują ich tak 
wiele”. Z jego obrazów wyłania się wize-
runek współczesnej, powszechnej wyob-
raźni zaśmieconej ponad miarę pustymi, 
kolorowymi obrazkami. Wystawa Świa-

ty równoległe podsumowuje dotychcza-
sową twórczość artysty.
Andrzej Cisowski (1962 ) – absolwent 
Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie 
w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Düssel-
dorfie. Początkowo pozostawał pod sil-
nym wpływem malarstwa Jean-Miche-
la Basquiata, szybko jednak wykształcił 
swój własny, charakterystyczny styl. 
Dwukrotny stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lau-
reat II nagrody 39. Biennale Malarstwa 
„Bielska jesień” w 2009 roku.

Andrzej Cisowski: Wypadek, 2011, olej, płótno, 140x160 cm
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świadczeń poprzedniego ustroju relacja 
między władzą, kulturą i wypoczynkiem 
znajduje odbicie w mówiącej o anato-
mii władzy pracy Otwarte Lapidarium. 
To interaktywna i użytkowa forma prze-
strzenna, zachęcająca przechodniów do 
odpoczynku i przyjrzenia się architek-
turze willi Bohdana Pniewskiego (obec-
nie jeden z budynków Muzeum Ziemi) 
oraz przyrodzie parku. Inną praca zreali-
zowaną w ramach projektu będzie neon 
odnoszący się do historii Centralnego 
Parku Kultury na Skarpie, czasu i oko-
liczności jego wytyczenia oraz atmosfe-
ry, jaka tam wówczas panowała. 
Kultura i wypoczynek, niejako projekto-
wane i zarządzane przez władzę, w bar-
wnym kontekście Światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów oraz tradycji krę-
gów tanecznych na Skarpie, będą punk-
tem odniesienia w działaniach prze-
strzennych takich jak Przerwany taniec.

Skarpa! Reaktywacja, wizualizacja

WŁADZA, KULTURA, 
WYPOCZYNEK
9.07–27.08
Warszawa, Park im. Rydza Śmigłego
www.cultereshock.pl

Projekt Skarpa. Reaktywacja! autorstwa 
Justyny Wencel, Marcina Chomickiego 
oraz Fundacji Culture Shock ma na celu 
przywrócenie stolicy i jej mieszkańcom 
zapomnianej nieco przestrzeni parku 
im. Rydza-Śmigłego.
– Zastanawiająca jest kwestia inercji, 
atmosfera zapomnienia i wyraźnie od-
czuwalny brak ciągłości w komuniko-
waniu przez to miejsce całej jego histo-
rii, warstw i znaczeń. Jego przestrzeń 
jest wykorzystywana w sposób przewi-
dywalny i czysto użytkowy, a znaczenia 
w nią wpisane są nieczytelne i niedo-
stępne dla przeciętnego użytkownika – 
tłumaczą pomysłodawcy projektu.
Seria działań artystycznych ma zapo-
czątkować proces przywracania par-
ku Rydza-Śmigłego ludziom oraz spra-
wić, by w obecnie zahibernowanej 
strefie zaczęło kwitnąć życie obywatel-
skie, społeczne i kulturalne. Znana z do-

OBYWATELSKOŚĆ 
I KONFLIKTY O PRZESTRZEŃ
www.ha.art.pl

Publikacją zatytułowaną O miejskiej sfe-
rze publicznej. Obywatelskość i konflik-
ty o przestrzeń Korporacja Ha!art ini-
cjuje nową linię wydawniczą – Teoria 
i Praktyka, w ramach której prezento-
wać będzie prace podejmujące współ-
czesne problemy społeczne, próbują-
ce przy tym uzgadniać relacje pomiędzy 
abstrakcyjną myślą a konkretem spo-
łecznej praxis. 
W pierwszym tomie serii czytelnicz-
ki i czytelnicy odnajdą głosy przedsta-
wicieli szeroko pojmowanych nauk 
humanistycznych – socjologów, an-
tropologów, filozofów – oraz aktywi-
stów społecznych składające się na 
jedną z możliwych interpretacji pojęć 
miejskiej przestrzeni i sfery publicznej. 
Szczególną uwagę zwrócono na trzy 
miasta: Łódź, Poznań i Wrocław. W dru-
giej części książki teoria spotyka się 
z praktyką, a dyskursywne stanowiska 
usytuowane zostają w konkretnych kon-
fliktach o przestrzeń, uznanie czy pod-
miotowość.
– Zaproponowane ujęcia są nie tyle wy-
kładnią dominującej perspektywy tytu-
łowej sfery publicznej, ile raczej zapro-
szeniem do zabrania głosu w sprawie, 
która naszym zdaniem jest szczegól-
nie doniosła, to znaczy możliwości pod-
miotowego oddziaływania na najbliż-
szą, otaczającą nas miejską przestrzeń 
– możemy przeczytać na stronie promu-
jącej książkę.

GRA W ARCHIWUM
do 31.07
Warszawa, Galeria Asymetria, 
ul. Nowogrodzka 18a m8a
www.asymetria.eu

– Zależy mi na tym, by doprowadzać do 
klęski wszelkie próby dotarcia do „źró-
deł“, „prawdy” czy „istoty”. Nie oryginał 
jest dla mnie ważny, lecz oryginalność 
postawy. […] Fotografia żyje w materii 
pamięci i interpretacji, nie na papierze, 
lecz w spotkaniu – tłumaczy Krzysztof 
Pijarski, który na wystawie Gra w archi-
wum obok fotografii autorstwa Jerzego 
Lewczyńskiego prezentuje swoją nową 
pracę JL – KP.
Przedmiotem wystawy Gra w archiwum 
jest zbiór dokumentów i fotografii gro-
madzonych od lat przez Lewczyńskiego 
w jego gliwickiej pracowni.  Archiwum 
nie występuje tu jednak w roli „źródła ba-
dań” w poważnym, historycznym sensie, 
tworzy raczej podporę pamięci – specy-
ficzną reprezentację porządku wyobraź-
ni Lewczyńskiego. W tym przypadku jest 
to archiwum z gruntu performatywne.
Z kolei prezentowana obok autoportre-
tów praca JL – KP Krzysztofa Pijarskiego 
przypomina Atlas Mnemosyne Warbur-
ga. Składa się na nią około 150 przefoto-
grafowanych zdjęć wydobytych przez 
obu artystów z archiwum Lewczyńskie-
go. Część z nich to bardzo znane kadry, 
inne to fotografie pamiątkowe i znale-
zione, jest też wiele fotografii wcześniej 
niepokazywanych i niepublikowanych. 
Zestawione w grupy, generują ruch zna-
czeń, zacierający utarte ścieżki interpre-
tacji twórczości Lewczyńskiego. Pracom 
obydwu autorów towarzyszy materiał 
filmowy będący zapisem ich rozmów 
o fotografii.

Jerzy Lewczyński: Potyczka na miny
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FILMY O SZTUCE
21–31.07
Wrocław
www.nowehoryzonty.pl

Podczas tegorocznej 11. edycji Między-
narodowego Festiwalu Filmowego Nowe 
Horyzonty w sekcji konkursowej Filmy 
o Sztuce wezmą udział pełnometrażo-
we, autorskie dokumenty, zainspirowa-
ne różnymi dziedzinami i kierunkami 
w sztuce dawnej i współczesnej. Pokaza-
ny zostanie między innymi film Powsta-
nie umarłych: Zagadka płytek Toynbee, 
w którym reżyser Jon Foy i filadelfijski 
muzyk Justin Duerr prowadzą punkowe 
w duchu śledztwo. Jego przedmiot sta-
nowią ceramiczne kafelki pokryte ledwo 
zrozumiałymi gryzmołami, które wbite 
są w asfalt dużych amerykańskich miast. 
Potocznie zwane są one „płytkami Toyn-
bee”, bo na wszystkich wyryty jest napis: 
Idea Toynbeego / W Kubricka 2001 / Po-
wstanie umarłych / Na planecie Jowisz. 
Co oznacza ta zakodowana wiadomość 
i kto jest jej nadawcą?

Z kolei Taśma to obsesyjny wideodzien-
nik Li Ninga – awangardowego wideo-
artysty, choreografa i performera. Two-
rzy go nerwowy, fragmentaryczny zapis 
prywatnych momentów, miejskich akcji, 
konfesyjnych wynurzeń i partyzanckie-
go street wideo.
Podczas festiwalu będzie można także 
zobaczyć autorską, bezkompromisową 
spowiedź jednego z czołowych reżyse-
rów kina artystycznego Kim Ki-Duka. Ari-
rang to swoisty dialog reżysera ze sobą 
z ekranu, w którym Kim Ki-Duk analizuje 
źródła własnej twórczości, podszywają-
ce ją emocje i kompleksy, pułapki stylu, 
powtarzania i oczekiwań. 
Spośród kilkunastu filmów biorących 
udział w konkursie jury wytypuje zwy-
cięzcę, któremu przyzna nagrodę w wy-
sokości 10 000 euro oraz gwarancję dys-
trybucji w Polsce.

Dubaj we mnie, reż. Christian von Borries, Niemcy, 2010, kadr z filmu

NIEKTÓRE OBRAZY  
NIE CHCĄ BYĆ NAMALOWANE
8–31.07
Katowice, Galeria BWA, 
Aleja Wojciecha Korfantego 6
www.bwa.katowice.pl

Bartosz Kokosiński pokazuje malarstwo 
od jego słabej strony: wpisanych w nie 
kryzysów twórczych, pomyłek, niemoż-
liwości czy braku. Z drugiej strony sięga 
po mechanizmy rządzące ikonoklastycz-
nym lękiem, wzbudzanym przez wyob-
rażenia, które mają większy ciężar niż 
sama rzeczywistość. Są jej kondensa-
cją. Ile z przedmiotu, zdarzenia czy por-
tretowanej osoby (bóstwa) zostaje na 
obrazie? Czy chcielibyśmy, żeby obrazy 
ożyły, pokazując groźne i straszne Coś, 
czy raczej niechciane Nic? Wystawa Nie-
które obrazy nie chcą być namalowane 
to odpowiedź na tak postawiony dyle-
mat sztuki.
– Artysta ochrania nas przed tym 
wszystkim, co mogłoby się wydostać 

spod płótna, z drugiej strony objawia-
jąc dramatyczną próbę sił, której ślady 
noszą jego obrazy. Kieruje on uwagę wi-
dza na agresję towarzyszącą procesom 
twórczym: powielaniu, odtwarzaniu, za-
pożyczaniu. W niektórych cyklach ten 
kanibalistyczny aspekt jest bardzo do-
sadny – tłumaczy kuratorka Marta Lisok.
Bartosz Kokosiński (1984) – w latach 
2004–2009 studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowni malar-
stwa prof. Andrzeja Bednarczyka i dr Wi-
tolda Stelmachniewicza oraz pracowni 
interdyscyplinarnej dr. hab. Zbigniewa 
Sałaja i dr. hab. Grzegorza Sztwiertni. 
Uczestniczył w kilkunastu wystawach 
zbiorowych, a także miał trzy wystawy 
indywidualne.

Bartosz Kokosiński: Bez tytułu, 2011
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DOBOSZ
www.dobosch.com/album

Efektem współpracy fotografa Andrze-
ja Dobosza i grafika Ryszarda Bienerta, 
założyciela studia graficznego 3group, 
jest licząca 480 stron publikacja Andrzej 
Dobosz, wydana w kolekcjonerskim na-
kładzie 500 egzemplarzy. Autorzy uświa-
damiają czytelnikowi, że fotoreportaż 
odczytywany może być z wielu różnych 
perspektyw: w kontekście całego cyklu, 
poprzez poszczególne zdjęcia, ich frag-
menty, obecność lub brak tekstu towa-
rzyszącego obrazom. Dobosz i Bienert 
wskazują także na złudną neutralność 
reprodukcji, kształtowaną przez format, 
kontekst, wydobycie ziarna i material-
ności fotografii lub zachowanie jej po-
zornej transparentności. 

– Album Andrzej Dobosz udowadnia, że 
w epoce upowszechniania e-booków 
wydawnictwa drukowane nadal są po-
żądane, a współczesne publikacje stać 
się mogą obiektem kolekcjonerskiego 
pożądania – przekonują autorzy.

ANDRZEJ DOBOSZ (ur. 1977) – jest niezależnym 

polskim fotografem, założycielem poznańskiej 

grupy fotograficznej Streetm. W polu jego zainte-

resowania znajduje się przede wszystkim repor-

taż i fotografia społeczna. Prace Dobosza zostały 

dwukrotnie nagrodzone w konkursie Wielkopol-

ska Press Photo (reportaż Niewidzialni, II nagro-

da, 2009; Pożegnanie, I nagroda, 2010).

Andrzej Dobosz, Ryszard Bienert: Andrzej Dobosz, album

WIOSNA
28.07–15.09
Warszawa, Galeria Nizio, 
ul. Inżynierska 3/4
www.nizio.com.pl
www.e.org.pl

– Chcemy pokazać młodość i piękno, 
które jest w nią wpisane. Bardzo pro-
ste założenie. Nie szukamy momentu 
przejścia w dorosłość ani dojrzewania. 
W pewnym sensie interesuje nas po-
wierzchowność, bo robimy portrety, ale 
w fotografii udaje się zarejestrować coś 
więcej niż tylko to, jak wyglądamy – tłu-
maczą Michał Łuczak i Michał Dąbrow-
ski, bohaterowie wystawy Wiosna, która 
podsumowuje tegoroczną, piątą odsło-
nę projektu Fotoprezentacje opartego 
na relacji mistrz – uczeń.
Artyści, chcąc uniknąć skojarzeń z wizją 
młodości przedstawianą w mediach, wy-
brali najtrudniejsze narzędzie: wielko-
formatową fotografię czarno-białą. Pro-
jekt Wiosna ma bardzo otwartą formułę. 

Nie koncentruje się na jakimś zjawisku 
związanym z młodością czy też na opisy-
waniu konkretnej subkultury. Dąbrow-
ski i Łuczak nie chcieli przygotowywać 
tematu gazetowego. Jednym z ich zało-
żeń jest, aby odwiedzający wystawę wy-
szli z niej z pytaniami o młodość. Wysta-
wie towarzyszy też publikacja książki 
podsumowującej ich wspólną pracę.
Realizowany przez Towarzystwo Ini-
cjatyw Twórczych „ę” projekt Fotopre-
zentacje promuje ideę spotkania opar-
tego na relacji doświadczony fotograf 
– początkujący fotograf. Wspólna pra-
ca zwieńczona wystawą to zdaniem or-
ganizatorów najlepszy sposób przekazy-
wania wiedzy.

Michał Łuczak, z cyklu Wiosna
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UŚMIECH WARSZAWY
www.insitu.pl

Układ ulic Mokotowska, Bracka, Zgoda, 
relikt traktu Mokotów–Ujazdów–Grzy-
bów z początku XVIII w. przecina łukiem 
ortogonalną siatkę centrum Warszawy. 
Ta jedna z najciekawszych struktur ur-
banistycznych w Warszawie zanika, nie 
jest dostrzegana. Historyczny układ za-
cierają powojenne braki i nowe elemen-
ty nieszanujące jego logiki.
– Eksponujemy trakt biegnący od Pola 
Mokotowskiego do pl. Grzybowskiego, 
by w dalszej perspektywie przekształ-
cić go w ciąg spacerowy skupiający kul-
turalną i komercyjną aktywność Śród-
mieścia. Krystalizujemy plan miasta, by 
wywołać synergię pomiędzy powsta-
jącymi tu kolejnymi instytucjami, skle-
pami, kawiarniami i Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej. Oto układ, który po prze-
kręceniu mapy, raz dostrzeżony, staje 
się oczywisty i utrwala w pamięci na za-
wsze jako Uśmiech – tłumaczą twórcy 
projektu Uśmiech Warszawy, Małgorza-
ta Kuciewicz, Sebastian Bałuta i Simone 
De Iacobis.
Ostatnia ich akcja polegała na przejściu 
Uśmiechu Warszawy wraz z trzydziesto-
ma latającymi balonami napełnionymi 
helem, o średnicy ok. 1 m. Podczas spa-
ceru balony ustawiono tak, aby ogląda-
ne w perspektywie ulic ukazywały ich 
ciągłość. Każdy układ był fotografowa-
ny. Następnie przekształcano kompo-
zycję balonów, posuwając się wzdłuż 
Uśmiechu. Zdjęcia posłużą jako klatki 
do zmontowania minutowej animacji 
w technice Stop motion, która zostanie 
opublikowana w Internecie. Film poka-
że kilkugodzinny spacer w kilkadziesiąt 
sekund, a dzięki technice animacji insta-
lacja z pięciu balonów rozrośnie się na 
cały Uśmiech Warszawy.
Projekt wspierany jest przez Fundację 
Sztuki Współczesnej In situ.

WARSZAWA FANTASTYCZNA
rastergallery.blogspot.com

Pionierski przewodnik po alternatyw-
nym mieście – Warszawie wymyślonej 
przez pisarzy, rozproszonej w ponad 200 
różnych utworach: fantastycznych, po-
litycznych, kryminalnych, katastroficz-
nych.
To nie tylko zjawiskowy spacer pomię-
dzy zmyślonymi budynkami i ulicami 
– z placu Wolności Człowieka do Pała-
cu Kwiatów – to również wgląd w nie-
spokojne, czasem chorobliwe sny miesz-
kańców stolicy. Warszawa fantastyczna 
jest świetnym źródłem do rozważań nad 
siłą i ułomnością ludzkiej wyobraźni, zaś 
dla varsavianistów to lektura obowiąz-
kowa, która dowodzi, że Warszawa jest 
znacznie większa, niż ktokolwiek dotąd 
przypuszczał.

PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ – publicysta, krytyk li-

teracki, szef wydawnictwa Lampa i Iskra Boża 

i redaktor naczelny czasopisma „Lampa”. Wraz 

z Tomaszem Łubieńskim i Kingą Dunin prowadził 

program Dobre książki w TVP1. Wcześniej praco-

wał w „Życiu Warszawy”, „Machinie” i „Przekro-

ju”, gdzie m.in. recenzował książki i komiksy. Od-

krywca i wydawca Doroty Masłowskiej. Razem 

z Jarosławem Lipszycem i Piotrem Mareckim za-

łożył blog Kumple. Laureat Paszportu Polityki 

(2005) w kategorii: kreator kultury. Śpiewa i gra 

na gitarze w zespole Meble, który reklamuje jako 

„najgorszy zespół świata”.

Uczniowie 43. Gimnazjum w Warszawie podczas 
kręcenia animacji poklatkowej, fot. Simone De 
Iacobis →
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KSZTAŁTY KOLORU
sierpień
Warszawa, ul. Targowa 12
shapesofcolour.blogspot.com

Kolejną pracą, którą Marzena Turek zre-
alizuje w ramach projektu Shapes of 
Colour / All Size, będzie mural namalo-
wany na jednym z praskich budynków. 
W dalszej perspektywie artystka kształ-
ty umieszczone na ścianie przeniesie do 
trójwymiaru, projektując obiekty użyt-
kowe, które w przestrzeni publicznej 
funkcjonować będą jako meble.
Turek tak opowiada o swoim długofa-
lowym projekcie: „Shapes of Colour / 
Kształty Koloru to prace wolne od ram 
o miękkiej, płynnej linii, których wy-
miary zależą od miejsca ekspozycji, 
stąd rozszerzenie tytułu – All Size / we 

wszystkich skalach. Jest to kontynuacja 
idei bezpośredniej interakcji publiczno-
ści z formą i kolorem. Idea jest rozbudo-
wana na wiele elementów i wymiarów. 
Nie ogranicza się do jednego dzieła, 
lecz konsekwentnie powtarza wybra-
ne kształty. Realizacje przyjmują formę 
wolno stojących obiektów pionowych 
i poziomych, leżących, wiszących lub 
przytwierdzonych do ścian budynków 
czy dachów. Projekt Marzeny Turek swo-
ją premierę miał w 2010 roku podczas 
Nocy Muzeów – wówczas trójwymiaro-
we obiekty o intensywnych kolorach za-
pełniły przestrzeń galerii Milano.

Marzena Turek: Shapes of Colur / All Size

SIADAJ NA RAD I POLON
http://missssing.blogspot.com

Homage à Maria Skłodowska-Curie to 
przewrotny projekt zaproponowany 
przez duet twórczy Kijek/Adamski, od-
noszący się do obchodów „roków” róż-
nych wybitnych postaci. To  projekt 
ławki do umieszczenia na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie, gdzie od 
ubiegłego roku, roku Fryderyka Chopi-
na, stoją już tzw. ławeczki chopinow-
skie, grające fragmenty utworów słyn-
nego kompozytora.
Autorzy piszą o swojej propozycji tak: 
„Projekt wpisuje się w obchody trwają-
cego właśnie Roku Marii Skłodowskiej
-Curie i jest kontynuacją popularnego 
nurtu upamiętniania znanych Polaków 
symbolicznymi ławkami (Tuwim, Prus, 
Bielicka). Do atutów projektu zaliczyć 
należy jego niewątpliwy walor dekora-
cyjny ujawniający się po zmroku, a tak-
że wybitnie empiryczny charakter tej 
formy upamiętnienia noblistki. Radioak-
tywność tego miejskiego mebla jest za-
razem głosem w dyskusji o jakość prze-
strzeni miejskiej i w bezpośredni sposób 
odwołuje się do innego szkodliwego dla 
zdrowia projektu, który został zrealizo-
wany na terenie Warszawy – Dotlenia-
cza z Pl. Grzybowskiego (wykorzystują-
cego ozon – przyp. red.). Proponowaną 

koncepcję można rozwinąć przez do-
stawienie w bezpośrednim sąsiedztwie 
pierwszej ławki drugiej – pokrytej dla 
odmiany czystym polonem. Warstwa po-
lonu emanowałaby – w odróżnieniu od 
zielonkawej powłoki radu – niebieską 
poświatę. Ponadto zdolność rozgrzewa-
nia się polonu do bardzo wysokiej tem-
peratury byłaby szczególnie atrakcyjna 
zimą, kiedy ławka mogłaby dodatkowo 
pełnić funkcję koksownika”.
Kijek/Adamski (czyli Katarzyna Kijek i 
Przemysław Adamski) to duet reżyserski 
zajmujący się tworzeniem szeroko po-
jętych form wideo – głównie autorskich 
teledysków ( w 2010 r. otrzymali tytuł 
najlepszego młodego reżysera przyzna-
wany przez antville.org, największą na 
świecie internetową społeczność sku-
pioną wokół tematyki wideoklipu), krót-
kometrażowych filmów animowanych i 
eksperymentalnych (np. najnowszy No-
ise z udziałem m.in. Tomasza Stańko), a 
także projektów z pogranicza videoartu, 
motion designu i grafiki. Sporadycznie 
swoje pomysły kanalizują w postaci sta-
tycznych projektów (czego przykładem 
jest Rad & Polon).
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BEZ BUDŻETU
5–31.07 
Warszawa, Galeria Kordegarda
ul. Gałczyńskiego 3 
www.zacheta.art.pl

Pierwszą odsłoną KordegAART, progra-
mu prezentującego twórczość młodych 
artystów, będzie No Budget Show – pro-
jekt, którego pomysłodawcą jest Robert 
Kuśmirowski. Artysta, występujący tu 
w roli kuratora, zaprasza do współpra-
cy twórców sztuk wizualnych, perfor-
merów, grafików, dizajnerów, architek-
tów oraz projektantów ubrań. Ci z kolei 
pokazują prace, których stworzenie nie 
wymagało prawie żadnych nakładów 
finansowych. Kuśmirowski już po raz 
trzeci organizuje wystawę, nie dysponu-
jąc żadnym budżetem. Prace umieszczo-
ne zostaną w przestrzeni publicznej sto-
licy m.in. na Krakowskim Przedmieściu. 
Dwie pierwsze odsłony No Budget Show 
odbyły się w Lublinie. 
Z kolei w galerii Kordegarda będzie moż-
na zobaczyć jeden z ostatnich projek-
tów Kuśmirowskiego Muzeum Sztu-

ki Zdeponowanej. Artysta pozyskuje w 
nim prace od innych twórców, a następ-
nie komisyjnie je niszczy, pali i składa do 
urn, mieszczących się w specjalnie skon-
struowanych modułach wystawowych. 
Jest to, jak sam artysta mówi: „prowa-
dzenie usług publicznych na rzecz sztu-
ki, polegające na uruchomieniu kom-
pleksowego recyklingu, w zakresie 
likwidacji i komasowania sztuki, z prac 
niechcianych i nikomu niepotrzebnych”. 
Podczas finisażu wystawy w Kordegar-
dzie zniszczona zostanie m.in. praca Mi-
chała Smandka.
Projektom No Budget Show i MSZ towa-
rzyszy cykl wydarzeń, podczas których 
poruszona zostanie problematyka funk-
cjonowania młodych artystów w środo-
wisku, sposobów autopromocji, finanso-
wania projektów, sprzedaży prac.

Paweł Korbus: Ciało – Dom
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Myśl i praca

GeorGes sorel, nieco zapomniany, a w polsce nawet niGdy do-
brze nie poznany francuski myśliciel społeczny, czytany na 
nowo jest ze wszech miar inspirujący. sorel proponuje proGram 
zmiany, która dzisiaj jest atrakcyjna – proGram pluralistycznych, 
różnorodnych, autonomicznych, twórczych przestrzieni spo-
łecznych. z piotrem laskowskim, autorem książki Maszyny wo-
jenne. GeorGes sorel i strateGie radykalnej filozofii politycznej, 

rozmawiają boGna świątkowska i arek Gruszczyński

zmiana

M i p
Dlaczego napisałeś książkę o Georges’u Sorelu?

Zetknąłem się z jego myślą podczas pisania swojej pierwszej książki Szkice 
z dziejów anarchizmu1. Wtedy wydał mi się gorącym, pełnym pasji, celnym 
krytykiem elit sprawujących władzę w demokracji parlamentarnej. Kiedy 
czytałem jego Refleksje o przemocy, miałem wciąż wrażenie, że wystarczy-
łoby zmienić pojawiające się tam nazwiska, a otrzymalibyśmy opis obecnej 
sytuacji w Polsce. Żyjemy w podobnym świecie demokracji jedynie z na-
zwy, demokracji poddanej rządom elit, których myślenie kształtowane jest 
przez trzy najistotniejsze czynniki. Po pierwsze, przekonanie o niepodwa-
żalności i konieczności pewnych zjawisk społecznych czy ekonomicznych. 
Po drugie – lęk przed wyobrażonym przez siebie, fantazmatycznym ludem 
– ciemnym, nieświadomym, niezdolnym do politycznej samodzielności.  
I wreszcie po trzecie – to łączy elity III Republiki Francuskiej i III Rzeczy-
pospolitej – moralna zasługa stanowiąca tytuł do sprawowania władzy, to 
znaczy fakt opowiedzenia się w przeszłości po właściwej stronie. We Fran-
cji byli to dreyfusiści po sprawie Dreyfusa2. Hannah Arendt, w poglądach 
bardzo od Sorela odległa, zauważyła, że sprawa Dreyfusa zrodziła w naj-
lepszych spośród socjalistów francuskich „fatalną dumę”, pogardę dla ludu  
i przekonanie, że tylko oni mogą ocalić Republikę. Sorel był jednym  
z pierwszych, którzy stanęli po stronie Dreyfusa, i zarazem jednym z nie-
licznych, którzy porzucili zwycięską sprawę, bojąc się raczej obejmujących 
władzę elit niż tego fanatycznego, nacjonalistycznego, antysemickiego 
ludu, którego wyobrażenie owe elity pielęgnowały. Polski krajobraz jest 
podobny: naszym podstawowym problemem jest dominujące wśród elit 
wyobrażenie strasznego polskiego ludu, który trzeba wziąć intelektualnie 
za twarz, nie pozwalać mu się wypowiedzieć, tylko go pouczyć, wychować. 
Na tym gruncie rodzi się prawicowy populizm, który werbalnie – lecz tylko 
werbalnie – obiecuje ludowi upodmiotowienie, a w istocie organizuje go, 
zagospodarowuje i wykorzystuje, używając języka resentymentu. Sam So-
rel politycznie dał się uwieść, choć na krótko, fałszywej obietnicy prawicy. 
Zarazem jednak myśl Sorela nigdy, tego staram się dowieść, nie zdradziła 
sprawy prawdziwego wyzwolenia społecznej twórczości i autonomii. O ile 

1 Piotr Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2006.
2 Sprawa Dreyfusa – polityczny skandal we Francji pod koniec XIX wieku, który stał się przyczyną kry-
zysu politycznego i społecznego, pociągając za sobą poważne zmiany w życiu kraju. W 1894 roku Alfred 
Dreyfus, francuski oficer artylerii pochodzenia żydowskiego został na podstawie spreparowanych do-
wodów oskarżony o zdradę na rzecz Niemiec. Pięć lat później został uniewinniony.
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więc w Szkicach... pisałem o Sorelu jako o celnym, lecz zwodniczym kry-
tyku, o tyle kiedy zacząłem czytać kolejne jego prace, przekonałem się, że 
Sorel proponuje program zmiany – zmiany, która dzisiaj jest atrakcyjna. 
Program pluralistycznych, różnorodnych, autonomicznych, twórczych 
przestrzeni społecznych.

Widzimy w twojej książce nowy sposób prowadzenia rozmowy na tematy, które 

nas otaczają – zaczynając od kultury, a kończąc na polityce. Przywołujesz teks-

ty jemu współczesne, do których Sorel się odnosił i krytykował. Najważniejsze 

jednak wydaje się to, że Sorel wprowadza pojęcie myśli pracującej. Czy możesz 

wyliczyć najważniejsze elementy spuścizny po Sorelu, które dzisiaj możemy od-

czytać w nowym świetle?

To przede wszystkim pragnienie zmiany i tworzenia, czyli próba pomy-
ślenia, jak można wyjść poza to, co jest. To dalej myślenie w kategoriach 
wielości i różnicy, bez uciekania w abstrakcję, tylko w ścisłym związku  
z rzeczywistością. Doskonale oddaje to fraza Bergsona: „Myślenie musi 
czuć ciężar pługa i opór roli”. Chodzi tutaj o uniknięcie abstrakcyjnego 
pięknoduchostwa.

Czy nie uważasz, że dzisiejszy dyskurs oderwał się od rzeczywistych spraw?

Dzisiaj dominuje przekonanie, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, i inna 
być nie może. Jeśli ją poznajemy, to po to, żeby się lepiej, efektywniej w niej 
poruszać. Sorel przedstawia własną koncepcję poznania i działania: pozna-
jąc, myśląc, tworzymy, nadajemy rzeczywistości kształt, poznawanie jest 
więc pracą wytwarzania, przekształcania rzeczywistości. Stawką myślenia 
musi więc być możliwość zmiany, a nie przystosowanie.

Na jakiej zasadzie ma się dokonać ta zmiana?

Sorel wraz z Bergsonem, u którego jest zadłużony, powraca jako alterna-
tywa dla dziedzictwa strukturalizmu. Idzie o wyzwolenie twórczej energii 
społecznej, czy po prostu ludzkiej. O przezwyciężenie przekonania, że bez 
reszty kształtują nas zewnętrzne struktury, języki, urządzenia. Zarazem 
myśl Sorela pozwala zakwestionować pomysł, że siłą zmiany może być wy-
zwolone pragnienie. Zwolennicy tezy o rewolucyjnej sile pragnienia sądzi-
li, że skoro system, w którym żyjemy, jest represyjny, odbiera ludziom przy-
jemność, to samo osiąganie przyjemności będzie siłą wyzwalającą zmianę. 
Dziś ta myśl wydaje się trudna do utrzymania.

Proces, o którym mówisz, znamy z roku ’68. Co z tego zostało?

