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Image: Alina Szapocznikow, Petit dessert I (Small Dessert I), 1970–71, Kravis Collection
© The Estate of Alina Szapocznikow – Piotr Stanisławski

10 September 2011 – 8 January 2012

Alina Szapocznikow
Sculpture Undone, 1955–1972

Curated by Elena Filipovic and Joanna Mytkowska. 

Organized by WIELS Contemporary Art Centre and  

the Museum of Modern Art, Warsaw, in collaboration 

with The Museum of Modern Art, New York and the 

Hammer Museum, Los Angeles. Traveling to the  

Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio.

�
Contemporary Art Centre 
Brussels
www.wiels.org

Major exhibition support at WIELS provided by
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ORIENTUJ SIĘ! 
7 – 88

ZMIANA
MY-RZĄD
Protestujący Europejczycy domagają się 
partycypacji w procesach demokratycznych, 
współdecydowania o kształcie państwa 
oraz radykalnych zmian w systemie 
ekonomicznym. Model demokracji 
przedstawicielskiej zapada się na naszych 
oczach. Czy jedyną drogą jest społeczeństwo 
obywatelskie, które samodzielnie decyduje 
o przyszłości swojego regionu i państwa? 
O polskich pomysłach na zwiększenie 
partycypacji i problemach, jakie z tego 
mogą wynikać – z Alkiem Tarkowskim, 
współautorem projektu Otwartego rządu, 
rozmawia Bogna Świątkowska
9 – 88

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
FABRYKANT
Interesuje mnie taki prosty eksperyment 
psychologiczny, czy kiedy schowam się 
w galerii, będąc elementem ekspozycji i leżąc 
nieruchomo w kostiumie i ktoś wejdzie 
do takiej sali, to czy będzie czuł emanację 
psychiczną? Czy fakt, że ktoś jest w tym 
wnętrzu, wpłynie na jego postrzeganie 
całości? Pociągające jest móc podejrzeć 
reakcję widzów na swoje prace – z Janem 
Mioduszewskim, twórcą, właścicielem 
i jedynym pracownikiem Fabryki Mebli, 
rozmawiają Magda Roszkowska i Arek 
Gruszczyński
90 – 99
 
PRAKTYKI KURATORSKIE
PROJEKTY WYBRANE
Dobrze opracowane wystawy, na których 
zestawia się obok siebie różne postawy 
i doświadczenia, są ciągle silniejsze niż 
popularne obecnie duże wydarzenia 
festiwalowo-targowe, które przybliżają temat 
szerokiej publiczności, ale tak naprawdę 
brakuje w nich wyraźnych komunikatów, 
pogłębionej refleksji – mówi kurator wystawy 
Projekty wybrane Romuald Demidenko 
w rozmowie z Magdaleną Ziębą
100 – 111
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
LUDZIE „NIKT” KOMENTUJĄ ŚWIAT
Jej prace są dowodem wrażliwości na 
zjawiska społeczne, mimo że nie powstają 
jako sztuka zaangażowana, komentująca, 
krytyczna. Tworzy, wykorzystując 
najprostsze materiały: słomę, sznurek, 
obiekty znalezione. Jest wymieniana za 
granicą wśród najciekawszych artystów jej 
pokolenia, w Polsce nieczęsto miała okazję 
wystawiać. Z artystką Agnieszką Kalinowską, 
tuż przed otwarciem jej wystawy Wygasłe 
neony, rozmawiają Arek Gruszczyński 
i Bogna Świątkowska
112 –123 

PARTYCYPACjA
MY – RZĄD
Protestujący Europejczycy domagają się 
partycypacji w procesach demokratycznych, 
współdecydowania o kształcie państwa 
oraz radykalnych zmian w systemie 
ekonomicznym. Model demokracji 
przedstawicielskiej zapada się na naszych 
oczach. Czy jedyną drogą jest społeczeństwo 
obywatelskie, które samodzielnie decyduje 
o przyszłości swojego regionu i państwa? 
O polskich pomysłach na zwiększenie 
partycypacji i problemach, jakie z tego 
mogą wynikać – z Alkiem Tarkowskim, 
współautorem projektu Otwartego rządu, 
rozmawia Bogna Świątkowska
124 –135

EKONOMIA KULTURY. POSTAWY
ALTERNATYWA JAKO PLAN B
Myśmy żadnej rzeczy w historii Wyspy 
nie zrobili na zasadzie urealnionego 
rachunku ekonomicznego, ponieważ tak 
się nie da. I każda z osób, która zna się na 
ekonomii czy marketingu, mówi, że to się 
nie uda. A ktokolwiek widział, jak Wyspa 
działa, to mówił, że to niemożliwe. A jak 
widzimy – jest możliwe – z Anetą Szyłak, 
współzałożycielką i dyrektorką Instytutu 
Sztuki Wyspa i wiceprezeską Fundacji Wyspa 
Progress
136 – 149

FA-ART W NOTESIE.NA.6.TYGODNI
TEORETYCZNY ZAWRÓT GŁOWY
150 –159
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160

Organizator

Patroni



notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się4 notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się 5

29.08 pon

5.09 pon

12.09 pon

30.08 wt

6.09 wt

13.09 wt

31.08 śr

7.09 śr

14.09 śr

1.09 czw

8.09 czw

15.09 czw

2.09 pt

9.09 pt

16.09 pt

3.09 sob

10.09 sob

17.09 sob

4.09 nd

11.09 nd

18.09 nd

na.6.tygodni.

WYDAWCA: 
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

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

TEKSTY: 
Arek Gruszczyński, Magda Roszkowska 
(Orientuj się!), Pani Bogna (Redaktor), 
Magdalena Zięba oraz gościnnie „FA-art” 
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komuna// warszawa intensywnie 9// 10.2011

7–10.09 

Kijów Solidarność Camp

10.09 

Weronika Pelczyńska 

Yvonne Yvonne

Yvonne Rainer RE// Mix

22.09 

Teatr Cinema 

Pina Bausch RE// Mix 

(w ramach festiwalu Ciało/Umysł)

26.09 

Kaya Kołodziejczyk 

KK o ATDK 

Anne Teresa De Keersmaeker RE// Mix

Weronika Pelczyńska

Yvonne Yvonne

Yvonne Rainer RE// Mix

(w ramach festiwalu Ciało/Umysł)

1.10 

domówka Lubelska 30/32

8.10 

Anna Zaradny

Najsłodszy dźwięk krążącego firmamentu

Projekt dofinansowany przez m.st. Warszawa 
„Teatr jako przestrzeń publiczna”
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SPOJRZENIA 2011
19.09–13.11 
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Inspiracją dla wystawy podsumowują-
cej piątą edycję konkursu Spojrzenia – 
Nagroda Fundacji Deutsche Bank stały 
się słowa rozpoczynające esej filmowy 
Chrisa Markera Sans soleil, w którym 
narratorka zestawia obraz szczęścia 
z czernią taśmy filmowej. Ten niesta-
bilny związek znajduje zaskakujące 
odzwierciedlenie w pracach i wypo-
wiedziach artystów nominowanych 
w konkursie. Narracja ekspozycji ukła-
da się konsekwentnie — od ukazania 
bólu, jaki wywołuje konfrontacja ze 
światem, poprzez prezentację różnych 
sposobów kształtowania go na własny 
użytek, aż po doświadczanie nadwraż-
liwości na zewnętrzne bodźce.
Artur Malewski umożliwia obserwa-
cję bólu – widok cierpienia wywołu-
je przeciwstawne reakcje: znieczuli-
cę lub nadwrażliwość na gromadzące 
się i szukające ujścia bodźce. Z kolei 
Konrad Smoleński przygotowuje wi-
dzów na eksplozję, do której nigdy 
nie dochodzi. Anna Okrasko przewrot-
nie wykorzystuje formę dokumentu 
do rejestracji i refleksji nad statusem 
emigranta. Można jednak za Piotrem 
Wysockim pójść jeszcze dalej, wkra-
czając w życie człowieka i wykorzystu-
jąc ramy projektu artystycznego do 
uszczęśliwienia go. Hiphopowe rymy 
stają się podstawą książki i serii obiek-
tów Honzy Zamojskiego. Natomiast 
Ania i Adam Witkowscy budują bud-
kę medytacyjną umożliwiającą odcię-
cie się od bodźców zewnętrznych. In-
stalacja Anny Zaradny poprzez dźwięk 
i obraz ukazuje świat w jego złożono-
ści i unikatowości. 

Konrad Smoleński: Guard, 2009, HD wideo installation, dzięki uprzejmości artysty
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NIEPOKÓJ Z WIDOKIEM
do 25.09
Warszawa, Projekt Kordegarda, 
ul. Gałczyńskiego 3
www.zacheta.art.pl

„Punkt widzenia, z którego wszystko 
wygląda rozczarowująco” – tak o kola-
żach z cyklu Disappoint of View mówi 
Kama Sokolnicka. Wystawa Niepo-
kój z widokiem to pokaz najnowszych 
prac wrocławskiej artystki. Subtelnie 
skomponowane, monochromatyczne 
prace na papierze zdają się ukazywać 
owo rozczarowanie w działaniu, choć 
czynią to z dowcipnym, a nawet auto-
ironicznym dystansem. Użyte w nich 
reprodukcje artystka przycina i rwie 
z niedbałością, wręcz okrucieństwem, 
co sprawia, że fotografia — szerokie 
okno na świat — staje się w tych rea-
lizacjach wąską szczeliną, przez któ-
rą zobaczyć można najwyżej ułamek 
całości. Przewijające się przez całą 
twórczość Kamy Sokolnickiej motywy 
ramy, zasłony, wizjera budują poczu-
cie braku i wymagają od widza dopo-
wiadania własnych historii. 
Z niepokojem obecnym w kolażach ko-
respondują pokazywane na wystawie 
serie malarskie. Struktury kubiczne to 
malowane na sklejce modernistycz-
ne budynki/konstrukcje wydobyte 
przez światło niejasnego pochodzenia 
lub niepokojąco zdekomponowane. 
Przygotowane specjalnie na wystawę 
obrazy z cyklu Niepokój z widokiem 
nawiązują natomiast do suspensu 
i koncepcji nieświadomości Freuda. 
Płótna, przywodzące na myśl takie fil-
my jak Okno na podwórze Hitchcocka 
czy Powiększenie Antonioniego, przed-
stawiają fragmenty neutralnej pod-
miejskiej architektury, sugerując ist-
nienie tajemnicy i ukrytej zbrodni.

Kama Sokolnicka: Smutek tropików, z cyklu Disappoint of view, 2010, c-print, dzięki uprzejmości artystki
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DYSTANSY
24.09–12.11
Warszawa, Le Guern, ul. Widok 8
www.leguern.pl

W jaki sposób oddalenie aktywuje pra-
cę pragnienia i innych afektów? Wy-
stawa Distances koncentruje się wo-
kół zagadnienia dystansu: przestrzeni 
oddzielającej „ja” od drugiej osoby czy 
przedmiotu. Przestrzeń „pomiędzy” 
działa tu niczym oddech, dodaje po-
wietrza oraz zakrzywia racjonalny pa-
radygmat użyteczności. Wystawa po-
rusza temat projekcji wyobraźni, roli 
marzeń sennych i nierzeczywistych 
wspomnień. Przestrzenny charakter 
świata zewnętrznego znajduje kon-
tynuację w świecie wewnętrznym, 
w którym zobiektywizowane stosun-
ki przestrzenne ulegają subiektywnym 
zakrzywieniom, a dynamika racjonal-
ności istnieje obok luźno ustruktury-
zowanego marzenia sennego, migot-
liwego wspomnienia, przywidzenia 
i niepokojącego przeczucia.
W wystawie biorą udział: Stefania Ba-
toeva, Tomasz Ciecierski, Tadeusz Rol-
ke, Simone Rueß, Włodzimierz jan Za-
krzewski, julia Zborowska.

Stefania Batoeva: Paper Jam, 2009
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ARTLOOP
16–18.09
Sopot
www.artloop.pl

Nowy festiwal artystyczny Artloop 
według jego koordynatorów Stowa-
rzyszenia A KuKu Sztuka ma otwierać 
miasto na sztukę i sztukę na miasto, 
scalając/loopując wybrane przestrze-
nie w centrum Sopotu licznymi dzia-
łaniami z zakresu sztuk wizualnych, 
dizajnu i muzyki. Z drugiej strony Ar-
tloop opiera się także na dynamicz-
nej interakcji z widzem, wychodząc 
poza formułę stricte instytucjonal-
nych pokazów i prezentacji, anektu-
je przestrzeń miejską i poddaje ją ar-
tystycznym transformacjom. Festiwal 
na różne sposoby oswaja odbiorców 
ze sztuką współczesną, korzystając 
z narzędzi makro (m.in. projekcje wiel-
koformatowe, obiekty w przestrzeni 
publicznej, koncerty) oraz mikro (m.in. 
projekty specjalne, efemeryczne akcje 
miejskie, kinoinstalacje).
W programie znajduje się m.in. bu-
dowa specjalnego, wielofunkcyjne-
go obiektu: Urbanator – alternatywnej 
przestrzeni festiwalowej i dizajner-
skiej instalacji, plener filmowy Scre-
en Cinema, bogaty wybór form fil-
mowych i sztuki wideo ze świata, 
prezentowanych w formie Kinoinsta-
lacji czyli niestandardowego kina, sie-
ciowanie miejsc w ramach akcji Loopo-
wanie przestrzeni, otwarte pracownie 
artystyczne Artspaces, koncerty I inne 
działania dźwiękowe.
Tegoroczna, zerowa edycja festiwa-
lu stanowi zapowiedź wydarzeń przy-
szłorocznych, kiedy to w festiwalu 
Artloop uczestniczyć będzie nie tyl-
ko Sopot, ale też inne, zaproszone do 
współpracy polskie miasto.

Nicolas Provost: Suspension, wideo
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dizajnu i muzyki. Z drugiej strony Ar-
tloop opiera się także na dynamicz-
nej interakcji z widzem, wychodząc 
poza formułę stricte instytucjonal-
nych pokazów i prezentacji, anektu-
je przestrzeń miejską i poddaje ją ar-
tystycznym transformacjom. Festiwal 
na różne sposoby oswaja odbiorców 
ze sztuką współczesną, korzystając 
z narzędzi makro (m.in. projekcje wiel-
koformatowe, obiekty w przestrzeni 
publicznej, koncerty) oraz mikro (m.in. 
projekty specjalne, efemeryczne akcje 
miejskie, kinoinstalacje).
W programie znajduje się m.in. bu-
dowa specjalnego, wielofunkcyjne-
go obiektu: Urbanator – alternatywnej 
przestrzeni festiwalowej i dizajner-
skiej instalacji, plener fi lmowy Scre-
en Cinema, bogaty wybór form fi l-
mowych i sztuki wideo ze świata, 
prezentowanych w formie Kinoinsta-
lacji czyli niestandardowego kina, sie-
ciowanie miejsc w ramach akcji Loopo-
wanie przestrzeni, otwarte pracownie 
artystyczne Artspaces, koncerty I inne 
działania dźwiękowe.
Tegoroczna, zerowa edycja festiwa-
lu stanowi zapowiedź wydarzeń przy-
szłorocznych, kiedy to w festiwalu 
Artloop uczestniczyć będzie nie tyl-
ko Sopot, ale też inne, zaproszone do 
współpracy polskie miasto.

Nicolas Provost: Suspension, wideo
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MIŁOŚĆ DO TEGO, 
CO NATURALNE 
do 11.09
Poznań, Galeria Arsenał, 
ul. Stary Rynek 6
www.arsenal.pl

Osobliwość i fantastyka to wyraźne 
tropy, za którymi podąża wystawa Mi-
łość do tego, co naturalne. Tytuł zo-
stał zaczerpnięty z prościutkiej i świa-
domie naiwnej powiastki Villiersa de 
Isle’a, należącej do typu historii osobli-
wych i fantastycznych właśnie.
– Wystawa ze szczerą radością, au-
tentycznym doświadczaniem i jednak 
sporą dawką banału prowadzi do ha-
sła, które jej przyświeca, czyli przy-
gody. Kategorii, która z nieznanych 
przyczyn jest w sztuce pomijana i ba-
gatelizowana. Artystów biorących 
udział w wystawie charakteryzuje 
czujne, wręcz namacalne spojrzenie 
na rzeczywistość, zdolne w prosto-
cie i niewinnych zdarzeniach uchwy-
cić jej fenomeny. Wystawa przewar-
tościowuje nic nieznaczące momenty 
w pełne pasji i namiętności chwile 
drobnych ekscytacji. To chęć eksplo-
rowania świata wszystkimi zmysła-
mi, czułe mu się przyglądanie, fascyna-
cja każdym jego detalem – opowiada 
o wystawie jej kuratorka Anna Czaban.
Na wystawie zobaczyć można m.in. 
pracę Maurycego Gomulickiego Dia-
monds Are Forever. Artysta mówi, że 
ten lustrzany obiekt, imitując skarb, 
odwołuje się do uczucia tęsknoty, fan-
tazji i zabawy.
Swoje prace pokazują także: Dorota 
Buczkowska, Rafał Dominik & Agata 
Wrońska, Marcin Gwiazdowski, Olga 
Lewicka, Gordon Matta-Clark, jan Mio-
duszewski, Dmitry Paranyushkin & 
Diego Agullo, Magdalena Starska, Mat-
thias Wermke & Mischa Leinkauf.

Maurycy Gomulicki: Diamonds are Forever, 2011
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DESIGN DLA WOLNOŚCI – 
WOLNOŚĆ W DESIGNIE
do 11.09
Berlin, Galeria Made My Day, 
Torstrasse 66
www.stgu.pl

Czy polityczna dyktatura jednoznacz-
na jest z „pozbawieniem wolności”, 
a demokracja stanowi zawsze waru-
nek i zachętę do improwizacji i roz-
woju? jakie są skutki globalizacji, 
dostępu do nowych technologii i bły-
skawicznie rozprzestrzeniających się 
nowych trendów i tendencji? Kiedy 
można mówić o postawie bezkompro-
misowej? Wreszcie – czy nadal moż-
na wskazać cechy narodowe w desig-
nie XXI wieku?
Wystawa Design dla wolności − wol-
ność w designie. Polskie projektowa-
nie graficzne 1981–2011 to pierwsza 
zakrojona na tak dużą skalę prezenta-
cja polskiej grafiki użytkowej powsta-
łej na przestrzeni ostatnich trzydzie-
stu lat.
Celem ekspozycji jest pokazanie pro-
jektowania jako medium, które ujaw-
nia przemiany świadomości poli-
tycznej i społecznej. jak przebiegały 
zmiany postaw twórczych w drama-
tycznie zmieniających się warunkach 
społeczno-politycznych? jak projek-
tanci definiowali swoją rolę i budowali 
wypowiedź artystyczną w burzliwym 
okresie transformacji od socjalizmu 
do postkapitalizmu? 
Rolę polskiego grafika i obywatela wo-
bec przemian ustrojowych cechują 
paradoksy: anarchizm i konformizm, 
indywidualizm i uleganie trendom, ry-
goryzm i poczucie autonomii, racjona-
lizm i romantyzm. Ekspozycja ma się 
stać impulsem do refleksji nad poję-
ciem wolności twórczej, nad zmienny-
mi ramami dla twórczych poszukiwań 
i eksperymentów; granicami, jakie na-
kładają różne realia polityczno-spo-
łeczne.
W wystawie udział biorą m.in. Grze-
gorz Laszuk, jakub „Hakobo” Stępień, 
grupa Fajne Chłopaki, grupa Krecha, 
Małgorzata Gurowska, Agata Nowot-
ny, Piotr Rypson, Michael Okraj, Mi-
chał Warda, Agata Szydłowska, Lex 
Drewiński.

Design dla wolności – wolność w designie, widok wystawy fot. jakub „Hakobo” Stępień
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DIZAJN_WAWA 2011
www.dizajnwawa.pl

Podsumowaniem tegorocznej edycji 
Festiwalu Dizajn_Wawa. Projektowa-
nie w działaniu będzie katalog, w któ-
rym znajdą się prezentacje wszystkich 
artystów biorących udział w projekcie.
Nie zabraknie w nim także teoretycz-
nych opracowań problemu projekto-
wania. Współczesny dizajn zostanie 
w nich skonfrontowany z pojęcia-
mi przestrzeni, narodowości i perfor-
matywności. Katalog zawierać będzie 
również wywiady z wybranymi projek-
tantami, m.in. z Susanną Hertrich, Lo-
rensem i Knockoutdesign. Na potrze-
by publikacji przeprowadzona została 
sonda wśród właścicieli lokali na Mo-
kotowskiej, gdzie prezentowano pra-
ce dizajnerów. Dla kuratorów projektu 
istotne było podważenie mitu o elitar-
ności dizajnu. Na katalog składa się 
także bogata dokumentacja fotogra-
ficzna, przypominająca, jakie obiekty 
prezentowane były podczas tegorocz-
nej edycji festiwalu.
V edycja Dizajn_Wawa, która odby-
ła się w czerwcu tego roku, mówiła 
o kształtowaniu otoczenia – tego pub-
licznego, ale też prywatnego i półpry-
watnego, przestrzeni naszych miesz-
kań, klatek schodowych i balkonów. 
W jego ramach młodzi dizajnerzy z Pol-
ski i Niemiec protestowali przeciw-
ko stereotypom, świadomie pokazu-
jąc projektowanie w innych barwach, 
innych miejscach i wymiarach. W wy-
darzeniu wzięło udział ponad 70 twór-
ców z Polski i Niemiec.

Organizatorzy: Fundacja Nowej Kul-
tury Bęc Zmiana, Goethe-Institut oraz 
Ambasada Niemiec w Warszawie. Pro-
jekt realizowany dzięki dofinansowa-
niu ze środków m.st. Warszawy oraz 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemie-
ckiej

 FormFjord: taborety Schweinchen + Czarodziejska projekt: kule Black Stars 
w sklepie Społem, Mokotowska 67, fot. Ewa Dyszlewicz
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PODRÓŻ NA WSCHÓD
do 30.09
Białystok, Galeria Arsenał,  
ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Polska obok Szwecji jest inicjatorem 
projektu Partnerstwa Wschodniego. 
Kuratorzy wystawy Podróż na Wschód 
postanowili ideę partnerstwa prze-
nieść na pole sztuki, zapraszając do 
wspólnych działań artystów z Arme-
nii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy – krajów objętych 
tym programem – oraz artystów z Pol-
ski. Na wystawie nie zobaczymy jed-
nak prac zgrupowanych w kącikach 
narodowościowych, z drugiej stro-
ny autorzy projektu nie udają też, że 
kwestia tożsamości narodowej i przy-
należności państwowej jest niewi-
dzialna. Młoda państwowość i histo-
ria kraju wpływają na kondycję sztuki 
w danym państwie, działalność arty-
styczna związana jest wszak nie tylko 
z zasobami własnymi artysty, ale tak-
że z uczelniami artystycznymi, instytu-
cjami wspierającymi proces produkcji 
prac i ich wystawiania, wreszcie z licz-
nością środowiska i obecnością kura-
torów i krytyków sztuki. Stąd rodzi się 
pytanie: co porusza konkretnych arty-
stów w danym miejscu i czasie.
– Widzimy nasz projekt jako sytuację 
otwartą, tworzącą różnorodne ścieżki 
uczestnictwa i interpretacji – od oglą-
dania i słuchania przez rozmowę, 
współuczestnictwo aż po pisanie. Gro-
madzimy obiekty, organizujemy spot-
kania, dyskusje, wykłady, warsztaty, 
performanse i instalacje w miejscach 
publicznych – wylicza kuratorka pro-
jektu Monika Szewczyk.
We wrześniu oprócz wystawy obejrzeć 
będzie można sztukę wideo z Ukrainy, 
posłuchać wykładu o fotografii gruziń-
skiej, podyskutować o kondycji biało-
ruskiej sztuki współczesnej, posłuchać 
wykładu Piotra Piotrowskiego o prze-
mianach w funkcjonowaniu sztuki 
w relacjach międzynarodowych.

Elene Rakviashvili: Tam, gdzie należysz, 2010
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Elene Rakviashvili: Tam, gdzie należysz, 2010
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PODRÓŻ NA WSCHÓD
do 30.09
Białystok, Galeria Arsenał, 
ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Polska obok Szwecji jest inicjatorem 
projektu Partnerstwa Wschodniego. 
Kuratorzy wystawy Podróż na Wschód 
postanowili ideę partnerstwa prze-
nieść na pole sztuki, zapraszając do 
wspólnych działań artystów z Arme-
nii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy – krajów objętych 
tym programem – oraz artystów z Pol-
ski. Na wystawie nie zobaczymy jed-
nak prac zgrupowanych w kącikach 
narodowościowych, z drugiej stro-
ny autorzy projektu nie udają też, że 
kwestia tożsamości narodowej i przy-
należności państwowej jest niewi-
dzialna. Młoda państwowość i histo-
ria kraju wpływają na kondycję sztuki 
w danym państwie, działalność arty-
styczna związana jest wszak nie tylko 
z zasobami własnymi artysty, ale tak-
że z uczelniami artystycznymi, instytu-
cjami wspierającymi proces produkcji 
prac i ich wystawiania, wreszcie z licz-
nością środowiska i obecnością kura-
torów i krytyków sztuki. Stąd rodzi się 
pytanie: co porusza konkretnych arty-
stów w danym miejscu i czasie.
– Widzimy nasz projekt jako sytuację 
otwartą, tworzącą różnorodne ścieżki 
uczestnictwa i interpretacji – od oglą-
dania i słuchania przez rozmowę, 
współuczestnictwo aż po pisanie. Gro-
madzimy obiekty, organizujemy spot-
kania, dyskusje, wykłady, warsztaty, 
performanse i instalacje w miejscach 
publicznych – wylicza kuratorka pro-
jektu Monika Szewczyk.
We wrześniu oprócz wystawy obejrzeć 
będzie można sztukę wideo z Ukrainy, 
posłuchać wykładu o fotografi i gruziń-
skiej, podyskutować o kondycji biało-
ruskiej sztuki współczesnej, posłuchać 
wykładu Piotra Piotrowskiego o prze-
mianach w funkcjonowaniu sztuki 
w relacjach międzynarodowych.
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MARSZ NA BRUKSELĘ 
www.lanzanos.com/caja/ 
proyecto/1379 vimeo.com/27581226

Amira Bocheńska, Alberto Reveron 
Diaz, Alex Campos i Olga Ianes Blanco 
to niezależny kolektyw zajmujący się 
dokumentują wydarzeń związanych 
z ruchem społecznym 15 Maja. Zareje-
strowali przemarsze grup z Barcelony, 
Sewilli, Malagi, Grenady na Puerta del 
Sol w Madrycie, który jest głównym 
miejscem manifestacji oburzonych. 
Wydarzenia ostatnich tygodni zmo-
bilizowały europejski ruch społeczny 
do wzięcia udziału w wielkim marszu 
z Grecji, Portugalii, Francji do Brukse-
li. Najbliższe spotkanie przewidziane 
jest na 17 września w Paryżu, następ-
ne już 8 października pod Parlamen-
tem Europejskim. Organizatorzy mar-
szu oburzonych zapowiadają globalne 
manifestacje na 15 października. 
– Pragniemy kontynuować dokumen-
tację tego historycznego wydarzenia. 
Będziemy starali się o dofinansowa-
nia z różnych fundacji, jednakże zanim 
nasze aplikacje zostaną rozpatrzone, 
marsz może już dobiec końca. 
Realizacja może być tylko możliwa 
z waszym udziałem. Prosimy o dota-
cje na kontynuowanie tego projek-
tu. Musimy zebrać fundusze na wy-
pożyczenie furgonetki do transportu 
sprzętu i bagaży oraz benzynę – ape-

fot. Amira Bocheńska
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Alicja Karska & Aleksandra Went: Adaptacja, kadr z filmu, 10 min., 2011

PAMIĘĆ OBRAZÓW
9.09–5.10
Olsztyn, Galeria BWA, 
al. Marszałka j. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Filmy i fotografie Alicji Karskiej i Alek-
sandry Went pokazywane na wysta-
wie Pamięć obrazów podsuwają wi-
dzom obrazy, które mimo że widziane 
po raz pierwszy, wydają się znajome, 
bo odsyłają do pamięci innych obra-
zów. W splocie wzajemnych relacji 
miejsc, obrazów i pamięci można sy-
tuować większość prac obu artystek. 
Ukazują one mechanizm nakładania 
się obrazów na miejsca, które potem 
powracają już tylko w formie obrazów. 
Oglądając powolne, filmowe narra-
cje lub serie zdjęć urzekających wizu-
alną urodą, wpadamy w pułapkę za-
stępowania pamięci tymiż obrazami. 
W ich najnowszym filmie (Adaptacja, 
2011) ogrodowa sielskość i surowy in-
dustrializm krajobrazu przenikają się 
w obrazach uruchamiających wizual-
ne imaginarium na temat mitycznej 
rajskości i technologicznych fantazji.
Alicja Karska i Aleksandra Went pra-
cują razem od czasu studiów w gdań-
skiej ASP. Autorki fotografii, instalacji, 
filmów i projektów prezentowanych 
w przestrzeni publicznej. Ich realiza-
cje często powstają niemal „z nicze-
go” i dotyczą pomijanych obszarów 
rzeczywistości, miejsc opuszczonych 
i „wycofanych z obiegu”. Niszowym 
obszarem miejskiej wizualności zani-
kającej na tle rozpasanej medialnie 
i technologicznie reklamy artystki za-
jęły się w kolekcji zdjęć przedstawiają-
cych witryny fryzjerskie fotografowa-
ne w różnych miastach świata.
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WYSTAWY MÓWIONE
09.10.2011 Moskwa, Garage CCA
10.11.2011 Madryt, Reina Sophia
26.11.2011 Londyn, Southbank Centre
02.12.2011 Berlin, Archive Kabinett
09.12.2011 Kijów, Foundation CCA
www.wystawymowione.pl

Wystawy mówione to wykonywane na 
żywo słuchowisko, odnoszące się do 
zapomnianych, przeoczonych oraz zmi-
tologizowanych rozdziałów z historii 
polskiej kultury poprzedniego stulecia. 
Ta nieistniejąca, niemożliwa do zmate-
rializowania wystawa kompiluje fikcje 
i mity, „fantomowe” dzieła i trudne do 
zweryfikowania relacje świadków, do-
tyczące niezaistniałej XX-wiecznej mu-
zyki, architektury i sztuki. 
Wystawy mówione to rodzaj niepozba-
wionej humoru i dezynwoltury opery 
instytucjonalnej lub inscenizowanego 
wykładu specjalistycznego. Słuchowi-
sko w trzech aktach inspirowane jest 
artystycznymi próbami „zdemateria-
lizowania” dzieła sztuki, jak i ekspery-
mentalnymi formatami wystaw z lat 60. 
i 70. Wystawy mówione to rozpisany na 
role, tekstowy kolaż, złożony z istnie-
jących i wyimaginowanych zapisków, 
manifestów i postulatów polskich 
twórców. Do głosu dochodzą tu zwłasz-
cza postawy awangardowe, przypo-
mniane zostają dzieła „niemożliwe”, 
wizjonerskie, wyprzedzające swoje cza-
sy. Wystawy mówione zaprezentowane 
zostaną w sześciu europejskich stoli-
cach: Berlinie, Brukseli, Madrycie, Mos-
kwie, Londynie, Kijowie. 
Autorami tekstów są: Sebastian Cicho-
cki, Grzegorz Piątek i jarosław Trybuś  
oraz Michał Libera. Ścieżka dźwiękowa 
przygotowana została przez: Patryka 
Zakrockiego, Radka Dudę, Michała Ści-
biora oraz Wojciecha Kucharczyka. 
Katalog Wystaw mówionych to specjal-
ny numer magazynu „Format P”, pod-
szywający się pod ich „libretto”.  Teksty 
wystawy w pięciu wersjach języko-
wych oraz ścieżka dźwiękowa dostęp-
ne są również na stronie internetowej 
projektu, co umożliwia kolejne wyko-
nania i interpretacje słuchowiska.

Teatr Wielki Opera Narodowa, fot. Henri Musielak, źródło: commons.wikimedia.org
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BACKGROUND
2.09–9.10
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 
ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

– Nowe płótna stanowią dla mnie pole 
eksperymentu z percepcją i postrzega-
niem. Tworząc własne złudzenia, chcia-
łabym wciągnąć widza w wizualną grę. 
Światło odgrywa tu zasadniczą rolę 
i jest immanentnym elementem płasz-
czyzny obrazu – tłumaczy Małgorzata 
Szymankiewicz, która na wystawie Ba-
ckground pokaże przekrój swoich prac. 
Początkowo obrazy artystki porusza-
ły zagadnienia malarstwa samego w so-
bie, opowiadały o współistnieniu koloru 

i formy. Głównym obiektem jej anali-
zy były dwa fundamentalne składni-
ki płaszczyzny obrazu, barwa i plama 
rozlewająca się swobodnie na płótnie. 
W ostatnich pracach Małgorzata Szy-
mankiewicz dokonała zmiany, odcho-
dząc od intensywnych kolorów o rozmy-
tych kształtach na rzecz szarości, bieli 
lub czerni z ostrymi krawędziami suge-
rującymi reliefową strukturę.

MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ (1980) – absol-

wentka Wydziału Malarstwa i Wydział Edukacji 

Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-

niu – obydwa dyplomy z wyróżnieniem otrzyma-

ła w 2005 roku. Była stypendystką Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego; laureatką głównej na-

grody w konkursie Programu 3 Polskiego Radia ,,Ta-

lenty Trójki”; wyróżniona przez jury oraz redakcję 

„Art & Business” na 38. Biennale Malarstwa ,,Biel-

ska jesień 2007”. Obecnie pracuje jako asystentka 

w Pracowni Malarstwa i Rysunku na ASP w Łodzi.

Małgorzata Szymankiewicz: 125b, 2010, 165x235 cm, akryl na płótnie, dzięki uprzejmości BWA Warszawa
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MARGINESY?
23.09–30.10
Poznań, Miejska Galeria Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

Tegoroczne 7. Biennale Fotografii w Po-
znaniu poświęcone będzie badaniu po-
jęcia marginesu, które w kulturze dru-
giej połowy XX wieku zajęło miejsce 
nowożytnej fascynacji centrum. W ra-
mach Biennale będzie można zoba-
czyć cztery wystawy główne: Margi-
nalność pejzażu, Niewidzialne miasto, 
Cień socrealizmu – fotografia poznań-
ska w pierwszej połowie lat 50. XX wieku 
oraz Marginalia.
Pierwsza z nich analizuje współczesny 
renesans fotografii pejzażowej, do któ-
rego ożywienia przyczyniają się przede 
wszystkim nurt „nowego dokumentu” 
oraz przewartościowanie koncepcji na-
tury. Marginalność pejzażu tworzy narra-
cje o przesuwaniu granic między człowie-
kiem i naturą. Towarzyszy jej pytanie o to, 
co pejzaż dzisiaj znaczy dla artystów? 
W wystawie udział biorą m.in. Cecylia Ma-
lik, Rafał Milach, Laura Pawela, Basia Soko-
łowska, Melanie Wiora, Piotr Żyliński.
Wystawa Niewidzialne miasto pokazuje 
przejawy pozainstytucjonalnych, oddol-
nych aktywności mieszkańców dużych 
polskich miast, powodujących zmiany 
w przestrzeniach półprywatnych, pół-
publicznych oraz publicznych. Fenomeny 
te poddane zostają analizie przez arty-
stów i badaczy kultury. Głównym ele-
mentem wystawy jest pięć filmów na-
kręconych przez Sławomira Hadryana 
(socjologa, fotografa, operatora filmo-
wego) i Marka Krajewskiego w Poznaniu, 
Łodzi, Warszawie, Toruniu i Wrocławiu, 
opowiadających o osobach przekształca-
jących swoimi praktykami miejskimi co-
dzienną urbanistyczną rzeczywistość.
Z kolei ekspozycja Cień socrealizmu uka-
zuje ten okres jako epokę „zaburzoną”, 
rozpiętą pomiędzy socrealizmem a pięt-
nowanymi tendencjami formalistyczny-
mi i naturalistycznymi. Wreszcie ostat-
nia z wystaw stawia pytanie o to, czym 
są marginalia fotograficzne. Zobaczymy 
na niej prace m.in. Anny Orlikowskiej, 
Konrada Pustoły, Anny Sielskiej czy An-
drzeja Tobisa.

Magda Hueckel: REM Hypertrophy
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OCZY SZUKAJĄ GŁOWY  
DO ZAMIESZKANIA
30.09–11.12
Łódź, ms, ul. Więckowskiego 36;  
ms2, ul. Ogrodowa 19;  
Archiwum Państwowe, pl. Wolności 1
www.msl.org.pl

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowo-
czesnej grupy „a.r.”, która dała początek 
Muzeum Sztuki w Łodzi, obchodzi w tym 
roku 80-lecie istnienia. Z tej okazji przy-
gotowany został trzyczęściowy projekt 
Oczy szukają głowy do zamieszkania. 
Muzeum Sztuki w Łodzi jest najstarszym 
istniejącym muzeum sztuki nowoczes-
nej w Europie i jednym z najstarszych 
na świecie. Założenie łódzkiej kolekcji 
stanowiło fenomen na skalę światową:  
była ona bowiem zainicjowana przez sa-
mych artystów, którym udało się pozy-
skać dzieła w darze od najważniejszych 
europejskich twórców. Projekt Oczy szu-
kają głowy do zamieszkania podejmie 
ze współczesnej perspektywy idee obec-
ne w twórczości i teorii głównych ini-
cjatorów łódzkiej kolekcji –  Władysła-
wa Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. 
Zaprezentowane zostaną zatem dzie-
ła, które te idee kontynuują, uzupełnia-
ją lub kwestionują. Wystawa w dawnym 
Ratuszu – pierwszej siedzibie muze-
um sztuki – poświęcona będzie począt-
kom kolekcji zgromadzonej przez grupę 
„a. r.”, w tym kwestii walki jej założycieli 
o społeczne uznanie nowoczesnej sztu-
ki. Budynek ms2 będzie gościć wystawę 
prac około 40 artystów z kilku krajów. 
Istotnym uzupełnieniem tych dwóch 
ekspozycji będzie program otwartych 
dla publiczności wykładów, seminariów, 
warsztatów i pokazów filmowych zorga-
nizowany w  budynku ms.
W projekcie udział wezmą m.in. Nevin 
Aladag, Victor Alimpiev, Valdis Celms, 
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, An-
drzej Czarnacki, Merce Cunningham, jo-
sef Dabernig, Valie Export, Francisco In-
fante-Arana.

jadwiga Sawicka: Zwyciestwo, 2011. Instalacja dźwiękowa, dzięki uprzejmości artystki
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Jadwiga Sawicka: Zwyciestwo, 2011. Instalacja dźwiękowa, dzięki uprzejmości artystki
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NOWY BEUYS
ms2, ul.  Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

 
Dokładnie 30 lat temu przyjechał do Ło-
dzi joseph Beuys, przywożąc do Muze-
um Sztuki skrzynię z archiwum swoich 
prac. Akcję tę nazwał Polentransport 
1981. Chcąc przypomnieć ten gest, ku-
ratorzy z muzeum proponują nową 
ekspozycję dzieł w sali poświęconej 
niemieckiemu artyście. Wybór prac 
nawiązuje do podstawowego założe-
nia artysty, który uznawał swoje dzie-
ła za nośniki myśli. Twierdził też, że aby 
je rozpowszechnić, należy podróżo-
wać wraz z nimi poza centrum, czyli na 
obrzeża Europy i świata, m.in. do Pol-
ski. Stąd w jego pracach dostrzec moż-
na wiele śladów odbytych podróży. 
W nowej odsłonie wystawy prezento-
wane są także zdjęcia wykonane w Mu-
zeum Sztuki w czasie pobytu artysty 
w sierpniu 1981 roku. Sala josepha Beu-
ysa należy do stałej kolekcji sztuki XX 
i XXI wieku. jej obecny remanent reali-
zowany jest w ramach projektu Ekono-
mia daru.

joseph Beuys: My jesteśmy rewolucją, 1971         +

WARSZAWA W KWIATACH
7.09–9.10
Warszawa, aleja Wojska Polskiego
www.kwiatuchi.org/zolibuh

Projekt Żolibuh – Warszawa w kwiatach 
odwołuje się do przedwojennych tra-
dycji spółdzielczości – ideowego funda-
mentu, na którym zbudowano dzielnicę 
Żoliborz. Żolibuh…, czyli kolektywne, są-
siedzkie sadzenie kwiatów, bezpośred-
nio nawiązuje do akcji sadzenia drzew 
przez żoliborskie dzieci, która miała 
miejsce 19 czerwca 1932 roku. Pomysło-
dawcami projektu są Kwiatuchi, duet ar-
tystyczny specjalizujący się w działa-
niach w przestrzeni publicznej. 
– Naszą inicjatywą chcemy zwrócić uwa-
gę na potencjał otaczającej nas prze-
strzeni. Z pozoru niczyjej, wręcz opusz-
czonej, pomijanej, którą przy wspólnym 
wkładzie możemy „zawłaszczyć”, współ-
kreować. Akcję lokujemy przy alei Woj-
ska Polskiego; ta zamknięta dwoma 
nitkami niezbyt ruchliwej jezdni, mo-
numentalna przestrzeń aż prosi o dzia-
łanie. Mimo wielkiego potencjału teren 
ten obecnie pełni funkcję wychodka dla 
psów – tłumaczą Kwiatuchi.
Kolektyw chce, żeby przestrzeń wokół 
alei Wojska Polskiego została, rękoma 
sąsiadów, obsadzona m.in. niezapomi-
najkami. Wspólna praca nie tylko zmie-
ni estetykę tego miejsca, ale też zwiąże 
emocjonalnie jego mieszkańców. Wszy-
scy, którzy chcą włączyć się do akcji, czy 
to na poziomie projektowania rabat, ich 
przygotowania lub sadzenia, proszeni 
są o kontakt z Kwiatuchami.
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PEJZAŻ, PORTRET,  
MARTWA NATURA
23.09–29.10 
Warszawa, Galeria Kolonie, 
ul. Bracka 23/52
www.galeriakolonie.pl

Wystawa Pejzaż, portret, martwa na-
tura, w której udział biorą Tymek Bo-
rowski, Przemysław Matecki, Paweł 
Śliwiński, to rodzaj malarskiego ekspe-
rymentu, sprowadzenie malarstwa do 
prymarnych, podstawowych kategorii. 
Zadaniem artystów było namalowanie 
trzech obrazów nawiązujących do tytu-
łowych kategorii. Każdy miał być w in-
nym rozmiarze: małym, średnim i du-
żym. Autorzy sami dobierali format do 
odpowiedniego tematu.
– Efektem są trzy tryptyki, ale przede 
wszystkim przegląd aktualnego polskie-
go malarstwa na przykładzie twórczości 
jednych z najciekawszych artystów mło-
dego pokolenia. jednocześnie wystawa 
Pejzaż, portret, martwa natura to pre-
tekst do prześledzenia rozwoju twórczo-
ści trzech spośród grupy artystów „zmę-
czonych rzeczywistością” – przekonuje 
kurator Kolonii jakub Banasiak.
Wystawa dowodzi, że Borowskiego, Ma-
teckiego i Śliwińskiego obecnie więcej 
dzieli niż łączy – każdy poszedł własną, 
odrębną drogą. Wspólnym mianowni-
kiem pozostaje tylko i aż malarstwo. Tu-
taj pokazane ono zostaje na przykładzie 
trzech klasycznych kategorii, którymi 
opisać można niemal całą historię ma-
larstwa figuratywnego. 
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NOWY PORZĄDEK
od 29.09
Poznań, Art Stations Foundation, 
ul. Półwiejska 42
www.artstationfoundation5050.com

Tytułowy Nowy porządek ma dla twór-
ców wystawy – kuratorów z BWA War-
szawa – dwa podstawowe znaczenia. Po 
pierwsze, chodzi o nowy porządek, w ja-
kim ułożono prace z potężnej kolekcji 
Grażyny Kulczyk. Tym razem zaprezen-
towana zostanie tylko niewielka część 
zbioru: dzieła z kręgu minimal artu oraz 
abstrakcji geometrycznej. Ów wybór 
prowadzi do drugiego znaczenia tytu-
łu: Nowy porządek to opowieść o sztuce, 
która postanowiła w radykalny sposób 
szukać porządku, narzucać porządek rze-
czywistości bądź odnajdywać go w niej.
Klasyczne prace Donalda judda – jed-
ne z najcenniejszych obiektów w kolek-
cji, a dotychczas nieprezentowane – sta-
ją się punktem wyjścia i odniesienia dla 
wystawy pokazującej, jak tradycja mi-
nimal artu oraz abstrakcji geometrycz-
nej była przywoływana i „przerabiana” 
w sztuce polskiej minionego półwiecza. 
Ekspozycja jest serią konfrontacji kla-
syków: Henryka Stażewskiego, Romana 
Opałki, Edwarda Krasińskiego, Mikołaja 
Smoczyńskiego, Mirosława Bałki, Kojie-
go Kamojiego, z propozycjami młod-
szej generacji, m.in. Michała Budnego, 
Agnieszki Kalinowskiej, jarosława Fli-
cińskiego, Katarzyny Przezwańskiej, 
Marzeny Nowak, Moniki Sosnowskiej, 
Małgorzaty Szymankiewicz, Krystiana 
TRUTHA Czaplickiego.
jak wypadają te konfrontacje? W naj-
większym skrócie: młodsi artyści odwra-
cają perspektywę spojrzenia na minimal 
i abstrakcję. Nie kreują abstrakcyjnych 
układów kształtów i barw, ale odnajdu-
ją je w rzeczywistości i przenoszą w ob-
ręb sztuki. 