Okazało się, że przyjemność wiąże nas z tym, co jest, i nie prowadzi do 
twórczości. Szuka wyłącznie zaspokojenia, obiektów, na których mogłaby 
się zaczepić. Dla Sorela istotna jest kategoria pracy, która wiąże się z prze-
łamywaniem oporu rzeczywistości, z wysiłkiem, trudem, będącym warun-
kiem twórczości, a jednocześnie rodzajem heroizmu. Człowiek wyodrębnia 
się z rzeczywistości, poznaje siebie w akcie twórczym, w pracy, która po-
zwala mu cokolwiek o sobie powiedzieć, zbudować siebie poprzez doświad-
czenie, a nie pozbawione znaczenia wrażenia, i zarazem wykroczyć poza to, 

co jest, wyjść z przestrzeni konieczności 
w przestrzeń wolności. Oczywiście musi 
to być praca niewyalienowana, niebędą-
ca towarem, praca, której wartość nie jest 
określona zapłatą.

Twoja książka ukazuje się w dość leniwym 

momencie w Polsce, natomiast w ogóle nie 

leniwym w Hiszpanii albo w Grecji. Maszyny 

wojenne… w tamtych krajach miałaby zupeł-

nie inny wyraz niż w Polsce. Jednym z głów-

nych postulatów hiszpańskiego manifestu, 

obok m.in. dostępu do kultury, jest sprzeciw 

wobec utowarowienia obywateli. Spełnia-

my pewne funkcje w obiegu ekonomicznym: 

produkujemy oglądalność reklam, generu-

jemy słupki w badaniach konsumenckich, 

pracujemy na rzecz kapitału. Natomiast to 

w ogóle nie poprawia naszej sytuacji. Czy 

Sorel chciał, żeby świat był lepszy? 

On chyba by tak nie powiedział. Sorel 
bardzo silnie akcentuje swój pesymizm, wprowadzając rozróżnienie mię-
dzy siłą a przemocą. Twierdzi, że optymista zawsze będzie stosował siłę, 
ponieważ każdy opór wobec zaplanowanej przez niego zmiany stwarza 
pokusę zastosowania siły, oddziałania siłą na społeczeństwo. Naszym za-
daniem, mówi Sorel, nie jest kreowanie wizji lepszego świata, lecz podjęcie 
tragicznego zmagania z rzeczywistością. Nie potrzeba nam utopii do urze-
czywistnienia, lecz wewnętrznej twórczej mocy. Możemy w naszych wysił-
kach ponosić klęski, możemy również wchodzić w ślepe uliczki czy błądzić, 
ale istotny jest autonomiczny ruch tworzenia, a nie urzeczywistnianie ze-
wnętrznego, niezakorzenionego w doświadczeniu i pracy, utopijnego obra-
zu świata. Sorelowska filozofia ma wyzwolić konkretną twórczą pracę prze-
ciwko wszelkim zewnętrznym strukturom, utopiom i porządkom.

Czy stoi w kontrze do Karola Marksa?

Sorel odczytuje Marksa na nowo. Uważa, że marksiści zdradzili Marksa,  
a precyzyjnie – sam Marks wpadł w pułapkę polegającą na tym, że ujął swo-
ją myśl w kategoriach heglowskich. Sorel twierdzi, że Marks z Engelsem, 
przejmując język Hegla, stworzyli potwora. Powinniśmy więc odebrać Mar-
ksa marksistom, nie postrzegać Marksa jako twórcy systemu, totalizujące-
go, abstrakcyjnego, operującego na poziomie ogólności, a raczej widzieć w 
Marksie proroka wyzwolenia proletariatu. Ludzie, którzy pracują, muszą 
stawić opór rzeczywistości, która odbiera sens, twórczą jakość i wartość ich 
pracy. Albo też narzuca tej pracy abstrakcyjną, obcą jej wartość. Bo na czym 
polega kłopot z pracą dzisiaj? – ona ma wartość ustaloną zewnętrznie. To 
rynek ustala, ile jest warta moja praca. To jest oczywiście absurdalne, po-
nieważ praca służy mojemu rozwojowi i tworzeniu, jest moim aktywnym 

Ruch społeczny, 
o jaki by nam 
chodziło, 
jest 
niepRzewidywalny. 
może powstać 
w każdej chwili, 
kiedy ludzie 
poczują moc, 
by twoRzyć 
waRunki własnego 
życia.
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zmaganiem się ze światem, a nie towarem, który mam sprzedawać. Sorel 
mówi: to właśnie jest istota myśli Marksa! W przeciwieństwie do komuni-
stycznej utopii, na której zarysowanie Marks pozwalał sobie rzadko, i Sorel 
bezwzględnie go za to krytykuje.

Ruch Oburzonych w Hiszpanii zaczęli młodzi, wykształceni ludzie, grupa najbar-

dziej dotknięta przez bezrobocie. Czy nie uważasz, że dzisiaj, kiedy problemy 

biorą się nie tyle z wyzysku proletariatu, ile z braku pracy, myśl Sorela ma nadal 

swoją siłę?

Praca to nie jest zatrudnienie, tylko tworzenie. Ta ciągle atrakcyjna defi-
nicja ma dzisiaj nowy i aktualny wymiar: większość prac, które wykonuje-
my, nie jest twórcza i w sumie w ogóle nie jest pracą, tylko zatrudnieniem, 
rodzajem niewolnictwa. Jednocześnie także czas wolny nie jest czasem 
tworzenia, tylko wytchnieniem po bezsensownym kieracie. Moment twór-
czości, zmagania się z rzeczywistością, zmieniania jej, wytwarzania czegoś 
nowego, znika.

Dlaczego twórczość jest istotna?

Argumenty Sorela są przejęte z Bergsona, gdzie cała rzeczywistość jest  
w nieustannym procesie tworzenia. Sorel zachowuje przy tym spory dy-
stans wobec biologicznych elementów bergsonowskigo myślenia. Sorel 
chciałby powiedzieć, że człowiek jest istotą, która się staje – tworząc. Ludz-
kie doświadczenie, możliwość zbudowania i zrozumienia własnego życia 
możliwe są tylko poprzez pracę. To myśl Marksa, którą Sorel chce wyzwolić 
z okowów, w które zakuli ją stalowi marksiści. Jeśli nie ma twórczości, je-
śli nie ma zmagania się z rzeczywistością, czyli doświadczenia, to nie ma 
społeczeństwa, a pozostaje stado poddane procedurom coraz sprawniejsze-
go zarządzania. Takie stado skazuje się na zagładę i u Sorela jest bardzo 
widoczne przerażenie tą perspektywą powolnego konania, umierania bez 
świadomości, znieczulonego przez dawkowane przyjemności. Sorel przyj-
muje wręcz język apokaliptyczny i żąda, żebyśmy postrzegali nasze życie 
jako walkę i zmaganie, właśnie po to, żeby wyrwać się z letargu. Aby się 
obudzić, musimy tworzyć autonomiczne strefy, które pozwolą na nowo od-
zyskać wartość pracy, myślenia, tworzenia więzi społecznych.

Czym są te strefy, na czym polega ich autonomia?

Sorel wprowadza pojęcie cité, które nie jest projektem liberalnego, indywi-
dualnego wyzwolenia. Zaznacza, że praca i życie mają charakter społeczny, 
chociaż realne więzi społeczne zostały zastąpione wyalienowanymi więzia-
mi towarowo-pieniężnymi, a także, czy może nawet przede wszystkim, kon-
strukcjami intelektualnymi i politycznymi. Instytucje polityczne aspirują 
do roli reprezentantów nas i naszych poglądów wobec innych ludzi, co jest 
oszustwem. Z kolei intelektualiści specjalizują się w zamykaniu rzeczywi-
stości w uogólnione formuły, transmitowane później w procesie dydaktycz-
nym. Sorel mówi o „maszynie dydaktycznej” produkującej uproszczone, 
abstrakcyjne twierdzenia, a wraz z nimi klasę panujących wychowawców. 
W tej sytuacji stawką myślenia Sorela jest możliwość stworzenia wspólno-

ty, która byłaby złączona wspólnym doświadczeniem pracy intelektualnej, 
technicznej lub artystycznej. Jego modelowy przykład to budowniczowie 
katedr. Są to zarazem rzemieślnicy i artyści – grupa całkowicie oddzielona 
od świata, wyodrębniona tak dalece, że nawet nie znamy ich nazwisk. Ta 
grupa ma własną tradycję i etos, który jednak nie ma charakteru zniewa-
lającego, lecz umożliwia swobodne tworzenie. Wprowadza współtworzą-
cych ją ludzi w przestrzeń doświadczenia, umiejętności niezbędnych do 
samodzielnej pracy. To jest społeczność, która nie ogranicza, ale umożliwia 
ukierunkowane tworzenie, wyzwala od presji okoliczności, daje dystans. 
Co istotne, w oddzieleniu rodzi się moc zmiany rzeczywistości, uczest-
nictwa w całym świecie na własnych prawach. Fascynująca moc budow-
niczych katedr polega przecież na tym, że swój smak, styl i twórczość są  
w stanie realizować wobec całego społeczeństwa. Ta wspólnota zginie, kie-
dy pójdzie na służbę władzy, kiedy „awansuje”, dołączy do dworu i poprzez 
polityczną siłę zacznie oddziaływać na świat. Kiedy oddzielającą ją od świa-
ta przemoc i powiązaną z nią łączącą ze światem twórczą pracę zastąpi siła 
politycznego oddziaływania, kiedy przestanie zadowalać się swoją wspól-
notą i zostanie wciągnięta jako grupa ekspercka w wielki system polityczny. 
Budowniczowie katedr stali się twórcami do wynajęcia i tym samym roz-
padła się specyficzna forma społeczna, a wraz z nią twórczość, której potem 
nie dało się już imitować. W XIX wieku budowano katedry niby podobne 
do tych wcześniejszych, ale zupełnie inne, dlatego że ich forma była już cał-
kowicie zewnętrzna wobec warunków życia, pracy, myślenia twórców, była 
wyrozumowaną, pustą, odtwórczą konstrukcją. Tak więc myśl Sorela idzie 
w kierunku stworzenia wspólnoty, która buduje własny etos, dający możli-
wość wyjścia poza świat, przekształcania go, twórczego myślenia. Chodzi  
o możliwość pojedynczego, autonomicznego istnienia zarazem w kontrze  
i w związku z tym światem.

Czyli coś na wzór komun?

Klęska komun, wielu tak zwanych „wolnych środowisk”, wynikała z ich 
zamkniętego, wsobnego charakteru. Zazwyczaj budowano je jako miejsce 
realizacji wymyślonego ideału w całkowitym odcięciu od świata. To mia-
ły być rajskie społeczności świętych, odcięte od paskudnej rzeczywistości.  
W tej sytuacji nie ma mowy o twórczym myśleniu w rozumieniu Sorela. 
Tymczasem cité miałaby być wspólnotą ludzi zjednoczonych doświadcze-
niem wspólnej, konkretnej pracy. W tym świecie, choć nie na jego usłu-
gach.

W praktyce jest to dzisiaj łatwiejsze do zrealizowania niż kiedykolwiek, mię-

dzy innymi przez dostępne narzędzia, dzięki elektronice. Łatwiej jest budować 

wspólnotę, która nie musi przebywać w tym samym miejscu. Czy znasz przykła-

dy takich wspólnot?

Obserwując poznański kolektyw Rozbrat, dochodzę do wniosku, że oni ro-
bią właśnie takie rzeczy. Przede wszystkim nie jest to społeczność zamknię-
ta: prowadzą wydawnictwo, bibliotekę, pismo, związek Inicjatywa Pracow-
nicza, wychodzą do środowisk robotniczych, zabierają głos w debatach 
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publicznych. Działają na zasadzie pączkowania, które zarazem jest ukie-
runkowane, złączone wspólnym etosem i pomysłem. Kiedy Bergson mówi 
o wydatkowaniu energii twórczej, przeciwstawia amebę, strzelającą w każ-
dą stronę swoimi nibynóżkami, organizmom wyższym ewolucyjnie, które 
tę energię kumulują i ukierunkowują. Właśnie o to by chodziło Sorelowi: 
żeby nie być ameboidalnym tworem, żeby twórczą energię kumulować i wy-
datkować w procesie wytwarzania zmiany. Przyjemność jest ameboidalna, 
praca wymaga nadania kierunki i kształtu. Stąd tak ważny jest ten związek 
oddzielenia i zaangażowania. Kiedy razem z przyjaciółmi stworzyliśmy 
kilka lat temu szkołę, Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka 
Kuronia, myśleliśmy o społeczności przyjmującej etos, powiedzmy, niedo-
minujący w naszym świecie, ale zarazem nie o zamkniętej enklawie, lecz 
miejscu, gdzie się ciężko pracuje. Liczy się ciężka praca, podejmowana w 
społeczności autonomicznej, samodzielnej i nieograniczającej, lecz dającej 
moc. Sorel byłby tu dobrą teoretyczną podstawą.

Jesteśmy w momencie, w którym wiele osób i organizacji przyjęło pewne role. 

Ciekawa wydaje się sytuacja, kiedy musimy z nich wyjść. Widać to w Hiszpanii. 

Manifest Ruchu Oburzonych kończy się słowami: „Potrzebna jest Rewolucja 

Etyczna. Uznaliśmy kapitał za wartość nadrzędną nad ludzkim życiem. Czas 

wreszcie, aby to kapitał służył ludziom. Jesteśmy ludźmi, nie towarami. Nasze 

życie to nie tylko to, co kupujemy, dlaczego kupujemy i od kogo kupujemy”. 

Znowu pojawia się twórcza praca, która konstytuuje nasze człowieczeństwo.  

W dramatycznych okolicznościach ta twórczość się pojawia, a przecież żyjemy 

w czasach przymusu kreatywności, z której rozlicza się sprzątaczki, recepcjo-

nistki, dosłownie wszystkich.

Kreatywność jest wymogiem działania w zastanych ramach, bez ich kwe-
stionowania. Kreatywność łączy się z efektywnością, instrumentalizacją 
twórczości. Celem jest coraz sprawniejsze (szybsze, tańsze) osiąganie ce-
lów, które zostały zewnętrznie wyznaczone. Tymczasem twórczość, i to jest 
właśnie stawka myślenia sorelowskiego i chyba też naszego, jest wychodze-
niem poza ramy rzeczywistości. Kreatywność opiera się na pytaniu: „Jak 
sprawniej zrobić to, co muszę zrobić?”. To nie ma nic wspólnego z twór-
czością.

Czy Sorel mówi, w jaki sposób sprawić, by ta idea urzeczywistniła się w material-

nym świecie, którego doświadczamy? 

Myśli muszą rodzić się we wspólnocie doświadczenia, we wspólnym dzia-
łaniu. Czy to jest związek robotniczy, środowisko naukowe, artystyczna 
wspólnota, szkoła czy uniwersytet – wszędzie tam ludzi łączy praca. Myśl 
ujmuje i określa formy, cele i charakter pracy, a praca warunkuje myśl. 
Te dwie sfery pozostają w ścisłym związku. Sorel jest człowiekiem wyczu-
lonym na ogólne, abstrakcyjne pojęcia, których nie znosi, rozpoznając  
w pewnym typie refleksji domenę zawodowych intelektualistów na usłu-
gach państwa, rozumianego szerzej niż aparat polityczny. Istnieje myślenie, 
które jest narzędziem panowania, formowania społeczeństwa, poddawania 
go kontroli. Sorel podaje przykład pojęcia „wolnego rynku” – powstało 

ono w konkretnej sytuacji ekonomicznej, 
w konkretnej społeczności, ale zostało 
zabsolutyzowane, oderwane od kon-
kretnego doświadczenia, uogólnione i 
stało się wszechogarniającą abstrakcją 
upowszechnianą za pomocą maszyny 
dydaktycznej i poddającą rzeczywistość 
swej totalizującej władzy. A szermujący 
nim intelektualiści-ekonomiści stali się 
panującą elitą. W Maszynach wojennych 
przywołuję wspomnienie jednego z ucz-
niów Sorela o dyskusjach w maleńkiej 
księgarni. Każdą wypowiedź, analizę, 
tezę Sorel komentował słowami: „Tak, ale 
zwróć uwagę na coś jeszcze”. Należy nie-
ustannie poszukiwać tego „czegoś jesz-
cze”, a w istocie „coś jeszcze” wytwarzać, 
wypracowywać. Sorel jest nade wszystko 
przeciwnikiem wszelkiej władzy, po-
rządkującego, domkniętego panowania 
i rzecznikiem autonomicznego stawania 
się zróżnicowanych pojedynczości, które 
stale pracują, a zatem wytwarzają „coś 
jeszcze”.

Na polu kultury trudno jest wytworzyć 

wspólny mianownik, chociażby pomiędzy 

organizatorami życia w mieście. Nie jest możliwe zaprezentowanie wspólnego 

języka, który spowodowałby wytworzenie siły pozwalającej na przejęcie inicjaty-

wy. Jest tu gdzieś ukryta słabość, w tej nienawiści władzy, czy też w jej unikaniu.  

W którymś momencie zaczyna się to przewracać…

Istnieje dzisiaj w Polsce pokusa, by przyjąć postawę rozgoryczenia i za-
wierzenia politycznej sile wspólnego języka. Jest nas niewielu i niewiele, 
czujemy słabość, widzimy nieruchawą magmę i myślimy sobie: ech, żeby 
mieć potężne narzędzia, którymi tę magmę poruszymy, ulepimy i uformu-
jemy…

Wszyscy bez przerwy piszą za długie mejle, a tych, którzy by coś robili, nie jest 

wielu…

Ale to jest zupełnie coś innego niż pragnienie politycznego oddziaływania. 
Sorel chciałby powiedzieć: chodzi o rozszerzającą się przestrzeń autono-
micznych społeczności, w których ludzie łączą się dla wspólnej pracy, dla 
tworzenia. Przy czym w żadnym razie nie jest to model organizacji poza-
rządowych, realizujących określone zadania i cele. Istnieje takie demasku-
jące słowo w języku NGO3-sów: „beneficjent”, czyli ktoś, kto jest biernym 

3 NGO – Non Government Organization, czyli organizacja pozarządowa.

Cały błąd 
utopistów polega 
na tym, że usiłują 
siłą zamknąć 
przyszłość w ramy 
swoiCh projektów. 
natomiast zbrodnia 
„realistów” 
polega na tym, 
że projektują 
przyszłość jako 
konieCzną  
i bezalternatywną, 
wynikająCą 
meChaniCznie z 
teraźniejszośCi.
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odbiorcą działań organizacji. A idzie o to, żeby właśnie nie było beneficjen-
ta, tylko współuczestnicy, którzy tworzą rzeczywistość. Ale nie oddziału-
ją narzędziami władzy. Kluczowe jest przeciwstawienie, do którego Sorel 
przywiązywał bardzo wielką wagę: przemoc – siła. Siłą posługuje się każda 
władza, która lepi, formuje, kształtuje, organizuje, zarządza „zasobami”, 
także ludzkimi, określa cele i ocenia efektywność ich osiągania. Natomiast 
przemoc jest ruchem oddziaływania na rzeczywistość przeciwko sile. Jest 
ruchem autonomizacji. Sorelowskie rozumienie przemocy zostało zakła-
mane przez faszyzm, który zmienił je całkowicie. U Sorela konkretny przy-
kład działania przemocowego to strajk generalny, strajk bez konkretnych 
celów politycznych, negujący całkowicie istniejący porządek, otwierający 
zupełnie nową jakość i zmieniający ludzi, którzy w tym uczestniczą. Bo  
w końcu strajk oznacza: wstanie z kolan. To nie jest tylko przerwanie robo-
ty, ale również wytworzenie wspólnoty, która nagle mówi: odmawiamy tego, 
co zostało nam narzucone, i wytwarzamy zupełnie nową społeczność. Dla 
Polski ta myśl jest szczególnie wartościowa, ponieważ międlimy to dzie-
dzictwo Solidarności, wzruszamy się ciągle, tylko niestety nie rozumiemy, 
co tam się stało. Gdyby Sorel zobaczył rok 1980, ujrzałby społeczeństwo,  
o jakie mu chodziło. Jak to się udało zrobić i komu, żeby społeczeństwo, 
które robi 10-milionowy ruch, całkowicie autonomiczny, heroiczny, prze-
mocowy w sorelowskim sensie, a zarazem nieoperujący siłą, otwarty i na 
samorządność robotniczą, i na samoorganizację chłopską, i na Kongres 
Kultury, i na alternatywne projekty edukacyjne, nagle po 30 latach doszło 
do obecnego momentu? Polska, obok Barcelony z 1936 roku, jest miejscem, 
gdzie udało się przeprowadzić prawdziwą rewolucję, to znaczy ludzie poczu-
li moc do tworzenia społecznych warunków własnej egzystencji. Barcelonę 
rozumiemy – najpierw przyszli staliniści, potem faszyści i rozstrzelali ten 
świat. Możemy go opłakiwać, ale przynajmniej wiemy, co się stało. A w Pol-
sce? Jak jest możliwe, że ludzie, którzy przecież w znacznej części tworzyli 
tamten świat prawdziwie demokratycznych wspólnot pracy, dziś nie widzą 
alternatywy dla zatrudnienia na śmieciowych umowach, dla dyktatury ma-
nedżerów w zakładach pracy, dla podporządkowania edukacji potrzebom 
rynku, dla likwidacji przedszkoli, wiejskich bibliotek, opieki zdrowotnej 
w zakładach pracy i szkołach. Naprawdę 21 postulatów gdańskich – gdyby 
ktoś dziś ośmielił się je wydrukować – miałoby moc rewolucyjną.

A czy czas nie odgrywa tu pewnej roli?

Sorel, za Bergsonem, każe nam zdać sobie sprawę, że czas jest rzeczywisty, 
czyli jest tylko to, co jest teraz. Przeszłość funkcjonuje jedynie w postaci 
obrazów, które mają znaczenie o tyle, o ile je przywołam i zaktualizuję, 
zaprzęgnę do pracy. Tak samo jest z przyszłością – przyszłość nie istnieje. 
Cały błąd utopistów polega na tym, że usiłują siłą zamknąć przyszłość w 
ramy swoich projektów. Natomiast zbrodnia „realistów” polega na tym, że 
projektują przyszłość jako konieczną i bezalternatywną, wynikającą mecha-
nicznie z teraźniejszości. Jak zatem żyją ludzie? Z jednej strony są poddani 
potwornej presji martwej, zmitologizowanej przeszłości, która ich niewoli 
i wiąże, a z drugiej strony żyją z już wyznaczoną przyszłością. Bo kredyt 

wzięli na 30 lat, bo CV jest do zrealizowania. Warto zwrócić na to uwagę, 
że dzisiaj nie ma życiorysu – czyli refleksji nad doświadczeniem, nad obra-
zami, które dziś na mnie wpływają – ale za to jest CV, które istnieje przed 
samym życiem. Szkoła, studia, praca, kredyt, fundusz emerytalny, wolon-
tariat dobrze będzie wyglądał. Niekiedy nie chodzi już nawet o moje życie, 
lecz o dzieci, w które będę inwestował i które zrealizują to, czego ja teraz 
zrealizować nie mogę. Przyszłość zżera teraźniejszość, która nagle zmienia 
się w nieistotny punkcik. Tymczasem czas to jest skondensowany punkt, w 
którym możliwe jest stworzenie czegoś różnego od tego, co istnieje. To się 
wydarzy albo teraz, albo nigdy.

Dlaczego jednak Sorela nie ma? Został zepchnięty na margines, nie „pracuje”, 

mówiąc jego językiem.

Wydaje mi się, że on został zjedzony przez faszyzm, który wypaczając jego 
myśl, jednocześnie lubił się do niego odwoływać. Tymczasem właśnie Sorel 
pozwala nam zrozumieć istotne zjawisko naszych czasów – recydywę po-
pulistycznej prawicy. Dlaczego ona odnosi sukces? Przecież nie dlatego, że 
ludzie są głupi, tylko dlatego, że prawica przechwyciła i zagospodarowała 
potrzebę wytworzenia alternatywy. Prawicowa propozycja jest alternaty-
wą fałszywą, z czego Sorel zdał sobie sprawę, niedługo po tym, jak zgłosił 
do niej akces. Jest bowiem propozycją alternatywnego, lecz całościowego 
zorganizowania rzeczywistości, zmiany, która nie niesie autonomii i samo-
dzielności, lecz inną formę panowania. Sorel zawierzył obietnicy prawi-
cowej, bo widział w młodzieży nacjonalistycznej ostatnią grupę aktywnie 
przeciwstawiającą się istniejącemu porządkowi władzy, kiedy już szalenie 
rozczarował się do lewicy, z którą na początku był.

Co go rozczarowało? 

W lewicy mejnstrimowej to, jak łatwo stała się establiszmentem, jak łatwo 
wpisała się w siłowe struktury państwa i ujawniła lękliwą pogardę dla ludzi, 
których miała wyzwolić. Lewica francuska, silna moralnym dziedzictwem 
ruchu dreyfusistowskiego, postanowiła pouczać lud i moralnie dyskredyto-
wać swoich przeciwników. Z kolei do rewolucyjnego syndykalizmu rozcza-
rował się dlatego, że syndykalizm po prostu dał się złamać. Rząd francuski, 
skądinąd socjalistyczny, około 1910 roku zastosował na dużą skalę represje 
i działacze tego ruchu pękli. Wybrali wewnętrzną emigrację albo kariery 
w ławach rządowych i uznali, że nie warto się dalej bawić w syndykalizm. 
Sorel uznał, że jedynym ruchem kontestującym jest francuska prawica, 
która była wtedy zespoleniem najgorszej formy nacjonalizmu, katolickiego 
integryzmu i antysemityzmu. Pociągał go w niej ten moment straceńczego 
oporu przegranych. I tak oto jeden z pierwszych obrońców Dreyfusa zna-
lazł się po stronie najpaskudniej jadowitych dziedziców antydreyfusizmu. 
Tylko przez rok, bo szybko dostrzegł, że stawką prawicy nie jest trwanie  
w autonomicznym oporze, wytwarzanie „czegoś jeszcze”, lecz przejęcie 
politycznej władzy, zdobycie narzędzi panowania. Mimo że Sorel zostawił 
prawicę, prawica nie zostawiła Sorela i składała mu hołdy, zwłaszcza po 
jego śmierci. Marzy mi się odzyskać myślenie Sorela jako niepoddające się 



100 notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia 101notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia

zagospodarowaniu przez żadną ideologię panowania.
Czy wobec tego, wszystkich tych kompromitujących związków, możemy dziś 

przyjąć Sorela?

Andrzej Gwiazda na posiedzeniu Komisji Krajowej Solidarności tuż przed 
wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku mówił, że oto jest 
nas dzisiaj 10 milionów, ale to się zaraz skończy i wtedy zostanie nas 3%. 
Cała sztuka będzie polegała na tym, że jak już zostanie nas te 3 % i prze-
trwamy jako 3%, to żeby dalej pamiętać, że jest nas 10 milionów. Słowa 
Gwiazdy są kluczem do opisu polskiej sytuacji. Utonęliśmy w kombatan-
cko-paternalistycznym etosie i przestało nas być 10 milionów. A przecież 
ludzie chcą myśleć, tworzyć. To nie jest tak, że twórcy są od twórczości, 
inteligencja od myślenia – generalnie ludzie tworzą i ludzie myślą. A je-
żeli tego nie robią, to nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że im to unie-
możliwiono. W 1980 roku ludzie mieli poczucie, że sami wytwarzają swoją 
rzeczywistość jako nową, otwartą. Karol Modzelewski opowiada o Solidar-
ności, że kiedy władze związkowe podjęły jakieś decyzje, to potem musiały 
spędzić długie tygodnie na objeżdżaniu Komisji Zakładowych, gdzie byli 
atakowani, zasypywani pytaniami i musieli się tłumaczyć, a jak się nie wy-
tłumaczyli, to ludzie mówili: to nie oddaje tego, co myślimy, my chcemy zu-
pełnie inaczej. Modzelewski ustąpił wiosną 1981 roku z władz Solidarności 
właśnie dlatego, że ważna decyzja została podjęta kilkuosobowo, czy wręcz 
jednoosobowo, po negocjacjach z władzą. I nie jest tu ważne, czy ta decyzja 
była słuszna. Liczy się tryb podejmowania decyzji, to, by ludzie nie stali się 
przedmiotem zarządzania.
Nie chodzi więc nawet o treść różnych decyzji, które zostały podjęte w Pol-
sce po 1989 roku, tylko o sposób ich podejmowania. Chodzi o to, że ludzie 
stracili wiarę w to, że mogą nad swoim życiem panować. I zostali zepchnię-
ci w otchłań desperacji. Jedni radzą sobie, starając się ze wszystkich sił zrea-
lizować model, który został im zewnętrznie narzucony jako bezalternatyw-
ny. A ci, którzy sobie nie radzą, zostają zagospodarowani przez katolicką 
prawicę. Wydaje mi się, że polska choroba po ’89 polega na tym, że inteli-
gencja stała się klasą panującą, dlatego też myśl Sorela wydała mi się atrak-
cyjna. Inteligencja polska z jej moralizującym językiem, z przekonaniem  
o koniecznych historycznie zmianach i ich nieuchronnych ofiarach, skom-
promitowała język wartości i utorowała drogę cynicznym specjalistom od 
zarządzania zasobami ludzkimi. Kto zrobił tę rewolucję? Robotnicy. Czym 
się stali? Ciężarem, niemobilnym zasobem ludzkim. Pamiętam siebie, to 
jest mój wielki wyrzut sumienia, kiedy w 1989 roku poszedłem do liceum  
i byłem przekonany, że podejmujący desperackie próby obrony własnej au-
tonomii robotnicy po prostu nie rozumieją nieubłaganej logiki przemian, 
kosztów transformacji, że są „roszczeniowymi sierotami po PRL-u”.
Sorel, pozbawiony złudzeń co do charakteru inteligenckiego panowania, 
opowiada się po stronie inteligencji każdego i każdej z nas, każdego czło-
wieka, który ma prawo, możność, zdolność i chęć decydowania o tym, jak 
chce pracować, co chce wytwarzać. I chodzi o takie społeczeństwo, w któ-
rym ta możność, zdolność, prawo i chęć mogą się realizować we współpra-
cy z innymi. 

A obecna inteligencja lewicowa w wydaniu „Krytyki Politycznej”?

„Krytyka” ma wielkie zasługi w pracy nad przywracaniem pojęć lewico-
wych naszemu myśleniu, nad wytwarzaniem „czegoś innego”, nad rozbi-
janiem zamkniętego, całościowego języka dominującego w naszej rzeczy-
wistości i uniemożliwiającego ludziom wyrażanie ich potrzeb i aspiracji. 
Natomiast różni mnie od zespołu „Krytyki” wybór ideowych patronów. 
Ja nie wydawałbym Badiou i Żiżka, ponieważ ten nurt lewicy zdaje mi 
się myśleć w kategoriach siły, a nie przemocy (w Sorelowskim znaczeniu),  
w kategoriach władzy, a nie autonomii. Jeśli więc celem lewicy miałoby być 
zniesienie panowania, wyzwolenie twórczych pojedynczości, to ten typ my-
ślenia nie jest lewicowy. Byłby raczej wynikiem zniecierpliwienia lewicy, 
uznania własnej słabości i tęsknoty za siłą, która pozwoliłaby jakoś odgór-
nie zorganizować społeczeństwo w bardziej sprawiedliwy sposób.

Ciekawi nas, co się stanie? Czy ciebie też?

Lubię przypominać sobie dwa wydarzenia z historii. W roku 1873 działacze 
rosyjskich kółek nihilistycznych rozpaczali w listach, że nic się nie dzieje, 
nic nie da się zrobić, panuje marazm i beznadzieja, organizacja jest nie-
liczna, a młodzież nastawiona na karierę w aparacie władzy. Rok później 
przychodzi „szalone lato” i sto tysięcy młodych ludzi nagle opuszcza swoje 
zamożne domy, urzędnicze kariery i studia, i idzie na wieś, w lud. Dru-
gi, słynniejszy przykład, to listy Trockiego i Lenina ze stycznia 1917 roku,  
w których obaj piszą, że za ich życia nie będzie w Rosji żadnej rewolucji. 
Charakterystyczne, że bolszewickich speców od ruchu rewolucyjnego wy-
buch rewolucji całkowicie zaskoczył. Inna rzecz, że w ciągu kilku miesięcy 
zdołali ją przejąć i poddać brutalnej kontroli.
Ruch społeczny, o jaki by nam chodziło, jest nieprzewidywalny. Może po-
wstać w każdej chwili, kiedy ludzie poczują moc, by tworzyć warunki włas-
nego życia.

Piotr Laskowski 

(ur. 1976 r.) pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum, 

a także w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie. Zajmuje się hi-

storią idei oraz filozofią polityczną XIX i XX wieku, a także historią i praktyką wolnościowej pedagogiki. 

Opublikował Szkice z dziejów anarchizmu (Warszawa 2006) oraz Maszyny wojenne. Georges Sorel i stra-

tegie radykalnej filozofii politycznej (Warszawa 2011).

GeorGes euGene soreL 

(ur. 2 listopada 1847 r. w Cherbourgu, zm. 29 sierpnia 1922 r. w Boulogne-sur-Seine) – francuski myśliciel 

społeczny, socjolog, nazywany metafizykiem rewolucyjnego syndykalizmu. Idee Sorela zyskały znacz-

ny oddźwięk we francuskim ruchu związkowym, a także wśród włoskich zwolenników faszyzmu. Do 

myśli Sorela nawiązywał Benito Mussolini, który w faszystowskim systemie korporacyjnym widział 

urzeczywistnienie syndykalistycznych ideałów. Sprawiło to, że myśl Sorela przez lata pozostawały na 

marginesie.
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IndIgnez-vous! (Oburzajcie się!) tO tytuł niewielkiej ksią-
żeczki napisanej przez stephane’a hassela, 93-letniegO we-
terana francuskiegO ruchu OpOru, dyplOmatę, jednegO ze 
współautOrów pOwszechnej deklaracji praw człOwieka. 
wydana w 2010 r.* dO dziś rOzeszła się w miliOnach egzem-
plarzy w calej eurOpie. jest wezwaniem dO buntu przeciw-

kO miałkOści i złu dzisiejszegO świata. 
relacja kOlektywu 12 plemiOn. 

zmiana

O!
Oburzajcie się!

* W Polsce książka została wydana w 2011 r. pod tytułem Czas oburzenia! przez Oficynę Naukową.
Plac Puerta del Sol, Madryt, fot. Kolektyw 12 Plemion
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Dziś w Hiszpanii, kraju gdzie młode pokolenie jest najdotkliwiej w Unii Euro-
pejskiej dotknięte bezrobociem, tysiące protestujących domagają się zmiany. 
Wszystko zaczęło się 15 maja. Na placu Puerta del Sol, który jest sercem Ma-
drytu, pojawiły się namioty1 rozstawiane przez uczestników Ruchu Oburzo-
nych, zwanego także Ruchem 15 Maja. Relacja i zdjęcia: Kolektyw 12 Plemion. 
Tekst Manifestu Ruchu 15 maja/Ruchu Oburzonych, za stroną Democracia 
Real YA! tłumaczyła Dorota Głażewska / „Krytyka Polityczna” (dziękujemy!)

jesteśmy zwykłymi ludźmi. jesteśmy tacy jak ty: wstajemy rano, 
żeby studiować, pracować, mamy rodziny i przyjaciół. jesteśmy 
ludźmi pracy, którzy codziennie zarabiają na życie i lepszą przy-
szłość dla wszystkich wokół nas.

Niektórzy z nas są bardziej progresywni, inni bardziej konserwatywni. 
jedni są religijni, inni nie. jedni są określeni politycznie, inni – apolitycz-
ni. Ale wszyscy jesteśmy zmartwieni i oburzeni tym, jak wygląda obecnie 
scena polityczna, system ekonomiczny i życie społeczne. Korupcją świa-
ta polityki, biznesu, bankowości. bezradnością zwykłego obywatela.

sytuacja ta czyni nas pokrzywdzonymi każdego dnia. Ale jeżeli wszy-
scy się zjednoczymy, możemy ją zmienić. wybiła godzina mobilizacji 
– godzina budowy lepszego społeczeństwa. z tego powodu zgłasza-
my następujące postulaty…

Rano obudził nas deszcz, wyjrzałem na Sol – companeros z sekcji medytacyj-
nej jak co ranek rozpoczynali dzień od ćwiczeń jogi. Pedro założył na głowę 
niebieski foliowy worek i pokazywał ćwiczącym kolejne asany. Każda rewolu-
cja zaczyna się od gimnastyki.

1. Priorytetem każdego rozwiniętego społeczeństwa są rów-
ność, solidarność, wolny dostęp do kultury, zrównoważony 
rozwój, dobrobyt i szczęście.

Przyjechali farmerzy. Kolejny transport świeżych warzyw, owoców i ziół. Po-
magam nosić skrzynie z pomidorami, niestety pomiędzy namiotami spotykam 
ekipkę muzyków z San Francisco i postanawiamy zrobić sobie tomato cake we 
własnym gronie.

1 Wiele z nich ozdabiało sparafrazowane hasło wyborcze Baraka Obamy „YES WE CAMP”. To hasło, któ-
re porwało miliony Amerykanów w 2008 r., gdy Obama walczył o prezydenturę z Georgem W. Bushem, 
pierwotnie brzmiało „Yes, we can change”. „Zmiany” jakoś po drodze wypadły, zostało pasujące do 
wszystkiego „Yes, we can”.

2. istnieją prawa podstawowe, które powinny być zapewnione 
przez system społeczny: prawo do mieszkania, zatrudnie-
nia, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, edukacji, udziału  

w polityce, nieskrępowanego rozwoju indywidualnego, zdrowego  
i szczęśliwego życia.

Elena – koleżanka z namiotu obok, prowadzi mnie do stolarni: ktoś poprzy-
nosił duże płyty wiórowe i teraz można je pociąć na mniejsze i porobić pół-
ki. Coraz więcej mieszkańców Sol zaczyna urządzać domowo: budują stoliki, 
ławeczki, półki, widziałem też dwóch ludzi z dużym, marokańskim dywanem.

3. Obecny system polityczny i ekonomiczny nie zapewnia tych 
praw i stanowi przeszkodę w rozwoju społecznym.

Koło południa, kiedy zaczyna być już naprawdę gorąco pojawiają się turyści. 
Większość z nich z aparatami, kamerami, smartfonami. Zaczyna być to uciąż-
liwe: kilka osób robi mi zdjęcie jak piję wodę, kolejne kilka jak zakręcam butel-
kę i jeszcze tylko jedna Niemka z przyklejonym canonem cierpliwie czeka na 
kolejne działanie. Zapalam papierosa, słyszę trzask migawki, Niemka odcho-
dzi, a ja zaciągam się głęboko.

4. demokracja to władza ludzi (demos – lud, krateo – rządzę). 
A zatem rząd powinien reprezentować lud – reprezentować 
nas. jednak w tym kraju większość klasy politycznej nawet 

nas nie słucha. Politycy powinni reprezentować nasze zdanie, uła-
twiać uczestnictwo obywatelskie i zabezpieczać dobrobyt społe-
czeństwa, a nie bogacić się jego kosztem, odpowiadając jedynie na 
potrzeby wielkich jednostek gospodarczych i trzymając kurczowo 
władzę w systemie „dyktatury partyjnokratycznej”, kierowanej nie-
zmiennie przez te same partie.

Jest biblioteka, jest radiowęzeł, jest cafeteria, stolarnia, pracownia plastyczna, 
punkty info, teatr, grupy dyskusyjne, medytacyjne, polityczne, kuchnia, kino, 
dwie fontanny i cztery wyjścia z metra, jest punkt medyczny rozdający głów-
nie kremy przeciwsłoneczne, jest kiosk z gazetami, są ekipy sprzątające, reiki, 
masaże i malutki namiot aktywistów żądających autonomii dla Zachodniej 
Sahary.
I jest przyczajona w cieniu sąsiednich uliczek policja.
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5. żądza władzy i koncentrowanie jej w rękach mniejszości po-
woduje nierówności, napięcia i niesprawiedliwość społeczną. 
To prowadzi do przemocy, którą odrzucamy. Obecny przesta-

rzały i nienaturalny model ekonomiczny blokuje rozwój społeczny  
i zamyka go w samonapędzającej się spirali, która pozwala na boga-
cenie się tylko garstki ludzi, a resztę wpędza w biedę. Aż do swego 
upadku.

Pojawił się Jean Babtiste z Paryża z wielkim transparentem Escuchad la Ira 
del Pueblo. Palimy skręty i Jean łamanym angielskim opowiada, że poczuł, że 
musi tu być, więc wsiadł rano w pociąg i przyjechał do Madrytu na kilka go-
dzin, i że wieczorem wraca bo jutro ma pracę, i że będzie tu przyjeżdżał co 
weekend. Damian przyjechał z Nowego Jorku, Lisa z Portugalii, Jan z Pragi, 
Eva z Kopenhagi i wszyscy obiecujemy sobie, że wreszcie kiedyś nauczymy się 
hiszpańskiego.

6 celem i jedyną możliwością obecnego systemu jest akumu-
lacja kapitału, kosztem efektywności i dobrobytu społeczeń-
stwa – kosztem zasobów naturalnych i środowiska, generu-

jąc bezrobocie i nieszczęśliwych konsumentów.

Krótki kurs rozstawiania namiotów: blisko siebie, wejściami do środka – tyłem 
do turystów, należy poznać się z sąsiadami i koniecznie wywiesić kartkę no 
photo, dobrze jest skołować dodatkowe plandeki dla ochrony przed słońcem  
i deszczem. Najlepiej mają ci przy fontannach – jest chłodniej i zawsze można 
na szybko się wykąpać. Warto mieć kartony – śpi się na nich wygodniej niż 
na karimacie, a w przypływie refleksji można napisać jakieś hasło i powiesić 

gdzieś obok.

7. większość obywateli to tryby w maszynce do bogacenia się 
mniejszości, która nie zna nawet naszych potrzeb. jesteśmy 
anonimowymi jednostkami, ale bez nas ten system nie móg-

łby istnieć, bo to my pchamy świat do przodu.

Późnym popołudniem, kiedy ludzie kończą pracować, przyjeżdżają na Sol. 
Przywożą różne rzeczy, jedzenie, wodę, książki... Zwykli mieszkańcy Madrytu: 
konduktorzy, kwiaciarki, lekarki, kierowcy... Czytają ulotki, dyskutują, space-
rują po Sol jakby to był zwykły plac, jakby nic się nie działo. Jednak każdego 
wieczora jest już ich tylu, że nie da się spacerować, jest za tłoczno, za duży 
ścisk. Companeros przynoszą megafony i każdy kto chce może powiedzieć 
wszystkim co myśli.
I mówią: starzy, młodzi, kobiety i mężczyźni. Mówią, że są zmęczeni. Mówią, 
że czują się oszukani. Mówią, że to był kiedyś ich kraj. I że chcą zmian.

8. jeśli jako społeczeństwo nauczymy się nie powierzać naszej 
przyszłości abstrakcyjnej rentowności ekonomicznej, która 
nigdy nie przynosi korzyści większości, będziemy mogli wy-

eliminować nadużycia i braki, z którymi spotykamy się na co dzień.

Dobrą cechą obozowania na ulicy jest to, ze można nocą czytać książki w na-
miocie bez latarki. Mam wrażenie, że madryckie latarnie świecą wyjątkowo 
jasno. A Eva maluje przed namiotem na kartonie: THE MOON THE SKY 
AND THE SOL.

9. Potrzebna jest Rewolucja Etyczna. Uznaliśmy kapitał za 
wartość nadrzędną nad ludzkim życiem. czas wreszcie, aby 
to kapitał służył ludziom. jesteśmy ludźmi, nie towarami. 

Nasze życie to nie tylko to, co kupujemy, dlaczego kupujemy i od kogo 
kupujemy.

w związku z wszystkim powyżej, jestem oburzony.
jestem przekonany, że mogę to zmienić.
jestem przekonany, że mogę pomóc.
wiem, że razem możemy.
chodź z nami. To twoje prawo.

Plac Puerta del Sol, Madryt, fot. Kolektyw 12 Plemion
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jesteśmy za bardzo przywiązani do zdobywania wiedzy nie pop-
arteGo bezpośrednim doświadczeniem. mówią nam, że jest tak 
i tak, i to przyjmujemy. w wielu przypadkach tworzy to rzeczy-
wistość bardzo podatną na manipulacje. dla mnie doświadczyć 
miasta oznacza stworzyć jeGo własną mapę. z pau fausem, arty-

stą i architektem z barcelony, rozmawia kaja pawełek

działanie i doświadczanie

kuchennyMi drzwiaMi

w c h O d z ą c

d o
miastaTaller de Juegos/Playground Workshop (Buenos Aires, Argentina) – 2010

Building a playground with the local community and the local schools

Kraków-Kraków (Krákow, Poland) – 2011
Entering the city walking from Balice Airport to Glowny Train Station
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Skąd twoje zainteresowanie dla wchodzenia do miasta „kuchennymi drzwiami”?

Teraz myślę, że miejski backstage to jednak nie kuchnia, to trochę tak jakby 
zaglądać na zaplecze i zobaczyć coś bardziej surowego, bardziej prawdziwe-
go. Tak jak w teatrze, w którym i tak wszystko jest skonstruowane, ale kiedy 
zagląda się za kulisy, widać kable w nieładzie, drugą stronę dekoracji. Moje 
zainteresowanie wynika z ciekawości, a zaczęło się od codziennych, 45-minu-
towych podróży koleją do pracy poza Barcelonę, podczas których obserwowa-
łem krajobraz, który mnie zaciekawił. Zastanawiałem się, jakby to było przejść 
przez tę przestrzeń. Miałem wrażenie, że dzięki temu uzyskam nowe infor-
macje, że doświadczenie podróżowania w tej przestrzeni zostanie wyjaśnione 
dzięki przejściu przez nią. Może nie chciałem, żeby ten codzienny krajobraz 
pozostawał tak anonimowy – widziałem go dzień w dzień przez trzy lata. To 
było trochę tak, jakby siedzieć codziennie koło tej samej osoby w pociągu, aż 
któregoś dnia pytasz ją w końcu jak ma na imię.

Sprawiało to teatralne wrażenie, jak w momencie, gdy zagląda się za kulisy, żeby 

zobaczyć, jak rzeczy są zrobione?

Tak, ale zapewne nie każdy tak to odczuwa, jest wiele różnych skrajów miast na 
świecie. Jestem z Barcelony i studiowałem architekturę, mieszkałem w Barce-
lonie w bardzo szczególnym czasie, kiedy trwały igrzyska olimpijskie. W 1992 
roku miałem 18 lat, miasto się zmieniało, odnosiło sukcesy, wszyscy o nim mó-
wili, publikowano o nim książki, na całym świecie na uniwersytetach dysku-
towano o tym mieście. To było z jednej strony bardzo dobre, ale jednocześnie 
zdałem sobie sprawę, że to jest wielka scena, fasada miasta, które zadaje sobie 
wiele trudu, by była ona zadbana i miła, piękna i turystyczna. I kiedy naraz wi-
dzisz pośród tego wszystkiego sytuację miejskiego zaplecza, oddychasz wresz-
cie z ulgą i myślisz: dziękuję! wreszcie coś prawdziwego! Scenariusze miast 
stały się tak sztuczne, że odczuwamy ulgę w krajobrazie zaplecza. Bardzo po-
trzebuję doświadczenia oglądania rzeczy nie dokończonych, powstałych nie 
w wyniku ścisłych prawnych regulacji, nie wykonanych przez jakąś gwiazdę 
architektury, z minimum detalu. Może gdybym mieszkał w miejscu, gdzie 
wszyscy są brudni i wszystko jest zapleczem, szukałbym dla odmiany czegoś 
odwrotnego, więc nie twierdzę, że jedna z tych opcji jest lepsza a druga gorsza 
– ale chodzi o pewną równowagę.

Także o ucieczkę od hegemonii i kontroli?

Raczej o rzeczy nie skończone. Rzeczy niedokończone tworzą obraz zmar-
ginalizowania – często smutny, budzący lęk, bardzo pesymistyczny. Kiedy 
patrzysz na te części miasta, myślisz sobie, że kryją się tam kwestie trudne 
do rozwiązania. Ale miejsca niedokończone umożliwiają przynajmniej wy-
obrażanie sobie tego, jak by mogło być, co się stało, jaka jest ich historia, co 
się nie wydarzyło. Kiedy wchodzisz do idealnej białej przestrzeni czujesz po 
prostu, ze można usiąść, nie ma żadnej interakcji. Tego rodzaju zaplecze jest 
tez powiązane z dialogiem. Kiedy podróżuje się do Ameryki Południowej to 
niedokończony czy też raczej ciągle zmieniający się krajobraz domów bu-
dowanych jeden na drugim, który wygląda inaczej rano, inaczej wieczorem, 
inaczej w niedziele być może powoduje większe aktywizowanie spojrzenia. 

Nie jesteś wyłącznie biernym, leniwym użytkownikiem oczekującym, że 
wszystko będzie idealne.

Mówiłeś także o tym, ze pewne trasy nas aktywizują, wymagają od nas większej 

uwagi w doświadczeniu bycia tu i teraz. Nie myślisz wtedy o wszystkim innym, 

codziennych sprawach, twoja głowa nie wykonuje tych wszystkich mentalnych 

podróży poza dane miejsce, ale także nie medytujesz – skupiasz się wyłącznie 

bardzo mocno na danym momencie. Podczas naszej krakowskiej wycieczki były 

momenty, w których czułam wyraźnie, że musimy się skupić na nowo, odnaleźć 

drogę, podejmować decyzje, wybierać ścieżki albo je wyznaczać od początku. To 

były momenty, w których czujesz się bardzo wewnątrz tego doświadczenia.

Nasz spacer w Krakowie był dobry, ale może też trochę za łatwy... Posiadanie 
mapy nie jest zawsze dobrym pomysłem, no, ale faktycznie miejscami bardzo 
jej potrzebowaliśmy. Poruszamy się po mieście ze świadomością znanej drogi, 
wiemy dokąd idziemy, nie ma aż tak wielu nieprzewidywalnych sytuacji, wie-
my właściwie wszystko. Wyście poza tę codzienną rutynę, drogę do pracy, itp. 
daje możliwość zobaczenia miasta takim, jakiego nie widzimy go nigdy. Może-
my oczywiście pojechać sto kilometrów za Kraków na weekendową wyciecz-
kę, ale równie dobrze możemy pójść w nieznane części miasta – nieznane dla 
ciebie, bo oczywiście przecież mieszkają tam jacyś ludzie. Nie chodzi o wyjazd, 
przerwę, ani o poruszanie się po miejscu, w którym jesteś w stanie wszystko 
przewidzieć. Chodzi o doświadczenie prawdziwego podróżnika, kogoś, kto 
wychodzi ze swojej codziennej sytuacji.

Traktujesz strategię poruszania się pieszo, spacerowania bardziej jako narzę-

dzie budowania wiedzy czy doświadczenie?

Obydwa wymiary są istotne. Wydaje mi się, że za bardzo jesteśmy przywią-
zani do zdobywania wiedzy nie popartego bezpośrednim doświadczeniem. 
Nauczyciele mówią nam, że jest tak i tak, i to przyjmujemy. O wielu rzeczach 
wiemy, bo po prostu ktoś nam o nich powiedział. W wielu przypadkach tworzy 
to rzeczywistość bardzo podatną na manipulacje, sposób w jaki objaśnia się hi-
storię, itd. Dla mnie doświadczyć miasta oznacza stworzyć jego własną mapę. 
Klasycznym przykładem jest pewna dzielnica w Barcelonie, tradycyjnie uzna-
wana za niebezpieczną. Jeśli zapytać ludzi, czy ta część miasta jest niebezpiecz-
na, 99 procent powie: tak, jest bardzo niebezpieczna! A kiedy ich zapytasz, czy 
kiedykolwiek tam byli, 99 procent powie: Nie, nigdy. – No dobrze, to skąd to 
wiesz? – Wszyscy to wiedzą.

Tak tworzą się też wszystkie miejskie mity...

Tak. Mówię więc: chodźmy do tej niebezpiecznej dzielnicy, i zobaczymy. Je-
żeli będzie niebezpiecznie, powiem, tak, to prawda, jest tam niebezpiecznie. 
Oczywiście, nie jestem w stanie tego uogólnić, moje doświadczenie to będą 
trzy godziny spędzone w tym miejscu jednego dnia. Na koniec będę mógł po-
wiedzieć, że tego dnia, kiedy tam byłem, w tym czasie było tak, że kiedy wyjęli-
śmy aparaty, jacyś ludzie podeszli i powiedzieli żebyśmy uważali, inni mówili, 
żebyśmy zrobili im zdjęcie, w niektórych miejscach czuliśmy, ze nie jesteśmy 
we właściwym miejscu pośród rozwalających się domów, gdzie indziej zapra-
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szano nas do środka, ktoś grał na gitarze, śpiewał i tańczył dla nas. Teraz, kiedy 
przejeżdżam koło takiego miejsca pociągiem czy autostradą – bo to są tego 
typu miejsca – myślę właśnie o tym doświadczeniu. To jest bardzo subiektyw-
na wiedza, która nie nadaje się do przewodnika po mieście – bo to zdarzyło 
się właśnie mnie, być może ktoś inny będzie mieć całkiem inne doświadczenie, 
ale to moja własna wiedza. Lubię poznawać miasto poprzez własne przeżycia. 
Idea polega na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, a nie pamiętanie 
czy powtarzanie tego, co ktoś już powiedział.

Dotyczy to także architektury i miasta poznawanych przez działanie – wobec 

nieprzewidywalności scenariusza miasta, z którym nawet sztuka z trudem może 

się mierzyć. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, i to będzie coś jednorazowego za 

każdym razem, nie do dokładnego powtórzenia. Chociażby dlatego, że ty sam 

nie będziesz już taki sam – nie będziesz w takim samym nastroju, pogoda będzie 

inna – już nawet w warstwie tych najbardziej ogólnych, banalnych uwarunko-

wań wszystko jest zmienne, a ich konstelacje to kolejne warianty, za każdym 

razem choć minimalnie inne. Chodzi więc o ten performance, który wykonujesz 

ty i inni ludzie, o ten wspólnie kreowany teatr – mimo że to rzeczywistość – ko-

lektywnie i indywidualnie tworzoną przestrzeń.

Wiemy, że nawet jeśli próbujemy organizować i kontrolować pewne elemen-
ty, miasto z natury jest totalnie dzikie. Chyba że wprowadzony zostanie stan 
wojenny – który jest bardzo czytelnym przykładem jak można kontrolować 
miasto – czyli opróżniając ulice. Ale nawet wtedy, przy dzisiejszej technologii 
jesteśmy w stanie się komunikować, organizować i przygotować – stąd oczywi-
ste jest np. zamknięcie dostępu do Internetu. Stan taki zresztą nie może trwać 
długo, tak czy inaczej. Każdy, kto sprawuje władzę nad miastem, musi sobie 
zdawać sprawę, że to jest dzikie zwierzę, którego nie da się udomowić. Ujmując 
to bardzo radykalnie – nigdy nie wiesz, kto może mieć bombę w kieszeni, więc 
musimy z tym jakoś żyć.
Bardzo ważne jest zrozumieć, że miejsce należy do nas – i że możemy je wy-
korzystywać, tak jak chcemy. Nie musimy być wyłącznie posłusznymi obywa-
telami, miasto jest nasze, należy do nas tak samo, jak do innych. Oczywiście, 
czasami musimy być wystarczająco sprytni, by nikt nas nie zobaczył, ale każdy 
zna różne sposoby.
A wracając do performance’u – wystarczy czasem nieznacznie zmienić per-
spektywę, by wszystko stało się performatywne. Jeżeli naraz zaczniesz iść do 
tyłu, albo staniesz bez ruchu pośrodku tłumu pędzącego w podziemiach metra 
– wszystko się zmieni. Można to oczywiście eskalować – np. tańcząc pośrod-
ku ulicy, ale tak naprawdę chodzi o wyjście, choć nieznaczne, poza ustalone 
ramy.

Kiedy weszliśmy niepostrzeżenie do miasta w Krakowie, naraz bloki wydały 

nam się równie egzotyczne jak dzika natura, bociany i bażanty, które widzieli-

śmy wcześniej po drodze. Nie znaleźliśmy się tam nagle, tak jak miałoby to miej-

sce gdybyśmy przyjechali choćby samochodem z centrum, przyszliśmy skądś, 

z zewnątrz, i to trwało w określonym czasie. I naraz wszystko nabrało innego 

wymiaru, nawet dla kogoś, kto zna kontekst lokalny.

Tak, to ma charakter liniowego doświadczenia.

Pamiętasz tych ludzi, którzy z totalnym zdumieniem obserwowali jak robimy 

zdjęcia garażom pytając siebie nawzajem, czemu to fotografujemy? Był w tym 

niemal niepokój i lęk, rodzaj przeświadczenia, że fotografujemy niewłaściwe 

miejsca. Wydało mi się to uderzające i charakterystyczne dla Krakowa jako 

miasta coraz bardziej konstruowanego wokół pewnych konkretnych obrazów, 

speraparowanych dla turystów. Mieszkańcy jakby sami wtórnie je przyswoili 

jako „Kraków” – ten, który należy pokazywać i fotografować. Podział na front 

i backstage wydaje się tu wyjątkowo silny. Jednocześnie miałam dokładnie to 

uczucie, o którym mówiłeś – jak to dobrze, że są tu tez takie miejsca i toczy się 

normalne życie.

Jeśli chodzi o ikony miasta – co dotyczy wielu turystycznych miast na świecie 
– ogromny wysiłek jest wkładany w upraszczanie miasta i tworzenia z nie-
go łatwo przyswajalnego produktu. Stąd koncepcje typu „Kraków w trzy dni”, 
może jest nawet „Kraków w 12 godzin”. Ktoś wybiera piękne, zadbane miejsca, 
przygotowuje doświadczenie – a reszta staje się zapleczem, nie mieszcząc się  
w głównym scenariuszu. Faktem też jest ze zwykli mieszkańcy żyjący obok 
tego zaczynają to przyswajać i rozpoznawać, na zasadzie przyjeżdżasz do Kra-
kowa? Nie, no nie pokażę ci przecież gdzie jem śniadanie, albo gdzie moje 
dzieci chodzą do szkoły. Musisz zobaczyć Rynek i kościół Mariacki! Miejsca, 
do których może zresztą nigdy nie chodzę i pokazuję je jedynie turystom. Cza-
sem to spojrzenie z zewnątrz może być wręcz traktowane jako inwazyjne – 
czemu robisz mi zdjęcia, co jest ze mną nie tak? Ale zdarzają się tez bardzo 
przyjazne momenty, kiedy mieszkańcy chętnie opowiadają komuś autentycz-
nie zainteresowanemu o miejscu, w którym żyją i które znają.

Z drugiej strony można spojrzeć na to także jako na podział pomiędzy miastem 

oficjalnym i nieoficjalnym. Ludzie być może starają się zachować swoją nor-

malność życia i delegować całą tę turystyczną część do historycznego centrum, 

zrzucić na nie funkcje reprezentacyjne, oddać przyjezdnym cały ten park tema-

tyczny, a samemu zachować inne atuty: niższe ceny, niższe czynsze, wygodę 

zwykłego życia. 

Jest tu wiele wątków – te miejsca należą także do wspólnej historii, są ważne 
z wielu względów: zabytki, architekturę, etc. Kiedy w Krakowie powstaje eco-
bus, to ktoś go wymyślił w jakimś dziale marketingu.

Jak ghetto tours...

Albo communist tours. Myślę znowu, że chodzi tu o uproszczenie miasta, tak, 
by było łatwe do skonsumowania, by łatwo je było zaprezentować na dwóch 
stronach w jakimś folderze tanich linii lotniczych pod tytułem „Kraków, naj-
wspanialsze miasto”, etc.. Wszystkie te miasta walczą o swoją unikalność, ale 
ostatecznie stają się nawzajem swoimi kopiami, ponieważ zamieniają się w pu-
ste parki rozrywki. I znowu ten rodzaj reprezentacji zostaje uwewnętrzniony, 
podobnie jak powszechna wiedza typu „nie idź tam, tam jest niebezpiecznie!”. 
Szczególnie turyści słyszą wiele takich ostrzeżeń.
Ludzie kształtują koncepcję własnego miasta poprzez interpretacje kogoś in-
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nego. To smutne, wydaje mi się, że chodzi o to, by mieć swoją własną, subiek-
tywną interpretację. Jestem w danym miejscu jednego dnia, jestem szczęśliwy, 
rozmawiam z ludźmi i oni rozmawiają ze mną. Innego dnia nie mam ochoty 
mówić do nikogo, nikt się do mnie nie odzywa i to miejsce wydaje mi się ok-
ropne – tylko i wyłącznie dlatego, że danego dnia czułem się tak, a nie inaczej. 
Albo najzwyczajniej w świecie padało. Powinniśmy zwalczać totalne, uogól-
niające deklaracje, a sposobem na to jest stwierdzenie: moje doświadczenie 
było takie.
Stare centra społeczne miast stają się coraz bardziej ikonami turyzmu, a lo-
kalni mieszkańcy nie spotykają się już tam. Pojawiają się jednak nowe centra 
– kolo nowego osiedla powstaje centrum handlowe i to jest nowe centrum spo-
łeczne. Mamy wiele negatywnych skojarzeń z tymi miejscami, ale wiele z nich 
stało się bardzo silnymi ośrodkami życia społecznego, oczywiście związanego 
z konsumpcją, ale w wielu miastach parkingi czy stacje benzynowe to miejsca 
spotkań dla młodzieży, której nikt nie będzie niepokoił. I tak jak kiedyś był 
to rynek miasta, tak teraz jest to stacja benzynowa, całodobowy sklep i pusty 
parking – tego rodzaju mapy są także możliwe.

W Australii (a pewnie i w Polsce) w małych miasteczkach ludzie spotykają się  

w alejkach supermarketu i tam plotkują, dyskutują – ponieważ tradycyjnej ago-

ry, otwartego miejsca spotkań już nie ma.

Oczywiście. Albo tak jak w przypadku tego metalowego czegoś, co widzieliśmy 
w Krakowie…

???

Gdzie się czyści... Taka metalowa struktura... Mówiłaś, że to punkt spotkań...

Trzepak!

Takie miejsca służą spotkaniom, podobnie jak kiedyś budki telefoniczne. Lu-
dzie wychodzili zadzwonić do rodziny i tam się spotykali. W Hiszpanii mamy 
teraz wiele call centers, gdzie imigranci mogą taniej telefonować – i oczywiście 
stały się one miejscami spotkań dla tych wspólnot.

Jak wyglądało twoje doświadczenie w projektach pieszych wycieczek wokół 

Barcelony? Mówiłeś o tym, jak trudno było je zdokumentować i później pokazać 

osobom, które w nich nie uczestniczyły.