GRZYBOBRANIE 
25.09, g. 12.00–18.00
Warszawa, Park Kultury w Powsinie
www.formyiksztalty.pl

W gąszczu traw tekturowe grzyby, na 
drzewach wełniana jemioła, między ga-
łęziami pajęczyna, a na niebie pluszowa 
chmura. Grzybobranie, projekt koordy-
nowany przez Fundację Form i Kształ-
tów, zamieni Park Kultury w Powsinie 
w las pełen instalacji. 
Przy wejściu do lasu rozdane zosta-
ną mapy, atlasy grzybów oraz koszy-
ki. Zbierając tekturowe grzyby, będzie 
można natknąć się na leśne instalacje. 
Inaczej niż w tradycyjnych przestrze-
niach wystawienniczych, trzeba bę-
dzie zachować czujność, aby niczego nie 
przeoczyć. Nikt przecież nie wie, gdzie 
projektanci zapragną ulokować prze-
strzenne kompozycje i czy w trakcie 
trwania „wystawy” nie zmienią one swo-
jego położenia. 
Uciekając od szablonowych rozwiązań, 
wbrew prostym skojarzeniom, Fundacja 
Form i Kształtów zaprezentuje sztukę 
użytkową w nieoczywistym dla niej kon-
tekście. Źródłem inspiracji dla projektu 
było tytułowe grzybobranie, zaś tema-
tem, z jakim mieli zmierzyć się zaprosze-
ni do współpracy projektanci – polska 
jesień. Wśród prac ukrytych między drze-
wami będzie można odnaleźć instala-
cje m.in. Niny Braun, Marty Niemywskiej, 
Magdaleny Frankowskiej, Michała jońcy, 
Mysikrólika i Dominika Cymera. Oprócz 
tego las wypełnią instalacje wyłonione 
w drodze konkursu na Obiekt Leśny.

↑ 
Donald judd: Bez tytułu, 1969, stal nierdzewna 
i pleksiglas, 15,2 x 68,6 x 61 cm, fot. dzięki uprzej-
mości The Pace Gallery, z kolekcji Grażyny Kul-
czyk

Nina Braun: Bad Mood Cloud, instalacja →
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PRZEDMIOTY,  
MEBLE, OBRAZY
16.09–28.10
Sanok, BWA Galeria Sanocka, 
ul. Rynek 14
www.galeriasanocka.pl

Dlaczego malarz utożsamia malarstwo 
z przedmiotem? Odpowiedzi na tak sfor-
mułowane pytanie poszukuje jan Mio-
duszewski, który od 2002 roku całe swo-
je zainteresowanie poświęca meblom, 
działając pod szyldem Fabryka Mebli. 
jego projekt zespala malarstwo, fotogra-
fię, instalacje i performance. Realizacje 
malarskie artysta nazywa „obrazami-
meblami”. Ten absurdalny gest i rodzaj 
upartego ograniczenia domaga się wy-
jaśnienia. jednym z tropów interpre-
tacyjnych jest potraktowanie obrazu
-mebla jako maski. Maski malarstwa 
i naszych wyobrażeń o malarstwie. Wy-
daje się, że gra, którą proponuje artysta, 
jest grą przesunięć. 
Indywidualna wystawa Mioduszewskie-

go Przedmioty, meble, obrazy wydoby-
wa metamalarskie wątki jego twórczo-
ści. Obejrzymy na niej sztalugę i paletę 
zamiast obrazu oraz stołek z pracowni 
zamiast modelki. Mioduszewski skupia 
się na przedmiotach stanowiących wy-
posażenie atelier. Wypowiada się o ma-
larstwie poprzez malarskie utensylia.

jAN MIODUSZEWSKI (1974) – wyróżniony w kon-

kursie malarskim Bielska Jesień w 2005 roku. Pra-

cuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP 

w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach 

Wizualnych prowadzonej przez prof. jacka Dy-

rzyńskiego. Od 2009 roku współtworzy gale-

rię 2.0 mieszczącą się na strychu Pałacu Raczyń-

skich w warszawskiej ASP, współpracuje z galerią 

lokal30.

jan Mioduszewski: Paleta, 2011

GDZIE JEST SZTUKA?
23–24.09
Warszawa
www.gdziejestsztuka.pl

Projekt Gdzie jest sztuka? łączy rozpro-
szone działania warszawskich galerii 
sztuki współczesnej w formę wspólnych 
wernisaży i towarzyszących im specjal-
nych wydarzeń artystycznych. Na jeden 
wrześniowy weekend Warszawa zamie-
ni się w stolicę sztuki współczesnej.
Gdzie jest sztuka? to zarówno nowe wy-
darzenie na mapie Warszawy, jak i oby-
czaj w życiu kulturalnym stolicy. Wyty-
czony przez organizatorów szlak sztuki 
współczesnej obejmuje najciekawsze 
galerie sztuki najnowszej i jest adreso-
wany zarówno do masowej publiczno-
ści, turystów, jak i osób w szczególności 
zainteresowanych sztuką współczesną.
Istotą projektu jest ukazanie potencja-
łu tkwiącego w działalności prywatnych 
placówek wystawienniczych. Stanowią 
one ważny element produkcji artystycz-

nej i życia miejskiego, o własnej specyfi-
ce i skali, zorientowanej na intensywne 
łączenie perspektywy lokalnej i między-
narodowej.
Warszawskie galerie w ramach projektu 
Gdzie jest sztuka? przygotowały nie tyl-
ko wystawy, ale także szereg wydarzeń 
specjalnych, na przykład w BWA Warsza-
wa Wojtek Ziemilski wejdzie do galeryj-
nego ogrodu, gdzie ma zamiar spędzić 
całą dobę, biorąc za aktorów odnalezio-
ne tam stworzenia.
W projekcie udział biorą galerie: appen-
dix2, Asymetria, BWA Warszawa, Czarna, 
Fundacja Archeologii Fotografii, Funda-
cja Galerii Foksal, Fundacja Profile, Hep-
pen Transfer, Bocheńska Gallery, Kolo-
nie, Le Guern, Leto, lokal_30, galeria m², 
Piktogram/BLA, Raster, Starter.
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WYGASŁE NEONY
10.09–30.10
Warszawa, BWA Warszawa, 
ul. jakubowska 16/3
www.bwawarszawa.pl

Paradoks piękna rzeczy pozornie brzyd-
kich – tak można by nazwać fenomen 
estetyczny, któremu Agnieszka Kali-
nowska poświęca swoje ostatnie re-
alizacje. Wygasłe neony to wystawa 
o tym, co zapomniane, wyparte, nieza-
uważone. Ażurowe struktury wyplata-
ne z papierowego sznurka, konstrukcje 
z kruchych słomek niedające poczucia 
stabilności to jednocześnie opowieść 
o ludziach, których status społecz-
ny jest chwiejny i nietrwały. To w tych 
obiektach materializuje się wrażliwość 
społeczna artystki.
Tytułowe Wygasłe neony przywołują 
przedmioty, które swoją świetność mają 
za sobą. Kiedyś migoczące światła mia-
sta, teraz wygaszone, stają się niemoż-
liwe do odczytania. Kalinowska wska-
zuje nie tyle na nietrwałość materii, ile 

na ulotność i zmienność stojących za 
nią idei. 
Artystka od kilku lat konsekwentnie uży-
wa tych samych materiałów: papiero-
wy sznurek, słoma, papier mâché. Są 
jej równie bliskie jak techniki poznane 
w dzieciństwie – wyklejanki czy plecion-
ki. jednocześnie wyplatanie z natural-
nych materiałów kojarzy się z twórczoś-
cią ludową, szczególnie afrykańską, 
do której Kalinowska wyraźnie się od-
nosi. Tak powstało, inspirowane zdję-
ciem zrobionym w somalijskim obozie 
dla uchodźców, Ogrodzenie: utkana ze 
sznurka ażurowa rzeźba w żaden spo-
sób nie kojarzy się z solidną, mającą sta-
nowić barierę strukturą. Połatane ogro-
dzenie pokazuje beznadzieję ludzi za 
wszelką cenę próbujących ochronić swą 
podmiotowość.

KLOPSZTANGA
www.klopsztanga.pl

Sobotni poranek już nie brzmi jak kie-
dyś. Rytmiczny i głuchy dźwięk oznaj-
miał, że wolne nadchodzi. Zza bloków 
dochodził trzask tępy i monotonny, głu-
chy, z lekka wytłumiony. Czasem mocny, 
zwalniał, słabł, by znowu przyspieszyć. 
Cztery zespawane rury. Prosta forma li-
tery „H”, z górną poprzeczką, lekko wy-
stającą poza pionowe słupki. Prosty 
przedmiot. Prymitywna codzienność. 
Klopsztanga, czyli pospolity, podwórko-
wy trzepak.
Koordynowany przez śląską pracownię 
Medusagroup projekt Klopsztanga pole-
ga na przywracaniu do przestrzeni pub-
licznej przedmiotu, którego podstawową 
funkcją było trzepanie dywanów. Stawia-
ne często w pobliżu placyków gospodar-
czych klopsztangi pełniły także funkcję 
zdecydowanie bardziej odpowiedzial-
nych urządzeń. Były kreatywnym polem 

Agnieszka Kalinowska: Bez tytułu (Wygasłe neony), 2011, słoma, sznurek, 
dzięki uprzejmości BWA WarszawaKlopsztangi na OFF Festiwalu 2011

działań dziecięcej wyobraźni, alternaty-
wą na ławkę, boisko czy plac zabaw. Dziś 
wycinane, demontowane lub zapomnia-
ne sterczą bezużyteczne na naszych po-
dwórkach, wyparte przez odkurzacze 
i plastikowe place zabaw. Projekt to tak-
że rehabilitacja słowotwórcza. Wymazy-
wane z przestrzeni klopsztangi giną rów-
nież jako słowo gwary śląskiej.
– Podczas tegorocznej edycji OFF Festi-
walu w Katowicach ustawiliśmy prowo-
kacyjnie 11 sztuk i podglądaliśmy ich 
użytkowników. Młodzi, czasem nawet 
dzieci, starsi, wszyscy kręcili się na nich, 
siadali, stali, ale przede wszystkim byli 
ze sobą w interakcji! Naszym zamiarem 
jest namówienie współczesnych projek-
tantów do unowocześnienia klopsztan-
gi tak, aby znów stała się elementem 
przestrzeni publicznej – deklarują człon-
kowie Medusagroup.
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BEZPRODUKTYWNA
9.09–7.10
Łódź, Zona Sztuki Aktualnej, 
ul. Tymienieckiego 3
www.zona-art.pl 

Praca nienawiści stanowi punkt wyjścia 
wystawy Bezproduktywna autorstwa 
Aleksandry Ska. Artystkę interesuje pa-
radoksalna natura tego niszczycielskie-
go uczucia: nienawiść nie tworzy żadnej 
wartości, żadnego wytworu, żadnego 
dobra – jest bezproduktywna, a mimo to 
rodzi owoce.
W trzech pracach wideo zatytułowanych 
Ska, nienawidzę Cię prezentowane są 
wybujałe płody nienawiści: z najdojrzal-
szych owoców, najświeższych warzyw 
wyrzeźbione zostają okazałe dekoracje, 
którymi przystrojono stół, tworząc kolej-
ny przykład ikonografii obfitości. Na nim 
spoczywają półnagie kobiety sączące jad, 
który zatruwa owoce wykonanej pracy. 
Każda z kobiet wypowiada zdanie: A za-
tem to na artystkę oczekuje ta skażona 
uczta. Z kolei w finałowej scenie tytuło-
wego filmu artystka wypija cały jad, jaki 
wsączył się w jej życie, całą truciznę pra-
cowicie przyrządzoną przez jej bliskich 
i dalekich. Tłem dla filmów stanowiących 
kluczowe elementy wystawy jest fotota-
peta z pikującymi jaskółkami.

ALEKSANDRA SKA (1975) – w latach 1995–2000 

studiowała w łódzkiej ASP na Wydziale Tkaniny 

i Ubioru. W roku 2000 otrzymała dyplom z wyróż-

nieniem w Pracowni Biżuterii oraz w Pracowni 

Rzeźby. W latach 2002–2004 pracowała jako asy-

stentka w Pracowni Projektowania Druku Odzie-

żowego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w ASP 

w Łodzi. Od 2006 roku współpracuje z Galerią Pie-

kary w Poznaniu.

NOWA EUROPA
do 30.09 
Gliwice, Czytelnia Sztuki, 
ul. Dolnych Wałów 8a
www.czytelniasztuki.pl; 
www.nowaeuropa.pl

Fotograficzna wyprawa do krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej pokazu-
je ślady pozostawione na tym obszarze 
przez system komunistyczny – pięt-
no odciśnięte w krajobrazie, ekonomii 
oraz ludzkiej mentalności. Autor cyklu 
Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat 
po upadku komunizmu, Łukasz Trzciń-
ski, przez pryzmat wątków lokalnych 
konkretnego kraju portretuje zjawi-
ska charakterystyczne dla całego regio-
nu. Gra z konwencją oraz odwoływanie 
się do różnorodnych stylistyk podkre-
ślają, że choć region Europy Środkowo
-Wschodniej jest obciążony podobnym 
balastem historii, to doświadczenia po-
szczególnych społeczeństw okazują się 
zasadniczo odmienne. Stąd między in-
nymi pomysł, by portrety mieszkających 
w Estonii młodych Rosjan utrzymać 
w konwencji fotografii legitymacyjno-

paszportowej. Z kolei portrety Mołda-
wianek to nawiązanie do amatorskich 
zdjęć zamieszczanych przez kobiety po-
szukujące mężów w matrymonialnych 
serwisach internetowych. Portrety mło-
dych Niemców przechodzących popu-
larną we wschodniej części Niemiec ce-
remonię  jugendweihe – świeckiego 
odpowiednika bierzmowania – podej-
mują wątek laicyzacji w dawnej NRD. 
Wystawa zaprezentowana zostanie na 
płycie gliwickiego rynku.

ŁUKASZ TRZCIńSKI (1975) – absolwent PWSFTviT 

w Łodzi, członek ZPAF. Fotograf dokumentalista, 

pracował w ponad czterdziestu krajach, w tym 

w Afganistanie, Iraku, Indonezji, Rosji i na Bliskim 

Wschodzie. Od kilku lat zainteresowany jest głów-

nie Europą Środkowo-Wschodnią. Laureat wie-

lu nagród, m.in. prestiżowego konkursu fotografii 

reportażowej Pictures of The Year International.

Łukasz Trzciński: Serbia, z cyklu Nowa Europa, fotografiaAleksandra Ska: Bezproduktywna

MIASTO ZDARZENIE 
RE-KONSTRUKCJA 
PRZEMOCY
do 30.09 
Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska
ul. Powroźnicza 13/15,16/17 
www.ggm.gda.pl

„No passarán!” – taki tytuł nosi jedna 
z najsłynniejszych fotografii upamięt-
niających strajk stoczniowców w grud-
niu 1981 roku. Przedstawiona na nim 
grupa robotników trzyma się pod ręce, 
patrząc przed siebie. Autorem zdjęcia 
jest Bogusław Nieznalski. Trzydzieści lat 
później jego córka Dorota Nieznalska na 
pierwszej po dziesięciu latach przerwy 
indywidualnej wystawie Miasto zdarze-
nie re-konstrukcja przemocy odkrywa 
na nowo historię grudniowych strajków. 
Artystkę szczególnie interesuje znisz-
czona przez czołg podczas pacyfika-
cji 16 grudnia 1981 roku brama nr 2. Na 
zdjęciach zachowało się jej staranowa-
ne lewe skrzydło, nikt jednak nie wie, co 
stało się ze skrzydłem prawym. Nieznal-
ska dociera do świadków tamtych zda-
rzeń i dzięki ich relacji oraz zachowa-
nym dokumentom rekonstruuje w skali 
1:1 powyginane skrzydła bramy. Swoją 
instalację uzupełnia fotografiami oraz 
rozmowami ze stoczniowcami.
Wystawa Miasto zdarzenie re-konstruk-
cja przemocy w całości poświęcona jest 
różnym obliczom przemocy: ksenofobii, 
nietolerancji, rasizmowi oraz niektórym 
zdarzeniom z historii Gdańska. Oprócz 
rekonstrukcji bramy nr 2 zobaczymy 
prace, nad którymi artystka pracowała 
przez ostatnie dwa lata, m.in. Jewellery 
cz. I i II oraz Mowę nienawiści.
Ekspozycja to nagroda, którą Nieznal-
ska zdobyła, wygrywając konkurs Tożsa-
mość miejsca organizowany w ubiegłym 
roku przez Gdańską Galerię Miejską.



notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się52 notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się 53

ZMIANA PERCEPCJI
9.09–16.10
Łódź, Atlas Sztuki, 
ul. Piotrkowska 114/116
www.atlassztuki.pl

Stefan Krygier o swojej działalności na 
polu sztuki mówił: „Celem moim jest 
nie tylko stworzenie nowej formy bu-
dowy obrazu, lecz dokonanie zmiany 
percepcji, pobudzenie wyobraźni oglą-
dającego i poszerzenie sfery emocjonal-
nej poprzez jednoczesne widzenie cało-
ści z dwóch odległych od siebie pozycji 
w formie symultanicznej”.
Retrospektywna wystawa Stefan Kry-
gier prezentuje twórczość jednego 
z głównych przedstawicieli łódzkie-
go środowiska artystycznego w latach 
1946–1997. Pierwszym punktem odnie-

sienia ekspozycji jest malarski dialog, 
jaki Krygier przez lata prowadził z Wła-
dysławem Strzemińskim, swoim na-
uczycielem i przyjacielem. Na wystawie 
prezentowane są obrazy olejne, reliefy 
i formy przestrzenne – w tym kilka wer-
sji Ośrodka Kondensacji Formy (1970). 
W układzie kompozycyjnym budowa-
nym często z ironią, w nawiązaniu do 
matematycznych struktur fraktali i koli-
neacji krytyk Maria Hussakowska widzi 
m.in. podobieństwa do amerykańskiego 
minimalizmu lat 60.

PONAD ILUSTRACJĄ
6–30.09
jelenia Góra, Galeria BWA , ul. Długa 1
www.galeria-bwa.karkonosze.com

Daniel Mróz jest prekursorem koncep-
cji jednolitości stylu oraz powiązania 
ilustracji i typografii w czasopismach, 
ilustrował także książki m.in. Lema, 
Mrożka, Gałczyńskiego i Kerna. Sztuka 
ilustracji Mroza rozwija się na kilku nie-
zależnych obszarach. Po jednej stronie 
znajdują się rysunki – realizacje najbar-
dziej „mrozowe”, charakterystyczne, in-
dywidualne, kreujące rzeczywistość bar-
dzo szczegółowo i precyzyjnie. Technika 
tych prac bliska jest klasycznym techni-
kom graficznym, kreska rysunku Mroza 
wydobywa wszystkie możliwe do uzy-
skania efekty tonalne, zachowując przy 
tym rangę i znaczenie pojedynczej kres-
ki. Rysunki Mroza w bezpośredniej per-
cepcji są realistyczne, jednak ich rea-
lizm w dalszej interpretacji staje się 

coraz bardziej daleki od rzeczywistości 
codziennej, stanowi raczej wizję świa-
ta surrealnego, fantastycznego, a do 
tego często – warto to zaznaczyć – moc-
no niezależnego od treści książki, która 
ma być dla niego punktem wyjścia. Wy-
stawa Daniel Mróz prezentująca doko-
nania artysty w dziedzinie ilustracji jest 
częścią projektu Ponad ilustracją: Boh-
dan Butenko i Daniel Mróz realizowane-
go przez jeleniogórskie BWA.
– Daniel Mróz to geniusz rysunku, który 
w szczegółowy, drobiazgowy, a przy tym 
wyrazisty i precyzyjny sposób potrafi 
opisać cały świat, jego sztuka jest czymś 
więcej niż ilustracją. Cechuje ją roz-
mach, siła wyrazu, niezwykłość, pomy-
słowe zestawienia znaczeniowe – prze-
konuje joanna Mielech.