Trudności z dokumentacją są wspólne wszystkim tego typu projektom. Pod-
czas ostatniego projektu chodziliśmy wokół miasta przez osiem dni, co znacz-
nie wydłużyło doświadczenie. Nie nocowaliśmy jednak w plenerze, ale wra-
caliśmy do domu. Działo się to w ramach wystawy, więc musieliśmy później 
wyjaśnić w jakiś sposób całą koncepcję i działanie. Myślę, że to jest bardzo 
osobiste doświadczenie – ludzie uczestniczą w nim z różnych względów. Kie-
dy w nim uczestniczymy staramy się nie myśleć o tym, w jaki sposób później 
je wyjaśnimy, jakie zdjęcia robimy, staramy się być zrelaksowani jak tylko to 
możliwe i cieszyć się z samego doświadczenia. W tym wypadku zdecydo-
waliśmy się opublikować książkę. Potem, kiedy oglądaliśmy dokumentację  
w postaci trzech tysięcy zdjęć, musieliśmy wybrać trzysta i zdecydowaliśmy, że 

skupimy się na obecności ludzi w pejzażu – i zamiast zdjęcia pięknego drzewa 
pokażemy raczej krzesło, które stoi obok – rodzaj ludzkich śladów, odcisków 
na ziemi. Jednak kiedy później patrzysz na całą tę dokumentację, zdajesz sobie 
sprawę, że to jedynie ułamek doświadczenia, i że najważniejsze było przejść tą 
drogę. Dotyczy to uproszczeń, jakie stosujemy – jesteśmy przyzwyczajeni do 
tego, że o miejscu możemy opowiedzieć za pomocą dwóch czy trzech zdjęć 
i krótkiego tekstu, np. jaki jest Kraków. Jak w przewodniku turystycznym – 
gdzie jest wszystko, czego potrzebujesz – zdjęcia, mapy, tekst. W przypad-
ku subiektywnego doświadczenia, musisz po prostu przyjąć, że nie będziesz  
w stanie go wyjaśnić – bo to oznaczałoby jego uproszczenie.
Wybierasz więc dwa czy trzy zdjęcia, które pomogą innym zrozumieć, co się 
zdarzyło, ale esencją , która nigdy nie znajdzie się w przestrzeni instytucji sztu-
ki, pozostaje doświadczenie. Kiedy ktoś podróżuje przez pół roku w Ameryce 
Południowej a ktoś inny go pyta: jak było, opowiedz mi o tym, chcę wszystko 
wiedzieć – to jest bardzo trudne, bo co można powiedzieć? Czasami było za-
bawnie, czasami smutno. Czasami było interesująco, czasami nudno, czasem 
nie chciałem nic robić, a czasem byłem towarzyski – tylko ty wiesz, jak to wy-
glądało. Kiedy ktoś to wszystko organizuje i wyjaśnia, ten budynek był zbudo-
wany wtedy i wtedy, tu zdarzyło się to i to, itd. traci to ten wymiar.

Mógłbyś opowiedzieć o akcji, podczas której szliście przez pięć dni do Barcelony?

Weszliśmy równocześnie do miasta z pięciu różnych stron, trochę jak w akcji 
wojskowej. Podobnie jak w Krakowie, musieliśmy pokonać różne przeszkody 
charakterystyczne dla początku miasta. Wchodząc z zewnątrz do środka, po 
pokonaniu tych przeszkód naraz znajdujesz się w mieście, gdzie są ulice, czeka 
się na zielone światło, etc. Ciekawe w tym projekcie było to, że działaliśmy sy-
multanicznie jako grupa – na końcu mieliśmy ustalony punkt spotkania.

Czy ten aspekt grupowy ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie?

Przez długi czas funkcjonowaliśmy jako grupa Osservatorio Nomade Stalker. 
Teraz jesteśmy bardziej rozproszeni, ale zawsze ciekawie jest pracować w gru-
pie, bo widać jak rozbieżne są nasze zainteresowania i motywacje. Niektórzy 
są mocniej zainteresowani udaniem się do miejsc, w których lokalnie istnieje 
jakiś problem, który wymaga i skupienia uwagi, inni pamiętają, że to miejsce 
kiedyś wyglądało inaczej i interesuje ich zaszła zmiana, a innych po prostu 
interesuje inna perspektywa spojrzenia na miasto.
Chodzenie po mieście jest czasami po prostu przygodą. To, co robimy można 
też jednak uznać za próbę pokazania różnych praktyk czy sposobów patrze-
nia na miasto, ukazywania innych sposobów życia ludzi, czasem cieszących 
się wolnością, jaką daje bycie na granicy miasta/poza miastem, innym razem 
cierpiących z powodu bycia poza centrum. Życie na zapleczu wiąże się z groź-
bą wielu niesprawiedliwości – bo nikogo nie obchodzi. W wielu przypadkach 
zaglądanie za kulisy miasta oznacza więc z chęć niesienia pomocy, ale bywa też 
po prostu strategią określonego doświadczenia. Moje ostatnie projekty łączą 
się z tym drugim podejściem, tak jak miało to miejsce w Krakowie. Bywało 
też oczywiście tak, że chciałem odkrywać dane miejsce, zostać w nim dłużej, 
pracować z ludźmi na miejscu. To są dwa różne podejścia, być może częściowo 
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sprzeczne, ale mogą tez współistnieć.
Na ile strategie sytuacjonistów były dla ciebie istotne?

Krajobraz miejski zmienia nas w zombie wobec natłoku informacji i komuni-
katów, którymi jesteśmy zarzucani w mieście, ilości ludzi, którzy chcą przyciąg-
nąć uwagę choćby swoim wyglądem. W którymś momencie trzeba po prostu 
zamknąć oczy i iść, bo mamy swoje sprawy i rzeczy do załatwienia. Z drugiej 
strony, to wyalienowanie jest bardzo podatne na manipulację komercyjną  
i polityczną. Sytuacjoniści byli krytyczni z perspektywy politycznej – i chodziło 
im właśnie o zakwestionowanie narzuconych sposobów użytkowania miasta, 
i zaproponowanie innych strategii. Wcześniej, jak w przypadku Baudelaire’a  
i figury flaneura, chodziło bardziej o fascynację nadchodzącym nowoczesnym 
miastem oglądanego z perspektywy outsidera, który wycofał się o krok. U sy-
tuacjonistów było to raczej wyjście naprzeciw, tak jak idzie się pod wiatr.

Powiedziałeś bardzo interesującą rzecz o krajobrazie miast czy dzielnic nie-

formalnych, faveli, shanty towns – że obraz, który tworzą jest znakiem życia, 

ciągłej transformacji, niedokończenia wynikającego z procesu życiowego, który 

trwa tam nieustannie. Mógłbyś powiedzieć cos więcej o autokonstrukcji jako 

strategii?

Zwykliśmy uznawać urbanistykę za praktykę konsolidacji – ktoś przychodzi  
i decyduje: to będzie park, to będzie blok mieszkalny, to będzie plac, na którym 
wszyscy będą się spotykać – i oczywiście czasem to jest konieczne. To, co mnie 
interesuje w powstawaniu nowych budynków, to nie sam budynek, który po-
winien być po prostu dobry, ale to, co dzieje się później – postarchitektoniczne 
sytuacje. Kiedy budynek jest skończony, wprowadzają się ludzie i zaczynają 
się przyzwyczajać do nowego miejsca, zaczynają je zmieniać. W świecie za-
chodnim jest to trudne, bo istnieje wiele regulacji choćby co do typu okien, 
zmieniania układu ścian, itd., na wszystko trzeba mieć pozwolenie – ale ludzie 
i tak to robią, choćby poprzez umieszczenie kwiatów na balkonach. Budynek 
przyzwyczaja się do ludzi, a ludzie do budynku. Wykształcają się relacje po-
między mieszkańcami wewnątrz budynku, sąsiadami. Interesuje mnie, w jaki 
sposób ludzie zużywają architekturę. Jeśli nie istnieje żadna gotowa struktu-
ra kiedy ludzie się wprowadzają – czyli w wypadku gdy żyją, i budują jedno-
cześnie, ich domy stają się akumulacją biegu życia. Kiedy pojawiają się dzieci, 
powstaje nowe piętro, kiedy wprowadza się przyjaciel, powstaje inne piętro, 
kiedy zarobią pieniądze, malują fasadę, itd. Istnieje tu bardzo czytelna relacja 
pomiędzy użytkownikiem a domem, który staje się żywym obiektem. To po-
kazuje, jak autonomiczni mogą być ludzie, i w jaki sposób można uwidaczniać 
zmiany. Wiemy, że za tymi monotonnymi fasadami, które wyglądają identycz-
nie – jak np. w Warszawie – istnieje zróżnicowane życie. Za tymi 25 oknami, 
które wyglądają tak samo istnieje 25 różnych historii życia, i jeśli budynek ma 
sto lat, istnieje tam wiele kolejnych generacji życia. W przypadku praktyki au-
tokonstrukcji widzisz to wyraźniej, to jest bardziej uczciwe. Oczywiście, jeśli 
chodzi o favele w Ameryce Poludniowej, trzeba być bardzo ostrożnym, bo ich 
istnienie najczęściej związane jest to z trudnymi sytuacjami życiowymi, ale 
jednocześnie jest tez duża duma związana z faktem zbudowania domu włas-
nymi rękami, być może nawet chodnik na ulicy został własnoręcznie położony 

razem z sąsiadami. Istnieje więc relacja z miejscem, której na przykład ja nie 
mam – wszystko, co sam zrobiłem w moim domu, to pomalowałem ściany  
i coś na nich powiesiłem. Inaczej jest, kiedy możesz wskazać na dowolny ele-
ment domu i powiedzieć: to okno jest stąd i stąd, te drzwi kupiłem, tę podłogę 
kładłem razem z moim bratem, to zrobił mój ojciec, ten kawałek zrobiliśmy 
wszyscy razem z kamieni, które przynieśliśmy ze wzgórza itd. Nie chcę wcho-
dzić w zbyt poetyckie opisy, ale to dotyczy bardzo praktycznej strony – oni 
mają po prostu bardzo silną relację ze strukturą domu. Te budynki są perma-
nentnie niedokończone, z jednej strony ze względów finansowych, z drugiej 
– ponieważ wszystko się zmienia i nie ma sensu ich kończyć jeśli za chwilę 
sytuacja wymagać będzie innej przestrzeni życiowej. Stale utrzymujący się za-
pach świeżej farby jest charakterystyczny – bo wszystko się zmienia, krajobraz 
się zmienia, za dziesięć, dwadzieścia lat będzie wyglądać kompletnie inaczej. 
Te zmiany w przypadku tradycyjnych miast są ukryte za fasadami, ale prze-
cież także zachodzą, bieg życia się zmienia, te przemiany są wpisane w miejski 
pejzaż. Wydaje mi się ważne, żeby planować miasto nie z poziomu widoku  
z lotu ptaka, ale z poziomu ziemi, ulicy, tak jak je widzimy chodząc jego uli-
cami.
I to nie jest tak, że tu jest jakiś park, jakieś osiedle, etc. – to jest o wiele więcej, 
tak jak o wiele więcej kryje się za niby jednakowymi oknami danego budyn-
ku. Autokonstrukcja, która wykorzystywaliśmy w kilku projektach, jest istotna 
również nie tylko jako własnoręczna budowa, ale także jako proces, podczas 
którego podejmujesz decyzje o tym, co chcesz zbudować – i to jest proces od-
wrotny do sposobu, w jaki pracujemy jako architekci. Bardzo spodobało mi 
się zdanie, które usłyszałem od kogoś w Chile: dom nie został zaprojektowany, 
dom się zrobił. Nie można przewidzieć z góry życia, które będzie się tam roz-
grywało, ale można reagować na to, co się zdarzy.

PAU FAUS 

(ur. 1974) – architekt i artysta wizualny, który bada zarówno fizyczne, jak i emocjonalne współczesne for-

my życia miejskiego, w celu zaktywizowania autonomicznych i subiektywnych interpretacji zachowań 

w mieście. W swoich pracach wykorzystuje lokalnie stosowane sposoby działania, ponieważ jest prze-

konany, że jedynie za pomocą wiedzy o codziennych praktykach życiowych (z zawartymi w ich formami 

świadomego lub nieświadomego oporu) można zrozumieć unikalne cechy szczególne każdego miasta. 

Swoje doświadczenie architektoniczne w sferze artystycznej przekłada na tymczasowe i stałe instala-

cje, oparte na procesualnych metodologiach i praktykach autokonstrukcji. Jest autorem wielu projek-

tów i warsztatów w Europie i Ameryce Południowej. Ukończył architekturę w Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona, wykładał architekturę w Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Val-

lés w Sant Cugat del Vallès (2010), był także członkiem interdisciplinarnej grupy badawczej Osservatorio 

Nomade/Stalker (2005-2010). Dotychczas zrealizowane projekty to m.in. We Can Xalant – laboratorium 

nomadycznej architektury i autokonstrukcji, zastosowane w celu reinterpretacji pawilonu Tadashiego 

Kawamaty znajdującego się na dziedzińcu w centrum sztuki w Madrycie oraz budowa mobilnej jednost-

ki jako pawilonu galerii; Taller de Juegos – warsztaty na placach zabaw przeprowadzone we współpra-

cy z różnymi instytucjami i lokalnymi społecznościami w dzielnicy Luis PiedraBuena w Buenos Aires; 

projekt Canòdrom w Barcelonie, badający relacje między istniejącą, już historyczną, modernistyczną 

architekturą a współczesnym miastem. Obecnie przebywa w Warszawie na rezydencji air-laboratory 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. www.paufaus.net
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FachO
wcy

eXyzt to 20-osobowy francuski kolektyw. każde ich przedsię-
wzięcie ma charakter ulotny i przyjmuje formę instalacji tym-
czasowej. w warszawie na zaproszenie vlepvnetu zatrzymali 
się na placu na rozdrożu, Gdzie w miejscu fontanny wybudowa-
li ufo (skrót od uneXpected fountain ocupation – nieoczekiwa-
na okupacja fontanny), obiekt przypominający spodek latający, 
w którym na lato przyGotowano boGaty proGram kulturalny. 
z liderem eXyzt, nicolasem henninGerem i kuratorką projektu 

Ufo, ewą rudnicką, rozmawia piotr kowalczyk

działania miejskie

z superMOcaMi

Warszawa UFO, fot: materiały EXYZT

City Island, fot. Aranzazu Fernandez

Southwark Lido London 2008, fot. Brice Pelleschi
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EXYZT powstało w 2002 roku. Jak ewoluowała formuła kolektywu?

N: EXYZT było w pewnym sensie przedłużeniem naszej paryskiej szkoły.  
W École Nationale Supérieure D’architecture de Paris-La Villette nauczono 
nas, żeby nie traktować szkoły architektury jak wyroczni. Żeby zaangażować się  
w świat fizyczny, doświadczyć go najpierw a nie zaczynać od pracy na papierze.
Nie chcieliśmy więc robić „normalnej” architektury, zamykać się w biurze ar-
chitektonicznym. Zaczynaliśmy od okupowania przestrzeni. Zawsze chodziło 
nam o jej zrozumienie i wytworzenie w niej interakcji – z sąsiedztwem, przy-
rodą, ludźmi.

Jak wygląda praca kolektywu i przygotowania do kolejnych projektów?

N: Nie zarabiamy nad tym zbyt wiele pieniędzy. Jest to organizacja non profit, 
nie ma ciśnienia ekonomicznego, wszyscy biorący w tym udział muszą mieć 
swoją pracę. Każdy projekt ma jednego lub dwóch liderów, którzy są główny-
mi punktami kontaktu z naszymi partnerami. A więc liderzy jadą do miasta,  
w którym ma się zdarzyć dany projekt, wracają, wymyślają design i proponują 
całą otoczkę danego projektu. Spotykamy się potem co miesiąc, dogrywając 
kolejne szczegóły. A nie jest to wcale łatwe. Każdy w kolektywie jest freelan-
cerem i nasze zajęcia są bardzo nieregularne. Staramy się jednak co miesiąc 
przeprowadzić burzę mózgów i nadawać projektowi kolejnych szczegółów.

Jaki charakter mają wasze działania?

N: Nie traktujemy naszej akcji jako wydarzenia artystycznego. Nie jesteśmy ar-
tystami. EXYZT to raczej sieć specjalistów z pewnymi supermocami – od ar-
chitektów przez muzyków po np. rzemieślników, stolarzy, którzy stale z nami 
współpracują. Nasza grupa ma pewien stały trzon, ale do każdego projektu dołą-
czają nowi ludzie. Członkowie kolektywu posiadają różne umiejętności, którymi 
chętnie się dzielimy. Chcemy pokazać, że można tworzyć wydarzenia i sytuacje, 
które nie dzieją się pod egidą firmy czy działalności komercyjnej. Myślę, że to 
bardziej wartościowe niż rzeczy, które dzieją się w profesjonalnym studio archi-
tektonicznym. Oczywiście wszyscy tutaj mamy za sobą praktykę artystyczną, ar-
chitektoniczną, pracowaliśmy na potrzeby kina czy dla artystów, braliśmy udział 
w Biennale w Wenecji 2006, mamy bardzo bogate doświadczenia. EXYZT to 
grupa pasjonatów. Jesteśmy jednocześnie bardzo uporządkowani. Może nasza 
praca stolarska nie jest najbardziej ekscytująca na świecie, ale robimy to z pasją.
Jesteśmy szczęśliwi, że nie musimy pracować w biurze albo w pracowni, war-
sztacie, tylko to dzieje się w przestrzeni publicznej, gdzie dokonujemy pewnych 
zakłóceń, prowokacji, połączeń, komunikacji. Musimy znać się na architektu-
rze, stolarce, hydraulice, podstawach bezpieczeństwa, elektryce. Mamy swoją 
etykę w pracy, która wynika z tego, że wszystko przy budowie UFO działo się 
publicznie. Na pewne rzeczy nie mogliśmy sobie pozwolić, np. na chaos. My-
ślę, że profesjonaliści zajmujący budownictwem mogliby uczyć się od nas team
-buildingu i tego, jak wykorzystać maksimum zasobów.

Ewa, co spowodowało, że zaprosiłaś EXYZT do Warszawy?

E: Kończyliśmy tę samą architektoniczną uczelnię, mieliśmy nawet tych sa-
mych profesorów, myślę, że zostaliśmy ukształtowani w podobnym sposobie 

myślenia. Nie lubię inwestowania dużej 
ilości energii i pieniędzy na coś, co wy-
maga prostych rozwiązań, przyziemnej 
wiedzy i umiejętności. Wiedziałam, że ich 
projekt będzie zrobiony z dużą dozą wraż-
liwości i w tym samym czasie dużą wiedzą, 
umiejętnościami praktycznymi. Chciałam 
pokazać te umiejętności.
Nie zależało nam na typowym podejściu 
architektonicznym pt.: „teraz wybuduje-
my tu coś ładnego”. To oczywiście ma być 
estetyczne, ale chcieliśmy, żeby było proste 
i nieco toporne nawet. Bez wymyślnych 
rozwiązań, które za wszelką ceną stara-
ją się wprowadzić architekci. Tzw. dobry 
smak to coś bardzo niebezpiecznego – nie 
chcieliśmy koniecznie w każdym razie, 
żeby był główną zaletą tego obiektu. Za-
leżało nam na funkcjonalności, bez fan-
tastycznych wizualizacji w 3D. UFO to 
ładny obiekt, ale nie zamierzaliśmy nikogo 
zwalać z nóg.
N: UFO miało robić wrażenie bardzo domestykalne. Kuchnia, zegar, długi stół. 
Wczoraj odczuliśmy to po raz pierwszy tak naprawdę. jedząc wspólnie posiłek. 
To był wspaniały moment.

Po dwóch wizytach w Warszawie zdecydowaliście się na zbudowanie swojego 

obiektu na Placu Na Rozdrożu. Dlaczego właśnie tam wyląduje UFO? Czy prze-

prowadzaliście jakieś szczegółowy research?

N: Najczęściej w ogóle nie robimy researchu historycznego czy zwiedzania pod 
kątem wyboru miejsca. Nie ma na to czasu. I jest bezcelowe. Szukamy miejsca 
do wypełnienia. Nie chodzi o dokładną diagnozę – wręcz przeciwnie. Nasza 
praca bardziej polega na znalezieniu uczucia. To jakby zakochać się w kimś. 
Musimy znaleźć miejsce, któremu zupełnie instynktownie oddamy się.
Interesuje nas konfiguracja danego miejsca, lokalizacja, to, czy miejsce ma  
w sobie jakiś poetycki aspekt, siłę, czy możemy je jakoś połączyć z życiem, 
który toczy się w danym miejscu. Równie ważny jest aspekt pragmatyczny – 
dostęp do wody i kanalizacji. Często jest tak, że często musimy przez 2-3 dni 
chodzić po mieście, cały czas wypytując goszczących nas ludzi, znający lokalny 
kontekst. Dopiero po tych dyskusjach zaczynamy rozumieć, o co nam może 
chodzić – dwa dni chodzenia i – eureka – mamy to miejsce.
Wydaje mi się, że UFO odpowiada na jeden fakt związany z Warszawą – na 
całą sferę komercyjną, która wizualnie atakuje przestrzeń publiczną i która 
na przybyszu z kraju takiego jak Francja robi niesamowite wrażenie. Coś, co  
w Warszawie rzuca się w oczy najbardziej, to ilość parkingów i reklam, bane-
rów, wszelkiego rodzaju treści reklamowych. Wiedzieliśmy, że chcemy pokazać 
projekt, który nie jest stworzony po to, żeby cokolwiek sprzedawać, tylko po-

Budowanie 
tymczasowej 
architektury 
to sposóB na 
prawdziwą 
naukę relacji 
społecznych. jeśli 
stawiasz coś co 
potrwa miesiąc, 
ludzie Bardziej ci 
ufają, Bo wiedzą, 
że nie zatrujesz im 
życia na zawsze
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kazywać wszelkie inne, pozakomercyjne 
aktywności.
Deklarujecie, że UFO ma być projektem, 

który wznieci debatę na temat przestrze-

ni publicznej w Warszawie.

E: Uważamy, że w stolicy nie było jesz-
cze takiego wydarzenia. Spotkaliśmy się 
na początku z wrogością i niezrozumie-
niem, po pewnym czasie serca urzędni-
ków zaczęły topnieć, potem musieliśmy 
przekonać „ludzi kultury”, którzy często 
oceniali ten projekt tylko na podstawie 
jednej wizualizacji. Myślę, że również 
warszawiacy szybko polubią UFO. Sądzę, 
że jak tylko to miejsce zacznie się kręcić, 
natchnie innych ludzi do organizowania 
kultury w podobny, nietypowy sposób. 
Warszawa to wielkie miasto, które zasłu-
guje na bardziej odważne podejście do tej 
kwestii, godnego skali tego miasta. Dużo 

się mówi o wydatkach na kulturę, o pieniądzach, ale niewiele się zmienia. Jest 
wiele małych projektów, a z drugiej strony miliony wydaje się np. na fontan-
ny. Nie ma niczego nietypowego o średniej skali. Chcemy pokazać, że NGO’sy 
mogą robić takie rzeczy, mimo że nie mamy pleców w postaci muzeum czy 
innej instytucji. Miejmy nadzieję, że UFO sprowokuje do przyjrzenia się, jak 
wydawane są pieniądze na kulturę. Nasz projekt nie jest drogi. Kosztuje 250 ty-
sięcy złotych. Same telefony, które wykonałam jako kuratorka projektu, kosz-
towały tyle, że pochłonęły chyba moje całe wynagrodzenie. Wszystko udaje się 
tylko dzięki ogromnemu entuzjazmowi całej ekipy EXYZT.
N: Podoba nam się, że nie stoi za nami żaden festiwal ani profesjonalna sytu-
acja. Owszem, dostajemy pieniądze od miasta Warszawa, ale to wydarzenie 
jest dowodem, że rzeczy mogą się dziać oddolnie. Od strony technicznej to 
dość prosty projekt, ale na poziomie administracyjnym – przekonanie osób 
żeby spróbować czegoś nowego, to naprawdę wyzwanie. Więc mamy nadzieję, 
że udowodnimy, że jest możliwe przejęcie przestrzeni publicznej należącej do 
miasta na wydarzenie, które nie ma za sobą banneru marki piwa albo innego 
możnego sponsora.

Czy zeszłoroczny projekt wymyślony przez grupę kuratorską z trzech krajów 

KNOT, realizowany w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie, który również był pew-

nego rodzaju okupacją przestrzeni publicznej, był dla was jakimś punktem od-

niesienia?

E: KNOT był bardzo ambitnym projektem. Oboje braliśmy udział w berliń-
skiej edycji KNOTa, ja widziałam ten projekt także w Warszawie i Bukareszcie. 
Głównym problemem KNOTa było to, że ciężko jest zachęcić publiczność do 
udziału w tego rodzaju wydarzeniach. KNOT był wielkim projektem z nie-
zwykle rozbudowanym programem. Charakter UFO jest zupełnie inny. Oku-

pujemy jeden punkt, jest to stabilna sytuacja. Wiedzieliśmy, że jeśli to się ma 
sprawdzić, jeśli mają do nas przychodzić ludzie, to musimy się znaleźć w od-
powiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I musimy być tam – czego nie 
było w KNOTcie – cały czas i zaangażować się w 100 procentach, żeby pub-
liczność wiedziała, że jesteśmy do ich dyspozycji. Wiele naszych aktywności 
– basen, bar – nie wymagają specjalnego zaangażowania czy zainteresowania 
kulturą. Oczywiście mamy też specjalny program kulturalny. Ludzie, którzy 
do nas przyjdą, nie muszą być specjalnie zainteresowani sztuką wysoką, mogą 
przyjść i spędzić czas na basenie. Ten projekt będzie działał, nawet jeśli ludzie 
odmówią udziału w aktywnościach artystycznych takich jak warsztaty. Choć 
oczywiście wierzę, że one też będą się cieszyły zainteresowaniem.
Myślimy dużo o ludziach, którzy tu mieszkają, ponieważ nie chcemy być agre-
sywni. Ludzie w Warszawie nie są zbytnio przyzwyczajeni do tego rodzaju in-
terwencji. Więc przygotowaliśmy dla nich kilka wydarzeń, żeby pokazać „ok, 
jesteśmy pod waszymi oknami, ale liczymy się z wami”.

Wasze konstrukcje robione są najczęściej z drewna. Czy wiąże się to jakoś z ideo-

logią waszego kolektywu?

N: Budowanie z drewna to bardzo interesujący proces. W przyszłości chciał-
bym nadal go używać. Drewno jest praktyczne. Można z nim pracować szybko. 
Jest to materiał bardzo wrażliwy i zmysłowy. Ma zapach, który można wyczuć 
nawet z daleka. Wyróżnia go także dźwięk, brzmienie. Jest także bardzo pla-
styczny, łatwy do ponownego wykorzystania. Z tego drewna będziemy korzy-
stać w przyszłych projektach.
Drewno może być poddane recyclingowi. Drewno jest tanie, ale bardzo ory-
ginalne. Poza tym jest bardzo mało drewnianych obiektów w przestrzeni pub-
licznej.
E: Ten projekt miał być dowodem, że rzeczy lo-tech mogą być wartościowe  
i fajne.

Czy zostanie coś z UFO po zakończeniu projektu?

N: Wydaje mi się, że miasto i EXYZT zgodziliśmy się, że najlepiej się stanie, 
jeśli będzie to sytuacja efemeryczna, po której nie pozostanie nic. Lepiej, żeby 
to miejsce funkcjonowało na zasadzie historii, podróżującej jak duch. UFO to 
w końcu miejska legenda.

Czy identyfikujecie się z jakimś konkretnym prądem myśli, teorią?

N: Koncepcja „wędrującego miasta” Rona Herrona jest nam w pewnym sensie 
bliska. Ona w latach 70. miała jednak zupełnie inny kontekst. Być może społe-
czeństwo nie było wtedy na taką koncepcję gotowe. Dziś miasto faktycznie jest 
ciągłym ruchu, przemieszcza się. Miasto w pewnym sensie eksplodowało, pod 
względem przyrostu ludzi, którzy korzystają z jego zasobów.
Miasta zawierają jednak swoje sekretne miejsca, w których możesz prowadzić 
swój styl życia. XX-wieczna architektura nie funkcjonuje już dzisiaj. Wydaje 
mi się, że piraci, jako grupa samoorganizująca się, zdobywająca samodzielnie 
wiedzę i techniczne know-how, będąca w stanie znaleźć rozwiązanie każdego 
problemu, to dzisiejszy model działalności, który ma przed sobą przyszłość.  

zadaniem 
aRchitekta jest 
popRawienie 
tej pRzestRzeni 
jako miejsca do 
ekspeRymentowania 
ludzi ze sobą,  
i żeby ta pRzestRzeń 
publiczna była 
baRdziej hojna 
i pRzyjazna dla 
społeczeństwa
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W tym sensie bliskie nam są też idee Hakima Beya, który pisał o „tymczasowej 
strefie autonomicznej”. Strategia zaczerpnięta od komun, grup samoorganizu-
jących się – to nasza baza, z której korzystamy.

Skoro wspominasz o piractwie, ciekawe jest, że weszliście we współpracę z vle-

pvnetem, fundacją wywodzącą się ze środowiska street-artowego.

N: Wydaje mi się, że to, co nas łączy, to szukanie różnych form otwartych, 
działań na pograniczu dyscyplin – architektury, sztuki w przestrzeni pub-
licznej, kultury popularnej. Ważne, żeby nie zamykać tych pól i próbować 
kreować fikcje w tej przestrzeni. Myślę, że idąc z tym duchem zaprosimy 
także np. badaczy fenomenu UFO aby wyświetlili kilka filmów na ten temat. 
Zależy nam na budowaniu skojarzeń wokół tej ikony popkultury, jaką są la-
tające spodki. Gdyby to się jakoś spontanicznie rozrosło – byłoby wprost 
cudownie.

W 2006 roku zostaliście zaproszeni do zbudowania francuskiego pawilonu na 

Biennale Architektury w Wenecji. Jak taki anarchistyczny kolektyw odnalazł się 

w centrum art worldu?

Jeden z nauczycieli mówił mi, że trzeba okupować instytucje. Do Wenecji zo-
staliśmy zaproszeni przez kuratora Patricka Bouchaina. Udało nam się zwrócić 
uwagę międzynarodowej publiczności na pewien typ projektów. Już sam fakt, 
że mieszkaliśmy tam na miejscu i wszystko zbudowaliśmy tam własnymi ręka-
mi było czymś wyjątkowym. Biennale było bardzo intensywnym momentem. 
Fajnie było okupować teren ekspozycji. Nasz kurator był zadziwiony naszą 
determinacją. Spaliśmy tam w 20 osób, podzieliliśmy pawilon na publiczną 
i prywatną. Spaliśmy i gotowaliśmy na miejscu. W Wenecji jest dziwnie, bo 
Giardini to pierwsza granica, do której wchodzi się jak do jakiegoś zoo archi-
tektury. A potem my…
Zazwyczaj ludzie, którzy przygotowują pawilony w Giardini, muszą liczyć się 
z mafią i lokalnymi układami, monopolami itd. W Wenecji są bardzo dobrzy 
handlarze. Nie czujemy się częścią art-worldu, dużo bardziej interesowało nas 
życie nocne Wenecji. Choć musimy przyznać, że występ na Biennale bardzo 
nam pomógł. Nasza obecność nie skończyła się na wybudowaniu Metavilli. 
Spotkaliśmy lokalnych aktywistów, pomogliśmy im wyremontować squat. 
Kontynuowaliśmy nasz proces na miejscu, ale już poza instytucją.

Jak widzicie rolę architektów w europejskich miastach, pełnych designu i archi-

tektury, niezwykle dokładnie zaprojektowanych? Jest tam gdzieś jeszcze miej-

sce dla nowego pokolenia projektantów?

N: Miasta bardzo szybko wzrastają – niezależnie czy mowa o miastach takich 
jak Paryż czy jak Warszawa. To powoduje, że dużo miejsca do działania jest na 
marginesach a nie w centrach miast. Miejscach przejścia, przemiany. Centra 
miast są niestety pod ochroną konserwatorów zabytków i dziedzictwa. Bardzo 
ciekawe są miejsca, które znajdują się na początku procesu gentryfikacji. Na-
szym zdaniem jest znalezienie przestrzeni, w której można eksperymentować, 
aby miało to oddźwięk społeczny. Wszystko zależy od tego, na czym ci zale-
ży. Jeśli traktujesz zawód architekta w sposób tradycyjny, to możliwości masz 

oczywiście mniej.
Mieszkam we wschodnim Londynie. Z okazji olimpiady doprowadzono tam 
linię metra, podniesiono czynsze, biednych ludzi już na tę okolicę nie stać. 
Politycy potrafią regulować miastem tylko za pomocą gentryfikacji. Zadaniem 
architektów byłoby zbadanie tego procesu, zrozumienie, jak zregenerować 
dany obszar miasta bez wyrzucania stamtąd biednych ludzi, jak wzmacniać te 
miejsca, bez podnoszenia czynszów, eksmisji itd.
Architektura powinna być jak najbardziej interdyscyplinarna, szczególnie ar-
chitekci powinni bliżej kontaktować się z ekonomistami, politologami. Archi-
tekci nie powinni posługiwać się językiem, który rozumieją tylko oni.