Stefan Krygier: Apollon – spojrzenie poziome, 1988, olej, płótno,53 x 63, wł. prywatnaDaniel Mróz, ilustracja do Zwierzydełek Roberta Stillera
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DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH
7–28.09
Wrocław, Galeria BWA, 
ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

Prace prezentowane na wystawie Dla 
dzieci i dla dorosłych podejmują temat 
zabawy i gry, zjawisk, bez których nie 
można sobie wyobrazić ludzkiej wspól-
noty. Artystów interesuje rola, jaką w jej 
dynamice odgrywa przestrzeń (real-
na i wirtualna), a także rozmaite spon-
taniczne i ustrukturyzowane ludyczne 
transakcje.
Odnosząc się luźno do historycznych 
kontekstów pojęcia zabawy, wystawa 
sięga do jej politycznego potencjału 
„działania” i transakcyjnego charakteru 
tworzącego wspólnotę. Eksplozja ak-
tualizacji pojęć gry i zabawy w różnych 
dziedzinach, od literatury po architek-
turę, zbiegła się w czasie w tej części Eu-
ropy z istotnymi przemianami wolnoś-

ciowymi (politycznymi i społecznymi), 
przypadającymi na przełom lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku, ale krytyczny i spo-
łeczny potencjał gry był kluczowy już 
w latach 60. i 70. jego subwersywny po-
tencjał ujawnił się m.in. w działaniach 
Fluxusu i Sytuacjonistów, zaś w byłej ju-
gosławii w sztuce artystów konceptual-
nych. Częścią wystawy będą także semi-
naria, wykłady oraz warsztaty dla dzieci 
i dorosłych.
W wystawie udział biorą m.in. Hubert 
Czerepok, Marko Crnobrnja, Petra Fe-
riancova, Karolina Freino, Nenad jere-
mić, Vladimir Perić, Vedran Perkov, jo-
anna Rajkowska, Katarina Šeda, janek 
Simon, Kama Sokolnicka, Talent, Zorka 
Wollny, Martin Zet.

CZARNO-BIAŁE
do 18.09
Warszawa, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

Wystawa Black and White prezentu-
je filmy animowane i komiksy, które łą-
czy wspólna estetyka – to radykalnie 
uproszczony, czarno-biały rysunek. Po-
dobnie prosty jest ich społeczno-poli-
tyczny przekaz, ignorujący niuanse po-
litycznej poprawności. Zgromadzone na 
wystawie prace poprzez swą dosadność, 
przerysowanie, niekiedy wręcz brzydo-
tę i obsceniczność paradoksalnie kreu-
ją sferę wolności. Przyjęło się sądzić, że 
wolność wypowiedzi na polu sztuki ma 
maksymalnie szeroki zakres, tymcza-
sem właśnie oparte na bezpośredniej 
komunikacji medium komiksu i anima-
cji z brutalną wręcz szczerością ujawnia 
istnienie kulturowych i estetycznych 
tabu także we współczesnej praktyce ar-
tystycznej. Kuratorzy wystawy określa-
ją je mianem „poprawności artystycz-
nej” i traktują swą prezentację jako 
wyraz sprzeciwu wobec nadmiernej dys-
kursywizacji sztuki. W zgromadzonych 
na wystawie realizacjach istotna jest 
specyficzna cielesność gestu twórcy, 
jego osobiste zaangażowanie widoczne 
w manualnym wymiarze rysunku. Cie-
kawy jest również obecny w rysowaniu 
specyficzny „dystans linii”, czyli bardziej 
zapośredniczony związek z rzeczywi-
stością, umożliwiający pełną swobodę 
w operowaniu prowokacyjnymi tema-
tami, oraz niczym nieskrępowane wery-
fikowanie symboli definiujących naszą 
rzeczywistość. 
W wystawie udział biorą m.in. Phil Mul-
loy, Robert Crumb, William Kentrid-
ge, Dan Perjovschi, Marek Raczkowski, 
Krzysztof Owedyk, Krzysztof Ostrowski.

NIEWIDOMI JUŻ WIDOCZNI
od 19.09
Warszawa, Polski Związek  
Niewidomych, ul. Konwiktorska 7
www.klamra.org; www.3fala.art.pl

Sesja zdjęciowa, mural, wystawa i spa-
cer połączony z wieszaniem na ulicach 
tabliczek z alfabetem Braille’a to tylko 
niektóre części projektu Niewidomi już 
widoczni koordynowanego przez Fun-
dację Klamra. Podczas sesji zdjęciowej, 
która miała miejsce w wakacje, jej autor, 
Tomasz Sikora, utrwalił oczy ludzi zwią-
zanych ze środowiskiem osób niewido-
mych. Sesja zdjęciowa to pierwszy krok 
do stworzenia muralu, który ozdobi fa-
sadę budynku Polskiego Związku Nie-
widomych w Warszawie. Na podstawie 
zdjęć zostały przygotowane szablony, 
niezbędne do wykonania muralu. Zosta-
nie on umieszczony pomiędzy oknami 
w górnej części budynku, w którym mie-
ści się Polski Związek Niewidomych. Mu-
ral namalują Dariusz Paczkowski i Ma-
teusz Bieleniewicz. Oczy są tu metaforą 
zwracającą uwagę na sprawy osób nie-
widomych i niedowidzących – kwestie, 
dla większości osób widzących, niezna-
ne i przesiąknięte tajemnicą. Projekto-
wi towarzyszy wystawa zdjęć Tomasza 
Sikory, której elementem będą impresje 
filmowe z realizacji projektu przygoto-
wane przez jajkoFilm. Cykl wydarzeń za-
kończy spacer z udziałem osób niewido-
mych po Nowym Świecie.

Petra Feriancova: Public Playgrounds – From My Dad’s Research, 2010Dan Perjovschi, 2011, fot. Bartosz Stawia
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MALARSKOŚĆ I RYGOR
do 18.09
Toruń, Galeria Sztuki Wozownia, 
ul. Rabiańska 20
www.wozownia.pl

Twórczość Lucjana Mianowskiego cha-
rakteryzuje zarówno malarskość wizji, 
rygor rysunkowy, jak i aktualność ideo-
wo-formalna. To on pierwszy wprowa-
dził cytat fotograficzny do grafiki, jemu 
także w głównej mierze przypisuje się 
przeszczepienie na grunt polski takich 
kierunków sztuki zachodniej jak pop-
art i op-art.
– Pokazywane na retrospektywnej wy-
stawie Lucjan Mianowski prace wy-
różniają się intelektualną świeżością, 
wrażliwością spojrzenia i autorskiego 
komentarza, a przy tym wizualną atrak-
cyjnością dzieła, mistrzostwem w łącze-
niu różnych sposobów widzenia i wyra-
zu – przekonują kuratorzy projektu.
Lucjan Mianowski (1933–2009) – ukoń-
czył Akademię Sztuk Pięknych w Krako-
wie, dyplom uzyskał w pracowni litogra-
fii u prof. Konrada Srzednickiego w 1956 
roku. Przez dwa następne lata studiował 
malarstwo w pracowni prof. Czesława 
Rzepińskiego, a w 1959 roku otrzymał sty-
pendium Rządu Francuskiego na studia 
w Paryżu w Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts. W 1965 roku zostaje wy-
kładowcą litografii w Państwowej Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu, od 1982 roku profesor tejże uczelni. 
jego prace znajdują się w zbiorach pol-
skich i zagranicznych, m.in. Muzeum Na-
rodowe w Warszawie, Krakowie, Muze-
um Sztuki Nowoczesnej w Nowym jorku, 
São Paolo, Tokio czy Sztokholmie.

M3
do 11.09
Warszawa, Dolinka Służewiecka
www.odblokuj.org

Architekci, urbaniści i planiści zrzeszeni 
w stowarzyszeniu Odblokuj postanowi-
li sprowokować dyskusję o podnoszeniu 
jakości życia i lepszym wykorzystaniu 
zielonej przestrzeni. W efekcie powstał 
projekt M3, w ramach którego stworzo-
no pawilon wystawienniczy odwzorowu-
jący typowe dwupokojowe mieszkanie 
z osiedla Służew nad Dolinką. W pawilo-
nie organizowane są wystawy poświęco-
ne architekturze osiedla, jego przeszłości 
oraz wizjom zmian. Organizatorzy poka-
zują także dwa cykle fotografii opowia-
dające o osiedlu oraz jego mieszkańcach. 
Architekci wnętrz proponują możliwe 
sposoby przekształceń typowego M3, do-
stosowane do potrzeb mieszkańców róż-
nych pokoleń. Pawilon M3 stanie się też 
miejscem spotkań i dyskusji o tożsamo-
ści blokowisk. W ramach M3 odbędą się 
także warsztaty dla dzieci w wieku 5–8 
lat, Architekturki.
– Wspólnie z mieszkańcami w „dużym 
pokoju” M3 tworzymy sąsiedzką biblio-
tekę, z której książki przyniesione przez 
mieszkańców po zakończeniu projektu 
trafią do nowych właścicieli. Uwalnia-
my także przestrzeń piwnic i mieszkań, 
zapraszając mieszkańców do wymienia-
nia lub oddawania zbędnych rzeczy, nie-
którym z nich damy nowe życie poprzez 
artystyczny recycling – wyliczają orga-
nizatorzy Marlena Happah, Magdalena 
Wrzesień, Marek Happah, Dominika To-
maszewska, Wojciech Tylbor-Kubrakie-
wicz, Dorota Kudła-Kubrakiewicz i Pa-
weł Kłudkiewicz.

FOTOGRAFIE KOREKCYJNE
14.09–5.10
Warszawa
www.archeologiafotografii.pl

Na projekt Karoliny Breguły Fotografie 
korekcyjne składa się siedem fototapet 
zrobionych z wybranych przez artystkę 
zdjęć z archiwum Zofii Chomętowskiej. 
Powiększone fotografie pojawią się 
w witrynach, na murach i w przejściach 
podziemnych Warszawy. Tylko pozor-
nie nie mają one związku z danym miej-
scem, w rzeczywistości niosą ze sobą 
potencjał krytyczny, naprowadzają na 
niedoskonałości, sugerują braki i moż-
liwe uzupełnienia – przewrotnie kory-
gują przestrzeń. Fototapety rozsiane po 
dzielnicy Śródmieście, często w ukry-
tych i nieoczywistych miejscach, mają 

frapować, ujawniać skryte pragnienia, 
zaskakiwać i otwierać pole refleksji nad 
przestrzenią.
Nie bez znaczenia jest fakt, że powięk-
szenia pochodzą z archiwum Chomę-
towskiej, która z niezwykłą wrażliwoś-
cią portretowała Warszawę – w latach 
trzydziestych jej rozwój, potem – wojen-
ne zniszczenia i powojenną odbudowę.
Fotografie korekcyjne są częścią wielo-
letniego projektu Żywe archiwa Funda-
cji Archeologia Fotografii, którego celem 
jest przypomnienie dorobku klasyków 
fotografii, poprzez wypowiedzi współ-
czesnych artystów.

Lucjan Mianowski: Akt na tle morza, 1971–1973 Karolina Breguła: z cyklu Fotografie korekcyjne
Stowarzyszenie Odblokuj: M3, instalacja w Dolin-
ce Służewieckiej, 2011
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KSZTAŁTY KOLORU
od 1.09; od 1.10
Warszawa, ul. Targowa 12;  
Soho Factory, ul. Mińska 25
www.shapescitytour.blogspot.pl; 
www.sohofactory.pl

Marzena Turek-Gaś od kilku lat realizuje 
projekt Shapes of Colour, jego najnow-
szą odsłonę tworzy wielobarwna kom-
pozycja  3D z gatunku site specific. Praca 
Shapes of Colour / City Tour umieszczo-
na została na jednym z budynków Pra-
gi-Południe. Artystka łączy w niej malar-
stwo, rzeźbę i nowoczesny design. 
– To praca wolna od ram o miękkiej, 
płynnej linii, jest w niej intensywny ko-
lor, rozmach, skala, przestrzeń i tempe-
rament. Interesują i inspirują mnie rze-
czy i zjawiska najprostsze, nie lubię 
komplikować, lubię tworzyć odważnie 
i bez skrępowania. Moje wypchnięcie 
obrazu z ram jest zjawiskiem natural-
nym, wynikającym raczej z mojego tem-
peramentu i konieczności tworzenia niż 
poszukiwaniem odpowiedzi na pyta-
nie – czy ja wychodzę poza jakieś ramy 
w malarstwie czy nie? – tłumaczy Tu-
rek-Gaś.
Więcej prac z cyklu Shapes of Colour bę-
dzie można zobaczyć podczas retro-
spektywnej  wystawy malarki. Będą na 
niej pokazywane przede wszystkim pra-
ce malarskie i instalacje. Malarstwo 
w pojęciu artystki nie zawsze należy 
traktować dosłownie. Turek-Gaś malu-
je różnymi technikami, niekiedy praca 
wykonana tradycyjną techniką fotogra-
ficzną jest dla niej obrazem – zapisem 
ulotnego procesu malarskiego, w któ-
rym używa śniegu i pigmentów proszko-
wych – Ice Painting. Na wystawie zoba-
czymy także prace zupełnie nowe, dotąd 
nigdzie niepokazywane.

MEBEL MIEJSKI
www.wwaa.pl/en/works/LOTTO-KIOSK

Niebawem z ulic polskich miast znikną 
doskonale wszystkim znane żółte kioski 
kolektury Lotto. Ich tandetna estetyka, 
niska jakość wykonania oraz przypad-
kowa lokalizacja przyczyniły się do po-
głębienia chaosu miejskiego krajobra-
zu. Z drugiej strony, w miastach brakuje 
pełniących podstawowe funkcje meb-
li miejskich: stojaka na rowery, ławki czy 
miejsca spotkań. Potrzebom tym wyszli 
naprzeciw architekci z pracowni WWAA, 
to właśnie ich projekt właściciele kolek-
tury Lotto uznali za najlepszy.
O swoim pomyśle, który już niedługo 
zostanie zrealizowany, WWAA mówią: 
„Ze względu na niewielką powierzch-
nię, jaką zajmuje kiosk Lotto, wachlarz 
wielofunkcyjnych mebli miejskich zo-
stał zaaplikowany w grubości fasady 
proponowanego przez nas obiektu. Pro-
sta w formie kostka staje się w ten spo-

sób papierkiem lakmusowym barwne-
go życia ulicy czy placu. Miasto wręcz 
dosłownie odbija się na czterech ścia-
nach kiosku, deformując je i pozosta-
wiając po sobie kształty umożliwiające 
swobodną interpretację funkcjonal-
ną. Odpowiednio wycięte pionowe ele-
menty fasady pawilonu służą jako sie-
dzisko, stolik czy miejsce na rower. [...] 
Drewniane elementy nawiązują do żer-
dzi ławek spotykanych w polskich par-
kach i podobnie jak one mogą w łatwy 
sposób zostać wymienione w przypad-
ku zniszczenia. Zaokrąglone rogi kost-
ki, pionowe podziały oraz dobór mate-
riałów przywoływać mogą natomiast na 
myśl rozwiązania charakterystyczne dla 
warszawskiego modernizmu, co umożli-
wi obiektowi współgranie z najbardziej 
nobilitowanymi przestrzeniami publicz-
nymi stolicy”.

NA_MIĘTNIE
od 20.08
Warszawa, Praga-Północ, 
róg ulic Stalowej i 11 Listopada 
(okolice Bistro)
www.nizio.com.pl

Mobilna instalacja Na_miętnie łączy 
strukturę architektoniczną, ogród wer-
tykalny, wideo i muzykę. jej autorami są: 
Maciej Czeredys, Tusia Dąbrowska, Cla-
ra Ines Schuhmacher i Tomasz januch-
ta. Idea projektu odwołuje się do idio-
matycznego zwrotu „czuję do ciebie 
miętę”. Projekt składa się z dwóch kom-
plementarnych, ale i niezależnych ele-
mentów: z niewielkiego półotwartego 
pawilonu, którego wewnętrzne ścia-
ny porasta świeża mięta oraz filmu ze 
specjalnie do tego celu skomponowa-
ną muzyką.
Instalacja została umieszczona na kil-
ka tygodni w przestrzeni publicznej Pra-
gi-Północ. W ciągu dnia można odpo-
czywać w jej okolicy, otworzyć się na 
działanie zmysłów, wdychając zapach 
mięty i słuchając muzyki.
– Celem projektu jest ocieplenie i demo-
kratyzacja wizerunku przestrzeni pub-
licznej Pragi, zachęcenie anonimowych 
sobie ludzi do interakcji. Praga-Północ – 
dzielnica o nie najlepszej reputacji – wy-
maga szczególnych działań związanych 
ze zmianą emocjonalnego nastawienia 
do otoczenia. Na_miętnie jest formą eks-
perymentu. Chcemy sprawdzić, na ile in-
stalacja zostanie zaakceptowana przez 
mieszkańców, a na ile odrzucona. Czy 
wywoła uczucie przyjemności, czy też 
chęć dewastacji? – Istotną sprawą jest 
również podtrzymanie dyskusji o nieza-
gospodarowanych przestrzeniach. In-
stalacja została umieszczona na chodni-
kowym „cyplu”, który jak dotąd nie miał 
żadnego znaczenia. Na_miętnie tworzy 
tam tymczasowe miejsce spotkań – swo-
isty mikrorynek, którego Nowa Praga nie 
posiada – tłumaczy kuratorka projektu 
Paulina jeziorek.

WWAA: Lotto – Kiosk, wizualizacja, 2011

Czeredys, Tusia Dąbrowska, Clara Ines Schuh-
macher, Tomasz januchta: Na_miętnie, mobilna 
instalacja, fot. Original Source

Marzena Turek-Gaś: Shapes of Colour – City 
Tour, 2011



notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się60 notes 70 / 09–10.2011 / orientuj się 61

OSŁODŹ SOBIE KULTURĘ!
08.09–11.09
Wrocław, wrocławskie cukiernie
www.culturecongress.eu

Czy sztuka jest lub może być dla wszyst-
kich? Odwagi wymagałaby zarówno 
odpowiedź: tak..., jak i: nie. Zapytajmy 
inaczej – czy sztuka jest/może być demo-
kratyczna, tzn. czy każdy może mieć do 
niej nieograniczony dostęp? Piotr Łako-
my, Karol Radziszewski, Agnieszka Gro-
dzińska, jakub Czyszczoń, którzy biorą 
udział w projekcie Osłodź sobie kultu-
rę, pokazują, w jaki sposób ze sztuką do-
trzeć do wszystkich. Nie zapraszają nas 
na dyskusje, wykłady, wystawy, panele, 

prelekcje, w których liczba uczestników 
jest skończona. Podczas czterech dni 
trwania Europejskiego Kongresu Kultury 
artyści zachęcają do czynności mało in-
telektualnej, za to bardzo zmysłowej: je-
dzenia ciastek z wrocławskich cukierni, 
które podczas Kongresu będą pakowane 
w specjalnie zaprojektowany papier.
– W ten sposób chcielibyśmy, żeby sztu-
ka trafiała do świadomych i nieświado-
mych odbiorców w sposób naturalny 
i przypadkowy – tłumaczą artyści.

MASZYNA WYOBRAŹNI
od 6.09 
Warszawa, róg Krakowskiego  
Przedmieścia i Karowej 
www.uwaganakulture.pl

Pawilon artystyczny Your Imaginery Ma-
chine autorstwa duńskiego architekta 
Olafura Eliassona łamie konwencjonal-
ne postrzeganie otoczenia, w którym się 
znajduje, będąc jednocześnie łatwym do 
zapamiętania znakiem przestrzennym, 
zmysłowym i rzeźbiarskim w formie.
Pod koniec ubiegłego roku Narodowy In-
stytut Audiowizualny i Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie ogłosiły 
zamknięty konkurs na projekt pawilo-
nu artystycznego. Wzięło w nim udział 7 
pracowni architektonicznych i artystów. 
Laureatem został projekt Eliassona. jury 
uznało, że pawilon Eliassona „pobudza 
wyobraźnię”, „tworząc przyjazną dla 
użytkowników przestrzeń” oraz najle-
piej uosabia myśl przewodnią konkursu, 
wyrażoną przez Mirosława Bałkę na jed-
nym z posiedzeń komisji: „Forma pawi-
lonu ma być przede wszystkim źródłem 
przyjemności”.
Duński artysta znany jest ze swojego in-
terdyscyplinarnego podejścia do two-
rzonych projektów. jego studio zatrud-
nia fizyków, optyków, architektów, 
meteorologów, a nawet dwóch kucha-
rzy. To dzięki ich skumulowanej wiedzy 
możliwe były tak z pozoru karkołom-
ne realizacje jak wodospad spływają-
cy do rzeki Hudson z mostu East River 
czy sztuczny zachód słońca w Hali Tur-
bin londyńskiej Tate Modern. Eliasson 
rozszczepia światło, tworzy pryzma-
ty, w pracy artystycznej wykorzystu-
je wiatr, wodę, lód… Tworzy równole-
głe przestrzenie za pomocą sekwencji 
lustrzanych odbić. jest też zaciekłym 
wrogiem elitarnego podejścia do sztu-
ki, czego dowodem jest również for-
ma warszawskiego pawilonu: ogrom-
na, ale jednocześnie lekka konstrukcja 
czerwono-białego projektu zapraszająca 
do uczestnictwa w kulturze i życiu spo-
łecznym. 

SOBOTA
7.09–30.10
Kraków, Muzeum Sztuki Współczesnej, 
ul. Lipowa 4
www.mocak.pl

Prace Anny Okrasko zgromadzone na 
wystawie Sobota współtworzą projekt 
artystyczny, dla którego punkt odnie-
sienia i tło narracji stanowi Rotterdam 
oraz jego mieszkańcy, w tym także imi-
granci z Polski. Artystka odwołuje się do 
przestrzeni miejskiej Rotterdamu nie-
przypadkowo. W tym mieście studiowa-
ła i mieszka do dzisiaj, ale o jej wybo-
rze zdecydował przede wszystkim sam 
charakter metropolii. To wielokulturo-
wa aglomeracja posiadająca najwięk-
szy port w Europie, a co za tym idzie – 
będąca dużym centrum biznesowym. 
Prawie połowa jej mieszkańców nie po-
chodzi z Holandii (są to przybysze z Su-
rinamu, Turcji, Maroka, Aruby, a także 
krajów Unii Europejskiej), a trzynaście 
procent populacji stanowią muzułma-
nie. Realizacje Anny Okrasko tworzą por-
tret tego miasta, obserwowanego nie 
z punktu widzenia zakorzenionego oby-
watela, który w nim dorastał, wychowy-
wał się, ale osoby z zewnątrz, która sta-
je się częścią innej kultury i odmiennego 
sposobu myślenia.

ANNA OKRASKO (ur. 1981) – w 2004 roku została 

absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-

nych, rok później – studiów podyplomowych 

z dziedziny mediów na krakowskiej ASP. W lip-

cu tego roku ukończyła dwuletnie studia magi-

sterskie w Piet Zwart Institute w Rotterdamie. 

jej prace prezentowane były na wystawach indy-

widualnych i grupowych, między innymi w Cen-

trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 

Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki czy podczas 

EASTInternational 2009 w Norwich.

Agnieszka Grodzińska, kolaż na stronie magazynu „Ameryka”, 2011
Anna Okrasko: Sobota / Zaterdag / Saturday, 2011, 
wideo 
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ENTROPIA SZTUKI
6–23.09
Wrocław, Galeria ENTROPIA, 
ul. Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl

Entropia to pojęcie opisujące zjawiska 
i procesy nieokiełznane, zaskakujące 
i anarchiczne. W tym kontekście projekt 
Entropia Sztuki jest wyrazem poszuki-
wania alternatywnego modelu percep-
cji, odmiennych punktów widzenia, sły-
szenia, asocjacji. Wystawa Entropia 
Sztuki cz. 2 łączy różne światy i media, 
prace różnych artystów wykonane in 
situ i specjalnie na tę okazję oraz takie, 
które powstały wcześniej np. jako inter-
wencje w przestrzeń galerii bądź stano-
wiące część jej kolekcji. To także obiek-
ty gotowe, „ready-made”, przypadkowo 
znalezione i zaakceptowane oraz pra-
ce i projekty terenowe, fizycznie istnie-

jące w innych miejscach prezentowa-
ne tu w postaci linków i dokumentacji.  
W tym projekcie przestrzenie ekspozy-
cyjne i tzw. zaplecza wzajemnie się prze-
nikają.
Po około dwóch latach działań (wysta-
wy: Wizja lokalna 1–3, Entropia Sztuki 
cz. 1) kuratorzy projektu przedstawiają 
najpełniejszą artykulację idei przeisto-
czenia galerii w dzieło, a w każdym razie 
ukierunkowane spojrzenie na jej prze-
strzeń, historię i funkcję.
W wystawie udział biorą m.in. Krystian 
Truth Czaplicki, Marcin Harlender, An-
drzej jarodzki, Mariusz jodko, Dominik 
Podsiadły, Piotr Skiba, Lech Twardowski.

DIZAJN DIALOGU
15.09–16.10
Mińsk
www.csw.torun.pl

W ramach interdyscyplinarnego Festi-
walu Grafiki Projektowej Dizajn Dia-
logu dojdzie do spotkania dizajnerów 
z Polski i Białorusi.  Ideą przewodnią fe-
stiwalu jest tytułowy dialog i wymiana 
doświadczeń między twórcami z sąsia-
dujących ze sobą krajów, dialog róż-
norodnych form i koncepcji artystycz-
nych, a także dialog pomiędzy różnymi 
dyscyplinami sztuki: grafiką, muzy-
ką i animacją. Festiwal to także oka-
zja do tworzenia różnorodnych zesta-
wień i porównań. Festiwalowe prelekcje 
i warsztaty będą doskonałym polem do 
wymiany doświadczeń pomiędzy twór-
cami, którzy dopiero szukają swojego 
miejsca w świecie projektowania gra-
ficznego, a twórcami profesjonalnymi, 
posiadającymi wieloletnie doświadcze-
nie. To również idealna okazja do na-
wiązania artystycznej współpracy, któ-
ra być może zaowocuje w przyszłości 
wspólnymi,  polsko-białoruskimi pro-
jektami.
Główne wydarzenia festiwalu to przede 
wszystkim plenerowa wystawa plaka-
tów o tematyce kulturalnej oraz wysta-
wa znaków graficznych (logo) w miń-
skim Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Zaprezentowane zostaną realizacje za-
równo artystów białoruskich, jak i pol-
skich. Plakat stosowany jest bardzo czę-
sto jako uproszczona forma graficzna, 
skrót myślowy, łamigłówka. Z drugiej 
strony – najbardziej radykalną formą 
skrótu graficznego opartego na maksy-
malnej syntezie jest logo. Porównanie 
sztuki plakatu z projektami logotypów 
będzie pretekstem do dyskusji i punk-
tem wyjścia do działań warsztatowych.
Uczestnikami festiwalu będą m.in. Da-
wid Korzekwa,  Hakobo, Homework, 
Franciszek Otto, Mirosław Adamczyk, 
Szymon Saliński, Nikodem Pręgowski 
i Rene Wawrzkiewicz. 
Organizatorem festiwalu jest Centrum 
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w To-
runiu.

ZŁOTE WŁOSY MAŁGORZATY
24.09–20.11
Toruń, CSW Znaki Czasu,  
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

W swoich realizacjach Krystyna Pio-
trowska stawia pytania o kondycję jed-
nostki w obliczu Historii. Dobór środ-
ków wyrazu oraz wieloaspektowe 
przesłania poszczególnych prac stają się 
przekaźnikami znaczeń uniwersalnych, 
dotyczących każdego z nas i naszych py-
tań o czas i płynną współczesność.
Głównym motywem najnowszej instala-
cji Krystyny Piotrowskiej, jak wskazuje 
tytuł wystawy Złote włosy Małgorzaty, 
są włosy. Zaplecione w długi warkocz, 
układają się na podłodze galerii w kon-
centryczną strukturę przypominającą 
mandalę. Niepokojącej instalacji towa-
rzyszą filmy wideo, ukazujące modelki, 
których włosy zaplatane są w warkocze, 
a także projekcja prezentująca te same 
kobiety rozplatające włosy. Warkocze, 
ich zaplatanie i rozplatanie, urastają 
więc do rangi symbolicznych środków 
wyrazu, które umożliwiają czytanie tej 
pracy także przez pryzmat feministycz-
ny. Na wystawie pokazane zostaną tak-
że wcześniejsze prace artystki.
Krystyna Piotrowska – w latach 1966–
1972 studiowała na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz w ASP w Krakowie (fi-
lia w Katowicach), w latach 1972–1975 
na Wydziale Grafiki PWSSP w Poznaniu, 
natomiast w latach 1985–1990 w Grafik 
Skolan Forum Malmö. Wystawiała w Pol-
sce i Szwecji, a także w Paryżu, Hambur-
gu. Otrzymała wiele nagród na Między-
narodowym Biennale Grafiki, m.in. we 
Frechen, Ljubljanie oraz Sapporo. Od 
2005 roku jest kuratorką projektu Uli-
ca Próżna.

Rerak A.: Obraz filmowy – White
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POKOLENIE PRZEMIANY
02.09–6.11
Warszawa, Galeria Zachęta,  
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Wystawa Pokolenie przemiany. Nowa 
sztuka z Indii prezentuje dzieła młodych 
artystów mieszkających i pracujących 
w Indiach, ale też należących do indyj-
skiej diaspory w Stanach Zjednoczonych 
czy Europie. To pierwszy w ostatnim cza-
sie tak obszerny pokaz sztuki współ-
czesnej tego regionu w Europie Środ-
kowej. Od niemal dwudziestu lat Indie 
przeżywają ogromny rozwój gospodar-
czy i technologiczny, co w znaczący spo-
sób wpływa na struktury społeczne. Ta 
przemiana, ze swoimi dobrymi i złymi 
stronami, często znajduje odbicie w pra-
cach współczesnych twórców, szczegól-
nie tych najmłodszych, którzy wzrastali 
w tym ciekawym momencie przejścia.
Tytuł wystawy został zapożyczony 
od tytułu serii fotografii Anaya Man-
na, który sportretował swoje pokole-

nie – przedstawicieli miejskiej genera-
cji próbującej zdefiniować się na nowo, 
znaleźć dla siebie miejsce pomiędzy 
przywiązaniem do rodzimej tradycji, hi-
storią i coraz bardziej zglobalizowaną 
i stechnicyzowaną rzeczywistością.
Wystawa koncentruje się na młodych 
artystach, usiłując uchwycić stan du-
cha i umysłu tej generacji. Poruszane 
przez nich problemy zostały ujęte w kil-
ku wątkach tematycznych: tradycja/
rytuał/kostium; portret; miasto/zmia-
na/architektura, społeczeństwo; nauka 
i technologia w sztuce; polityka/tożsa-
mość/aktywizm społeczny; polsko-in-
dyjskie związki kulturalne. Współczesne 
idee wyrażane są za pomocą tradycyj-
nych i nowoczesnych mediów – fotogra-
fii, filmu, instalacji wideo, rzeźby, rysun-
ku, malarstwa oraz animacji.

WARSZAWSKA JESIEŃ
16–24.09
Warszawa
www.warszawska-jesien.art.pl

Tegoroczny, 54. Festiwal Muzyki Współ-
czesnej Warszawska jesień prezentuje 
muzykę, która nie jest jedynie skupiona 
na sobie, lecz która otwiera się na ota-
czający świat, komentuje go oraz prag-
nie go zmieniać. Organizatorom i arty-
stom chodzi tym razem o rzeczywistość 
wokół nas i o postawy kompozytorów, 
którzy zabierają głos w sprawach spo-
łecznych, politycznych, dotyczących 
współczesnej cywilizacji.
Usłyszymy szereg dzieł o charakterze 
dokumentalnym: na przykład w koncer-
cie inauguracyjnym kompozycję Stran-
ge News Rolfa Wallina z tekstem josse 
de Pauwa, przeznaczoną na orkiestrę, 
aktora i projekcję wideo, która porusza 
problem dzieci-żołnierzy w Afryce. Tekst 
i warstwa wideo wykorzystują materiał 
reportażu telewizyjnego zrealizowane-
go w 2006 roku w Ugandzie i Kongu. Na-
tomiast sopranistka Pia Freund oraz 
Plus Ensemble przedstawią monodram 
Lotty Wennäkoski λελελε Lelele. Autorką 
warstwy wizualnej – zdjęć i filmu wideo 
–  jest Elina Brotherus.
Pierwsza edycja Warszawskiej Jesie-
ni miała miejsce w 1956 roku, na fali od-
wilży po latach stalinowskiej dyktatury. 
Prawie od początku ustalił się moderni-
styczny image Festiwalu; muzyka o za-
chowawczym charakterze stanowi 
w jego programach zdecydowany margi-
nes. Wydarzenie to ma przy tym formułę 
otwartą i stara się przedstawiać wielość 
zjawisk i tendencji, typową dla muzyki 
naszych czasów: od dźwiękowego rady-
kalizmu wywodzącego się z tradycji we-
bernowskiej, poprzez nurty odwołujące 
się do muzyki przeszłości lub kultur tra-
dycyjnych, aż po audio-art czy instalacje 
dźwiękowe.

TŁOCZNIA
9–18.09
Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczes-
nej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

Tłocznia to oddolna inicjatywa uczniów 
warszawskich liceów, której celem jest 
stworzenie interdyscyplinvvarnego Cen-
trum Aktywności Młodzieży – miejsca 
dostarczającego wiedzy o tym, jak re-
alizować własne projekty – kulturalne, 
naukowe i społeczne. Pierwsza edycja 
Tłoczni koncentruje się na zwiększe-
niu udziału młodzieży w życiu lokalnej 
społeczności. Organizowane wydarze-
nia dają szansę odniesienia się do bie-
żących problemów miasta poprzez pro-
jekty społeczne, artystyczne, debaty, 
szkolenia oraz warsztaty. Największy 
nacisk położony będzie na ukazanie ko-
rzyści, jakie płyną z innowacyjnego i nie-
szablonowego spojrzenia na miasto.
Podczas Tłoczni zorganizowana zosta-
nie nocna gra miejska śladami neonów, 
której tematem przewodnim będą 
warszawskie neony oraz ich historia. 
W ramach Inkubatora Projektów Spo-
łecznych przeprowadzone zostaną war-
sztaty z marketingu społecznego oraz 
negocjacji – uczące, jak najlepiej roz-
wiązywać konflikty pojawiające się przy 
realizacji projektów. Z kolei warsztaty 
z animacji przestrzeni to pięciodniowe, 
teoretyczne i praktyczne wprowadze-
nie do przeprowadzenia artystycznych 
i społecznych działań w przestrzeni pub-
licznej. Odbędzie się także cykl debat 
Miasto zmian, których głównym tema-
tem będą przemiany w przestrzeni miej-
skiej i ich oddziaływanie na społeczność 
lokalną. W ramach projektu przewidy-
wane jest stworzenie mapy warszaw-
skich problemów oraz poszukiwanie 
ich rozwiązań razem z młodymi warsza-
wiakami.

Swati Khurana: Sandałki, 2009, z serii Posag panny młodej, dzięki uprzejmości artystki
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3 NAD RANEM
23.09–16.10
Warszawa, Galeria Starter,  
ul. Andersa 13
www.statrer.org.pl

Dziennik jako forma artystyczna, za-
zwyczaj kojarzona z literaturą, zosta-
nie podczas wystawy 3 nad ranem 
skonfrontowany z językiem sztuk wizu-
alnych. Projekt przygotowywany jako 
wystawa – nie zaś prezentacja nieukoń-
czonych czy znalezionych w pracowni 
prac – poddaje refleksji metody dokony-
wanych zapisków, które pozwalają za-
pamiętywać i systematyzować. jakub 
Czyszczoń i Piotr Łakomy podkreślą mo-
ment krystalizowania się znaczenia – 
chwilę, gdy notatki, w większości niei-
stotne i hermetyczne, przekształcają się 
w „pracę”.
jakub Czyszczoń wykorzysta obiekty 
z metodycznie rozbudowywanej kolek-
cji druków ulotnych, reprodukcji, foto-
grafii czy znalezionych przedmiotów. 
Ich tematem przewodnim są motywy 

ikonograficzne nawiązujące do prywat-
nej mitologii artysty. 
Piotr Łakomy skupi się na analizie me-
dium sztuki, jakim jest obiekt. Przywoła 
wyabstrahowane doświadczenia i myśli, 
które przetworzy w abstrakcyjne obiek-
ty, nadając swoim wspomnieniom na-
macalną, bynajmniej nie sentymental-
ną formę.

jAKUB CZYSZCZOń (1983) – absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie mieszka i pra-

cuje. Zajmuje się rozmaitymi działaniami w ob-

szarze malarstwa i pracy z obiektem.

PIOTR ŁAKOMY (1983) – absolwent Instytutu 

Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Mieszka i pracuje w Poznaniu. Tworzy instalacje, 

działa na polu szeroko pojętego malarstwa. Reali-

zuje również projekty w przestrzeni publicznej.

PLAYBACK PLAY
6–12.09
Warszawa, Galeria Zachęta,  
pl. Małachowskiego 3;  
Instytut Awangardy, ul. Górskiego 1a; 
Klubokawiarnia Chłodna 25,  
ul. Chłodna 25;  
Klub Powiększenie, ul. Nowy Świat 27; 
Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63
www.zacheta.art.pl

Tegoroczne Playback Play to najbardziej 
obszerna w Polsce prezentacja twórczo-
ści nestorów amerykańskiej muzyki eks-
perymentalnej: Roberta Ashleya, Morto-
na Feldmana i Alvina Luciera. Przez lata 
pozostający w cieniu johna Cage’a, to oni 
mają obecnie największy wpływ na obli-
cze muzyki poszukującej. Ich opery, elek-
troniczne manipulacje głosem, medyta-
cyjnie długie kompozycje z ciszą w roli 
głównej czy utwory na tony proste prze-
kraczają granice między muzyką poważ-
ną, rozrywkową i eksperymentalną.
Obok skrupulatnych interpretacji dzieł 
amerykańskich mistrzów na podsta-
wie ich zachowanych partytur znajdą 
się utwory inspirowane ich twórczoś-
cią, przygotowane specjalnie na war-

jakub Czyszczoń: Bez tytułu, kolaż na papierze, 2011 Piotr Bukowski: Playback Play, plakat

szawskie koncerty. Oparte na szeregu 
cytatów i zapożyczeń będą ukazywa-
ły związki trzech Amerykanów z innymi 
nurtami muzyki najnowszej.
W przedsięwzięciu wezmą udział zarów-
no zagraniczni znawcy muzyki amery-
kańskich kompozytorów (Frank Denyer, 
Hilary jeffery) czy specjaliści od wyko-
nawstwa muzyki współczesnej (Miko-
łaj Pałosz, Paweł Nowicki znany z Kwar-
tludium), jak i artyści pozostający z dala 
od muzyki poważnej i zajmujący się na 
co dzień operami radiowymi i utwora-
mi na dziecięce zabawki (Ergo Phizmiz), 
muzyką rockową (Maciej Cieślak zna-
ny ze Ścianki) i najnowszymi technikami 
używania gramofonów (Dj Lenar znany 
m.in. z Paris Tetris).
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BLOK WARSZAWSKI
9–30.09
Warszawa, Heppen Transfer,  
ul. Wilcza 29a m. 12
www.heppentransfer.art.pl

Bruno Steiner tworzy krótkie animacje, 
w których nawiązuje do malarstwa abs-
trakcyjnego i nurtu color field painting. 
Ideą jego animacji jest niekończący się 
proces powtarzalności kolorów i figur. 
Kolory i figury zmieniają się w określo-
nym rytmie, co wywołuje hipnotyzujący 
efekt. Na wystawie Blok warszawski zo-
stanie pokazana najnowsza praca Ste-
inera Block, będąca jednocześnie jego 
pracą dyplomową na Wydziale Animacji 
Uniwersytetu w Lucernie. Na warszaw-
ski pokaz swoich prac artysta przygotu-
je specjalną wersję tej instalacji pod ty-
tułem Blok Warszawski.
Na otwarcie wystawy Bruno Steiner 
wraz z Haimo Ganz przygotowali per-

formance Fata Morgana – jego idea 
opiera się na  optycznej iluzji. Steiner 
i Ganz zaplanowali ciekawą mistyfika-
cję, której celem jest interakcja z pub-
licznością, będącą „konsumentem” tych 
działań.

BRUNO STEINER (1970) – jest artystą multime-

dialnym i performerem i kucharzem. Ukończył  

School of Art and Design w Lucernie, Basic Art 

Education, następnie University of Applied Scien-

ces Northwestern Switzerland BA Audiovisual Art 

w Bazylei. W tym roku ukończył także University 

of Applied Sciences and Arts MA Animage, Track 

Short w Lucernie. Zajmuje się malarstwem, ani-

macją i gotowaniem. Razem z Haimo Ganz współ-

tworzy duet performerski Kunst & Kochen.

CZY UMIESZ SIĘ GOLIĆ?
23.09–11.11
Warszawa, Galeria Lokal_30, 
ul. Foksal 17b/30
www.lokal30.pl

Od czasów Martwej natury z kompo-
tierką Georges’a Braque’a, pracy uważa-
nej za pierwszy w historii sztuki colla-
ge, w tej technice wypowiadało się już 
wielu twórców. Fakt ten nie wadzi Ma-
teuszowi Szczypińskiemu, młodemu 
artyście z Krakowa, który postanowił 
odświeżyć ten sposób wypowiedzi arty-
stycznej. Szczypiński tak jak Braque czy 
Picasso łączy collage z malarstwem, ale 
oprócz fragmentów wyciętych ze sta-
rych gazet posługuje się też innymi „wy-
cinkami” – cytatami z historii sztuki.
Na wystawie Czy umiesz się golić? po-
kazane zostaną obrazy, na które Szczy-
piński przenosi postaci z dzieł dawnych 
mistrzów. Infantka Velazqueza przybie-
ra tu różne postaci – raz zasugerowana 
jest w formie plamy, innym razem staje 
się współczesną dziewczyną, przysłania-
jącą włosami niemal całą twarz. Podob-
nym modyfikacjom ulega Portret mał-
żonków Arnolfini van Eycka czy ikona 
Matki Boskiej Częstochowskiej – Szczy-
piński igra z kliszami wizualnymi, jakie 
goszczą w zbiorowej świadomości.
W jego pracach uważny widz znajdzie 
także inne odwołania – na ścianach 
wnętrz artysta umieszcza dzieła kon-
struktywistów, nierzadko też nawiązuje 
do poetyki surrealizmu.

MATEUSZ SZCZYPIńSKI (1984) – w latach 2004–

2009 studiował historię sztuki na Uj, od 2007 roku 

studiuje malarstwo na ASP w Krakowie.