Czemu architektura tymczasowa wydaje ci się taka pociągająca?

N: Jeśli spojrzysz dookoła to większość architektury ma charakter tymczasowy, 
nawet jeśli trwa 50 lat. Dla nas to sposób na eksperymentowanie, tworzenie al-
ternatywnych przestrzeni, innego rozumienia. Taki był oryginalny zamysł tego 
kolektywu. Jeśli się jest na studiach, nie poznaje się rzeczywistości. Dla nas 
budowanie takiej architektury to sposób na prawdziwą naukę zawodu, tych 
wszystkich relacji społecznych. Jeśli robisz coś na miesiąc, ludzie bardziej ci 
ufają, bo wiedzą, że nie zatrujesz im życia na zawsze.

Jak wyobrażasz sobie architekturę w gwałtownie zmieniającym się obecnie 

świecie, w którym swój charakter zmieniają podstawowe instytucje, takie jak 

wyższa edukacja. Ostatnie protesty w Grecji i Hiszpanii zaowocowały architek-

turą tymczasowych miasteczek protestujących...

N: Ostatnie protesty udowodniły że okupacja przestrzeni publicznej jest wciąż 
możliwa i można w nich dać głos konkretnym ideom. To mnie bardzo cieszy, 
że przestrzeń publiczna wciąż nie jest w całości kontrolowana przez aspekt 
komercyjny. Jest ciągle miejscem akcji politycznej. Zadaniem architekta jest 
poprawienie tej przestrzeni jako miejsca do eksperymentowania ludzi ze sobą,  
i żeby ta przestrzeń publiczna była bardziej hojna i przyjazna dla społeczeństwa. 
Nie tylko ładne place i ławeczki i równo posadzone drzewa. Ludzie potrzebują 
domów ale też miejsc gdzie mogą odbywać swoje społeczne rytuały, dyskusje, 
akcje polityczne. Tego wszystkiego nie zrobisz w prywatnej przestrzeni.

uFo 

(Unexpected Fountain Occupation – Nieoczekiwana Okupacja Fontanny), to instalacja przypominająca 

statek kosmiczny, która wylądowała na warszawskim Placu Na Rozdrożu – w miejscu okrągłego pla-

cu z fontanną. Można tu odpocząć mocząc nogi w basenie i wziąć udział w ciekawych wydarzeniach 

kulturalnych (ich rozpiska znajduje się na stronie: http://vlepvnet.bzzz.net/story/ufo-landed). Na piętrze 

obiektu znajdują się pokoje gościnne, które można zarezerwować, jak w hostelu. UFO zostało wybu-

dowane przez międzynarodowy kolektyw EXYZT słynący z ożywiania zapomnianych miejsc na całym 

świecie. Architekci i artyści swoje projekty zrealizowali w kilku europejskich metropoliach m.in. w La 

Latina w Madrycie i na 100 Union Street w Southwark w Londynie.

Projekt zaczął się 2 lipca i potrwa do 27 sierpnia. W tygodniu działać działać do godz. 22, w weekendy do 

północy. Kuratorką projektu jest Ewa Rudnicka. Nad realizacją akcji pracuje wspólnie z Fundacją Vlep(v)

net i @Nitro Instytut. UFO jest częścią społeczno-artystycznych akcji pod hasłem Updates.

exyzt.org

fundacja.vlepvnet.bzzz.net



126 notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia 127notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia

konstR
uktywny demontaż

o ekonomii obfitości, efektywnym podziale posiadanych zaso-
bów, rezyGnacji z przesadneGo indywidualizmu na rzecz współ-
pracy oraz postaci współczesneGo dizajnera krytyczneGo – 
mówią bianca elzenbaumer i fabio frantz, czyli kolektyw brave 

new alps, w rozmowie z pauliną jeziorek

projektowanie

k
d

Brave New Winter (2006)
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Zostaliście zaproszeni do Warszawy na pięciomiesięczną rezydencję przez air 

laboratory. Jakie macie plany?

F: Pięć miesięcy to długi okres, dlatego zdecydowaliśmy się zabrać do pracy 
rozważnie. Nie od razu wytwarzać konkretny projekt czy produkt. Nie robi-
liśmy też planów przed przyjazdem tutaj, co jest zgodne z naszym sposobem 
pracy. Jedziemy do danego miejsca, przebywamy w nim przez pewien czas 
i dopiero opracowujemy konkretny pomysł. Ale zaraz po przyjeździe uczęsz-
czałem na kurs polskiego.

Naprawdę? Jak długo?

F: Planowałem cztery tygodnie, ale zrezygnowałem po dwóch.

Dlaczego?

F: Kurs był intensywny, pięć godzin dziennie. Potem trzeba było zrobić pracę 
domową i przygotować się na następny dzień. Miałem raczej surowego na-
uczyciela. Uznałem, że ważne, żebym mógł komunikować się po polsku, ale 
poziom trudności mnie zniechęcił. Nie robiłem postępów tak szybko, jak się 
spodziewałem. I musiałem się uczyć tylu rzeczy, których nie mogłem wykorzy-
stać w codziennej mowie. Przerabialiśmy ćwiczenia gramatyczne, a w efekcie 
nie potrafiłem zapytać o drogę.

Tradycyjny sposób nauki?

F: Tak, z bardzo tradycyjnym nauczycielem. W efekcie nie miałem czasu na 
nic więcej, więc zdecydowałem się zrezygnować z kursu i podłapać trochę pol-
skiego z otoczenia.

Uczyć się od ulicy?

F: Tak (śmiech). Obecnie, oprócz tego, że poznajemy wiele ciekawych osób, 
pracujemy nad dwoma projektami. Mieszczą się one w szerszych badaniach, 
które prowadzimy od stycznia i które są związane z pracą doktorską Bianki na 
uniwersytecie Goldsmith w Londynie.
B: Badania prowadzone są pod tytułem: Designing Economic Cultures. Zasta-
nawiamy się, jak krytycznie angażować praktykujących dizajnerów i jak stwo-
rzyć stabilne środowisko pracy dla działających na polu polityczno-kultural-
nym, poza oficjalnym rynkiem. Przyglądamy się niepewnym warunkom pracy 
i szukamy strategii osiągania stabilizacji.

Jakiego rodzaju stabilizacji?

B: Finansowej i psychologicznej. Pracując jako dizajner krytyczny, czasem nie-
mal wariujesz od natłoku pracy. A potem z kolei nie masz co robić i odczuwasz 
niepokój. Na polu dizajnu rozmowa o niestabilności jest wciąż tematem tabu. 
Ludzie są zestresowani i nie mogą założyć rodziny, bo nie wiedzą, co będzie 
za trzy miesiące. Tak się dzieje, gdy decydujesz się pracować poza oficjalnym 
obiegiem. Nasze badania są refleksją nad sposobami myślenia dizajnera; nad 
tym, co to znaczy robić karierę, jakie są wartości w życiu. Może nie trzeba być 
tak indywidualistycznym dizajnerem, gwiazdą. Może da się pracować bardziej 
kolektywnie, być bardziej otwartym. Zastanawiamy się także, jak być dizaj-

nerem, nie przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa komercyjnego, gdzie 
wszystko jest konsumpcją i towarem. Ale dizajnerzy do tego właśnie są przy-
uczani. Wielu z nich orientuje się, że wcale nie chcą tych umiejętności, że chcą 
zmieniać społeczeństwo.

W waszej pracy można zauważyć dwa paralelne tematy. Z jednej strony powsta-

ją projekty – często poświęcone dekodowaniu przestrzeni; z drugiej – krytyczne 

koncepcje wokół postaci dizajnera – od samych podstaw, jak edukacja.

F: Tak. Studiowaliśmy w szkole, co do której mieliśmy wysokie oczekiwania. 
Nie zostały one jednak spełnione. Chcieliśmy współpracować z ludźmi z róż-
nych pól, razem kwestionować, dyskutować. Ale zdaliśmy sobie sprawę, że 
edukacja w UK, i nie tylko tam, ma przygotowywać ludzi gotowych do pracy 
w branży. Oni naprawdę używają tego sformułowania. Niektórzy kładą na nie 
nacisk. A my tego nie chcieliśmy. My chcieliśmy zmieniać tę branżę, a nawet ją 
zniszczyć (śmiech), zmienić wartości, na których im zależy. Dlatego edukacja 
była rozczarowaniem.
B: Istniała tam ogromna dyscyplina, ludzie ciężko pracowali po to, by odnieść 
sukces…
F: Ale co to właściwie znaczy odnieść sukces? Że twoje prace znajdą się w mod-
nych magazynach związanych z dizajnem? A potem trzeba się starać, by nie 
wypaść z obiegu?
W kontekście Designing Economic Cultures kolejną rzeczą, nad którą pracuje-
my tu w Warszawie, jest eksperyment dotyczący ekonomii szczodrości. Jako 
rezydenci CSW otrzymaliśmy do dyspozycji studio oraz finansowe granty. Po-
stanowiliśmy podzielić się tymi zasobami z innymi ludźmi. Redukujemy więc 
nasze wydatki i racjonalizujemy sposób życia. Dotyczy to podróży czy rzeczy, 

Decode Jerusalem (2007)
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które codziennie konsumuje-
my. Zdecydowaliśmy, że może-
my podzielić się przestrzenią, 
którą posiadamy. Rozesłaliśmy 
zaproszenie – postanawiając 
stworzyć sub-rezydencję, a ra-
czej co-rezydencję. Wewnątrz 
naszego pokoju zbudowaliśmy 
kolejny pokój, który podzie-
lił przestrzeń na dwie części. 
Traktujemy to jako narzędzie 
umożliwiające realizację po-
mysłu o podziale naszych za-
sobów.
B: Dużo czytaliśmy na temat 
współpracy i kooperatyw.  Chcieliśmy przeprowadzić eksperyment i spraw-
dzić, gdzie leży nasza granica, na ile potrafimy się otworzyć.
F: Nad tym zadaniem pracowaliśmy razem z Pawłem Jasiewiczem z Kompottu. 
Interesowała go budowa niezależnej struktury i obserwacja tego, jak wpłynie 
ona na nasze zachowanie i zachowanie ko-rezydentów oraz wspólne interak-
cje. W efekcie powstało coś w rodzaju rosyjskiej babuszki.

Kto odpowiedział na wasze zaproszenie? Czy w waszym studiu bez przerwy ktoś 

rezyduje?

F: Jak dotąd nie było gości tylko przez jeden dzień. W czerwcu zdarzą się takie 
cztery dni. Czasem mamy dwóch gości jednocześnie. Od końca kwietnia do 
końca sierpnia odwiedzi nad szóstka rezydentów.

Czy ko-rezydenci pracują z wami, czy nad swoimi własnymi projektami?

F: Pomysł jest taki, że stworzona przez nas rezydencja będzie tak otwarta jak 
ta, którą zaproponowano nam. Ludzie mogą pracować albo z nami, albo nad 
własnymi projektami. Nie ma przymusu. Anna Sikorska pracowała nad dosto-
sowaniem pokoju. A potem zajęła się własnymi rzeczami. Obecnie jest u nas 
Yesomi Umolu, która jest kuratorką, odbywa liczne spotkania, poszerza sieć 
kontaktów. W przyszłości przyjedzie trójka grafików i jeden artysta. Nie mamy 
wymagań oprócz tego, że ludzie mają stworzyć modyfikacje pokoju, który za-
mieszkują. Ten pokój jest nośnikiem całej rezydencji.
B: Problemem jest oczywiście to, że nasze zaproszenie zostało rozesłane po-
przez naszą sieć kontaktów. Czwórka ludzi, którzy przyjadą, to nasi znajomi. 
Oni są już uprzywilejowani. Dobrze byłoby podzielić się z tymi, którzy nie są 
uprzywilejowani. Ale przyjedzie też dwójka ludzi, których nie znamy. Jedna 
osoba z USA, a druga z Manchesteru. Prawda jest taka, że mieliśmy również 
obawy związane z tym, kto mógłby się zgłosić.

Ryzyko jak w przypadku coach surfers?

B: Dokładnie (śmiech). Ale jak dotąd ten eksperyment jest bardzo interesują-
cy. Jednocześnie stworzyliśmy sub-rezydencję w mojej pracowni w Londynie, 

z której normalnie korzystam 
za zgodą uniwersytetu Golds-
mith. Znajoma jej teraz używa. 
Londyn jest drogi, a ci, którzy 
dopiero skończyli studia, nie 
mogą sobie pozwolić na wy-
najem pracowni. Pracują więc 
w domu, co jest psychologicz-
nie ciężkie.
F: Razem z Pawłem Jasie-
wiczem pracujemy również 
obecnie nad serią seminariów, 
warsztatem i trzydniowym fe-
stiwalem. Jeśli chodzi o semi-
naria, to chcieliśmy kontynuo-

wać badania, które i tak prowadziliśmy w Warszawie. Ich tematy są związane 
z kulturą ekonomii. Pomyśleliśmy też, że możemy się podzielić naszą wiedzą 
ze studentami. Stworzyliśmy więc grupę 12 osób z rożnych wydziałów: grafi-
ki, dizajnu przemysłowego, socjologii, animacji kultury. A badane tematy to: 
kultura „zrób to sam”, koncept przestrzeni publicznej –  inicjatywy oddolne 
i kultura oraz ekonomia odżywiania – struktury tworzone dla produkcji i kon-
sumpcji żywności. Pod koniec lipca odbędzie się warsztat – grupa będzie pra-
cować bardziej ściśle. A kulminacją będzie trzydniowy festiwal w parku przy 
CSW. Na każde z seminariów zapraszamy dwóch gości – jednego skupionego 
na stronie historycznej i krytycznej, a drugiego praktycznie zaangażowanego 
w temat. Nazwa projektu to: Constructive Dismantling (Konstruktywny De-
montaż).
B: Zafascynowało nas to, co znaczyło „zrób to sam” w czasach komunizmu, 
a co to znaczy teraz. Zawsze chodzi jednak o bycie bardziej autonomicznym. 
To ciekawe, że często w rozmowie wychodzi, że Polska musi nadążyć za tzw. 
Zachodem. A może Polska powinna pójść gdzieś indziej? Dowiedzieliśmy się 
od Kooperatywy Żywności, że gdy młodzi ludzie próbują robić rzeczy alter-
natywne dla systemu kapitalistycznego, nie przypatrują się polskiej historii. 
Podejmują działania, bo tak się robi w Wiedniu czy Berlinie. Kooperatywa 
Żywności przygląda się historii. Musi istnieć balans między wpływem ze-
wnętrznym i wewnętrznym.

Porozmawiajmy na temat początków waszego kolektywu. Kiedy zaczęliście ra-

zem pracować?

F: W 2005 roku, kiedy studiowaliśmy w Bolzano. To autonomiczny region na 
granicy Austrii i Włoch. Jeśli zna się historię lokalną, to może być bardzo inte-
resujące miejsce do studiowania.

Co to znaczy w praktyce?

F: Że Bolzano ma lokalny rząd, który może decydować o sprawach, o których 
w przypadku innych regionów może decydować tylko Rzym. Istnieje chyba 
pięć takich regionów. Znajdują się przy granicy i w przeszłości miały tendencje 

Laboratorio Campano (2011)
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separatystyczne. Przyznano im specjalny status, żeby je ułagodzić. Otrzymu-
ją także ogromne środki od rządu centralnego. Dlatego region Bolzano jest 
bogaty – silnie rozwinęła się tutaj turystyka zimowa. Oprócz pieniędzy, które 
corocznie są tu pompowane z Rzymu, istnieje silna gospodarka turystyczna. 
Podczas studiów byliśmy sfrustrowani kulturą socjalną i środowiskowymi na-
stępstwami – stoki narciarskie, hotele, domy. W latach 70., gdy ta branża za-
częła się rozwijać, ludzie chwytali się wszystkiego: budowali domy, sprzedawali 
pola na stoki narciarskie itd. Dlatego obecnie istnieje ostry kontrast między 
konserwacją a eksploatacją natury. Razem z Biancą dokonaliśmy dekonstruk-
cji tego wizerunku, śnieżnego krajobrazu, obrazów, które każdy ma w głowie, 
myśląc o Alpach. Chcieliśmy pokazać, jak niewiele wspólnego ma z tym, co 
dzieje się na płaszczyźnie kulturalnej czy społecznej.

I postanowiliście nazwać wasz kolektyw Brave New Alps? Czy ma to związek 

z książką Brave New World?

B: Tak. Czytaliśmy tę książkę. W jednym rozdziale Huxley opisuje, jak natura 
staje się towarem w społeczeństwie przyszłości. Pomyśleliśmy, że właściwie my 
już żyjemy w takim społeczeństwie. Natura jest towarem, a lokalna kultura to 
kolejna rzecz, którą można sprzedać turystom. Dlatego postanowiliśmy na-
zwać nasz kolektyw Brave New Alps. 
F: Na początku skupialiśmy się na kontekście Alp. W szkole musieliśmy pra-
cować osobno. Ale postanowiliśmy połączyć naszą pracę i stworzyć konceptu-
alny parasol – czyli ten kolektyw – który z początku miał skupiać wielu ludzi. 

W końcu okazało się, że tworzymy go we dwoje i że to działa. Jednym z na-
szych pierwszych projektów była wystawa fotograficzna poświęcona produkcji 
sztucznego śniegu.
B: Ja zrobiłam do niej wszystkie zdjęcia, choć to było wspólne przedsięwzięcie. 
Fabio tymczasem pracował nad projektem intacta Ltd.

Na czym on polegał?

F: To był rodzaj mistyfikacji. Chodziło o wymyśloną firmę turystyczną z Mo-
nachium, która postanowiła ogrodzić ostatni obszar dziewiczej natury w re-
gionie Alp. Rzekomo miała postawić betonową ścianę wysokości 5 metrów 
i ograniczyć dostęp do tego obszaru tylko dla elit, czyli bogatych turystów, któ-
rzy są gośćmi luksusowych hoteli usytuowanych wzdłuż granic tzw. wysp dzie-
wiczej natury. Sprawiliśmy, że do lokalnej prasy przedostała się wiadomość 
o tym, że intacta Ltd. zaczyna budowę pierwszej ściany w parku narodowym 
w południowym Tyrolu, rejonie, z którego pochodzimy. Sprawa nabrała roz-
głosu na kilka tygodni.
A wracając do tematu początków naszego kolektywu, to w tamtym czasie pró-
bowaliśmy zrozumieć, jakie narzędzia mamy w rękach. Czy chcemy być dizaj-
nerami afirmatywnymi i pracować w tzw. branży? Czy chcemy być dizajnerami 
krytycznymi? I co zrobimy z naszymi umiejętnościami, które są bardzo dobre 
w sensie komunikacji. Bo przecież potrafimy tworzyć obrazy i przedmioty, 
dzięki którym możemy się komunikować.

Więc to był czas decyzji? Co was popchnęło we właściwym kierunku?

B: Najpierw przez rok nie pracowaliśmy wcale. Nie chciałam pracować dla ja-
kiejś agencji… Czytaliśmy książki, rozmawialiśmy…
F: Konfabulowaliśmy… (śmiech)
B: Podjęłam pracę społeczną. Dostałam 400 euro i pokój. Mieszkaliśmy tam 
razem. Fabio pomagał profesorowi ze szkoły przy projekcie De-Branding Krisa 
Kroisa.
F: To był jedyny niekonwencjonalnie myślący profesor.
B: Naszym pierwszym niezależnym projektem było Decode Jerusalem. Dużo 
czasu nam zajęło, żeby zrozumieć, co chcemy robić. Projekt powstał we współ-
pracy z ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) i dzięki tym 
ludziom zdobyliśmy ogromną wiedzę. Informacje, które otrzymaliśmy, nie były 
nigdzie spisane. Dlatego postanowiliśmy je zebrać i udostępnić. Mieszkaliśmy 
w hostelu, do którego przyjeżdżali turyści, a nawet studenci nauk politycznych. 
A nigdy nie przechodzili na palestyńską stronę. Bali się, nie wiedzieli, jak się 
poruszać. Uznaliśmy, że skoro już tu przyjeżdżają, powinni mieć dostęp do in-
formacji, dzięki którym lepiej zrozumieją konflikt. Jerozolima jest tak piękna, 
że wiele spraw można przeoczyć.
F: W projektach, które realizujemy, chodzi więc o dekodowanie przestrzeni. 
Staramy się przetłumaczyć nasze doświadczenie na język użyteczny dla in-
nych. To takie samo podejście, które zastosowaliśmy w projekcie Laboratorio 
Campano, poświęconym toksycznym odpadom wyrzucanym w Neapolu. Za-
zwyczaj mieszkamy w danym miejscu przez jakiś czas, wchodzimy w interak-
cję, sprawdzamy, co się dzieje w regionie, i odwiedzamy miejsca, gdzie ludzie 

My Castle Is Your Castle (2011)
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normalnie nie chodzą, bo uznają to za zbyt niebezpieczne. Nawet jeśli wcale 
tak nie jest. To tak jak z naszym przyjazdem tu na Pragę (wywiad przepro-
wadzany był w Galerii Nizio na Pradze Północ w Warszawie – przyp. red.). 
Słyszy się od ludzi lub czyta w przewodniku: „Praga to najniebezpieczniejsza 
okolica w mieście i nawet jej mieszkańcy nie chodzą tamtędy pieszo w godzi-
nach wieczornych, przemieszczają się jedynie samochodem”. Potem jesteś pod 
wpływem takich informacji, i w efekcie nie idziesz do miejsc takich jak punkty 
kontrolne czy osady na Zachodnim Brzegu albo Praga w Polsce czy Camorra, 
gdzie wyrzuca się toksyczne odpady produkowane w północnych Włoszech. 
Stworzyliśmy więc stronę, która daje ludziom narzędzia: selekcjonuje infor-
macje, wybiera miejsca reprezentujące jakiś fenomen i próbuje stworzyć z tego 
produkt, który może być rozprzestrzeniany, chociażby plik PDF, który można 
drukować, jak przy Decode Jerusalem.
B: Jeśli chodzi o nasz projekt Laboratorio Campano, to mieliśmy możliwość 
pokazać go na wystawie Graphic Design Worlds w Triennale Design Museum. 
Uczestniczyli w niej międzynarodowi dizajnerzy i było tam miejsce dla mło-
dych włoskich twórców. Sami skontaktowaliśmy się z organizatorami i wysła-
liśmy im swoje prace. Prezentując nasz projekt wraz ze stroną internetową, 
pokazaliśmy też wielkie słoje pełne toksycznych odpadów. To była klasyczna 
wystawa z plakatami i dizajnerskimi przedmiotami, a my zrobiliśmy instala-
cję prezentującą toksyczne odpady. Nie reprezentowaliśmy swojego studia, ale 
ważny dla nas temat.
F: Mieliśmy laboratoryjne słoje opatrzone etykietami. Ludzie je podnosili, po-
trząsali nimi i nie mogli uwierzyć, co jest w środku. A patrzyli przecież na to, 
co zostało wyprodukowane być może w fabryce niedaleko ich domu i posłuży-
ło do produkcji butów czy samochodu.

Gdzie znaleźliście te odpady i jak je zebraliście?

B: Pracowaliśmy z fizykiem, który jest aktywistą. Zabrał nas do miejsc, gdzie 
przyjeżdżały ciężarówki i wyrzucały odpady na pola. Można było iść i je ze-
brać, to nie był teren chroniony.

Odważnie. A jeśli mielibyście teraz zrobić podsumowanie, to kim właściwie po-

winien być według was dizajner w obecnej rzeczywistości?

F: Powinien być bardziej świadomy rzeczywistości otaczającego go świata. Siłą 
dizajnera jest to, że potrafi tworzyć przedmioty służące do komunikacji. Ale 
dla nas to treść przedmiotu i poziom tej komunikacji są istotne.
B: Idealnie byłoby, gdyby dizajnerzy mogli otrzymywać nie tylko praktyczną, 
ale także humanistyczną edukację. Żeby znali filozofię, socjologię, mieli szer-
szą perspektywę i mogli uczestniczyć w całym procesie tworzenia. W obecnym 
momencie dizajgner pojawia się na końcu – projektując książkę czy wystawę. 
Ale gdyby uczestniczył w całości, efekt byłby bardziej interesujący. Ale do tego 
potrzeba szerszych umiejętności. 
F: Oczekiwałbym także, że po wyjściu z machiny edukacyjnej będzie posiadał 
zdolności do interakcji społecznych.

W takim razie kierunek przeciwny do specjalizacji?

F: Tak. Ludzie mówią do mnie: „Twoja praca jest oparta na researchu”. To brzmi 
niemądrze. A jak inaczej? Dobrze by było, gdyby to była normalność.
B: Ale to już temat na kolejną dyskusję, którą prowadzimy ze starszymi dizaj-
nerami. Mówią: „Przecież robimy research w sensie konkretnej formy. Przy-
glądamy się, jak zrobiona jest np. ta szklanka”. Tak. Ale wokół tej szklanki jest 
przecież dużo więcej. Cała sieć powiązanych ze sobą spraw otacza tę szklankę…

BIANCA ELZENBAUMER i FABIO FRANZ

współpracując od 2005 roku pod nazwą Brave New Alps, badają potencjał kulturalny designu oraz jego 

możliwości kwestionowania otaczającej rzeczywistości. Praktyka Brave New Alps skupia się wokół 

tworzenia szczegółowej i dokładnej ewaluacji warunków kulturowych otaczających dany projekt. Za-

mieszkując konkretną przestrzeń w konkretnym czasie, zdobywając wiedzę od licznych specjalistów, 

Brave New Alps przeprowadzają głęboką analizę warunków społecznych, politycznych, fizycznych i eko-

nomicznych związanych z realizowanym projektem. W efekcie ich proces kreacji ma na celu stworzenie 

sytuacji czy przedmiotu, który aktywnie proponuje i promuje zmiany sposobów myślenia i operowania 

w zidentyfikowanych warunkach. 

www.brave-new-alps.com

Laboratorio Compano (2011)
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o modernizacji modernizmu i architekturze dworców kolejo-
wych na przykładzie odnawianeGo właśnie dworca centralne-
Go w warszawie z tomkiem fudalą rozmawia arek Gruszczyński

architektura

centr
alnie
dO ludzi

Aleksandra Wasilkowska, Time Machine, Dworzec Centralny Warszawa, 2011, 
fot. Maciej Landsberg



138 notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia 139notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia

To prawda, że pracowałeś na Centralnym?

Na początku studiów, kiedy miałem gigantyczne problemy z utrzymaniem się 
w Warszawie, wylądowałem w kiosku z tonerami komputerowymi przy peronie 
drugim. Zajęcie dla lubiących mocne przeżycia. Najciekawsi na Centralnym są 
ludzie. Okazuje się, że ci osławieni bezdomni uśmiechają się do ciebie i przy-
jaźnie zagadują – do mojego kiosku przychodzili po wrzątek. Uzależnieni od 
heroiny raczej zawsze się śpieszyli – sprzedawali u mnie zużyte tonery, które 
dostawali za darmo w okolicznych wieżowcach, a potem szli głębiej, schodzili 
w te rejony dworca, w które ja się nigdy nie zapuściłem. Jesteś nagle sam, ruch, 
który panuje dookoła, jest jak delikatny szum. Zgiełku po kilku dniach się nie 
zauważa, a zalana słońcem, pełna powietrza hala główna wydaje się wcześnie 
rano zasnuta delikatną mgiełką. Właśnie dlatego wspominam Centralny jako 
bardzo spokojne miejsce.

Warto się oburzać muralem, jaki powstał ostatnio na peronie czwartym Dworca 

Centralnego z inicjatywy kolektywu vlepvnet? Zrobiła się wokół tego prawdzi-

wa burza, bardzo ostro wypowiadało się Towarzystwo Projektowe, czyli auto-

rzy projektu, na podstawie którego Dworzec jest odnawiany, artysta Jarosław 

Fliciński wspierany przez reprezentującą go galerię BWA Warszawa zapropono-

wał swój projekt dla Dworca, także tzw. opinia publiczna bardzo się podzieliła, 

a w tzw. międzyczasie pojawiła się tam bardzo dobra instalacja Time Machine 

Aleksandry Wasilkowskiej.

Przy remoncie Centralnego pojawiają się takie problemy jak w słynnej aneg-
docie o jego budowie. Robotnicy budujący dworzec na pytanie, dlaczego 
biegają po fundamentach z pustymi taczkami, odpowiadali: jest takie tempo, 
że nie ma czasu ładować. Teraz jest takie tempo remontu, że maluje się gi-
gantyczne graffiti, które ma nie tylko wątpliwą jakość, ale jeszcze nieczytelny 
sens. I nikt tego w porę nie zauważył. Natomiast nie przybijałbym za to graf-
fiti dyrektorów PKP do krzyża, bo zaufali artystom ze znanej grupy, która 
zapewne pochwaliła się pracą dla wielu instytucji publicznych. Nieporozu-
mienie polega na tym, że zarówno sam koncept, jak i miejsce jego realizacji 
budzą wątpliwości. Po co umieszczać malowidła na panelach akustycznych 
z płukanego betonu? Przecież to od początku musiało wyglądać na szaleń-
stwo. Murale rzadko powstają na tak wąskich powierzchniach – to jeszcze 
bardziej karkołomne niż malarstwo na drewnianym płocie na wsi. Mam żal 
jednak głównie do artystów, że stracili głowę i zrobili koniunkturalny projekt 
(Polska + Ukraina = Euro), popełniając podstawowe błędy formalne i propo-
nując słabą koncepcję.

Może są lepsze miejsca dla sztuki niż przeciążony główny warszawski dworzec?

Przeciwnie, tych projektów powinno być więcej. Zresztą od lat pojawiają się 
w przestrzeniach użyczanych chętnie przez PKP. Po remoncie Centralny, jako 
wielka miejska scena, powinien mieć nowych aktorów. Działalność może 
wykraczać jednak poza projekty teatralne, performerskie, architektoniczne 
i spotykane tam od czasu do czasu prace artystów. Jakie nowe zastosowanie 
mogą mieć dworce, na których utrzymanie nie ma pieniędzy? Przyjrzyjmy się 
informacji turystycznej i kulturalnej w Warszawie: punkty informacji znajdują 

się w mało widocznych lokalach na Sta-
rówce, przy placu Konstytucji. Chyba nie 
da się tych placówek bardziej ukryć, bio-
rąc pod uwagę, że Starówka nie jest wca-
le główną atrakcją tego miasta. Dworce 
można lepiej wykorzystać na rzetelną 
informację o kulturze. Praktykuje się to 
z powodzeniem i klasą na dworcach za-
granicznych. Dworzec decyduje o pierw-
szym wrażeniu, ale pamiętajmy, że sta-
nowi też pierwszy komunikat, jaki nasze 
miasto wysyła przybyszowi. Dlaczego 
nikt u nas do tego nie przywiązuje wagi?

Jak oceniasz działania tzw. modernizacji 

modernizmu, której jesteśmy świadkami 

m.in. w Warszawie?