Bruno Steiner: Blok warszawski, instalacja
Mateusz Szczypiński: Bez tytułu, kolaż, olej na 
płótnie, 70 x 60cm, 2011

EKONOMIA POLITYCZNA 
SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
do 15.09
www.wuw-warszawa.pl

Tegoroczna konferencja Wolnego Uni-
wersytetu Warszawy podejmuje kry-
tyczną refleksję nad kwestią gospodarki 
opartej na wiedzy i powszechnej krea-
tywności. Przyświecające jej hasło „po-
litycznej ekonomii kreatywności” to za-
proszenie do całościowej i skrupulatnej 
analizy ekonomicznych i społecznych 
mechanizmów organizujących funkcjo-
nowanie „kreatywnej” gospodarki oraz 
jej związków z kreatywnością jako war-
tością społeczną.
Czy artystyczne i kulturalne sposoby 
produkcji (również te naukowe) rzeczy-
wiście stały się centralnymi sektorami 
produkcji, które symbolicznie i ekono-
micznie podporządkowują sobie inne 
obszary pracy społecznej?  Czy wręcz 
przeciwnie: stanowią one zasłonę dym-
ną skrywającą kryzys obecnie funkcjo-
nujących, kapitalistycznych sposobów 
organizacji produkcji? Być może w rze-
czywistości wciąż pozostajemy we wła-
dzy starego prawa wartości opartego ra-
czej na pracy żywej niż na kreatywnym 
usieciowieniu? W tym wypadku nową, 
„kreatywną” gospodarkę można by ra-
czej analizować jako potężny symptom 
obecnego kryzysu.
Udział w konferencji wezmą m.in. Luc 
Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Die-
derichsen, Matteo Pasquinelli, john Ro-
berts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito 
Steyerl.
Wszyscy zainteresowani tematem kon-
ferencji mogą przysyłać propozycje 
swoich referatów, powinny to być 15, 
20-minutowe wystąpienia. językiem 
konferencji jest angielski.

KURATOR WUW: KUBA Szreder

ORGANIZATOR WUW: FUNDACjA Bęc Zmiana

KONFERENCjA REALIZOWANA jEST w ramach pro-

jektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy edycja 

2011 „Społeczna ekonomia kreatywności. W po-

szukiwaniu ekonomicznych strategii wspiera-

nia niezależnego obiegu kultury” realizowanego 

ze środków Narodowego Centrum Kultury w ra-

mach programu Obserwatorium Kultury /  

www.obserwatoriumkultury.nck.pl

KONFERENCjA REALIZOWANA jEST we współpracy 

z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
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BLOK WARSZAWSKI
9–30.09
Warszawa, Heppen Transfer, 
ul. Wilcza 29a m. 12
www.heppentransfer.art.pl

Bruno Steiner tworzy krótkie animacje, 
w których nawiązuje do malarstwa abs-
trakcyjnego i nurtu color fi eld painting. 
Ideą jego animacji jest niekończący się 
proces powtarzalności kolorów i fi gur. 
Kolory i fi gury zmieniają się w określo-
nym rytmie, co wywołuje hipnotyzujący 
efekt. Na wystawie Blok warszawski zo-
stanie pokazana najnowsza praca Ste-
inera Block, będąca jednocześnie jego 
pracą dyplomową na Wydziale Animacji 
Uniwersytetu w Lucernie. Na warszaw-
ski pokaz swoich prac artysta przygotu-
je specjalną wersję tej instalacji pod ty-
tułem Blok Warszawski.
Na otwarcie wystawy Bruno Steiner 
wraz z Haimo Ganz przygotowali per-

formance Fata Morgana – jego idea 
opiera się na  optycznej iluzji. Steiner 
i Ganz zaplanowali ciekawą mistyfi ka-
cję, której celem jest interakcja z pub-
licznością, będącą „konsumentem” tych 
działań.

BRUNO STEINER (1970) – jest artystą multime-

dialnym i performerem i kucharzem. Ukończył  

School of Art and Design w Lucernie, Basic Art 

Education, następnie University of Applied Scien-

ces Northwestern Switzerland BA Audiovisual Art 

w Bazylei. W tym roku ukończył także University 

of Applied Sciences and Arts MA Animage, Track 

Short w Lucernie. Zajmuje się malarstwem, ani-

macją i gotowaniem. Razem z Haimo Ganz współ-

tworzy duet performerski Kunst & Kochen.

Bruno Steiner: Blok warszawski, instalacja
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SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
3.09–9.10
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 
ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

– Moja wystawa mówi o przesądach i za-
bobonach, w które wierzymy i które 
mają wpływ na nasze życie – podkreśla 
łódzki artysta Kamil Kuskowski.
Szczęście w nieszczęściu to multime-
dialny projekt, w którym Kuskowski 
przedstawia swoje najnowsze prace ma-
larskie, wideo, obiekty i instalacje. Do 
wiary w przesądy przyznaje się wciąż 
znaczna część społeczeństwa polskie-
go. Prace na wystawie odnoszą się do 
występujących w kulturze współczesnej 
wierzeń i praktyk opartych na przekona-
niu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, 
które mogą sprowadzić na kogoś nie-
szczęście lub ustrzec go przed nim. Arty-
sta wykorzystał w swoich pracach wiele 
znanych z codziennego życia „magicz-
nych” przedmiotów i rekwizytów, na-
wiązał do reakcji ludzkich w sytuacjach 

wymagających – w potocznym odczu-
ciu – „odczarowania”. Każdy widz może 
przejrzeć się w wystawie niczym w lu-
strze oraz zweryfikować swoje rzeczy-
wiste zachowania w sytuacji, gdy czarny 
kot przebiegnie drogę, przejdzie komi-
niarz, nastanie feralny piątek, padną 
liczby „13” lub „7”.

KAMIL KUSKOWSKI (1973) – w roku 2000 roku uzy-

skał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny 

Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pra-

cowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gie-

ragi na łódzkim ASP. Od 2010 zatrudniony jest na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akade-

mii Sztuki w Szczecinie, gdzie jest kierownikiem 

Pracowni Działań Audiowizualnych w Katedrze 

Nowych Mediów. Prowadzi Galerię Zona Sztuki 

Aktualnej w Łodzi oraz w Szczecinie.

SCHYŁEK LATA
do 24.09
Bytom, Kronika Centrum Sztuki  
Współczesnej, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Punktem wyjścia tegorocznej, piątej już 
wystawy dla młodszego odbiorcy i nie 
tylko jest stworzenie przestrzeni sprzy-
jającej spotkaniu wyobraźni dziecię-
cej i dorosłej, osób uznanych za zdrowe 
i tych, które dotknięte są różnego ro-
dzaju niepełnosprawnościami (fizyczną, 
intelektualną, społeczną, ekonomicz-
ną), amatorów i artystów. Tytułowy te-
mat „schyłek lata” potraktowany został 
bardzo różnorodnie i wieloaspektowo. 
Z jednej strony jako czas dodany, czas 
oczekiwania, zawieszony pomiędzy tym, 
co minęło, a tym, co ma dopiero nadejść, 
czas powodujący rozleniwienie, podda-
nie się ulotnym emocjom i nastrojom. 
Na wystawie pojawiają się też wątki bę-
dące echem wspomnień, marzeń o po-
dróżach, beztroskich zabawach, o sta-
waniu się kimś innym. Z drugiej strony 
okazuje się, że nawet ta „pusta” pora 
schyłku lata konsekwentnie kryje w so-
bie przemijanie ludzi, zdarzeń, przed-
miotów.
Schyłek lata unieważnia granice po-
między jawą a snem, tym, co wyobrażo-
ne, a tym, co rzeczywiste, unieważnia 
podziały czasowe, a przede wszyst-
kim obnaża sztuczność porządku wpro-
wadzanego tam, gdzie objawia się 
różnorodność świata rozsadzająca na-
rzucone ramy i normy. Wystawa nie sta-
nowi zwartej, skończonej całości. Pro-
wokuje do dalszych działań, stwarza 
pole dla aktywności odbiorcy, zamienia-
jąc się w bogatą, stale rozwijaną struk-
turę, wymykającą się logice zdroworoz-
sądkowej.

Warsztaty jacka i Katarzyny Adamsów w CSW 
Kronika, 2011, fot. Ewa Rysiak Kamil Kuskowski: Czarny kot, 2011, rzeźba, żywica epoksydowa

10 LAT POLSKIEJ WIKIPEDII
23–25.09
Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42
pl.wikimedia.org

Na rok 2011 przypadają dwie szczegól-
ne rocznice: 15 stycznia minęło 10 lat od 
powstania angielskojęzycznej Wikipe-
dii, natomiast 26 września będziemy ob-
chodzić 10 rocznicę powstania polskiej 
wersji wolnej internetowej encyklope-
dii. jej twórcy chcą, by te dwie roczni-
ce stały się przyczynkiem do powstania 
różnych inicjatyw mających na celu po-
kazanie, jak często Wikipedia jest obec-
na w życiu codziennym, jak bardzo zmie-
niła się i dba o poziom artykułów. Chcą 
też, by encyklopedia otworzyła się na 
nowych uczestników projektu. 
Pierwszym wydarzeniem związanym 
z obchodami rocznicy będzie konferen-
cja organizowana w przeddzień urodzin 
polskiej Wikipedii. Podczas zjazdu wy-
kłady wygłoszą m.in. jan Wróbel: Koniec 
świata nastąpi – o roli i funkcji twór-
ców informacji; Sylwia Ufnalska: Wikipe-
dia: błogosławieństwo czy przekleństwo 
dla tłumacza?; jarosław Lipszyc: Nie py-
taj, co Państwo może zrobić dla Wikipe-
dii, spytaj, co Wikipedia może zrobić dla 
Państwa i Edwin Bendyk.
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NIE WSZYSTKIE FRAGMENTY 
SĄ KOMPLETNE
23.09–29.10
Warszawa, Czarna Gallery,  
ul. Marszałkowska 4/3
www.czarnagaleria.net

W rysunkach Doroty Buczkowskiej Nie 
wszystkie fragmenty są kompletne do-
minują tajemnicze kształty przypomina-
jące fragmenty ciała lub organów. Poja-
wiają się też geometryczne wielościany 
– precyzyjne modele tych organicznych 
figur. Wszystkie prezentują się oku wi-
dza na podobnej zasadzie, na jakiej stu-
diujemy obiekty w atlasie medycznym: 
możemy wówczas zobaczyć ich najdrob-
niejsze żyłki i zakamarki. Dlaczego nie 
wszystkie fragmenty są kompletne? 
– Niekompletność oznaczać może nie-
możliwość odniesienia do całości albo 
też brak takiej całości. W tym sensie każ-
dy obrazek w swojej niekompletności 
jest skończoną jednością – nie może od-
nosić się do niczego innego niż tylko do 
samego siebie. jego brak jest brakiem 
zaplanowanym na samym początku; za-

ców do samoorganizacji, a jednocześnie 
tworzyły potrzebę przestrzeni intymnej 
i zindywidualizowanej. To tu się spoty-
kali na przerwach, aby napić się kawy, 
zjeść śniadanie, odpocząć i czasem kon-
spirować.
Solidarność Camp tworzy wioskę takich 
domków, które we współpracy ze stocz-
niowcami zostały zmodyfikowane tak, 
aby pasowały do przepisów transpor-
towych Unii Europejskiej. W ten sposób 
praktyki normujące stały się dla pracy 
punktem odniesienia i związały projekt 
z walką stoczni o przetrwanie w nowej 
unijnej rzeczywistości. Domki odwie-
dzą europejskie miasta, tworząc w nich 
tymczasowy Obóz Solidarność. Ich oto-
czenie ulegać będzie lokalnym mody-
fikacjom we współpracy z różnymi ar-
tystami.

planowanym brakiem odniesień – tłu-
maczy artystka.
Wspomniany związek rysunków z cia-
łem istnieje nie tylko na poziomie wi-
zualnym, lecz także na poziomie ma-
terialnym. Kolorowe cienie i kontury 
powstały z kosmetyków używanych na 
co dzień do makijażu; ten gest jest jed-
nocześnie dystansujący i intymny. Ma-
kijaż jest tu grą z malarstwem; odno-
si się zarówno do indywidualnej osoby, 
jak i do ogólnego gestu – rytuału powta-
rzanego przez pewien „ogół”. Tworzenie 
formy jest dla Buczkowskiej w pewnym 
stopniu tworzeniem ciała.

DOROTA BUCZKOWSKA (1971) – absolwentka Wy-

działu Rzeźby na warszawskiej ASP. Zajmuje się 

m.in. wideo, instalacją, grafiką, fotografią, haf-

tem i cukiernictwem. Związana z Galerią Czarna.

Dorota Buczkowska: z cyklu Nie wszystkie fragmenty są kompletne, rysunekSolidarność Camp, fot. Marta Szymańska, Gdańsk, 2011

SOLIDARNOŚĆ CAMP
07–11.09, 23.09–1.10, 11–20.10
Kijów, Bruksela, Madryt
www.wyspa.art.pl

Czy Europę stać na solidarność z niele-
galnymi emigrantami, czy pozostaje jej 
tylko coraz mocniejsza obrona granic 
przed ich przenikaniem? Czy solidarność 
w ogóle jest żywą ideą europejskiej kon-
stytucji cywilizacyjnej, czy tylko emble-
matem, za którym łatwo ukryć cyniczne 
interesy? Projekt Solidarność Camp, któ-
rego pomysłodawcą jest Grzegorz Kla-
man, daje szansę na krytyczne zasta-
nowienie się nad przyszłością pojęcia 
solidarności i tym, jakie nowe znaczenia 
i zjawiska mogą się z nią wiązać. 
Przygotowana przez Klamana prze-
strzeń składa się ze stalowych domków 
przez lata budowanych w Stoczni Gdań-
skiej przez robotników, w celu wydziele-
nia przestrzeni prywatnej z przestrzeni 
produkcji. Surowe warunki pracy, ha-
łas, zimno i pył motywowały stoczniow-
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Solidarność Camp, fot. Marta Szymańska, Gdańsk, 2011
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www.czarnagaleria.net

W rysunkach Doroty Buczkowskiej Nie 
wszystkie fragmenty są kompletne do-
minują tajemnicze kształty przypomina-
jące fragmenty ciała lub organów. Poja-
wiają się też geometryczne wielościany 
– precyzyjne modele tych organicznych 
fi gur. Wszystkie prezentują się oku wi-
dza na podobnej zasadzie, na jakiej stu-
diujemy obiekty w atlasie medycznym: 
możemy wówczas zobaczyć ich najdrob-
niejsze żyłki i zakamarki. Dlaczego nie 
wszystkie fragmenty są kompletne? 
– Niekompletność oznaczać może nie-
możliwość odniesienia do całości albo 
też brak takiej całości. W tym sensie każ-
dy obrazek w swojej niekompletności 
jest skończoną jednością – nie może od-
nosić się do niczego innego niż tylko do 
samego siebie. Jego brak jest brakiem 
zaplanowanym na samym początku; za-

planowanym brakiem odniesień – tłu-
maczy artystka.
Wspomniany związek rysunków z cia-
łem istnieje nie tylko na poziomie wi-
zualnym, lecz także na poziomie ma-
terialnym. Kolorowe cienie i kontury 
powstały z kosmetyków używanych na 
co dzień do makijażu; ten gest jest jed-
nocześnie dystansujący i intymny. Ma-
kijaż jest tu grą z malarstwem; odno-
si się zarówno do indywidualnej osoby, 
jak i do ogólnego gestu – rytuału powta-
rzanego przez pewien „ogół”. Tworzenie 
formy jest dla Buczkowskiej w pewnym 
stopniu tworzeniem ciała.

DOROTA BUCZKOWSKA (1971) – absolwentka Wy-

działu Rzeźby na warszawskiej ASP. Zajmuje się 

m.in. wideo, instalacją, grafi ką, fotografi ą, haf-
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Dorota Buczkowska: z cyklu Nie wszystkie fragmenty są kompletne, rysunek
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CREATIVE COMMONS 
SUMMIT 2011
16–18.09
Warszawa
www.creativecommons.pl

Tegoroczny zjazd działaczy Creative 
Commons, międzynarodowej organiza-
cji dążącej do osiągnięcia kompromisu 
pomiędzy restrykcyjnymi zasadami pra-
wa autorskiego i wolnym przepływem 
informacji, odbędzie się w Warszawie. 
Zjazd będzie okazją do spotkania się 
działaczy Creative Commons ze środo-
wiskami działającymi w sferze praw au-
torskich, wolnej kultury i nowych tech-
nologii. To pierwsze tego typu spotkanie 
w tej części Europy. W programie zjazdu 
oprócz trzydniowych obrad członków 
CC z całego świata zaplanowano rów-
nież wydarzenia publiczne i kulturalne, 
m.in. otwarte wykłady, warsztaty, kon-
certy i imprezy klubowe.
Dzień przed zjazdem otworzy się rów-
nież Sharism Makerlab, dwudniowe 
spotkanie, na które zaproszeni są pro-
gramiści, muzycy, projektanci, lokalni 
działacze i aktywiści. Podczas tego ot-
wartego wydarzenia uczestnicy będą 
wspólnie tworzyć projekty (w trzech 
ścieżkach: audio, wideo oraz tekst), któ-
re razem zrealizują i zaprezentują pub-
liczności podczas wystawy.
Organizacja powstała w 2001 roku, jej 
założycielem i obecnym przewodniczą-
cym rady dyrektorów jest Lawrence Les-
sig. W 2005 roku CC zrzeszała już ponad 
70 krajów z całego świata, wtedy też po-
wstał oddział  w Polsce. jego koordy-
natorami są Alek Tarkowski i justyna 
Hofmokl oraz Krzysztof Siewicz. Używa-
jąc hasła „pewne prawa zastrzeżone”, 
w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżo-
ne, organizacja stara się zapewnić twór-
com jak najlepszą ochronę ich praw przy 
jednoczesnym umożliwieniu jak najszer-
szego wykorzystania ich dzieł.

OBOK
23.09.2011–09.01.2012
Berlin, Martin-Gropius-Bau,  
Niederkirchnerstraße 7
www.berlinerfestspiele.de

Historia ostatniego tysiąclecia polsko-
niemieckiego sąsiedztwa to temat wy-
stawy Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat hi-
storii w sztuce, której kuratorem jest 
Anda Rottenberg. W dziewiętnastu sa-
lach Martin-Gropius-Bau zaprezentowa-
nych zostanie około 700 obiektów histo-
rycznych oraz współczesnych – w tym 
250 dzieł malarstwa, 30 rzeźb, 60 sta-
rodruków, 80 rękopisów i 60 grafik. Po-
nadto pokazanych zostanie ponad 60 
dokumentów, 100 obiektów rzemiosła 
artystycznego, 150 fotografii, materiały 
filmowe oraz książki. Będzie można rów-
nież usłyszeć nagrania muzyczne, mię-
dzy innymi Arnolda Schönberga, j.F. Tele-
manna oraz j.S. Bacha.

Szczególną atrakcją będzie prezenta-
cja Hołdu pruskiego jana Matejki. Obok 
znajdą się prace Wita Stwosza, mało 
znane w Niemczech malarstwo gdań-
skie czy obrazy szkoły monachijskiej 
skupionej wokół józefa Brandta. O histo-
rii II wojny światowej opowiadać będą 
instalacje malarskie józefa Szajny oraz 
obrazy Andrzeja Wróblewskiego. Z ko-
lei fragment poświęcony przyszłości od-
dany został w ręce Gregora Schneidera 
oraz Piotra Uklańskiego, którzy przy-
gotowują prace specjalnie na wysta-
wę. Na spojrzenie w przyszłość odważą 
się również współcześni artyści w pra-
cach wykonanych na zlecenie Martin-
Gropius-Bau.

Mirosław Bałka: Święty Wojciech, 1987, fot. Piotr Tomczyk

AWATEEF
www.knockoutdesign.eu

Projekt Awateef to wynik współpracy 
pomiędzy projektantkami Knockoutde-
sign oraz palestyńskimi rzemieślniczka-
mi z wioski Kfar Manda w Galilei. Tytu-
łowy Awateef to arabskie imię żeńskie, 
które oznacza uczucia. Mieszkanka wio-
ski o tym imieniu Awateef Musa uczyła 
polskie projektantki wyplatania. W wy-
niku tej współpracy powstała seria pro-
duktów, które na cześć palestyńskiej na-
uczycielki nazwane zostały jej imieniem. 
Inspiracją do zaprojektowania przed-
miotów była chęć połączenia uroku, jaki 
mają w sobie dzieła rzemieślników, z pre-
cyzją i możliwościami, jakie zapewniają 
technologie produkcji przemysłowej.
– Naszym celem stało się zaprojekto-
wanie szerokiego wachlarza produk-
tów, które mogłyby być konkurencyjne 
na globalnym rynku i które odbierane 
byłyby przez grupę docelową jako pro-
dukty „z najwyższej półki”. jednocześ-
nie bardzo ważnym założeniem była po-
prawa sytuacji ekonomicznej kobiet 
z Kfar Manda  – bezpośrednio poprzez 
zatrudnienie ich przy produkcji serii 
oraz pośrednio poprzez zaprezentowa-
nie ich umiejętności szerokiej publicz-
ności na świecie – tłumaczą projektant-
ki z Knock outdesign.
W efekcie współpracy powstały wyplata-
ne kosze, lampy i wazony. Kosz Awateef 
do przechowywania rozmaitych przed-
miotów jest inspirowany formą tradycyj-
nego palestyńskiego kosza. Z kolei lampy 
Awateef są nowym rodzajem produk-
tu, który dotychczas nie funkcjonował 
wśród tradycyjnie wyplatanych przez pa-
lestyńskie kobiety przedmiotów. Wresz-
cie wyplatane wazony to nowość na ryn-
ku mebli rattanowych.

Knockoutdesign: Kosz Awateef, 2011
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oraz Piotra Uklańskiego, którzy przy-
gotowują prace specjalnie na wysta-
wę. Na spojrzenie w przyszłość odważą 
się również współcześni artyści w pra-
cach wykonanych na zlecenie Martin-
Gropius-Bau.

Mirosław Bałka: Święty Wojciech, 1987, fot. Piotr Tomczyk
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PRZYSZŁOŚĆ KRYTYKI 
ARTYSTYCZNEJ TO FIKCJA!
www.format-p.pl

FORMAT P jest magazynem humani-
stycznym. Regularnie zmienia się jego 
profil, zespół redakcyjny, zasięg dys-
trybucji, a nawet same motywacje wy-
dawców. Identyczny pozostaje tylko 
poręczny format magazynu: 13 na 17 
centymetrów. 
Najnowsza edycja FORMATU P, pod tytu-
łem The Future of Art Criticism as Pure 
Fiction, dojrzewała długo – większość 
tekstów została napisana jesienią i zimą 
2010 roku. Tym razem jest to angloję-
zyczny zbiór tekstów literackich, napi-
sanych przez kilkunastoosobową grupę 
autorów zaproszonych przez redakto-
ra prowadzącego tego numeru, Seba-
stiana Cichockiego. Kuratorzy i krytycy 
sztuki flirtowali z literaturą jako „po-
tencjalnym formatem wystawy sztuki”. 
W efekcie powstało dziewiętnaście wy-
staw (obowiązywała zasada: tylko tekst, 
żadnych ilustracji), podszywających się 
pod opowiadania science fiction czy 
erotyczne, fikcyjne wywiady, wiersze, 
etc. „Wydarzenie towarzyszące”, dwu-
dziesty element projektu, to pocztówka, 
której treść stworzyli wspólnie wszyscy 
autorzy numeru.
Wśród gości Formatu #4 znajdują się 
m.in.: Sina Najafi, Raqs Media Collective, 
Łukasz Ronduda & Łukasz Gorczyca,  
Dieter Roelstraete, Aaron Schuster i Ysla 
Leaver-Lap.
FORMAT P ma formułę przechodnią, ze-
spół redakcyjny współpracuje przy każ-
dym wydaniu z inną grupą specjalistów, 
której powierza opracowanie meryto-
rycznej koncepcji danego numeru. Każ-
dy z nich ma swoje mocno zaakcentowa-
ne spięcie tematyczne. Do współpracy 
przy tworzeniu kolejnych numerów 
kwartalnika zapraszane są osoby bądź 
zespoły związane z różnymi kolektywa-
mi intelektualnymi, artystycznymi lub 
instytucjami.

ZEGAR NA BŁOTO
02.09–01.10
Poznań, Galeria Stereo,  
ul. Słowackiego 36/1
www.galeria stereo.pl;  
www.neromagazine. 
it/a_clock_that_runs_on_mud

A Clock That Runs on Mud to zmate-
rializowane wcielenie wystawy, której 
pierwszy rozdział miał miejsce na wir-
tualnych łamach magazynu „Nero”. Eks-
pozycja skonstruowana jest wokół poe-
tyckiej impresji związanej z płynącym 
czasem – czasem wielotorowym, nie-
oczywistym, przybierającym amorficzne 
kształty, rozciągliwym i kurczliwym. Wi-
zja alternatywnej rzeczywistości, w któ-
rej „zegary zasilane są błotem”, daje 
wyobraźni szerokie możliwości i pro-
wokuje szereg pytań związanych z na-

turą czasu i energii, kierunkiem poten-
cjalnych metamorfoz oraz szybkością 
zachodzących zmian.
Niebawem Galeria Stereo opubliku-
je trzecią część kuratorskiego trypty-
ku jennifer Teets, tym razem w postaci 
książki zbierającej materiały, wizualne 
i literackie, powstałe podczas pracy nad 
wystawą.
W wystawie biorą udział m.in. Kilian 
Rüthemann, France Fiction, Michael Van 
den Abeele,  Mateusz Sadowski, Tania Pé-
rez Córdova, Morten Norbye Halvorsen.

Morten Norbye Halvorsen, Ink pod grease pot, study for print, grease on glass, digital scan, 15 x 9cm, 2011

DALEKO ZBYT BLISKO
10.09–10.11
Berlin, galeria Żak-Branicka, 
Lindenstraße 35
www.zak-branicka.com

Dominik Lejman w swoich pracach sto-
suje własną, oryginalną technikę, w któ-
rej łączy malarstwo z projekcją wideo 
lub tworzy tzw. wideofreski. jednym 
z głównych tematów w jego projektach 
jest związek pomiędzy architekturą 
a człowiekiem (lub tłumem) oraz sposób, 
w jaki architektura definiuje jego ruch. 
Tytuł jego najnowszej wystawy Far Too 
Close zawiera w sobie skalę mikro i ma-
kro. To perspektywa oddalenia, sprowa-
dzająca obraz relacji międzyludzkich do 
struktury niemal molekularnej. Lejman 
do stworzenia najnowszej pracy poka-
zanej na wystawie zaangażował gru-
pę skoczków spadochronowych, któ-
rzy podczas zawodów sportowych łączą 
się w powietrzu w kilkudziesięcioosobo-
we grupy. Tym razem na zlecenie artysty 
skoczkowie ułożyli w powietrzu wzór 
gwieździstego sklepienia gotyckiej ka-
tedry w Durham. Kilkadziesiąt osób naj-
pierw musiało ćwiczyć „choreografię” 
na murawie lotniska, by później przed 
otwarciem spadochronów powtórzyć ją 
na wysokości kilku tysięcy metrów. Cala 
rzeźba przetrwała niecałe 60 sekund, 
zanim rozpadła się na pojedyncze oso-
by. Okazuje się zatem, że struktury spo-
łeczne, religijne lub polityczne będące 
tematem prac Lejmana są paradoksal-
nie bardzo umowne i nietrwałe: istnieją 
w bardzo konkretnym czasie i miejscu, 
tu i teraz, w każdej chwili mogą ulec roz-
padowi. Artystę fascynują pozory trwa-
łości tych relacji.

Dominik Lejman: Big Cloud,2011, akryl na płótnie, 
projekcja wideo, 200 x 160 cm, dzięki uprzejmo-
ści Zak Branicka
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ZEGAR NA BŁOTO
02.09–01.10
Poznań, Galeria Stereo, 
ul. Słowackiego 36/1
www.galeria stereo.pl; 
www.neromagazine.
it/a_clock_that_runs_on_mud

A Clock That Runs on Mud to zmate-
rializowane wcielenie wystawy, której 
pierwszy rozdział miał miejsce na wir-
tualnych łamach magazynu „Nero”. Eks-
pozycja skonstruowana jest wokół poe-
tyckiej impresji związanej z płynącym 
czasem – czasem wielotorowym, nie-
oczywistym, przybierającym amorfi czne 
kształty, rozciągliwym i kurczliwym. Wi-
zja alternatywnej rzeczywistości, w któ-
rej „zegary zasilane są błotem”, daje 
wyobraźni szerokie możliwości i pro-
wokuje szereg pytań związanych z na-

turą czasu i energii, kierunkiem poten-
cjalnych metamorfoz oraz szybkością 
zachodzących zmian.
Niebawem Galeria Stereo opubliku-
je trzecią część kuratorskiego trypty-
ku Jennifer Teets, tym razem w postaci 
książki zbierającej materiały, wizualne 
i literackie, powstałe podczas pracy nad 
wystawą.
W wystawie biorą udział m.in. Kilian 
Rüthemann, France Fiction, Michael Van 
den Abeele,  Mateusz Sadowski, Tania Pé-
rez Córdova, Morten Norbye Halvorsen.

Morten Norbye Halvorsen, Ink pod grease pot, study for print, grease on glass, digital scan, 15 x 9cm, 2011
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BĘC! KOLEKCJA
od 22.09
Warszawa, Bęc Zmiana, 
ul. Mokotowska 65
www.funbec.eu

Po dziewięciu latach funkcjonowania 
Bęc Zmiana postanowiła zmierzyć się 
z własną „kolekcją” sztuki współczes-
nej. Czym jest ten zbiór? jakie są możli-
we kierunki jego rozwoju? Czy stał się 
już kolekcją? I właściwie co i kto o tym 
decyduje? 
Kolekcja Bęca tworzy bardzo różnorod-
ny zbiór  – prace współczesnych arty-
stów polskich, najnowszy dizajn sąsia-
dują z obiektami no-name i no-history. 
Kuratorzy projektu – Wojciech Tuba-
ja i Monika Kędziora – wraz z osobami 
związanymi z Fundacją, autorami wy-
branych prac oraz specjalistami róż-
nych dziedzin usiłują wspólnie przyjrzeć 
się historii tego zbioru, zrekonstruować 
drogi, którymi poszczególne obiekty tra-
fiły do Fundacji. Efektem jest wystawa 
Bęc! Kolekcja oraz raport omawiający 
ten osobliwy zbiór.

TARNÓW. 1000 LAT 
NOWOCZESNOŚCI
do 30.09
 Tarnów, Mościce
www.tarnow1000.pl

Nowoczesna historia Tarno wa zaczyna 
się w 1927 ro ku. Powstała tu wówczas 
przemysłowa dzielnica Mościce. Kończy 
się tysiąc lat później, w pro jektach jana 
Głuszaka Dagaramy (1937–2000), tar-
nowskiego archi tekta futurologa, który 
w latach 60. i 70. XX wieku tworzył wizje 
miast przyszłości.
Projekt Tarnów. 1000 lat nowocze sności 
referuje tę długą historię. Główna wy-
stawa projektu rozgrywa się w prze-
strzeni miasta Tarnowa i w Mościcach. 
Na szlaku podróży znajdują się prace za-
proszonych artystów, architek tura i re-
likty niezrealizowanych modernistycz-
nych założeń roz woju miasta. 
Paulina Ołowska wraz ze studenta-
mi i absolwentami California College 
of the Arts w San Francisco, wykorzy-
stując tworzy wa sztuczne wytwarza-
ne w Zakładach Azotowych oraz od-
pady produkcyjne o fantazyjnych 
kształtach, stworzy li mozaikę. Dekoru-

je ona sterownię oddziału K-25. Łukasz 
jastrub czak stworzył z plasteliny rzeź-
bę Śpiący kowboj przedstawiającą na-
turalnej wielko ści śpiącą postać kowbo-
ja, w kapelu szu, kamizelce i z ostrogami. 
Plasteli nowa rzeźba została zapako-
wana do skrzyni i wysłana statkiem do 
Nowe go jorku. Kowboj do portu dopły-
nął 4 lipca 2011 roku, drogę powrotną 
odbył samolotem. Po powrocie został 
odlany w betonie i zain stalowany na 
dworcu PKP w Mościcach. Z kolei w pra-
cy Moniki Sosnow skiej zatrzymany jest 
mo ment niepokoju i strachu, który do-
sięga domu — miejsca koja rzącego się 
z bezpieczeństwem. Tytułowa Klamka 
za instalowana została w drzwiach wej-
ściowych przedwojennej willi. Wreszcie 
rzeźba Katarzyny Przezwańskiej w Cen-
trum Sztuki Mościce to rodzaj paradok-
salnej fon tanny — skupia się na jednej 
kropli kapiącej z sufitu i wpada jącej do 
misy zrobionej z betonowe go kwietnika.

Będzie dobrze Monika Sosnowska: Klamka

KULTURA W BUDOWIE
28–30.09
Bydgoszcz
www.kulturawbudowie.pl

Twórcy, naukowcy, dziennikarze, ani-
matorzy i menedżerowie kultury, któ-
rzy uczestniczyli w staraniach Bydgosz-
czy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2016, zwołują Bydgoski Kongres Kultury 
pod hasłem Kultura w budowie. Kongres 
to trzydniowy cykl spotkań warsztato-
wych, prelekcji, dyskusji panelowych 
oraz wydarzeń artystycznych. Nadrzęd-
nym celem Kongresu jest wypracowanie 
modelu rozwoju Bydgoszczy w oparciu 
o kulturę. Dochodzenie do tego wymaga 
postawienia diagnozy dotyczącej obec-
nej kondycji kultury bydgoskiej oraz wy-
znaczenia – w publicznej debacie – kie-
runków jej rozwoju na lata 2011–2020. 
Nawiązując do aplikacji o tytuł ESK 2016 
Kultura w budowie, uczestnicy Kongre-
su zajmą się omówieniem pięciu klu-
czowych dla kulturalnego rozwoju mia-
sta pojęć: uczestnictwa, kreatywności, 
rewitalizacji, tożsamości, współpra-
cy. Pozwoli im to określić stan świado-
mości i aktywności kulturalnej miesz-
kańców, ich aspiracje i potrzeby. Chodzi 
także o zdiagnozowanie poziomu kre-
atywności i innowacyjności działań ar-
tystycznych, a także o opisanie stanu 
materialnego instytucji i organizacji 
działających w sferze kultury. Następnie 
uczestnicy Kongresu w oparciu o swoją 
diagnozę wyznaczą kierunki przyszłych 
działań, czyli Kulturalny Master Plan dla 
Bydgoszczy. Podsumowaniem Kongre-
su będzie sformułowanie na piśmie po-
stulatów i wytycznych do Strategii Kul-
turalnej Miasta.
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ZWYKŁE ŻYCIE
od 23.09
Warszawa, Kawiarnia Solec, ul. Solec 44
www.zwyklezycie.blogspot.com

– jestem spod znaku Raka, u nas w ro-
dzinie same Raki: mąż Rak, synowa Rak, 
syn o jeden dzień się spóźnił, a też był-
by Rak. I ja jestem taka sercowo-roman-
tyczna. No ciężko mi się z tym miesz-
kaniem rozstać – mówiła w trakcie 
podpisywania protokołu zdawczo-od-
biorczego pewna mieszkanka. Słowa 
jej zostały usłyszane, spisane i zilustro-
wane przez twórczynie projektu Zwy-
kłe życie.
jego autorki tłumaczą, że Zwykłe życie 
zrodziło się z nieustającej potrzeby ob-
serwacji wszystkiego dookoła. Blog ist-
nieje od roku, a grono jego stałych czy-
telników ciągle rośnie. Projekt jest 
wyzwaniem, by poznać prawdziwe życie 
prawdziwych ludzi z krwi i kości. Twór-
czynie bloga poznają ludzi i wysłuchują 
ich historii na ulicy, w sklepie, na baza-
rze. Odnajdują i ożywiają na nowo cieka-
we miejsca i rzeczy.
jednym z działów Zwykłego życia jest 
Gumowe ucho, czyli krótkie dialogi pod-
słuchane w przestrzeni miejskiej. Dziew-
czyny zaprosiły kilkunastu młodych ry-
sowników (m.in. Tomek Minkiewicz, 
Resko, Ada Buchholc, Maks Andała,  Ka-
rolina Kotowska, Ola Niepsuj)  do zi-
lustrowania tych historii. 17 twórców 
na bazie tekstów Zwykłego życia przy-
gotuje materiał na zeszyt zatytułowa-
ny Gumowe ucho. W planach jest także 
wystawa prac składających się na wy-
dawnictwo.

EUROPEJSKI KONGRES 
KULTURY
8–11.09
Wrocław
www.culturecongress.eu

jednym z najważniejszych wydarzeń 
Krajowego Programu Kulturalnego Pol-
skiej Prezydencji będzie Europejski Kon-
gres Kultury. Ideą przewodnią spotkania 
jest hasło Art for Social Change, które to-
warzyszyć będzie kluczowym wydarze-
niom kongresu: części dyskusyjnej, sku-
piającej badaczy i aktywistów z różnych 
dziedzin – artystów, teoretyków kultu-
ry, ale także dziennikarzy, ekonomistów 
czy programistów; części artystycznej, 
przygotowanej przez środowiska oddol-
ne, pozainstytucjonalne, które tworząc 
kulturę na własnych warunkach, wno-
szą do niej nową jakość i potencjał róż-
norodności; części związanej z obsza-
rem polityki kulturalnej.
Podczas Kongresu odbędzie się 10 pane-
lowych dyskusji, poruszane na nich za-
gadnienia to m.in. Spółka kultura: kultura 
i ekonomia; Masa kultury: kultura otwar-
ta; Laboratorium ryzyka: sztuka i nauka; 
Wikianarchia: wolność w kulturze. Z kolei 

inicjatywa Soul of Europe przygotowa-
ła serię debat z zakresu polityki kultural-
nej, m.in. o kulturze i gospodarce w roz-
woju Europy, o idei Europejskiej Stolicy 
Kultury, a także o roli i kierunkach rozwo-
ju programów kulturalnych Unii Europej-
skiej. Wykład inauguracyjny o kulturze 
w jednoczącej się Europie wygłosi Zyg-
munt Bauman. Podczas Kongresu otwar-
te zostaną także wystawy, m.in.  Jutro ni-
gdy nie umiera, której przewrotny tytuł 
odnosi się do strategii „urządzania” przy-
szłości, składają się na nią obiekty arty-
styczne i dizajnerskie autorstwa m.in. 
Huberta Czerepoka, Richarda Barbrooka, 
jerzego Kosałki, Bartosza Muchy i Kamy 
Sokolnickiej.
Kongres to także cykl warsztatów inter-
aktywnych, performanców, projekcji fil-
mowych, spektakli, koncertów, a także 
spotkań z filozofami, m.in. Chantal Mo-
uffe, Gayatri Chakravorty Spivak i Pete-
rem Sloterdijkiem.

Izabela Polarny: z cyklu Zwykłe życie, rysunek Kapsuła-idea, z wystawy Jutro nigdy nie umiera w ramach Europejskiego Kongresu Kultury

PLATERÓWKA
Szczecin, ul. Emilii Plater 92

Platerówka, nowe miejsce na kultural-
nej mapie Szczecina, to prywatne miesz-
kanie mieszczące się w oficynie przy 
jednej z tamtejszych wspólnot mieszka-
niowych. Przestrzeń, według pomysło-
dawczyni projektu Natalii Szostak, ma 
zachęcać do spotkania ludzi ze sztuką, 
która dotychczas była przed nimi ukry-
ta. Dzięki współpracy z mieszkańcami 
wspólne podwórko oraz sześć klatek 
schodowych stają się twórczą przestrze-
nią otwartą zarówno dla amatorów, jak 
i dla już uznanych artystów. Miejsce to 
powstaje poza wszelkimi strukturami, 
jest w pełni niezależnie i nie dysponuje 
żadnym wsparciem finansowym. Swoją 
aktywność opiera wyłącznie na dobrej 
woli oraz inicjatywie osób zaintereso-
wanych wspólnym działaniem w sze-
roko pojętej sferze sztuki tu i teraz. Do-
tychczas w Platerówce miały miejsce 
dwa duże wydarzenie: wystawa Rain-
bow Family of Living Light oraz pro-
jekt Skarb, który Paweł Kula zrealizował 
wraz z mieszkańcami kamienicy. O Pla-
terówce więcej można przeczytać na ich 
facebookowym profilu.
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ZACZYNA SIĘ W SCHRONIE
do 27.11
Wrocław, Muzeum Współczesne,  
Rynek-Ratusz 7/9
www.muzeumwspółczesne.pl

Wystawa prac Zbigniewa Gostomskie-
go Zaczyna się we Wrocławiu rozpoczy-
na działalność wystawienniczą Muzeum 
Współczesnego we Wrocławiu, które dla 
swych działań zaanektowało przestrzeń 
wybudowanego w 1942 roku schronu. Po-
kazywane podczas wystawy prace pocho-
dzą z różnego czasu: z lat 70., 80., 90. ubie-
głego wieku, aż po wykonaną w tym roku 
specjalnie dla Muzeum instalację prze-
strzenną. Wybór prac wynika z namysłu 
artysty nad ideą muzeum, które zaczyna 
się dzisiaj i trwa w nieskończoność. Wy-
daje się przecież, że muzea są wieczne. 
Abstrakcyjną ideę nieskończoności w pra-
cach Gostomskiego wizualizują zbiory 
punktów, ciągi liczbowe, przebiegi linio-
we i koliste. Sam schron jawi się artyście 
jako kolista wieża Babel – figura cyklicz-
ności dziejów i przemijania.
Schron zbudowany został według pro-
jektu znanego architekta – Richarda 
Konwiarza. jest to jeden z kilku schro-
nów przeciwlotniczych powstałych we 
Wrocławiu w czasie II wojny światowej 
i obecnie największy schron naziemny 
w mieście. Budynek ma sześć kondygna-
cji, a grubość ścian osiąga 1,1 m.

MOBILNOŚĆ WYOBRAŹNI
www.bec.art.pl
www.culturecongress.eu

We wrześniu, po raz pierwszy w Polsce, 
ukaże się książka Dragana Klaića Mo-
bilność wyobraźni. Międzynarodowa 
współpraca kulturalna. Przewodnik. We 
wstępie do publikacji czytamy, że książ-
ka ta została napisana w odpowiedzi na 
potrzeby studentów i rosnącej liczby 
operatorów kultury pragnących zaanga-
żować się w międzynarodową współpra-
cę kulturalną, poszukujących określenia 
punktu wyjścia dla swojej działalno-
ści oraz usiłujących zrozumieć korzyści 
i ryzyko związane ze współpracą mię-
dzynarodową. Choć zauważają oni co-
raz większe umiędzynarodowienie życia 
kulturalnego wokół nich, aby móc się za-
angażować profesjonalnie, potrzebują 
informacji, kontaktów, wiedzy, umiejęt-
ności oraz pewnych zinternalizowanych 
wartości i poglądów.
Publikacja przedstawia międzynarodo-
we projekty jako rozbudowaną strate-
gię rozwojową, nie lekceważąc specy-
fiki, różnorodności, ale też i ograniczeń 
systemów kultury różnych krajów, sta-
nowiąc niezbędne narzędzie dla wszyst-
kich osób zajmujących się kulturą za-
wodowo. 

DRAGAN KLAIĆ  (1950–2011) – był teatrologiem 

i analitykiem kultury oraz stałym członkiem Fun-

dacji Felix Meritis w Amsterdamie, uczestniczył 

w licznych konferencjach i sympozjach nauko-

wych. Wykładał m.in. politykę sztuki i kultury na 

Uniwersytecie w Lejdzie. Pracował jako doradca, 

wydawca, eseista, badacz i szkoleniowiec. jego 

zainteresowania obejmowały: współczesne sztu-

ki performatywne, europejskie strategie kultural-

ne, strategie rozwoju kulturalnego i kulturalnej 

współpracy międzynarodowej, interkulturalizm 

i pamięć kulturową.