O rewitalizacji architektury modernistycznej w Polsce zawsze rozmawiamy 
w ostatniej chwili, kiedy już wjeżdża ekipa, by rozebrać budynek. Moderni-
stycznych budynków na placu Hallera broniła konserwator zabytków i dzien-
nikarze, bo nikt ze strony praskich urzędów nie miał merytorycznych narzędzi, 
żeby o tym mówić. Dyskusje o architekturze ciągle są dla władz zbyt subtelne. 
Politykom o wiele łatwiej mówić o pomnikach, bo to szarpie narodowe struny 
i można zabłysnąć populistycznym pomysłem, na przykład usunięcia Pomnika 
Czterech Śpiących. Inną kwestią jest ogólna ocena spuścizny po PRL-u, która 
musi w końcu wyjść poza ciosane siekierą podziały. Powstały wtedy nie tylko 
blokowiska o niskim standardzie, ale też budynki wybitne. Jeśli nikt się za nimi 
nie wstawi, to sczezną na oczach miłych państwa radnych. Warszawska archi-
tektka Halina Skibniewska (zmarła niedawno) musiała w sądzie walczyć o to, 
żeby nie zezwolić na niszczenie urbanistycznych założeń jej słynnego osiedla 
– Sadów Żoliborskich. „To drwale” – mówiła o ówczesnych urzędnikach. Inni 
moderniści nie mają często siły zabiegać o integralność swych budynków. Ze-
spół, który projektował Dworzec Centralny (obaj główni projektanci nie żyją), 
to ludzie w bardzo podeszłym wieku. Jaką oni mają siłę przebicia? Warszawa 
powinna jak najszybciej zorganizować kongres DOCOMOMO, międzynaro-
dowej organizacji zajmującej się ochroną i badaniem dziedzictwa nowoczesnej 
architektury, zaprosić do dyskusji specjalistów zajmujących się efektywnymi 
metodami rewitalizacji. Mógłby to być sposób promowania mądrej moder-
nizacji. 

A jak jest z dworcami?

Zazwyczaj wzywa się koparkę, żeby rozwaliła dworcowy budynek, kiedy on już 
zupełnie nie działa, bo przez 40 lat nikt go nie naprawiał. W historii możemy 
wskazać mnóstwo interesujących budynków kolejowych autorstwa m.in. Hen-
ryka Marconiego, Romualda Millera, Mariana Lalewicza, trójki projektantów 
Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickie-
go (zwanych „Tygrysami”), ale też bardzo ciekawe projekty inż. Kazimierza 

Robotnicy budujący 
centRalny na 
pytanie, dlaczego 
biegają po 
fundamentach 
z pustymi taczkami, 
odpowiadali: jest 
takie tempo, że nie 
ma czasu ładować



140 notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia 141notes 69 / 07–08.2011 / czytelnia

Centnerszwera czy Zbysława Nowińskiego. Z istniejących dworców w Polsce 
korzysta dziś około 420 milionów osób rocznie – to ogromna liczba pasażerów 
i odpraw, ale przecież wiele osób codziennie dojeżdża koleją do pracy.
Warto zadbać o istniejące jeszcze gdzieniegdzie elementy oryginalnych deko-
racji. Oglądałem remont Dworca Wschodniego w Warszawie i znalazłem tam 
wspaniale zaprojektowaną ścianę kawiarni – ktoś włożył w mozaikę naprawdę 
mnóstwo pracy i udało się osiągnąć ciekawy efekt plastyczny. To przykład tzw. 
stylu brukselskiego – łagodna, poetycka abstrakcja organiczna. Kierownik bu-
dowy obiecał mi, że dekoracja zostanie. I została – będzie elementem nowej 
koncepcji wnętrz. 
Wśród dworców mamy bardzo dobre obiekty architektury, na których roczne 
utrzymanie przeznacza się śmiesznie niskie pieniądze. Państwo nieoficjalnie 
dopuszcza do sytuacji, że dworce niszczeją. Dziedzictwo materialne kolei było 
przez ostatnie 20 lat traktowane jak wstydliwa masa upadłościowa PRL-u, 
o której chce się jak najprędzej zapomnieć. Zaniedbano wiele modernistycz-
nych budynków, oszpecono brutalnymi remontami – choćby złą wymianą 
okien. Znam dworce, w których urządzono sklepy z tanią odzieżą i też popada-
ją w ruinę. Słynna była sprawa zburzonego już dworca w Katowicach, bo to był 
bardzo dobry obiekt, ale z drugiej strony przecież beznadziejna, „plastikowa” 
adaptacja wnętrz kameralnego dworca w Białymstoku również powinna być 
powodem skandalu. Ten dramat jest więc rozpisany na wiele ról. Nie powinni-

śmy jednak zapominać o zniszczeniach mniejszych obiektów na prowincji (np. 
Dworzec Zachodni w Starachowicach i setki innych).

Dworzec Centralny jest obecnie poddawany gruntownej modernizacji, jednak 

było też wiele głosów za zburzeniem go.

Przełomem był rok 2010 i dofinansowanie 77 remontów dworców, głównie 
z myślą o Euro 2012. Dyskusje o Centralnym trwają wiele lat i są odbiciem 
zmieniających się wizji śródmieścia i planów zagospodarowania placu Defilad. 
Były więc same wahania oraz brak spójnej wizji centrum. Pojawił się nawet 
pomysł zbudowania w miejscu Centralnego wieżowca w celach komercyjnych. 
Wolałbym tej dyskusji nigdy nie słyszeć, bo jest żenująca. Dworzec przede 
wszystkim reprezentuje miasto, a nie służy celom zarobkowym zaniedbanej 
kolei. Rozumiem, że w przypadku kluczowych inwestycji, zwłaszcza w centrum 
miasta, liczą się czynniki ekonomiczne, ale trzeba też brać pod uwagę potrzeby 
stolicy. Nowa polityka PKP w Warszawie jest godna pochwały: po pierwsze 
uratowano przystanki linii średnicowej, po drugie zdecydowano się na remont 
Centralnego i jest on prowadzony poprawnie. Może niektóre rzeczy można 
byłoby zrobić drożej i bardziej spektakularnie, ale moja ocena jest pozytywna.
Dworzec Centralny to budynek o dużej wartości architektonicznej, zaprojek-
towany przez wybitnych architektów i konstruktorów pracujących w zespole 
Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Jest budynkiem, w którym od-
najdujemy charakterystyczne dla późnego modernizmu połączenie pragma-
tycznego minimalizmu z  „mówiącą formą” zewnętrzną, gdyż cała monumen-
talna bryła przypomina daszek na przystanku linii otwockiej. To jest ważne dla 
późnego modernizmu nawiązanie do lokalnego kontekstu. Jednocześnie budy-
nek zachowuje łączne traktowanie funkcji i formy – Romanowicz kładł ogrom-
ny nacisk na oddzielenie ruchu pasażerów przyjeżdżających i odjeżdżających 
w swoich obiektach (to dobrze ilustrują choćby rozdzielone funkcje parkingów). 

Czy znane są ci reakcje wspominanego zespołu Romanowicza i Szymaniaka?

W zeszłym roku architekci Gosia Kuciewicz i Hubert Trammer (znawca archi-
tektury Romanowicza, który przygotowuje na jego temat doktorat) zorganizo-
wali w kawiarni Warszawa Powiśle wieczorek z okazji stulecia urodzin archi-
tekta zatytułowany ARSEN 100. Przy torcie w kształcie charakterystycznego 
daszku ze stacji PKP Ochota Romanowicza wspominali jego współpracowni-
cy, współprojektanci różnych dworców. Oni uważają, że ten remont powinien 
mieć formę bardziej radykalną. Te stare blachy, elementy wysłużone, należy 
po prostu wymienić. Generalna ocena remontu jest jednoznaczna: to krok 
w dobrym kierunku. PKP ma bardzo ograniczone środki, a od dwudziestu lat 
kolejnym rządom nie udaje się na te cele zapewnić środków.

Co twoim zdaniem należałoby zmienić na Centralnym i co się udało zmienić?

Hala główna, bardziej przestrzenna, mogłaby służyć prestiżowi i reprezentacji 
miasta. Jest to bardzo duża przestrzeń, która sprzyja dobrej reprezentacji, jeśli 
potrafi się ją stworzyć. Brudna blacha, która pokrywała sufit, zakurzone szyby, 
wysłużona posadzka – to one stworzyły negatywną aurę wokół tego budynku. 
Jednocześnie są to elementy, które można umyć, wyszlifować i przywrócić im 

Aleksandra Wasilkowska, Time Machine, Dworzec Centralny Warszawa, 2011, 
fot. Maciej Landsberg
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pierwotny blask. Na pierwszych zdję-
ciach, tuż po otwarciu dworca w 1975 
roku, podłoga odbijała światło! Nie moż-
na zaniedbywać takich detali jak czy-
stość betonu albo aluminium, które jest 
anodowane i w ten sposób przyciemnia-
ne dla osiągnięcia plastycznego efektu. 
Subtelność materiałów (np. trawertynu 
na Dworcu Wschodnim) wymaga nie-
ustannej opieki.

W tym momencie usunięto wszystkie 

sklepiki i budy, więc chyba wrócono do tej 

koncepcji?

Poniekąd, ponieważ po remoncie pojawią 
się inne kioski. Trzeba zawsze pamiętać, 

żeby zachować przestrzenność hali, nie wolno powtórzyć śmietniska, jakim 
stał się dworzec i cała Warszawa w latach 90. Co ciekawe, dawni projektanci 
nie upierają się, że budynek powinien tutaj istnieć do końca świata. Mam od-
mienne zdanie. Warszawa ma bardzo mało dobrych, późnomodernistycznych 
budynków. A projekty Romanowicza i Szymaniaka są ciekawe nie tylko pod 
względem architektonicznym, ale również funkcjonalnym.

Co jest takiego niezwykłego w tej funkcjonalności?

Centralny ma bardzo kosztowny – z punktu widzenia nowoczesnego miasta 
– system podziemny, bazujący na koncepcji przedwojennego tunelu średnico-
wego. Zupełnie inaczej są zbudowane dworce na Zachodzie, których perony 
są otwarte i hula po nich wiatr. Architektka Hanna Lewicka, która projekto-
wała duże tereny Śródmieścia, komentowała, że warszawiacy mają niebywały 
luksus, że z dalekobieżnych pociągów wysiadają w samym centrum miasta. 
W dodatku jest to połączone z linią średnicową i kolejką podmiejską WKD, 
blisko metra. Trzeba tylko rozwiązać problem nieczystości spadających na ten 
dworzec z przejeżdżających składów i wszyscy poczujemy się lepiej. Tyrmand 
opisał realny socjalizm w Polsce jako zapchaną muszlę klozetową, z której leją 
się fekalia, nikt nie umie jej przepchać, ale wszyscy zmuszeni są z niej jedno-
cześnie korzystać. Centralny, jaki znamy z lat 90., świetnie ilustruje tę metafo-
rę. Cieszę się, że to się zmienia.

Pojawiła się również nowa identyfikacja wizualna…

To konieczne. Akurat za chaos informacyjny Centralny był słusznie krytyko-
wany, gdyż poznikały gdzieś elementy oryginalnej identyfikacji. Wzorem dla 
nich, co bada Hubert Trammer, był podobno krój liter i rozwiązania użyte 
na Dworcu Śródmieście przez Bogusława Smyrskiego. Generalne porządki 
w identyfikacji pod ziemią są bardzo potrzebne. Nawet warszawiacy tracą 
tu orientację. W dodatku stworzono rodzaj labiryntu w połączeniu Dworca 
ze Złotymi Tarasami, które jest – nie bójmy się tego słowa – idiotyczne. Je-
dziesz w dół, potem idziesz w górę – szkoda, że nie trzeba skakać przez płot. 

To typowy przykład, który socjalistyczni urbaniści nazwaliby „architekturą 
spadochronową” – zaprojektowaną w konflikcie z otoczeniem, bez dbałości 
o nasze potrzeby. W biednym PRL-u było o klasę lepiej pod względem urbani-
styki, choć projektowane układy często nie były realizowane. Z każdej strony 
Centralnego zaprojektowano parkingi dla innego rodzaju użytkowników. To 
jest dziś, przy paraliżu komunikacyjnym Warszawy, najbardziej newralgiczna 
część dworca, wymagająca jakiegoś inteligentnego przeprojektowania, z tego 
też względu chciano Centralny przenosić. Czy jednak coś się rzeczywiście 
zmieni na tej płaszczyźnie? Czekam na jakiś dobry pomysł. Problemem może 
być wieżowiec narysowany przy jego wschodniej ścianie (przy ul. Emilii Pla-
ter) na ostatnim planie zagospodarowania z 2010 r.
Jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, to nadzieję budzi projekt Cafe Poczekal-
nia. To bardzo dobre miejsce na kawiarnię. Podest, o którym się mówi, że został 
wybudowany specjalnie dla pierwszego sekretarza, zaprojektowano, aby odby-
wała się stamtąd komunikacja górą – istniała koncepcja kładek przerzuconych 
nad Alejami Jerozolimskimi. Może dobrze, że nie powstała – dziś w miejsce 
kładek i nadmiaru przejść podziemnych wolimy zwykłe chodniki i zebry.

Czy mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą na dworcu swój biznes, powinni go 

opuścić?

Sprawa handlu na Centralnym w tak wielkiej skali jak dotychczas jest bardzo 
delikatna i nie rozwiąże się sama. Uważam, że to władze dworca powinny mieć 
większy wpływ na określenie funkcji kiosków i usług. Do tej pory łatwiej było 
znaleźć mydło i powidło, czyli np. sklepy z odżywkami dla kulturystów niż 
kawiarnie. Trzeba tutaj niestety użyć wyobraźni, a nie zdawać się na nasz „we-
soły kapitalizm”. Ktoś powinien te funkcje projektować, animować i badać ich 
późniejsze życie i przydatność. Mam wrażenie, że na to już nie ma w Polsce 
czasu.

tomasz FudaLa

historyk i krytyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor artykułów w prasie 

i magazynach artystycznych („Artforum”, „Domus”, „Odra”, „Obieg”, „Sekcja”), a także katalogach wystaw 

(między innymi Anna Molska, Art in General, Nowy Jork 2009; 1:1. Monika Sosnowska, Pawilon Polski, LII 

Biennale Sztuki w Wenecji, 2007; Hege Lønne, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsza-

wa 2008; Nowe zjawiska w sztuce polskiej, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 

2007).

o Rewitalizacji 
aRchitektuRy 
modeRnistycznej 
w polsce zawsze 
Rozmawiamy 
w ostatniej chwili, 
kiedy już wjeżdża 
ekipa, by RozebRać 
budynek
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sztuki
muzyce w przestrzeni publicznej poświęcony będzie wrześnio-
wy numer maGazynu "Glissando". przedstawiamy dwa teksty, 

które Go zapowiadają. 
www.Glissando.pl

Glissando w notesie.na.6.tyGodni

Dźwięk
walącej się

Fot. Gin Satoh
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Różnica między instrumentem muzycznym a prostym narzędziem – gdzie 
poszukiwać jej istoty? A może takie rozdzielenie nie jest konieczne? Gdyby 
tak wziąć pewien przedmiot, służący do mechanicznej reprodukcji pewnego 
produktu – powiedzmy – gitarę albo sprzęt nagłaśniający i oczyścić go ze 
wszystkich konkretnych sposobów wykorzystania – zredukować go do naj-
prostszej funkcji, jaką może wypełniać... W przypadku instrumentów pole-
gałoby to na sprowadzeniu ich do tej prostej sytuacji, w której naprawdę się 
do czegoś nadają – w której ich jedyna rola polega na udziale w czymś, co  
(w odniesieniu do muzyki rockowej) określić można mianem ściany dźwię-
ku. Co to w ogóle jest? Nie chodzi przecież o magiczną materię muzycz-
ną, flogiston tych, którym w mazurkach naprawdę pobrzmiewają szumiące 
wierzby. To czysto fizyczna masa dźwięku, efekt przekazywania drgań na 
maszynę, która je wzmacnia i pozwala przekazać je w formie mocniejszego 
sygnału, który tworzy muskającą, drapiącą lub przygniatającą odbiorcę masę 
dźwięku. Jeśli tak pomyśleć, instrument staje się precyzyjnie wyregulowaną 
maszyną do przekształcania dźwięku zrodzonego ze spółgłosek języczko-
wych i serii zwarć krtaniowych w piosenkę miłosną i do tworzenia ze szmeru 
bałtyckich fal dźwięku wybuchającej Rotundy – słowem – instrument zmie-
nia się w narzędzie przemocy.
Dźwięk wychodzi poza ustalone ramy – z bezpiecznego poziomu, na którym 
można delektować się jego treścią, przeskakujemy do momentu, w którym 
uderza z przyłożenia, bez żadnej pośredniczącej przestrzeni, staje się równo-
znaczny ze swoim źródłem. W ten sposób następuje otwarcie nowej gry – ję-
zyka źródło dźwięku-odbiorca, który jest ukazaniem artysty, którego pozycja 
załamuje się pod naciskiem dźwięku zniszczenia, w którym wyraża się uczy-
nienie pewnego nieruchomego, głośnego momentu przedmiotem postrzega-
nia, poza konwenansem.
W ramach projektu antysztuki Gustava Metzgera powstawać miała samozno-
sząca się twórczość, wykorzystująca dzieło sztuki do proklamacji własnego 
zniszczenia. Jego projekt uwzględniał oczywiście realizacje dźwiękowe i in-
strumentalne, które zostały przełożone na język masowego widowiska przez 
Pete’a Townshenda, lidera The Who. Niszczenie instrumentów muzycznych na 
scenie na stałe weszło w repertuar zarówno twórców muzyki popularnej, jak  
i artystów noise’owych. Oczywiście można tłumaczyć to kłopotami z dojrzewa-
niem poszczególnych muzyków, wydaje się jednak, ze przyczyny tego zjawiska 
są nieco ciekawsze – wykraczające poza zamierzenia pierwszych niszczycieli 
instrumentów – Wiener Gruppe czy Nam June Paika, którzy nie eksponowali 
dźwięku samego zniszczenia, pozostając jeszcze raczej w sferze politycznej de-
klaracji czy performensu.
Przykładowe uderzenie gitarą o wzmacniacz zakłada wrażliwość narzędzia, 
które zareaguje na cios niekontrolowanym zgrzytem. Dźwięk ten reprezentuje 
dosyć złożony proces, którym jest rozpad instrumentu – popadając już w zu-
pełną śmieszność, przyrównać go można do kompozycji Wagner Ramóna Sen-
dera, który jest zapisem skompresowanego do 1 sekundy (czyli paru klinknięć) 
pełnego cyklu Pierścienia Nibelungów. Reprezentacja wydawanego dźwięku 
uczyniła z jego pierwotnego źródła przedmiot brutalnego zapośredniczenia – 
w wyniku którego zostaje ono sprowadzone do samej jego funkcji użytkowej. 

Gdy artysta podejmuje jednak przy okazji takiego dzieła temat przestrzeni 
publicznej, robi się ciekawie.
Oto parę innych realizacji dźwiękowych, które odnosiły się już nie tyle do kon-
kretnego Wielkiego Sławnego dzieła, a właśnie do przestrzeni publicznej, którą 
dla wygody nazwaliśmy ‚światem’.
 
SYTUACJA PIERWSZA:

Rok 1985. Japońska grupa Hanatarashi występuje w Tokio. Lider zespołu, Ya-
matsuka Eye w trakcie koncertu rozbija ścianę klubu i wjeżdża do wnętrza 
koparką. Maszyna staje na scenie i przystępuje do niszczenia przedmiotów, 
jakie się na niej znajdują. Akompaniuje jej perkusja. Założeniem tej akcji, po-
dobnie jak innych występów Hanatarashi jest fizyczne wycieńczenie przestrze-
ni i samych wykonawców. Trudno chyba dobitniej pokazać stopień, w jakim 
wykonawcy podporządkowują się narzędziu – nawet gdy wszyscy uczestnicy 
performensu są postawieni przed oczywistą koparką, perkusista dalej wybija 
rytm – aby uwaga publiczności wciąż była skupiona na dźwięku, choćby po-
zbawionym znaczenia wobec czyhającego zagrożenia.
 
SYTUACJA DRUGA:

Rok 2006. Mark Bain tworzy projekt Soundhouse, w ramach którego w mieście 
Gent podejmuje próbę zburzenia domu za pomocą fal dźwiękowych. Umiesz-
czone w środku prywatnego budynku wzmacniacze mają rozdygotać go tak, by 
nadać zajmowanej przezeń przestrzeni charakter publiczny. W trakcie procesu 
maszyneria ma ulec zniszczeniu – anonimowa, pozostawiona pod gruzami, 
zostaje sprowadzona do jednego z elementów walącej się konstrukcji. Jedynym 
elementem wyróżniającym i tak nadający się do rozbiórki budynek jest sygnał, 
jaki wypłynąć ma z jego wnętrza. Sygnał zmierza do samozniszczenia, który 
obejmuje całą fizyczność budynku i traktuje go na sposób pewnego wyróżnio-
nego obiektu, obdarzonego pewną specyficzną właściwością przez sam fakt 
umiejscowienia go w kontekście artystycznym. Narzędzia dygoczące budyn-
kiem mają być niewidoczne, stać się jego częścią, a narzędziem odpowiedzial-
nym za wstrząs staje się sama konstrukcja. Obiektem sztuki nie jest już dźwięk, 
a sama materia wraz z wibracją pochodzącą z fali akustycznej. Wówczas przed-
miot, jakim jest budynek, faktycznie reagowałby sam na siebie. Gdyby nawet 
ostatecznie się zawalił (co się jednak Bainowi nie udało) – otworzyłoby to tylko 
możliwość do patrzenia na ruiny uzyskane w efekcie jak o przedmiocie podat-
nym na wewnętrzne reakcje między jego poszczególnymi elementami.

SYTUACJA TRZECIA:

Piano Piece for Terry Riley #1 La Monte Younga jest kompozycją rozplanowaną 
na parę części, obrazujących rozwój utworu. Jej partytura wygląda następują-
co: „Dociśnij fortepian do ściany i spraw, by jego płaska strona przylegała do 
ściany. Następnie wciskaj go dalej w ścianę. Pchaj tak mocno, jak tylko potra-
fisz. Jeśli fortepian przejdzie przez ścianę, nie przestawaj pchać w tym samym 
kierunku, pomimo nowych przeszkód i pchaj tak mocno, jak tylko możesz bez 
względu na to, czy fortepian utknął, czy się rusza. Utwór kończy się, gdy jesteś 
zbyt zmęczony, by pchać dalej”
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Akcja ta, nie tylko posiada partyturę, ale także ma być wykonywana przez 
pianistę, w odpowiednim środowisku muzycznym. Jej fenomen polegałby na 
tworzeniu nowych dźwięków za pomocą fortepianu, który nie jest już prepa-
rowany, a sam preparuje otoczenie. Przez arbitralny gest odwrócenia uwagi od 
wnętrza fortepianu, traci on tożsamość jako instrument, a następnie uzyskuje 
ją na powrót – tym razem jest już prostym, biernym narzędziem.
Zapośredniczenie przez przestrzeń publiczną – przestrzeń wykonawczą,  
w której źródło dźwięku/sygnału jest brane w swojej jednorazowej i jedno-
znacznej formie, odwołującej się nie tylko do treści i złożenia dźwięków, ale do 
tego, co decyduje o ich fundamentalnej specyfice – tzn. do tego, że są narzę-
dziami w przestrzeni, generatorami pewnej treści, którą to treścią w zaprezen-
towanych przypadkach jest samo to generowanie. Gdyby upatrywać w tych re-
alizacjach absolutnego upadku obyczajów i szczytu dekadencji, punkt wyjścia 
i dojścia performatyki muzycznej byłby faktycznie ten sam – wychodząc od 
czystej mechaniki instrumentów, ucząc się ich obsługi oraz ich funkcjonowa-
nia w ramach kompozycyjnej i widowiskowej całości, kończymy na tej samej 
mechanice. Narzędzie staje się narzędziem i tylko nim.
Wszystkie przywołane realizacje zachowują pewną czystość, dystans do 
przedstawianego tematu – potraktowanie narzędzia jako narzędzia jest już 
zapośredniczeniem, swego rodzaju naśladownictwem – próbą poszukiwania, 
porównywalną z dążeniem do stworzenia mapy radiowej obrazującej świat 
w momencie Wielkiego Wybuchu. Tak określiłbym tzw. „antysztukę”, która 
pragnie zmierzać ku końcowi zastanej tradycji twórczej – ostatecznie musi 
ona pozostawić na scenie jednego z aktorów – perkusję, zniszczony budynek
-instrument, fortepian – którzy oczywiście wcześniej zostali sprowadzeni do 
swoich najprostszych funkcji. Gdy jednak uda się osiągnąć ów koniec sztu-
ki, cel ten okazuje się tożsamy z momentem początkowym danego działania,  

w którym instrument jest tylko nieznanym narzędziem, pozbawionym jakie-
gokolwiek związku z jego użytkownikiem. Nieruchoma zasada wykonawstwa 
– jakkolwiek banalny nie był obiekt sztuki, za zasadę przyjmuje ona zawsze 
potencjalność prostego narzędzia – jego zdolność do przerodzenia się w in-
strument muzyczny, który następnie można „zniszczyć” – to znaczy umożliwić 
powstanie kolejnego. Wszelako można sobie wyobrazić, że już muzyk-perfor-
mer, tworząc czystą twórczość (czyli „antysztukę”), oczyszczając instrument 
ze wszelkich konkretnych potencjalności, wskazuje na czystą relację między 
podmiotem a przedmiotem działalności artystycznej, którym w ostateczności 
okazuje się źródło dźwięku i jego odbiorca.

Postanowiliśmy udostępnić swoje łamy istotnym naszym zdaniem pismom kulturalnym, które nie 

otrzymały w tym roku finansowego wsparcia w konkursie dotacyjnym organizowanym przez Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Notes.na.6.tygodni” dostał dotację dzięki „dogrywce” spro-

wokowanej dyskusją o nieobecności pism kojarzonych z prawicą na liście dotowanych tytułów – tak się 

złożyło, że mieliśmy tyle samo punktów co „Fronda”. Zmiany w systemie wspierania polskich czasopism 

kulturalnych są konieczne – pisma społeczno-polityczne, w których kultura jest reprezentowana w tre-

ści w niewielkim stopniu, nie powinny być finansowane przez Ministerstwo Kultury.

W numerze wrześniowym gościć będziemy „Fa-ART”.

Peter Weibel (ed.): Die wiener gruppe. A Moment of Modernity 1954-1960 / The Visual Works and 
Actions. (Springer, Wien & New York 1997) – Exhib. cat. Biennale di Venezia.

Fot. Gin Satoh
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Field

najważniejszą cechą jest przestrzeń – materiałem dwóch pół-
Godzinnych utworów znajdujących się na płycie są zlepione 
ze sobą naGrania z różnych przestrzeni. bliżej nieznana ilość 
naGrań prezentujących kiedyś istniejące i konkretne miejsca 
została przetworzona w jeden utwór – w ten sposób otrzy-
mujemy coś zupełnie noweGo, przestrzeń nieistniejącą ale 
powstałą z realneGo, fizyczneGo materiału dźwiękoweGo  

– pisze filip lech

Glissando w notesie.na.6.tyGodni

 Muzyka twOrzOna z przestrzeni

recording

Fot. Michał Grosz
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PREHISTORIA

Wynaleziony przez Thomasa Edisona w 1878 roku fonograf całkowicie zmie-
nił ludzką percepcję, została ona jeszcze bardziej poszerzona przez możliwość 
wyjścia w plener i nagrywania w terenie. Field recording to po naszemu na-
granie terenowe – terenowe, czyli nagrane poza studiem. Fonografia stała się 
młodszą siostrą fotografii. Etnografia i językoznawstwo zostały obdarowane 
przez naukę nową metodą badań i zapisu informacji; metodę która niosła za 
sobą nadzieję na bezstronność i obiektywność. Zapis dźwięku pozwalał na 
utrwalenie odgłosu kumkania żab, autentycznego brzmienia umierających 
języków i ludowych piosenek. Przedstawienie świata miało stać się bardziej ca-
łościowe, jednak szybko okazało się że nowy wynalazek ma swoje wady: może 
prowadzić do nadużyć i nie może całkowicie oddać ludzkiej percepcji. Do tego 
może służyć do kreacji rzeczywistości – w epoce przedfonograficznej etnograf 
mógł manipulować materią którą pracował, w swoich książkach i uczonych 
rozprawach mógł z łatwością naginać rzeczywistość do swoich teorii. Nagrania 
terenowe zdobywały coraz większą popularność, przestały być tylko suchym 
materiałem naukowym. Przy Bibliotece Kongresu John Lomax, z pomocą 
swoich synów Johna Jr. i Alana stworzył Archive of American Folk Song, biblię 
każdego miłośnika amerykańskiego folku. Znajdują się w mniej m.in. piosen-
ki w wykonaniu Muddy’ego Wattersa i Lead Belly.’ego. Po muzyce ludowej ze 
wszystkich stron świata przyszła kolej na muzykę bliższą źródłom – na płytach 
wydawano odgłosy śpiewu ptaków, jonosfery, cykania owadów, odgłosy prze-
jeżdżającej kolei. Nie wiem  czy wyszły one poza wąski krąg kolekcjonerów, 
ale to wtedy w głośnikach gramofonów po raz pierwszy pojawiły się zapisy 
przestrzeni. Osadzała się wrażliwość rodząca się od czasów futurystycznych 
manifestów albo jeszcze wcześniej: wrażliwość na nowe źródła dźwięków, któ-
re występują w muzyce i na jej pomijane wcześniej aspekty, takie jak chociażby 
przestrzenność.  Równolegle zaczęła powstawać muzyka konkretna.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Koniec z historią – przejdźmy teraz do ćwiczeń praktycznych, a potem przyj-
rzyjmy się trzem płytom które w zarysie mogłyby przedstawiać wykorzystanie 
nagrań terenowych we współczesnej muzyce - biografie autorów opisanych 
poniżej płyt znajdują się w internecie. 

Ćwiczenie pierwsze – podczas deszczu.

a) w czasie deszczu słuchaj nagrań związanych z wodą, mogą to być nagrania 
stworzone przez Ciebie, ale nie jest to konieczne. Staraj się wykonywać pod-
punkt jak najszybciej – kiedy będziesz podejrzewał, że zacznie padać włącz 
nagranie żeby nie usłyszeć prawdziwych odgłosów. 
b) podczas deszczu słuchaj nagrań innych zjawisk atmosferycznych, możliwie 
najbardziej różnych od deszczu. 
c) wykonaj nagranie przedstawiające deszcz. 
d) wykonanego nagrania słuchaj w bezchmurną, słoneczną pogodę. 
e) w czasie deszczu wysłuchaj wykonanego przez siebie nagrania deszczu. Po 
kilkukrotnym powtórzeniu podpunktu słuchaj deszczu na przemian z nagra-
niem deszczu. 

Ćwiczenie drugie – na spacerze

a) wyjdź na półgodzinny spacer, wychodząc z mieszkania załóż na uszy słu-
chawki – słuchaj muzyki która zagłuszy otoczenie. Jeśli możesz rób to zawsze 
kiedy wychodzisz z domu. Podpunkt powtarzaj tyle razy aż zaczniesz zapomi-
nać audiosferę otaczającą Cię zazwyczaj na spacerze. 
b)  kiedy zaczynasz zapominać jakie dźwięki Cię otaczają przerzuć się na płyty 
z nagraniami terenowymi – technika i tematyka dowolne. Uważaj, żeby nie 
wybrać nagrań wyjątkowo cichych – mogą dojść do Ciebie zapomniane odgło-
sy.   Po kilkukrotnym powtórzeniu podpunktu wyjdź na spacer, zabierz ze sobą 
sprzęt do nagrywania. Nagrywaj po omacku, intuicyjnie. Podpunkt możesz 
powtórzyć tylko raz. Po powrocie do domu obrób materiał według uznania, 
pamiętaj że równie dobrze możesz pozostawić go bez zmian. 
d) Na kolejnym spacerze słuchaj nagrań stworzonych na ostatnim spacerze. 
Podpunkt powtórz tyle razy aż dobrze zapamiętasz swoje nagranie. 
e) Wyjdź na spacer bez słuchawek. 

Francisco López – La Selva (V2_  1998)
Czy to jest fajka?
„La Selva” to ponad godzinny utwór skomponowany na podstawie nagrań po-
chodzących ze stacji La Selva, strefy chronionej przed ludźmi, centrum badań 
biologicznych znajdującym się na Kostaryce. Francisco López pracował tam 
nie tylko jako muzyk, ale także jako naukowiec. La Selva jest nieskończoną 
biblioteką dźwięków – występuje tam ponad 2000 gatunków roślin; 400 gatun-
ków ptaków; niezliczone ilości owadów i skorupiaków.  
Zapewne istnieje grupa odbiorców która miała przyjemność gościć w La Selva 
i chciałbym w tym miejscu przeprosić że ignoruje doświadczenie mniejszości, 
ale nie jestem w stanie się z nią utożsamić. López pokazuje nam przestrzeń 
niedostępną dla odbiorców jego płyty i zupełnie nieznaną, obcą, nieopisywal-
ną przez ich poprzednie doświadczenia. W zetknięciu z tym nagraniem cał-
kowicie gubi się nasza percepcja: nie wiemy czy autorem danego dźwięku jest 
ptak czy roślina; a może to tylko gałąź poruszona przez szum wiatru; istnieje 
też możliwość że odgłosy o których myślimy, że są podstawowymi-tworzącymi 
krajobraz  dźwiękowy nie istnieją w La Selvie pojedynczo – że to zlepki dziesią-
tek innych źródeł dźwięków które nasza wrażliwość klimatu umiarkowanego, 
ciepłego przejściowego odczytuje jako poszczególny dźwięk. Zdrowy rozsądek 
podpowiada nam, że każdy dźwięk jest reprezentacją czegoś, ale jak można 
tego dowieść?   Przestrzeń ta  jest pełna sprzeczności: dostępna i  jednocześnie 
całkowicie nieosiągalna; naturalna i zarazem obca naszemu doświadczeniu; 
otwarta dla każdego i dodatkowo dla każdego tak samo zamknięta – poprzez 
niemożność zrozumienia co się dookoła dzieje. „La Selva” posiada wiele cech 
wymarzonej i niedoścignionej sfery publicznej, oprócz tego że przedstawiony 
świat lasu równikowego nigdy nie zostanie uchwycony i zrozumiany; jeśli sfera 
publiczna ma spełniać swoje zadania rozumienie otaczających Cię rzeczy wy-
daje się być nieodzowne. 
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Peter Cusack – Baikal Ice (Spring 2003)
To nie jest fajka.
Peter Cusack zabiera nas na spacer po Bajkale. Właściwie to nie jest spacer tyl-
ko pokaz slajdów - dźwiękowych ruchomych pocztówek wykonanych podczas 
podróży. Nie wyobrażam sobie bardziej esencjonalnej substancji muzycznego 
niż ta którą dostarczył nam Cusack, mimo to niektórzy chętnie postawiliby 
pytanie „czy to jest  muzyka?” . Jedyną ingerencją w zebrany materiał jest jego 
selekcja i podzielenie na 20 utworów. Tej płyty można słuchać przynajmniej 
na kilka sposobów – najbardziej narzuca się odczytanie jej jako zapisu po-
dróży nad Bajkał, ze szczególnym skupieniem przedstawiającej środowisko 
dźwiękowe związane z lodem pokrywającym ozjero. Można też słuchać „Ba-
ikal Ice” i w tym samym czasie próbować zastanawiać się dlaczego właśnie te 
fragmenty zostały wybrane  przez recordera. Najbardziej ciekawe są tutaj na-
grania lodu,przynajmniej z punktu widzenia ludzi dla których takie odgłosy są 
niecodzienne, to one stanowią sedno tych nagrań. Czemu Cusack dołączył na-
grania odgłosów generatora elektrowni węglowej albo śpiewającej dziewczyn-
ki? Kilka razy słyszymy jego kroki, a nawet głos. Dowiadujemy się wtedy, że 
Cusack i jego mikrofon nie są sami,  towarzyszył im drugi człowiek. To zakłó-
ca atmosferę intymności kreowaną przez pierwszych kilkanaście minut płyty, 
jednocześnie jest kreacją czegoś nowego – nie jesteśmy już obserwatorami, 
niewidocznymi współuczestnikami samotnej podróży na wschód, czy nawet 
na Wschód, nad daleki i tajemniczy Bajkał. Uczestniczymy w czymś zwykłym  
i powszednim; po spotkaniu z siłami natury zostajemy od razu bezwolnie prze-
niesieni, prawie jak turyści którzy muszą szybko wracać na serwowaną w go-
dzinach od 18 do 19:30 kolację. Przestrzeń wykreowana na płycie „Baikal Ice” 
nie jest ciągła, to ruchomy kolaż. Ruchomy nie za sprawą poruszającego się 
mikrofonu, ale za sprawą ciągłego przepływu dźwięków w środowisku - częś-
ciej jest poruszany niż sam się porusza – dynamiki narracji nadają przeważnie 
takie składniki jak: wiatr, trzaski niewyizolowanych dźwięków, pęd pociągu 
słyszany z jego wnętrza. Słuchając „Baikal Ice” nie można odgonić się od skoja-
rzeń ze wspaniałym utworem Luca Ferrariego „Presque rien No. 1”. Mikrofon 
Ferrariego jest obserwujący, ten Cusacka miota się pomiędzy obserwacją, krą-
żeniem a kreowaniem nowych przestrzeni, stylizowanych na obiektywne.

Hands To – Circumscription (Urthona 1995)
To nie miała być fajka.
Można przedstawiać się przestrzeń dźwiękową - można też stworzyć coś nowe-
go, osobnego. Materiał z którego powstała płyta zbierało na taśmy pięć osób;  
nagrane dźwięki zostały pozbawione swoich wcześniejszych znaczeń, stały 
się elementami muzycznej narracji; sytuacje złapane na taśmie są ogołocone  
z poprzedniego kontekstu, który czasami jest nierozpoznawalny z powodu ja-
kości nagrań. Krążek Hands To, tworzą  dźwięki znaczące przed uchwyceniem 
na taśmie coś zupełnie odmiennego - teraz naśladują odgłosy instrumentów, 
tworzą niecodzienną, bardzo swobodną i otwartą narrację muzyczną. Co od-
różnia ten album od setek innych dokonań tak zwanej, muzyki eksperymen-
talnej? Materoiał na podstawie którego powstał czyli nagrania terenowe. Mimo 

że to co słyszymy nie jest już tym co było, ma mało wspólnego z materiałem 
wyjściowym to nie zostało pozbawione jego cech całkowicie. Najważniejszą 
pozostałą cechą jest przestrzeń – materiałem dwóch półgodzinnych utworów 
znajdujących się na płycie są zlepione ze sobą nagrania z różnych przestrze-
ni. Bliżej nieznana ilość nagrań prezentujących kiedyś istniejące i konkretne 
miejsca została przetworzona w jeden utwór – w ten sposób otrzymujemy coś 
zupełnie nowego, przestrzeń nieistniejącą ale powstałą z realnego, fizycznego 
materiału dźwiękowego. Muzyka Hands To nie jest zwykłą muzyką, to jeszcze 
kolaż dźwiękowo-przestrzenny, plądrofonia miejsc realnych. 

Fot. Michał Grosz
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Fikcji
w kinie dokumentalnym ważne jest, aby pokazać swoje stanowi-
sko, nie możesz się chować. musisz być obecny. to esencja kina 
dokumentalneGo. bardzo istotna jest także ciekawość. musisz 
chcieć się dowiedzieć, na co właściwie patrzysz. z jørGenem 
lethem, reżyserem eksperymentatorem, testującym Granice 

fikcji i rzeczywistości, rozmawia paulina jeziorek

film dokumentalny – eksperyment

B a d a j ą c

g r a n i c e

Jørgen Leth: Męski Erotyk, kadr z filmu, fot. Adam Philp
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Będziesz nagrywać naszą rozmowę aparatem fotograficznym?

Tak.

Można nagrywać wywiad aparatem fotograficznym? Nie wiedziałem, że to 
możliwe. Nie jestem zbyt dobry, jeśli chodzi o technologię.

Nie? To jak pan sobie radzi jako reżyser? Sam pan nigdy nie filmuje?

Mam małą kamerę DV, ale nigdy jej nie używam. Nie mam potrzeby, by cho-
dzić i kręcić własne filmy. Wolę, gdy między mną a rzeczywistością znajduje 
się operator. W zderzeniu z technologią czuję się niemal sparaliżowany. Prawie 
wpadam w histerię. Pożegnałem się w młodości z kolarstwem, bo nie potrafi-
łem naprawić roweru. Jeśli chodzi o kamerę filmową, nigdy nie dbałem o to, 
by poznać szczegóły techniczne. Wiem, jak powinny wyglądać obrazy. To wy-
starczy. Ale pracowałem z operatorami, którym mogłem zaufać. Wiedziałem, 
że podejmą właściwe decyzje i zdjęcia będą takie, jak chcę. Gdy pojawiły się 
kamery Hi8 i kamery cyfrowe, zdarzało się, że filmowałem sam, szczególnie 
przy Haiti. Untitled, bo mieszkałem wtedy na Haiti i byłem świadkiem horroru 
i opresji, które miały miejsce w okresie junty wojskowej. Czułem wewnętrzny 
przymus, żeby udokumentować to, co widziałem, znajdując się w niebezpiecz-
nych i dramatycznych sytuacjach. Posługiwałem się też kamerą, by filmować 
osobiste, zmysłowe sceny. W Erotic Man sam nakręciłem ważną scenę – scenę 
seksu z Dorothie.

Wczoraj byłam na pokazie Erotic Man. Starał się pan w tym filmie uchwycić ero-

tyzm, prześledzić proces rodzących się emocji… Występują w nim aktorki, które 

często odtwarzają prawdziwe zdarzenia czy wrażenia z pana przeszłości. Jaki 

był pana zamysł?

Próbując uchwycić i opisać erotyzm, postawiłem sobie bardzo ambitne za-
danie. Jak ująć w ramy takie doznanie? Czy to jest w ogóle możliwe? Często 
w moich filmach traktuję własne doświadczenia jako materiał. Po prostu ba-
dam życie i rzeczywistość. Myślę – sprawdźmy, co z tego wyniknie.

Pana podejście do erotyzmu wzbudziło wiele kontrowersji, było to widać pod-

czas dyskusji po projekcjach. Pokazał pan piękne młode ciała czarnoskórych 

kobiet. Uwypukla pan elementy, które generalnie są uznawane za pociągające – 

piersi, pośladki, usta… Nie interesowało pana to, co indywidualne, pojedyncze?

Powtórzyłbym za Bronisławem Malinowskim, którego bardzo cenię, że miłość 
zaczyna się od spojrzenia. W tym filmie chodzi przede wszystkim o to, jak 
mężczyzna patrzy na kobietę. Tu nie ma żadnej demokracji, żadnego balansu. 
Nie staram się być politycznie poprawny. Nie interesują mnie historie psycho-
logiczne. Moje filmy to badanie statystycznego materiału.

Przybrał pan postawę antropologa i starał się uchwycić obiektywny, kulturowo 

wypracowany sposób rozumienia czy przeżywania erotyzmu?

Tak. Ale przyglądanie się poszczególnym kobietom z bliska zaprzecza temu 
obiektywizmowi. Te kobiety stają się indywidualnymi postaciami, wyczuwamy 
ich charaktery. Wychodzą na spotkanie z tobą poza granice obiektywności.

Był pan atakowany, oskarżany o imperialistyczne czy szowinistyczne podejście 

do tych młodych pięknych dziewczyn…

Nie tak bardzo jak po napisaniu książki Perfect Human. Wtedy ataki były bar-
dzo poważne. Ale przetrwałem to. Obecny film doceniły również kobiety. Jakiś 
czas temu przyszły do mnie młode studentki i powiedziały, że ten film im się 
podoba, bo kobiety lubią, kiedy się na nie patrzy. Kobiety lubią, kiedy mężczy-
zna na nie patrzy.

Jedna z kobiet w Erotic Man deklamuje wiersz, którego treść można uznać za 

kwintesencję tego, jak mężczyzna chciałby postrzegać kobietę.

Kobieta.
Jestem kobietą.
Jedną z lepszych.
Jedną z najsłodszych w miłości.
Kobieta.
Jestem zawsze lojalna.
Zawsze czuła.
Usłużna.
Bardzo elegancka.
Bardzo zakochana.
Kobieta.
Jestem jedną z najpiękniejszych.
Mam wiele uczucia dla innych.
Jestem bardzo wrażliwa.
Jestem kobietą.
Bardzo silną duchem. (Sophie Destin, tłum. Paulina Jeziorek)

Tak. Ale to wiersz napisany przez kobietę. Ona jest poetką. Napisała wiersz, 
a ja to sfilmowałem. Od tamtej chwili używam tego jako materiału ready made. 
Lubię w moich dokumentach wielokrotnie wykorzystywać ten sam materiał. 
Dlatego wróciłem do tego wiersza. Uważam, że jest piękny. Reszta wierszy, któ-
re pojawiają się w tym filmie, jest napisana przeze mnie.

No właśnie. Poza tym, że z wykształcenia jest pan antropologiem i reżyserem, 

jest pan również cenionym poetą. Co pana interesuje w poezji?

Tej jesieni ukaże się nowy tomik moich wierszy. W poezji osiągnąłem moment 
całkowitej redukcji – używając najprostszych słów języka, przez co wiersz staje 
się bardzo skoncentrowany. Najważniejsze jest to, że piszę tylko o tym, co wi-
dzę w danej chwili pisania. To bardzo ważne.

Taka poezja dokumentalna?

Tak, można tak powiedzieć. Ten sposób może się wydać suchy, ale to jak al-
chemia. Przekształcanie niczego w coś istotnego. Wybierasz element, który 
zaczynasz obserwować, i patrzysz, co z tego wyniknie. Wierzę w magiczną 
siłę poezji, choć tematy, które wybieram, są bardzo konkretne – otaczające nas 
rzeczy, przedmioty, kamienie. Ten nowy zbiór jest bardzo klarowny. Jakiś czas 
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temu straciłem wszystko podczas trzęsie-
nia ziemi na Haiti. To wpłynęło na moją 
poezję. Zacząłem ten tomik w pokoju 
hotelowym, gdzie do dzisiaj mieszkam. 
Za każdym razem, gdy opisuję ten sam 
spacer na strome wzgórze, pojawia się 
coś zupełnie innego.

Skoncentrował pan swoją poezję wokół 

teraźniejszości?

Tak. W pewnym sensie te wiersze tworzą 
historię, gdy się spojrzy na nie jako ca-
łość. Choć to desperacka poezja. Wszyst-
kie wiersze powstały po tym trzęsieniu 
ziemi. Myślę, że ta katastrofa oczyściła 
mój umysł i wpłynęła na moją postawę.

Jak?

Na przykład tak, że postanowiłem się wszystkiego pozbyć.

Nie ma pan zamiaru odbudować domu i swojego poprzedniego życia?

Nie. Na Haiti wiodłem dość bogate życie. Miałem duży dom, w którym za-
trudniałem sześć osób – ogrodnika, kucharza, sprzątaczkę… Miałem fanta-
styczne życie. Ale musiałem też wziąć odpowiedzialność za ludzi, którzy dla 
mnie pracowali. Gdy zarządzasz takim domem, masz zobowiązania wobec 
dbającej o niego mikrospołeczności. Trzęsienie ziemi zmieniło to życie i na-
prawdę myślę, że to było przeznaczenie. Nie mam zamiaru go odbudowywać. 
Nie mam na to mentalnej energii. Nie chcę rozpoczynać kolejnego skompli-
kowanego życia. Chcę je uprościć. To konsekwencja moich obecnych przeko-
nań. To, co było, już się skończyło i to jest w porządku. W taki sposób życie 
toczy się wiecznie. Trzeba zobaczyć, co będzie dalej. Oczywiście po trzęsieniu 
ziemi doświadczyłem traumy. Przez dwa miesiące dochodziłem do siebie i nie 
mogłem nic robić. Przez chwilę myślałem nawet, żeby przeprowadzić się na 
sąsiednią Dominikanę. Ale zrozumiałem, że to niemożliwe. Chcę mieszkać 
na Haiti i właśnie o tym miejscu opowiadać historie. Ono stało się częścią 
mojej tożsamości.

Powiedział pan, że kobiety z Haiti są szczególnie pociągające…

Tak, kobiety na Haiti są wyjątkowo piękne. Byłem atakowany za moje związki 
z bardzo młodymi kobietami. Ludzie nie mogą zrozumieć, że młoda piękna 
kobieta może pokochać starszego mężczyznę jak ja. Widzą również coś nie-
moralnego w otaczaniu jej opieką, tym, że staram się jej pomagać i dużo dla 
niej robić. A ja uważam, że to jest częścią miłości. Jestem mężczyzną, który 
bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Ja nie uciekam od konsekwencji 
w obliczu sytuacji, w której się znajduję. Konfrontuję się z tą sytuacją, oskar-
żeniami…

Jørgen Leth: Męski Erotyk, kadr z filmu, fot. Adam Philp
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u samych jej podstaw – np. w sensie pracy na pograniczu fikcji i dokumentu, 
sposobu tworzenia historii, rozdzielania obrazu od dźwięku, itd…

Mówiliśmy o panu jako reżyserze, antropologu, poecie – widzę, jak to się ze sobą 

łączy. Nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że jest pan także komentatorem Tour 

de France. Co pana pociąga w sporcie?

Kolarstwo to moja pasja. Od dzieciństwa jest częścią mojego życia, mój wu-
jek był ważną postacią dla duńskiego kolarstwa. Trzeci tom mojej poezji nosił 
tytuł Sportdigte (Wiersze sportowe, 1967 – przyp. tłum). Wtedy po raz pierw-
szy sport został potraktowany poważnie w literaturze skandynawskiej. Później 
zrealizowałem kilka filmów związanych z kolarstwem: Stars & Watercarriers 
w 1973 r., The Impossible Hour w 1974 r. czy A Sunday in Hell w 1976 r. Po-
wstał też Motion Picture w 1971 r., eksperymentalny film o graczu tenisowym, 
oraz Pelota w 1983 r., o najstarszej grze Basków, czy portret piłkarza, Michaela 
Laudrupa, z 1993 r. Od 1989 roku jestem komentatorem telewizyjnym Tour de 
France. To, co mnie fascynuje w tej pracy, to fakt, że chodzi w nim o historie, 
jest tam pełno materiału, a ja jestem opowiadaczem historii. Wplatam opowie-
ści o regionie, geografii, winie… a także liczne historie osobiste, wspomnienia 
z Tour de France. To, co lubię w wielkim sporcie, to historie mitologiczne, le-
gendy, gdy wielcy jeźdźcy stawiają czoła niewyobrażalnym wyzwaniom, z po-
święceniem, dlatego zostają bohaterami.

I znowu fikcja miesza się z rzeczywistością. Czy w pana pracy, w pana kinie, ist-

nieje balans między tym, co fikcyjne, a tym, co rzeczywiste? Czy robi pan filmy 

o marzeniach i pragnieniach, czy o tym, co na otacza?

Myślę, że istnieje w nich balans. Moje filmy opowiadają raczej o rzeczywisto-
ści niż marzeniach. Ale nawet w najbardziej realistycznych istnieje element 
mise-en-scene i fikcji. Nawet w dokumencie czysto sportowym jak A Sunday 
in Hell widać historię z jej wielkimi bohaterami odgrywającymi swoje role. 
Oczywiście pragnienia i fantazje są częścią naszej rzeczywistości, więc i one 
wkradają się do moich filmów. W niektórych filmach to jest bardziej widoczne 
niż w innych. Perfect Human nie jest w całości filmem dokumentalnym, to ra-
czej poetycka fikcja, która odnosi się do rzeczywistych rzeczy, realnych uczuć. 
W Good and Evil, Notes On Love i Erotic Man korzystam z aktorów, ale ich 
historie oparte są na dokumentalnym spojrzeniu na świat. W każdym z moich 
filmów badam granicę pomiędzy tym, co fikcyjne, a tym, co dokumentalne.

JørGen Leth 

(ur. 1937) – duński reżyser, antropolog, poeta i komentator sportowy. W latach 60. i 70. związany z duńską 

i międzynarodową awangardą artystyczną. Był również krytykiem jazzowym i przyjaźnił się z Krzyszto-

fem Komedą. Zajmował się krytyką twórczości Jerzego Grotowskiego, do dziś inspiruje się badaniami 

Bronisława Malinowskiego. Zrealizował ponad 40 filmów. Mistrz i nauczyciel Larsa von Triera. Jest także 

cenionym poetą, a od 1989 roku komentatorem wyścigów kolarskich Tour de France. Wykłada w Duń-

skiej Szkole Filmowej. Obecnie mieszka na Haiti. Jego najnowszy film Erotic Man był pokazywany na 

tegorocznym 8. Festiwalu Filmowym PLANETE DOC. Niedawno ukazał się box DVD Świat według Jørgena 

Letha, który zawiera 11 filmów – od Człowieka idealnego z 1967 roku, po najnowszą produkcję Męski 

erotyk z 2010 roku.

http://jorgenleth.blogspot.com

Skoro już poruszamy się w obszarach związanych z moralnością czy etyką, pro-

szę powiedzieć, czy uważa pan, że istnieje coś takiego jak etyka dokumentali-

sty? Czego pan uczy swoich studentów jako wykładowca w szkole filmowej?

Uczę studentów, żeby robili osobiste filmy. O tym, co ich fascynuje. Żeby pod-
chodzili do historii bez strachu, że okażą się banalni. Kolejną rzeczą jest narzuce-
nie sobie restrykcji. Przeszkody i ograniczenia są konieczne, zanim rozpocznie 
się pracę. W kinie dokumentalnym ważne jest też, aby pokazać swoje stano-
wisko, nie możesz się chować. Musisz być obecny. To esencja kina dokumen-
talnego. Nie lubię dokumentów przezroczystych, informacyjno-edukacyjnych. 
Bardzo istotna jest także ciekawość. Musisz chcieć się dowiedzieć, na co właś-
ciwie patrzysz. Powiedziałbym, że szczera ciekawość jest etyką dokumentalisty.
Jeśli chodzi o kategorię etyki w pojęciu filozoficznym, jakiś czas temu Lars 
von Trier próbował testować moją etykę w drugiej części Five Obstructions, 
remake’u Perfect Human, który został nakręcony w Bombaju – w czerwonej 
dzielnicy. Chcieliśmy oddzielić etykę od estetyki. Ale to się nie udało. Bo etyka 
zawiera się w estetyce. Są ze sobą połączone. Ja zawsze jestem najpierw estetą, 
tak powstają moje filmy, ale to nie przeszkadza w etycznej ewaluacji tego, na 
co patrzę.

A skąd u pana ten silny pociąg do eksperymentu?

Sztuka eksperymentalna zawsze była dla mnie inspiracją. W latach 60. i 70. 
pracowałem wraz z grupą artystów – malarzy, rzeźbiarzy, performerów, reży-
serów – którzy stawiali sobie za zadanie przekroczenie granic ustanowionych 
przez sztukę. Czasem brałem udział w przedsięwzięciach innych artystów, cza-
sem robilismy razem – to byli ludzie tworzący na różnych polach sztuki. Przy-
jaźnie z tamtych czasów przetrwały do dziś. Moja praca jest eksperymentalna 

Jørgen Leth: Męski Erotyk, kadr z filmu, fot. Adam Philp
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LEGENDA

– data powstania

– wymienione 12-10 razy

– wymienione 8-6 razy

– wymienione 5-3 razy

– relacja obustronna

– relacja jednostronna

– kontakty zawodowe

– kontakty towarzyskie

2001 r.

– stosunek do JK pozytywny

– stosunek do JK ambiwalentny

– stosunek do JK negatywny

– JK bardzo ważna

– JK ważna

– JK tylko wpominana

Abc
Abc
Abc

Sieć
fb zrównał duże instytucje z wielkim budżetowym zapleczem  
z małymi, prywatnymi, lokalnymi inicjatywami. na fb ten jest 
popularny, kto w interesujący i oryGinalny sposób prowadzi 
profil, a nie ten, ktoma kasę. o obecności instytucji kultury 
na facebooku i ich wzajemnych powiązaniach z anną buchner  

i katarzyną zaniewską rozmawia arek Gruszczyński.Koncepcja – Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska, grafika – Władysław Buchner.
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określony materiał, a dopiero potem poddać go analizie. W socjologii nazywa 
się to metodologią teorii ugruntowanej – przystępując do badania, nie masz 
twardo określonych hipotez, które weryfikujesz, tylko zaczynając od pierw-
szego badawczego pytania – w naszym wypadku było nim „Co kultura robi na 
FB?” – podążasz dalej tak, żeby znaleźć jak najrzetelniejszą i pełniejszą odpo-
wiedz. W trakcie dostosowujesz narzędzia badania i analizy, tak żeby w pełni 
wykorzystać zebraną w badaniu wiedzę. Można powiedzieć, że to takie trochę 
ekologiczne podejście: zakładasz, że każda informacja i obserwacja, której do-
konasz, jest ważna i może ci się przydać. Nie selekcjonujesz ich pod kątem 
tego, czy potwierdzają twoją hipotezę. Przez prawie pół roku bardzo wnikliwie 
obserwowałyśmy profile wybranych do badania instytucji kultury.

Jaki był system wybierania tych instytucji?

Chciałyśmy, żeby próba była wysycona jakościowo. Szesnaście instytucji kul-
tury reprezentowało szeroko rozumianą kulturę. Znalazły się tam instytucje 
w całości finansowane z budżetu państwa, organizacje pozarządowe oraz pry-
watne miejsca finansowane z funkcjonowania baru. Podczas przeprowadzania 
badań okazało się, że istnieją osobiste powiązania między osobami, które za-
kładały profil na Facebooku w danej instytucji, a innymi instytucjami. Mówi 
to bardzo dużo o rozłożeniu sił w Warszawie i specyfice miasta, które funkcjo-
nuje w układzie towarzysko-kulturalnym. 

Powiedziałyście o tym, jakie były to instytucje, jaki był dobór, czyli to spektrum 

było bardzo zróżnicowane i szerokie. Co brałyście pod uwagę już w trakcie sa-

mego badania?

Zależało nam na zróżnicowanym podejściu do badania kultury w internecie. Nie 
chciałyśmy ulegać metodologicznym modom, tzn. ograniczać się tylko do ba-

Przeprowadziłyście badania obecności instytucji kultury na Facebooku. Dlacze-

go zainteresowałyście się tym tematem? 

Zainteresowało nas, że kultura znalazła się na Facebooku. Choćby w naszym 
regionie ta obecność jest fenomenem. W Pradze czy w Rydze to się nie wydarzy-
ło. Zajęłyśmy się tym tematem w momencie, kiedy większość instytucji kultury 
wchodziła na Facebooka. Tak jak kiedyś sfera muzyki rozrywkowej i niezależnej 
wykorzystała Myspace’a, tak w Warszawie, czyli niedużej przestrzeni, instytucje 
kultury wykonały podobny ruch na Facebooku. Nikt tego wcześniej nie zbadał. 
Zadałyśmy sobie wtedy pytanie: dlaczego właściwie one to robią? Wcześniej na 
żadnym portalu społecznościowym ich nie było. Zjawisko dotyczy nowej i sku-
tecznej formy informowania o wydarzeniach kulturalnych oraz nawiązywania 
przez instytucje kultury kontaktu z odbiorcą, poprzez tworzenie z nim więzi pa-
rakoleżeńskiej i towarzyskiej. Jest też przejawem znacznie szerszego zjawiska – 
kultury 2.0, która nieustannie się zmienia, rozwija, ewoluuje. Każde nowe i nie-
zbadane zjawisko, które jest jej przejawem, warte jest poznania i opisania.

Czyli rozumiem, że na Naszej Klasie nie było instytucji kultury? 

Obecność na Facebooku spowodowała, że nieosobowe postacie pojawiły się 
również na innych portalach. Warszawskie instytucje kultury korzystają też 
z Twittera i Blipa, niektóre mają profile na Myspace albo Gronie i Flikerze. Na-
sze badanie dotyczyło tylko Fb, więc możemy komentować aktywność instytu-
cji kultury tylko na nim. O tym, że istnieją one również na innych portalach, 
wiemy z osobistych doświadczeń uczestniczek życia kulturalnego stolicy.

Jaką metodę badawczą przyjęłyście?

Jesteśmy wyznawczyniami metodologii jakościowej w socjologii i antropologii. 
Zakładamy, że warto bardzo wnikliwie czemuś się przyjrzeć i najpierw zebrać 

siła Fanpejdżów
Z dr. Janem Zającem, zajmującym się 
badaniem Facebooka, rozmawia Arek
Gruszczyński.

Instytucje kultury, duże i małe, chętnie 
zakładają sobie konta na Facebooku, 
co im to daje?
Obecność na Fb może być dużą szansą 
dla małych organizacji pozarządowych, 
które nie dysponują dużymi budżetami 
promocyjnymi, a na Fb w łatwy sposób 
mogą trafić na swoich odbiorców. Je-
żeli kierujesz swoją ofertę kulturalną 
do osób młodych, to nie można nie być 
na Facebooku, który jest miejscem po-
zyskania nowych odbiorców kultury. 
Założenie konta jest bardzo proste, nie 
wiąże się z dodatkowymi kosztami i co 
najważniejsze – może zrobić to każdy. 

Dodatkowo Facebook daje wiele moż-
liwości prowadzenia prostych działań 
promocyjnych, zachęcania do korzysta-
nia z usług tych organizacji.

Jakie możliwości daje im Facebook, ja-
kich nie daje zwykła strona?
Oprócz założenia profilu możliwość 
zamieszczania ciekawych informacji, 
na które będą reagowali fani – osoby 
śledzące działania mogą klikać przycisk 
„Lubię to!” lub po prostu komentować. 
Grono znajomych na Facebooku ma 
podobne zainteresowania, więc jeżeli 
zostanę fanem twojej fundacji, to po 
pierwsze, zobaczą to moi znajomi, po 
drugie, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że spora część znajomych też 
będzie zainteresowana twoimi działa-
niami. W związku z tym mogą w prosty 
sposób dołączyć do śledzących wasz 
profil.

Które z instytucji się wybijają?
Wraz z gronem współpracowników ze 
SmartNet Research & Solutions stwo-
rzyliśmy narzędzie i zarazem system 
badawczy – Fanpage Trender, który po-
zwala w prosty sposób zbierać i analizo-
wać dane dotyczące instytucji i marek 
na Facebooku. Jeżeli chodzi o polskie 
organizacje pozarządowe i akcje spo-
łeczne, to wyróżniający się fanpejdż ma 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Wyróżnia się też Greenpeace. Jeżeli cho-
dzi o instytucje kultury, ciekawe wydaje 
nam się to, co wy robicie, i nie jest to 
żadne kumoterstwo.

Pod jakim kątem badacie te profile?
Pod każdym. Facebook umożliwia pobie-
ranie danych na temat aktywności na 
profilach instytucji, a nasza technologia 
umożliwia zestawianie i wizualizację ta-
kich danych. W naszym systemie można 

szybko sprawdzić, które treści wywołują 
największe zainteresowanie, jakie oso-
by są najaktywniejsze czy jak zmieniają 
się wskaźniki aktywności i popularności 
na profilu. Można też w ten sposób mo-
nitorować profile konkurencyjne.

Co więc wynika z waszych badan, co 
cieszy się największą popularnością na 
profilach instytucji kultury?
Paradoksalnie treści podobne do tych 
produkowanych przez duże komercyjne 
marki. Przede wszystkim konkursy, któ-
re są jednym z najprostszych sposobów 
przyciągnięcia zainteresowania. Zada-
nie pytania w konkretnej sprawie, co 
jest prostym sposobem na wywołanie 
interakcji. Ostatnio w Warszawie jedna 
z telewizji pytała o preferowany kolor 
Mostu Średnicowego. Na tej samej za-
sadzie można by zapytać o kolejność 
występowania artystów podczas festi-
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walu muzycznego. Dosyć często zdarza-
ją się różnego rodzaje petycje, protesty, 
skupianie się wokół konkretnej sprawy. 
Można też wrzucać informacje z życia or-
ganizacji: co robimy, czym się aktualnie 
zajmujemy. Tego rodzaju informacje są 
skierowane nie tylko do potencjalnych 
odbiorców, ale również do pracowników, 
współpracowników i otoczenia organi-
zacji. W taki sposób można wysłać syg-
nał, że w mojej organizacji panuje luźna 
atmosfera, wszyscy jesteśmy kumplami 
i jest fajnie.

W jaki sposób mała organizacja kultu-
ralna, taka jak Bęc Zmiana…
No bez przesady, macie ponad 5 tys. fa-
nów.

To dużo?
Jak na polską instytucję kultury – ow-
szem. To są ludzie, do których możecie 

potencjalnie dotrzeć. Oczywiście wielu 
z nich nie zwróci uwagi na wasz komu-
nikat, ale jak będzie odpowiednio skon-
struowany, sytuacja może ulec zmianie. 
Za minimalny koszt wstawienia infor-
macji i ewentualnego odpowiadania 
można dużo zyskać. Nie musisz druko-
wać ulotek czy emitować spotu rekla-
mowego.

No więc – czy mała organizacja kultu-
ralna może zaistnieć na Facebooku?
Moim zdaniem tak. Zależy, jakie kryte-
rium sukcesu zostanie przyjęte: przy-
ciągnięcie jak największej liczby fanów 
czy może przyciągnięcie jak najwięcej 
osób na organizowane wydarzenie. 
Coraz więcej firm próbuje przez Fb roz-
kręcić sprzedaż, umieszczając moduły 
sklepowe na swoim profilu. W Polsce 
jest bardzo mało udanych przypadków 
takich posunięć, zwłaszcza dla instytu-

cji kultury jest to dość dziwna strategia, 
ponieważ inne treści są znacznie bar-
dziej ciekawe. Kiedy jesteśmy w galerii 
czy w muzeum, raczej nie koncentru-
jemy uwagi na sklepie z pamiątkami. 
Organizacja, która zdecyduje się na 
założenie sklepu, jest niewiarygodna, 
ponieważ pokazuje, że najważniejszy 
jest dla niej zysk. Człowiek nie wchodzi 
przecież na Fb, żeby zrobić zakupy.

Załóżmy, że chcę zdobyć w przeciągu 
miesiąca 20 tys. fanów. Co muszę zro-
bić?
Byłoby to bardzo trudne. Cały Facebook 
nieustannie się rozrasta. Ostatnio robi-
liśmy badanie, z którego wynika, że dla 
wszystkich polskich fanpejdży posiada-
jących powyżej 20 tys. fanów przeciętny 
wzrost w kwietniu tego roku wyniósł 
11%.
Instytucja powinna mieć strategię. Na 

ile jest to kwestia zaistnienia, promocji 
własnej marki, wydarzeń lub festiwali. 
Czy naszym celem jest to, żeby o nas 
usłyszeli, czy to, żeby wywołać jakąś 
reakcję – np. przyciągnięcie jak naj-
większej liczby ludzi na wydarzenie, czy 
może wejście na stronę internetową. 
To są różne cele, realizowane zupełnie 
różnymi środkami. Następnie pojawia 
się pytanie: po co tak właściwie jest Fa-
cebook? Spełnia funkcję tablicy ogłosze-
niowej, służy utrzymywaniu relacji czy 
też jest sposobem interakcji z poten-
cjalnymi odbiorcami? Jeżeli instytucja 
odpowie sobie na te pytania i zacznie 
realizować cele – może w szybki sposób 
zwiększyć liczbę fanów.
W wielu środowiskach profil na Fa-
cebooku wciąż jest miejscem lansu 
i autoprezentacji na zasadzie: niby mi 
nie zależy, ale pokazuję, jaki jestem 
wspaniały, inteligentny, kreatywny, 
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Intersubiektywna kulturalna mapa stolicy
Stworzona przez nas mapa przedstawia łączne i wystan-
daryzowane skategoryzowanie obszarów, które badani 
wyznaczali omawiając swoje mapy.

1.
Miejsca, które powstały na 
przestrzeni ostatnich 6 lat. Są to 
miejsca, które się samofinansują, 
poprzez przypływy z baru i wstępu. 
Zajmują się one, poza imprezami 
rozrywkowymi, promowaniem nie-
zależnej kultury. Odbywają się w 
nich imprezy DJ-skie promujące 
alternatywną muzykę, koncerty, 
pokazy filmów, wystawy, wykłady, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
promocje książek, kiermasze, gieł-
dy. Są one również miejscami, w 
których odbywają się społeczne 
i obywatelskie inicjatywy. Na co 
dzień są to przede wszystkim miej-
sca spotkań i spędzania wolnego 
czasu. Wszystkie są prowadzone 
przez młodych ludzi, którzy nie 
są dla siebie anonimowi i często 
łączy ich prywatna znajomość.

1a.
Miejsca, które prowadzą osoby 
znające się i ze sobą współpra-
cujące. Nawet jeśli formalnie nie 
organizują danego wydarzenia 
wspólnie, wspomagają swoje 
działania. Miejsca te skupiają po-
dobną, a często tę samą gru-
pę bywalców. 
Są one obecne są w mediach, 
informacje o wydarzeniach 
mających się w nich odbyć znaj-
dują się regularnie w prasie, 
telewizji i portalach zajmujących 
się kulturą, bądź posiadających 
działy kulturalne.  

2.
Jednostki kulturalne które łączy 
wspólna dyscyplina - teatr, a dzieli 
sposób funkcjonowana, także w 
wymiarze odnajdywania sie w 
kulturalnej przestrzeni miasta.

2a.
Instytucje funkcjonujące na 
poziomie dotacji ministerialnych. 
Kojarzone są z dużym, stałym 

zapleczem finansowym. Mocno 
sprofilowanym działaniem i 
statycznością profilu swojej dzia-
łalności. Funkcjonują na poziomie 
ponadlokalnym, w pewnym 
oderwaniu od życia miasta 
(znalazły się na marginesie seg-
mentu najdalej oddalonym od 
pozostałych). Są to też instytucje 
znajdujące się w centrum miasta, 
ale poza godzinami w których 
dzieją się konkretne wydarzenia, 
są w zasadzie zamknięte i niedo-
stępne dla Warszawiaków. 

2b.
Teatry miejskie  i instytucje doto-
wane z miasta.  Wszystkie one są 
prężnie działającymi instytucjami, 
które proponują nowe podejście 
do teatru na przestrzeni ostatniej 
dekady. W nowym podejściu 
odgrywa rolę interdyscyplinarne 
działanie (bardzo dużą rolę od-
grywają wydarzenia nie będące 
samymi spektaklami), dbałość o 
stronę wizualną i spójny wizualny 
wizerunek i stylistyka.  Jak również 
podejmowanie współczesnej 
tematyki, często kontrowersyjnej. 
W tej kategorii znalazły się też dwa 
nowopowstałe miejsca, których 
ostateczny kształt nie jest jeszcze 
do końca zdefiniowany.

3.
Kawiarnie, skupiające swoich 
bywalców, głównie w ciągu dnia, 
a nie nocą. Proponują one rów-
nież różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne, ale o znacznie mniej-
szym zasięgu i skali, jak również o 
mniejszej częstotliwości. W swojej 
działalności nie rywalizują z miej-
scami z segmentu 2. Znamienne 
jest, że znajdują się w jednej 
dzielnicy (sąsiadującej z Śród-
mieściem). Wszystkie podkreślają 
swoją lokalną przynależność. Jest 
to mały segment, ale naszym 
zdaniem, przy większym zakresie 
badania, z pewnością można by 
stworzyć analogiczne segmenty 
dla innych dzielnic.

4.
Organizacje poza rządowe, dzia-
łające na rzecz kultury w stolicy. 
Mają one na celu propagowanie 
i upowszechnianie jak największej 
liczby ciekawych wydarzeń kultu-
ralnych, związanych bezpośrednio 
z Warszawą i młodymi twórcami.  
Są one najbardziej powiązane 
z kulturą niezależną, wielokrot-
nie uczestniczą w promocji i 
wspierają swoim doświadczeniem 
i poradami miejsca z segmentu 
numer 2. Warto podkreślić, że wie-
lokrotnie rozumienie kultury przez 
segment 2 i 4 jest tożsame. 

5.
Państwowe instytucje zajmujące 
się działalnością wystawienniczą 
i promocją sztuk wizualnych, 
głównie współczesnych. Kładą 
one nacisk na interesujący i 
nowoczesny sposób prezentacji 
dzieł sztuki. To jest główny trzon 
ich działalności, ale dzieją się w 
nich również inne wydarzenia 
okołowystawowe. Są to zarówno 
pokazy filmów, jak i spotkania 
z twórcami, wykłady i debaty. 

6.
Stołeczne kina, nie multipleksy. Są 
one mocno zakorzenione w ma-
pie miasta. Wszystkie one prze-
chodzą łagodną modernizację. 
Oferują one repertuar uznawany 
za kino ambitne. Często też grają 
one seanse danego filmu przez 
dłuższy okres czasu, co jest istot-
ne zwłaszcza w porównaniu ze 
strategią multipleksów. Biorą one 
udział w festiwalach filmowych.

 

7.
Dwie prywatne galerie, które 
są stosunkowo młode, ale bardzo 
rozpoznawalne w środowisku 
ludzi sztuki. Promują one pol-
ską sztukę współczesną i popular-
nych, znanych również na świecie 
artystów. 

Koncepcja – Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska, grafika – Władysław Buchner.
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i współdziałanie, czerpanie od siebie. Trzecim elementem badania było stwo-
rzenie fanpejdża, na którym pytałyśmy wprost użytkowników Fb o interesują-
ce nas kwestię np. kiedy Fb śpi albo co dla nich znaczy kliknięcie attending. 

I jak ta specyfika Warszawy odzwierciedla się na Fb? To, że tylko Warszawa za-

kłada sobie profile? Przecież nie tylko Warszawa, ale cała Polska kulturalna za-

kłada sobie fanpejdże.

My badałyśmy tylko Warszawę, zależało nam na uchwyceniu lokalnego wymia-
ru tego zjawiska. Ponadto nie miałyśmy środków na przeprowadzenie większego 
ogólnopolskiego badania, więc brakuje nam podstaw do tego, żeby wypowiadać 
się na temat tego, jak instytucje kultury funkcjonują w innych miastach. Me-
chanizm powiązań i współpracy między instytucjami odzwierciedla się w sieci, 
w takim miejscu jak Facebook. Towarzyskie powiązania są identyczne w tych 
dwóch światach – realnym i wirtualnym. Jest zrozumiałe, że kultura instytucjo-
nalna podąża za małymi, niezależnymi miejscami – taki trend jest obserwowany 
co najmniej od dekady. Na Facebooku kto inny, niż się mogło wydawać w innych 
sferach, wyznacza kanony zachowań, i tych kanonów jest wiele. W haśle „insty-
tucja kultury” nie mieści się wszystko, co dotyczy kultury w mieście. Miejsce, 
w którym rozmawiamy (Plan B), to jednostka kulturalna, ale instytucją kultury 
w sensie prawnym nie jest. Niewątpliwie przenika się z wieloma instytucjami. 
A to, że jesteśmy antropolożkami, sprawiło, że takie patrzenie w perspektywie lo-
kalnej nie służy nam na razie do porównywania się z innymi miastami, tylko do 
zbadania pewnej regionalności, jakiejś dużej globalnej dwumilionowej wioski.

Czy statystyki nie są wystarczające?

Nie wystarczy na coś spojrzeć, policzyć, stwierdzić na podstawie wykresu, kto 
jest najpopularniejszy, kto ma największą liczbę fanów – to wszystko opiera 

dania Facebooka w internecie. Dlatego też 
poza obserwowaniem działalności insty-
tucji na Fb postanowiłyśmy spotkałyśmy 
się z ludźmi, którzy odpowiadają za pro-
wadzenie profili na Fb. Wiedziałyśmy, że 
osoby, które na co dzień spędzają w inter-
necie, w ramach pracy, bardzo dużo czasu, 
lepiej będzie poprosić o wyabstrahowanie 
się z tej rzeczywistości. Spojrzenie z ze-
wnątrz sprzyja metanarracji dotyczącej 
brania udziału w zjawiskach na co dzień 
nietraktowanych w pełni refleksyjnie. 
Dlatego spotykałyśmy się z nimi w realu, 
żeby pogadać naturalnie i spontanicznie 
o Fb, instytucjach kultury, z którymi są 
związani, oraz w ogóle o internecie, kul-

turze i towarzyskich powiązaniach. W końcu widzi się je i odbiera nie tylko 
z internetu. Prosiłyśmy ich, żeby opowiedzieli nam o swojej kulturalnej Warsza-
wie – co im się kojarzy z tym hasłem. To nie były tylko miejsca i instytucje, ale 
też osoby i wydarzenia. Po kilkunastu spotkaniach padło ponad sto dwadzieś-
cia nazw – układało nam się to w logiczną całość, powstawała kulturalna mapa 
Warszawy (obraz 1). Nie zobaczysz tam nazw, bo zależało nam na odtworzeniu 
specyfiki grup oraz tego, co leży w centrum tego świata, a co znalazło się na pe-
ryferiach. W wyniku tych rozmów powstała także druga mapa (obraz 2). Tutaj 
udało nam się pokazać, jak o upływie czasu myśli się w odniesieniu do kultury 
zarówno instytucjonalnej, jak i nieformalnej. Mimo różnic widać też, że nie są 
to odrębne światy i łączy je gęsta siatka powiązań – widać chęć do współpracy 

oczytany, zabawny, a przede wszyst-
kim jak wielu mam znajomych i jaki 
jestem lubiany.

Podobnie działają instytucje kultury?
Kultura też w jakiś sposób może być 
lansem. Określam swoją tożsamość, de-
finiuję się na Fb przez to, co lubię. To, że 
na moim profilu nie ma żadnej telewizji, 
a jest pięć niezależnych instytucji kul-
tury, jednoznacznie pokazuje szerokie 
i ambitne gusta. Dzięki temu się wy-
różniam. Większość osób będzie wsta-
wiało link z nowym telewizyjnym show, 
jednak funkcjonuje spora grupa ludzi, 
która przez Fb pokazuje swoją zażyłość 
z instytucjami kultury.

Jak prowadzić profil, żeby był atrak-
cyjny?
W sposób naturalny i zgodny z charak-
terem i wizerunkiem marki czy instytu-

cji. Często działa system zadawania pro-
stych pytań: podobało się wam? Lub: Co 
chcecie jeszcze zobaczyć? Jeżeli ludziom 
coś się podoba, to natychmiast wyślą 
to do znajomych, udostępnią na róż-
nych stronach. Zresztą Facebook działa 
również na innych stronach – udostęp-
nia wtyczki, które można umieścić na 
własnej stronie. Aktualnie są dostępne 
przyciski „Lubię to!” oraz opcja komen-
towania. Ponadto na własny profil 
warto wrzucać ciekawe, bulwersujące, 
śmieszne treści związane z rozrywką 
lub przynajmniej poruszające emocje – 
będą one powtarzane, powielane na in-
nych profilach. Nie można jednak prze-
sadzać. Jeżeli celem jest przyciągnięcie 
ludzi na festiwal, to zaprojektowanie 
bulwersującej reklamy nie przyciągnie 
wielkiej masy ludzi, ale spowoduje, że 
będą o nim mówili. Nieraz jednak lepiej 
skupić się na merytorycznym działaniu.

Taktyką może być radość, śmiech, ale 
również protest. Nie tak dawno wielu 
antyfanów w bardzo krótkim czasie 
zdobyła marka Adidas, „dzięki” swojej 
akcji zamalowania muru z graffiti na 
warszawskim Służewcu. Wokół emo-
cji negatywnych łatwiej jest wywołać 
chwilowe zaangażowanie. Ponad rok 
temu wielu fanów zyskał fanpejdż – pro-
test przeciwko pochowaniu pary prezy-
denckiej na Wawelu. Tego protesty na 
Facebooku ciężko jest przekuć na dłu-
gofalowe zaangażowanie.

Ostatnio można zostać fanem strony 
„Nie lubię tego”, ale co jest zabawną 
sprzecznością, można to zrobić jedynie 
przez kliknięcie znaczka „Lubię to!”. 
Ale wracając do tematu, zauważyłem 
dwa style prowadzenia profili instytu-
cji kultury – jeden z nich jest poważ-
ny, nie ma zabawnych komentarzy, 

śmiesznych filmików, natomiast drugi 
– wręcz przeciwnie: mnóstwo zabaw-
nych zdjęć, proste komunikaty, które 
wszyscy rozumieją.
Dodałbym do tego specyficzną cieka-
wość użytkowników sieci. Na przykła-
dzie waszego fanpejdża – najpopular-
niejszym wpisem w ostatnim okresie 
było dodanie zdjęć do albumu Bęc, które 
pokazują waszą organizację od środka. 
Bardzo szybko można rozpoznać, co się 
bardziej podoba waszym fanom i od-
biorcom. Przez liczbę „lajków” i komen-
tarzy.

Która tendencja wygrywa? 
Nawet poważne korporacje starają 
się przez lekkie prowadzenie konta 
na Fb przyciągnąć do siebie nowych 
użytkowników i pracowników. Stara-
ją się pokazać, że pracują w niej fajni, 
wyluzowani ludzie, między którymi 

instytucje 
decydują się 
pRomować nie 
tyle siebie, ile 
sposób spędzania 
czasu w okReślony 
sposób. mają wtedy 
pewność, że ludzie 
do nich wRócą
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się na konkretnych strategiach, wypracowanych stylach. Liczby nie pokażą 
prawdy o tych instytucjach, ponieważ takie rzeczy trzeba poczuć i zobaczyć na 
własne oczy. Zależało nam na tym, żeby poznać odpowiedni kontekst, dlatego 
elementem naszego badania były rozmowy z osobami prowadzącymi profile 
na Facebooku.

Zobaczyłyście też pewne zależności, które panują w Warszawie, jakieś takie czy-

sto towarzyskie. Możecie o tym coś więcej powiedzieć?

Natura Facebooka wymusiła na nas zbadanie elementu towarzyskości, który 
wpisany jest w życie dużych miast. Ta cecha jest bardzo ważnym i cennym 
elementem kultury. Zawiązywanie się nieformalnych grup stymuluje miejską 
kulturę, tzn. tworzy przestrzeń spędzania wolnego czasu i daje możliwość dzie-
lenia się miastem, uczestniczenia w nim, a nie tylko punktowego tworzenia 
określonych gwiazd na kulturalnej mapie. Głównym wnioskiem z badań jest 
fakt, że kultura działa w sieci – nie tyle internetowej, ile sieci powiązań. Każdy 
bywalec miejski wie, że są takie miejsca na mapie kulturalnej Warszawy, które 
mówią o innych miejscach, a z punktu widzenia gospodarki rynkowej są kon-
kurencyjne.

Czy działalności tych podmiotów nawzajem się dopełniają?

Instytucje decydują się promować nie tyle siebie, ile sposób spędzania czasu 
w określony sposób. Mają wtedy pewność, że ludzie do nich wrócą. Tworzy się 
model uczestnictwa, koniunktura na pewien rodzaj spędzania czasu. Nie cho-
dzi o to, żeby promować odwiedzanie jednego miejsca, ale bardziej o bywanie 
jako takie. Między jednostkami kulturalnymi widać też relacje różnego typu – 
tworzy się siatka punktów odniesienia, a kawiarnie czy teatry nie funkcjonują 

w oderwaniu od siebie, ale w pewnym kontekście. W ten sposób tworzy się 
model krążenia miedzy różnymi punktami na mapie, sposób uczestniczenia 
w kulturze, na którym zyskują wszyscy. Nacisk nie jest tu położony na rynko-
wy model konkurowania w imię stworzenia najlepszej oferty, ale raczej upo-
wszechnianie uczestnictwa w kulturze. Co ważne, skuteczność takiego modelu 
jest wypracowywana w oddolnych, nie instytucjonalnych jednostkach, ponie-
waż tam została sprawdzona. Nasze badanie pokazuje jednocześnie, że trendy 
są zasysane z tego typu inicjatyw do bardziej zinstytucjonalizowanych jedno-
stek. Wydaje się, że oferta kulturalna w mieście jest efektywna i funkcjonalna 
wtedy, gdy proponuje model dający swobodę i oswajający z włączaniem się 
w przestrzeń kulturalną, raczej niż kiedy cały nacisk położony jest na „zachę-
cenie” do wzięcia udziału w konkretnym wydarzeniu. Ma to oczywiście zwią-
zek z kategorią towarzyskości, która będąc zabawową formą uspołecznienia, 
wciąga nas poprzez „innych” w życie kulturalne miasta. Fb odegrał ogromną 
rolę w rozwoju takiego właśnie modelu informowania o kulturze, który nie-
ustannie się rozwija i z całą pewnością wart jest ciągłego monitorowania przez 
wszystkich zainteresowanych aktualną kondycją kultury. 

Jakie są modele funkcjonowania na Fb?

Istnieją miejsca, które mogą mieć bardzo bezpośredni kontakt ze swoimi fa-
nami. Na swoich profilach zamieszczają mnóstwo ciekawostek i interesują-
cych rzeczy. Pokazują, że tam się dużo dzieje; wchodzą w relacje, interakcje. 
A z drugiej strony jest tak, że dla niektórych sprawdza się taki model, gdzie 
po prostu Fb zajmuje kolejne miejsce wśród środków promocji. Fb jest trochę 
jak mały internet – w jednym miejscu możesz znaleźć wiele interesujących 
rzeczy. Na Fb, jak rzadko w którym medium, osobiście kształtujesz informację 

panuje luźna atmosfera. Bardzo duży 
potencjał ma wchodzenie w interak-
cje. Nie działacie jak korporacje, które 
siedzą w niedostępnych biurowcach, 
ale zazwyczaj jesteście małymi orga-
nizacjami, które powinny mieć bliski 
kontakt ze swoimi internetowymi od-
biorcami. Ci, którzy są najaktywniej-
si na waszych fanpejdżach, to inne 
podobne organizacje. Prowadzicie 
dialog między sobą. W tej chwili na 
waszym profilu najaktywniejszy jest 
fan pejdż festiwalu Sąsiedzi 2.0. Z kolei 
na profilu Dzieci niczyje ciągle aktywne  
są Sieciaki.

Lekki, prosty język. Dlaczego?
Młody człowiek poszukuje raczej in-
formacji podanej w lekkim stylu – cha-
rakterystycznym dla prowadzenia roz-
mowy, języka mówionego. Fb nie jest 
portalem informacyjnym, jest przede 

wszystkim miejscem wielkiej rozrywki 
i komunikacji ze znajomymi, gdzie insty-
tucja może przemycać swoje treści. Co 
innego odpowiada użytkownikom Bęc 
Zmiany, a co innego Teatru Narodowe-
go. Strategia komunikacji powinna opie-
rać się na świadomej taktyce. Jednym ze 
sposobów stosowanych przez niektóre 
instytucje i marki komercyjne w obrę-
bie profilu jest zastosowanie więcej niż 
jednej tożsamości, które komunikują się 
między sobą.
 
Co to znaczy?
Stworzenie archetypów dwóch osób, 
na przykład bardziej sztywnej i bardziej 
wyluzowanej. Te osoby prowadzą ze 
sobą dialog, wzajemnie się podgryzają, 
robią sobie głupie żarty. Oczywiście jak 
będzie tego za dużo albo będzie robio-
ne drętwo, na pewno nie spodoba się 
odbiorcom. 

A gdyby tak nie mieć profilu na Facebo-
oku? 
Taka tendencja może w najbliższym 
czasie zyskać na popularności. Jeżeli 
wszystko jest na tym portalu i cały świat 
krzyczy: znajdź mnie na Fb, to może ktoś 
wpadnie na pomysł, żeby krzyczeć: nas 
tam nie znajdziesz!
Nowym instytucjom kultury radziłbym 
w pierwszej kolejności stworzenie 
strony internetowej, dopiero potem ko-
rzystanie z Facebooka. Lepiej nie ogra-
niczać się tylko i wyłącznie do jednego 
miejsca w sieci, ponieważ do pewnego 
stopnia jest to ryzykowne.

Dlaczego?
Fb jest nieprzewidywalny. Wyobraźmy 
sobie, że tworzysz nowy, offowy teatr 
i zamiast wynająć siedzibę, wysta-
wiałbyś przedstawienia u znajomych. 

W każdej chwili mogą cofnąć zgodę, 
zmienić warunki i powiedzieć, że od tej 
pory wszyscy, którzy przychodzą, muszą 
płacić. Fb co pewien czas zmienia swoje 
ustawienia i nikt nie ma pewności, co 
się wydarzy za chwilę, jakie nowe zasa-
dy przyjmie. Poza tym Fb nie najlepiej 
pozycjonuje się w Google, z powodu 
walki konkurencyjnej tych dwóch firm. 
Dla odmiany, Google bardzo „lubi” 
blogi. Jeżeli muszę bez budżetu prowa-
dzić instytucję kultury, to na początku 
stworzyłbym stronę internetową, a do 
tego bloga. Czasami organizacja jest 
zmuszona do zamieszczenia długich 
form, a jak powiedziałem wcześniej, 
Fb ich nie lubi. Strona internetowa czy 
blog jest naszą własnością, a Fb tylko 
tablicą ogłoszeń, którą przyciągasz do 
atrakcyjniejszych treści. Będąc gazetą, 
nie chciałbyś się ograniczać do bycia 
tablicą ogłoszeń.
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Inne zagrożenia?
Na Fb należy mieć profil instytucjonal-
ny, tzw. fanpejdż, a nie prywatny (oso-
bowy), zwłaszcza jeśli chcemy robić 
działania promocyjne. Jeśli używasz 
w takich celach profilu osobowego, 
Fb może cię zgodnie z regulaminem 
skasować, co niesie ze sobą stratę fa-
nów i wszystkich wiadomości. Ponad-
to żadne wrażliwe informacje nie po-
winny być wrzucane na Fb, ponieważ 
nie mamy nad nimi żadnej kontroli. 
Co więcej – Facebookowi jako firmie 
bardzo ciężko jest coś udowodnić, 
przekonać do swoich racji, ponieważ 
ma siedzibę w Kalifornii i wszystkie 
spory podlegają tamtejszemu prawu. 
Życzę szczęścia polskiemu NGO-sowi 
w takiej potyczce.

Nieustannie pojawiają się zarzuty, że 
Facebook niszczy relacje społeczne. 

Czy tak jest?
Relacje społeczne to tysiące lat, a Fb 
istnieje dopiero kilka. Kiedy w czasach 
wiktoriańskich telegraf stawał się popu-
larny, też pojawiało się wiele ostrzeżeń 
przed jego niszczącym wpływem na spo-
łeczeństwo. Fb jest tylko jednym z wielu 
narzędzi. Dzięki niemu łatwiej jest pod-
trzymywać relacje lub wręcz je odtwa-
rzać. Z najbliższą rodziną, przyjaciółmi 
i znajomymi i tak byśmy mieli kontakt. 
Z drugiej strony, ostatnio coraz częściej 
mówi się o tym, że przez szybkość i skró-
towość internet „wypala dziury w móz-
gu”. Niektórzy użytkownicy tak przy-
zwyczajają się do tego stylu nadawania, 
przetwarzania informacji, że później 
nie radzą sobie z bardziej skompliko-
wanymi, długimi, wymagającymi sku-
pienia zadaniami. To może być problem, 
ale jest on niezależny od Facebooka.

dr Jan zaJąc

psycholog społeczny, badacz Internetu i jego użytkowników. Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecz-

nej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnik w firmie badawczej SmartNet 

Research&Solutions, specjalizującej się w obszarze Internetu i sieci społecznych. Współtwórca narzędzi 

badawczych Webtrender (dla e-commerce) i Fanpage Trender (dla pomiaru działań marketingowych na 

Facebooku).

o ofercie kulturalnej i jednocześnie wybierasz arbitra – może to być dobrze 
zorientowany w ofercie kulturalnej kumpel, a nie recenzent z gazety.

No tak, ale w tej strefie, w której wy badałyście, jest jakiś trend?

Jeśli działasz ze świadomością, jakie narzędzia ma Fb, czyli za darmo zamiesz-
czasz linki, statusy, wysyłasz wiadomości, tworzysz iwenty, wkładasz kontent 
foto i wideo itd. Pozwala to zastosować wiadomość, która i tak pojawi się w re-
pertuarze czy informacji prasowej, albo na twojej stronie, czyli w kolejnym 
medium. Albo działasz ze świadomością jakim narzędziem jest Fb, czyli wiesz 
na przykład, że na Fb zamiast „20.05. 2011, piątek, godzina 20:00 koncert mu-
zyki starocerkiewnej” wystarczy napisać „koncert w ten piątek” i wprawny 
użytkownik będzie wiedział, o jaki koncert chodzi i o której trzeba być, lub 
szybko uzyska tę informację. Wiesz też, że ten piątek nie pomyli mu się z żad-
nym innym, ponieważ użytkownik Fb nie trafi na tę wiadomość przypadkowo, 
ale w określonym kontekście czasowym. Korzystasz też wtedy z tego, że Fb jest 
narracyjny niczym mikroblog, wiec możesz tworzyć na swój temat opowieści, 
rozwijać je.

A jak znaleźć najlepszy sposób na dotarcie do różnych grup?

Należy być nieustannie refleksyjnym. Dobre prowadzenie profilu instytucji 
kultury polega na tym, żeby z jednej strony sprawdzać (i to jest metoda prób 
i błędów), które treści będą zaakceptowane i jednocześnie spójne z wizerun-
kiem danego miejsca. Czasem są takie mody, które nagle się wyczerpią. Taki 
quasi-kanon bywa sztywny, ale nietrwały.
Trzeba mieć po prostu pomysł i strategię zaistnienia w medium społecznościo-
wym. Musisz znać swoich odbiorców i wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, a być 

followersem czyjegoś trendu jest ślepą drogą. Najlepiej mówić swoim własnym 
głosem. W ten sposób przekaz kulturalny może zaoferować odbiorcom róż-
norodność.

Jak małe instytucje odnajdują się na Fb?

Fb zrównał duże instytucje z wielkim budżetowym zapleczem z małymi, pry-
watnymi, lokalnymi inicjatywami. Na Fb ten jest popularny, kto w interesujący 
i oryginalny sposób prowadzi profil, a nie ten, kto ma kasę.

Czy wyniki waszego badania pokazują, gdzie bawi się przede wszystkim war-

szawka i posiadacze ajfonów? Co te mapy mówią o mieście?

Nasze mapy mówią o pewnym układzie powiązań między jednostkami kul-
turalnymi w Warszawie, mówią o tym, kto w tym układzie pełni funkcję cen-
tralnego pośrednika, kto znajduje się na peryferiach i kto z kim współpracuje. 
Robiąc te mapy, odtwarzałyśmy świat, o którym opowiadali nam nasi badani.

anna Buchner i katarzyna zaniewska

niezależny duet badawczy o roboczej nazwie „Elektrownia: Odkryj prąd!”. Obie reprezentują młode 

pokolenie badaczy jakościowych. Wspólnie studiowały antropologię współczesności pod kierunkiem 

prof. Barbary Fatygi w ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Buchner jest członkiem Zakładu Metod 

Badania Kultury w ISNS UW i przygotowuje tam doktorat, a Katarzyna Zaniewska od czterech lat tworzy 

projekty badawcze dla klientów rynkowych – obecnie w Grupie IQS.
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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

KSIĄŻKI  do nabycia w Centrum Kultury 
Nowy Wspaniały Świat, Świetlicy KP 
w Trójmieście, Świetlicy KP w Łodzi 
i księgarni internetowej KP, a także 
w salonach Empik na terenie całej Polski 
www.kr y t ykapol i t yczna.pl

Zapomniany 
świat  PRL-u 
w dziesięciu 
reportażach

NOWOŚCI WYDAWNICTWA KRYTYKI POLITYCZNEJ

Pisma wybrane 
z lat 2009-2011
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bęc kubki
projekt: Janek bersz
produkcja: mamsam

bęc
sklep wielobranżowy

ul. mokotowska 65, warszawa
www.bęczmiana.pl/sklep