Książka powstała na zamówienie Narodowego insty-
tutu Audiowizualnego z okazji Europejskiego Kongre-
su Kultury. Wydawcy: Fundacja Bęc Zmiana oraz  
Narodowy Instytut Audiowizualny.

DAMY Z PIESKIEM I MAŁPKĄ
do 15.10
Warszawa, Królikarnia, 
ul. Puławska 113a
www.krolikarnia.mnw.art.pl

Tytuł wystawy zaczerpnięty został 
z obrazu Nicolasa de Largillièrre’a Por-
tret damy z pieskiem i małpką. Pre-
zentowane są na niej obrazy i rysunki 
mistrzów z XVIII wieku, żurnale z epo-
ki, jedwabne suknie i rzeźbione sanie 
w kształcie muszli, ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Eksponatom 
muzealnym towarzyszą prace artystów 
współczesnych — Alfreda Aberdama, 
Maurycego Gomulickiego, Dominika ja-
łowińskiego, Piotra Kurki, jana Miodu-
szewskiego i Igora Omuleckiego. 
Artyści kolejnych epok reinterpretują 
styl stworzony przez jeana Fragonarda, 
François Bouchera i Antoine’a Watteau. 
Rokoko ciągle powraca. Czasem w głów-
nym nurcie sztuki, a czasem zepchnięte 
poza granice obszaru zwanego dobrym 

smakiem — w kiczu, pamiątkarstwie, 
pornografii. Tęsknota za frywolnością 
pojawia się zawsze wtedy, gdy sztuka 
zmęczona kolejnym napięciem ideolo-
gicznym (religijnym, patriotycznym czy 
społecznym) traci impet swojego zaan-
gażowania. Być może tak właśnie dzie-
je się teraz. Po dwóch dekadach domina-
cji sztuki krytycznej, po silnym zwrocie 
społecznym i partycypacyjnym w sztuce 
do głosu doszło młode pokolenie arty-
stów, którzy celowo posługują się obra-
zami o manierycznym charakterze. Za-
równo w XVIII wieku, jak i teraz, artyści 
stosują strategie konceptualne, prowa-
dzą przewrotną grę z naszą percepcją. 
Zmieniają maski i tożsamości — płcio-
we, kulturowe, społeczne.

Zbigniew Gostomski: Wieża Babel, rysunek, 1992 Igor Omulecki: On Couch, fotografia
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Igor Omulecki: On Couch, fotografi a
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GDYŃSKI SZLAK 
MODERNIZMU
www.modernizmgdyni.pl

Gdynia to unikatowy miejski zespół za-
budowy modernistycznej, w tym z wpi-
sanym na listę zabytków Śródmieściem. 
Miasto budowane jako polskie marzenie, 
„okno na świat”, w ramach ambitnego 
planu gospodarczego, było jednocześ-
nie polem do popisu dla młodych pol-
skich architektów, urbanistów, dekora-
torów i projektantów wnętrz. W mieście 
wyrosły zarówno całe pierzeje kamienic 
o kształtach kubicznych, jak i pojawiły 
się bardziej rozpoznawalne sylwety brył 
opływowych, nasuwających skojarzenia 
z architekturą okrętową. Gdyński moder-
nizm to także znakomite przykłady zabu-
dowy industrialnej, portowej oraz miesz-
kalnej, w tym willowej.
Władze miasta wraz z Agencją Rozwo-
ju Gdyni wykorzystały ten niesamowi-
ty architektoniczny potencjał, tworząc 

Gdyński szlak modernizmu. Składa się 
on z czterech tras: 10 lutego – Molo Po-
łudniowe, Kamienna Góra, Świętojańska 
oraz Moderna nieznana. Ta ostatnia od-
krywa Gdynię na styku miasta z portem, 
oddając pokłon znakomitemu architek-
towi Wacławowi Tomaszewskiemu. Z ko-
lei trasa 10 Lutego – Miasto Południo-
we odkrywa ikoniczną parę gdyńskich 
„domów transatlantyków”. Prawdziwą 
ucztę, nie tylko dla znawców, stanowi 
wizyta w Zespole Mieszkaniowym BGK 
– obejrzenie dekoracji klatek, systemu 
schronów czy zajrzenie w „duszę” scho-
dów i „kosmiczne oko” wewnętrznego 
systemu oświetlenia. Dzięki uprzejmości 
wspólnoty mieszkańców założono w bu-
dynku minimuzeum, z wystawą m.in. fo-
tografii oraz ekspozycją oryginalnych 
elementów armatury łazienkowej.

Dworzec PKP Gdynia, fot. P. Kozłowski

CAFE BAR
do 2.10
Kraków, Muzeum Narodowe, 
Gmach Główny, al. 3 Maja 1
www.muzeum.krakow.pl

Paulina Ołowska postanowiła ponownie 
otworzyć wewnętrzny taras w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego. Działa-
nie artystki inspirowane jest przestrze-
nią baru kawowego zaprojektowanego 
w latach 60. ubiegłego wieku, a otwar-
tego na krótko we wczesnych latach 90. 
Nieistniejąca już kawiarnia, z której po-
została jedynie witryna z nazwą i rysun-
kiem parującej filiżanki, otwierała się 
na wewnętrzny taras budynku, na któ-
ry wychodzą okna biur i pomieszczeń 
służbowych. Kawiarnia ta nie cieszyła 
się popularnością wśród zwiedzających, 
natomiast została zaadoptowana przez 
pracowników na miejsce nieformalnych 
spotkań, a także wystaw ich własnej 
twórczości. Ołowska zainteresowała się 
zapomnianą witryną – ślepym oknem 
na tarasie odciętym gipsową ścianą od 

Cafe Bar w Muzeum Narodowym w Krakowie, fot. P. Kurylek

Galerii Sztuki Polskiej XX wieku. Posta-
nowiła otworzyć witrynę na nowo i po-
prowadzić do niej zwiedzających labi-
ryntem muzealnych sal.
Wędrówka rozpoczyna się w holu na 
drugim piętrze, w którym artystka zbu-
dowała instalację z pozostałych po Café 
barze mebli, wybranych prac z kolekcji 
Muzeum oraz jej własnych rysunków in-
spirowanych archiwalnymi fotografia-
mi. W sali Poza ciało – gdzie na co dzień 
wystawiane są prace artystek zaintere-
sowanych renegocjowaniem podmioto-
wości kobiety – znajdują się prowadzą-
ce na taras drzwi.
– Przechodząc przez nie, widzimy to, co 
zazwyczaj pozostaje ukryte przed ocza-
mi przemierzających sterylne muzeal-
ne przestrzenie – przekonują kuratorzy 
muzeum.
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KIEDY ZBUDOWANO TESCO 
W ŚWIEBODZINIE? 5 LAT 
PRZED CHRYSTUSEM
23.09–31.10
Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5
www.galeria-piekary.com.pl

Cel został osiągnięty. Wyścig tak z cza-
sem, jak i na metry Świebodzin wy-
grał z peruwiańska Limą. Co prawda po 
ośmiu miesiącach został zdetronizowa-
ny o metr przez Chrystusa Pacyfiku, ale 
okres ten jednak wystarczył do osiąg-
nięcia efektu marketingowego. Na hucz-
ne odsłonięcie w listopadzie 2011 roku 
dziennikarze i reporterzy ciągnęli do 
tego 20-tysięcznego miasta w Wielkopol-
sce z całego świata. Gazety i magazyny 
ilustrowane drukowały relacje, media in-
ternetowe dodawały do tego efektow-
ne materiały wizualne. Chrystus świebo-
dziński stał się atrakcją do tego stopnia, 
że właściwie nikt, kto znajdzie się w oko-
licy, nie oprze się pokusie zerknięcia na 
niego. Widać go nawet z Intercity do Ber-

M311
Warszawa, hotel M
od 24.08

U schyłku wakacji artyści Michał Gayer 
i Szymon Kobylarz mieszkali w jednym 
z tanich warszawskich hoteli. Kilkudnio-
wy pobyt zaowocował trwałą interwen-
cją w dwuosobowym pokoju na trze-
cim piętrze budynku. Przy odrobinie 
szczęścia możesz spędzić w nim noc, 
a przy odrobinie chęci i uważnej obser-
wacji pokój stanie się galerią, a ty zwie-
dzającym.
Efekt ich pracy uzyskał nazwę M311. Re-
zydentów tzw. „dwójki” numer 311 wzię-
to za parę gejów. Rzadko opuszczali 

lina, ok. 40 minut po kopule Lichenia. 
Posąg na stałe wpisuje się w krajobraz. 
Dla lokalnych włodarzy, przedsiębior-
ców i deweloperów to prawdopodobnie 
dopiero początek złotych żniw. Liczby 
odwiedzających tego – z innych powo-
dów raczej niezbyt ciekawego – mia-
steczka na razie jeszcze nikt nie podaje. 
Wieść gminna głosi, że każde okno, któ-
re pozwala spojrzeć na Chrystusa, zna-
cząco podnosi wartość nieruchomości. 
Wszyscy zyskują. Centrum pielgrzym-
kowe, kongresowe, gastronomiczne, tu-
rystyczne… Ekonomia usług. Konsump-
cja dóbr abstrakcyjnych. O tym właśnie 
opowiada cykl fotograficzny Konrada 
Pustoły Kiedy zbudowano Tesco w Świe-
bodzinie? 5 lat przed Chrystusem.

pokój, a kiedy byli w środku, z dziur 
w ścianach i u dołu drzwi dochodziły 
dźwięki muzyki i odgłosy szurania. Póź-
no kładli się spać, a jeden z nich brał 
prysznic dopiero w porze obiadowej. 
Za to drugi był przesadnie miły. W koń-
cu spakowali się i odeszli pozostawiając 
klucz. Kto ma chęć, niech odwiedzi lokal 
Bęca. Tam dowie się więcej i być może, 
z kluczem wyruszy do hotelu M.
Informacji szczegółowych udzielamy 
w Bęcu ustnie.

Konrad Pustoła: z cyklu Kiedy zbudowano Tesco w Świebodzinie? 5 lat przed Chrystusem, fotografia, 2011Michał Gayer i Szymon Kobylarz, M311
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ARCHITEKTURA DZIAŁANIA
15.09–15.01
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. jazdów 2 
www.csw.art.pl

Ciało, przestrzeń i architektura połączo-
ne w działaniu to temat wystawy Per-
forming Architecture / Architektura 
działania, będącej częścią projektu Re-
gress-Progress. Laboratorium Przyszło-
ści. Inspiracją dla niej były dwie prace 
związane z wątkami architektoniczny-
mi – instalacja Greated Futures. Getting 
Behind the Scenes autorstwa kolektywu 
raumlaborberlin oraz Nie-pokój Aleksan-
dry Wasilkowskiej. Pierwsza z nich po-
służy jako rama dla wystawy prac wideo 
oraz instalacji Rozciąganego pawilonu 
jakuba Szczęsnego.
– Przestrzeń i architektura rozumia-
ne są tu przede wszystkim jako ramy 
do życia, czy to realnego, czy fikcyjne-
go, materialnego i duchowego. Są na-
rzędziem kształtowania rytuałów, form 
cielesnego współistnienia, wyznaczają 
pole dla codziennego życia, kształtowa-

nia wspólnoty, indywidualnych i zbio-
rowych konfliktów. Wywołują, wzmac-
niają i stanowią tło dla różnorodnych 
stanów emocjonalnych oraz namiętno-
ści. To odwrót od architektury rozumia-
nej jako estetyka i forma i powrót do ab-
solutnych podstaw: pytania o to, w jaki 
sposób ludzie wchodzą w relacje cie-
lesne ze sobą nawzajem i z otaczającą 
architekturą/przestrzenią, w jaki spo-
sób ją odczuwają, mierzą, zamieszkują, 
użytkują, przekształcają – i w jaki spo-
sób praktyki te będą zmieniać przyszły 
kształt naszego świata – tłumaczy ku-
ratorka Architektury działania Kaja Pa-
wełek.
W wystawie udział biorą m.in. joanna 
Rajkowska, Kate Gilmore, Cyprien Gail-
lard, Frédéric Flamand, julia Bui-ngoc, To-
masz Kujawski, Ewa Śmigielska, Aleksan-
dra Went/Alicja Karska, Anna Molska.

POPULARYZACJA 
WSPÓŁDZIAŁANIA 
W KULTURZE
www.kolaboratorium.pl 
oraz www.spot.poznan.pl 

Współpraca to podstawowa zasada or-
ganizująca proces planowania, przepro-
wadzania i weryfikacji przedsięwzięć 
społeczno-artystycznych – tak uważa-
ją twórcy projektu Kolaboratorium. jego 
celami są zwiększenie stopnia upodmio-
towienia uczestników kultury oraz edu-
kacja przedstawicieli instytucji pub-
licznych, organizacji pozarządowych, 
animatorów kultury, a także liderów 
i członków społeczności lokalnych w za-
kresie realizacji projektów mających 
na celu aktywizację różnych grup. Pro-
jekt Kolaboratorium składa się z trzech 
etapów. Pierwsze dwa etapy (tj. stro-
na www oraz cykl otwartych semina-
riów, wykładów i dyskusji) stworzą pod-
stawę wymiany doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami projektu oraz narzędzie 
popularyzacji idei partycypacji. Trze-
ci etap będzie się koncentrował na upo-
wszechnieniu świadomości, że aktyw-
na współpraca z osobami, które mają 
na aktywizacji skorzystać, jest kluczo-
wym warunkiem jej sukcesu, oraz na po-
pularyzacji narzędzi, które mają do ta-
kiej współpracy prowadzić i czynić ją 
efektywną.

PRZEWODNIK PO 
WARSZAWSKICH 
BLOKOWISKACH
www.1944.pl

Brzydkie, nieludzkie i niebezpieczne – 
lista zarzutów wobec blokowisk jest 
o wiele dłuższa, mimo to jarosław Try-
buś w swojej najnowszej książce Prze-
wodnik po warszawskich blokowiskach 
przekonuje, że blokowiska są miejscem 
życia tysięcy warszawiaków i trudno ich 
nie zauważyć, są przecież wszędzie, na-
wet w centrum!
Książka podzielona jest na 16 części, 
z których każda poświęcona jest inne-
mu osiedlu, jego historii, założeniom 
architektonicznym, anegdotom, cie-
kawostkom i codziennemu życiu jego 
mieszkańców. Trybuś do blokowisk za-
licza nie tylko Gocław czy Ursynów, ale 
także Sady Żoliborskie i Muranów, bo 
według niego blok to po prostu wolno 
stojący budynek wielomieszkaniowy. 
W przewodniku opisane zostały m.in. 
Bródno, Koło, Rakowiec, Tarchomin, Że-
lazna Brama i Przyczółek Grochowski. 
Autorowi chodziło przede wszystkim 
o odczarowanie mitu blokowisk, stąd 
też zdecydował się na szczególną formę 
swojej książki – przewodnik zachęcają-
cy warszawiaków do odkrywania miasta 
i patrzenia na nie nie tylko z perspekty-
wy Traktu Królewskiego.
Przewodnik po warszawskich blokowi-
skach to już trzeci tom serii przewodni-
ków po Warszawie, wydawanych stara-
niem Instytutu Stefana Starzyńskiego. 
Poprzednie dwie pozycje poświęcone 
były powstańczej Warszawie (Przewod-
nik po powstańczej Warszawie jerzego 
S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskie-
go) oraz Warszawie filmowej (Filmowy 
przewodnik po Warszawie Grzegorza 
Sołtysiaka).

jarosław Trybuś: Przewodnik po warszawskich 
blokowiskach, okładka książki
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ARCHITEKTURA DZIAŁANIA
15.09–15.01
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2 
www.csw.art.pl

Ciało, przestrzeń i architektura połączo-
ne w działaniu to temat wystawy Per-
forming Architecture / Architektura 
działania, będącej częścią projektu Re-
gress-Progress. Laboratorium Przyszło-
ści. Inspiracją dla niej były dwie prace 
związane z wątkami architektoniczny-
mi – instalacja Greated Futures. Getting 
Behind the Scenes autorstwa kolektywu 
raumlaborberlin oraz Nie-pokój Aleksan-
dry Wasilkowskiej. Pierwsza z nich po-
służy jako rama dla wystawy prac wideo 
oraz instalacji Rozciąganego pawilonu 
Jakuba Szczęsnego.
– Przestrzeń i architektura rozumia-
ne są tu przede wszystkim jako ramy 
do życia, czy to realnego, czy fi kcyjne-
go, materialnego i duchowego. Są na-
rzędziem kształtowania rytuałów, form 
cielesnego współistnienia, wyznaczają 
pole dla codziennego życia, kształtowa-

nia wspólnoty, indywidualnych i zbio-
rowych konfl iktów. Wywołują, wzmac-
niają i stanowią tło dla różnorodnych 
stanów emocjonalnych oraz namiętno-
ści. To odwrót od architektury rozumia-
nej jako estetyka i forma i powrót do ab-
solutnych podstaw: pytania o to, w jaki 
sposób ludzie wchodzą w relacje cie-
lesne ze sobą nawzajem i z otaczającą 
architekturą/przestrzenią, w jaki spo-
sób ją odczuwają, mierzą, zamieszkują, 
użytkują, przekształcają – i w jaki spo-
sób praktyki te będą zmieniać przyszły 
kształt naszego świata – tłumaczy ku-
ratorka Architektury działania Kaja Pa-
wełek.
W wystawie udział biorą m.in. Joanna 
Rajkowska, Kate Gilmore, Cyprien Gail-
lard, Frédéric Flamand, Julia Bui-ngoc, To-
masz Kujawski, Ewa Śmigielska, Aleksan-
dra Went/Alicja Karska, Anna Molska.
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ZWYKŁE DZIEWCZYNY – 
KULISY
od 10.09; od 24.09 
Warszawa, Galeria Asymetria, 
ul. jakubowska 16
www.asymetria.eu

W drugiej połowie lat 50. „Przekrój” za-
słynął dzięki swoim okładkom z twarza-
mi młodych Polek. Redaktor naczelny, 
Marian Eile, chciał zerwać z ikonogra-
fią socrealistyczną, gdzie kobiety przed-
stawiane były jako bohaterki wojny czy 
traktorzystki. Ich nowy wizerunek zapo-
życzony został z zachodnich czasopism 
i stanowił nową twarz liberalnej propa-
gandy medialnej epoki odwilży. Sztan-
darowym autorem tych zdjęć był Woj-
ciech Plewiński, który przez kilka dekad 
wyszukiwał na ulicach tytułowe zwykłe 
dziewczyny, łączące w sobie urok i no-
woczesność. jaki kanon urody wykształ-
cił się u kobiet wychowanych w PRL-u? 
W świetle rewindykacji feministycz-

Wojciech Plewiński, zdjęcie do okładki „Przekroju”, nr 710 (16 XI), 1958; © Wojciech Plewiński, 
dzięki uprzejmości Galerii Asymetria

nych inicjowanych w latach 70. oraz wo-
bec aktualnego dyktatu piękna pada 
pytanie: co te fotografie mogą nam po-
wiedzieć o wizerunku kobiety w dzisiej-
szym społeczeństwie ? Wystawa Zwykłe 
dziewczyny, prezentując cykl fotografii 
Plewińskiego, formułuje odpowiedzi na 
te pytania. Z kolei pokazywana dwa ty-
godnie później wystawa Kulisy „Przekro-
ju” zapozna widzów z warsztatem pracy 
fotografa i redaktora, pokazane zosta-
ną ich zachodnie inspiracje, styków-
ki z sesji zdjęciowych, notatki, szkice – 
poszukiwania. Oba pokazy inaugurują 
działalność Galerii Asymetria w nowej 
siedzibie, Domu Funkcjonalnym na Sa-
skiej Kępie.
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Interesuje mnIe takI prosty eksperyment psycho-
logIczny, czy kIedy schowam sIę w galerII, będę 
elementem ekspozycjI, będę leżał nIeruchomo 
w kostIumIe I ktoś wejdzIe do takIej salI, to czy 
będzIe czuł emanację psychIczną, fakt, że ktoś jest 
w tym wnętrzu I jak wpłynIe to na jego postrze-
ganIe całoścI. pocIągające jest móc podejrzeć 
reakcję wIdzów na swoje prace – z janem mIodu-
szewskIm, twórcą, właścIcIelem I jedynym pra-
cownIkIem fabrykI meblI rozmawIają magda rosz-
kowska I arek gruszczyńskI.

praktykI artystycznefabry— 

—kant

Jan Mioduszewski: Biurko, 2007, dzięki uprzejmości artysty
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To jest właśnie gra z widzem – w sąsiedztwie problemu iluzji pojęcie gry jest 
istotne.

Istotne jest również to, w jaki sposób twoje prace korespondują z widzem. Jakie 

jest ich oddziaływanie?

Definiuje je pojęcie gry, które zakłada aktywność obu graczy, w tym wypad-
ku nadawcy i odbiorcy. Widz wykonuje pewne ruchy, ale może też w punkcie 
wyjścia przegrać i nie zauważyć obrazu, jeżeli ten jest odpowiednio ukryty. 
W czasie sezonu polskiego we Francji w 2004 roku pokazywałem pracę Deski. 
Pomiędzy prawdziwymi deskami znalazły się także namalowane. Była to reali-
zacja, gdzie partie malowane iluzyjnie były niewielkie i ukryte w  stercie desek, 
która wyglądała bardzo codziennie, jakby wyjęta z warsztatu stolarza. Czasami 
widz miał do odszukania 4 cm kwadratowe malarstwa.  A przecież wchodził 
bez nastawiania, żeby czegoś szukać. I większość widzów mijała tą instalację 
obojętnie. W tej samej sali robiłem still performance – leżałem nieruchomo 
w drewnianym kostiumie i wszystko obserwowałem. Dosłownie kilka osób 
zauważyło i zrozumiało sens tej pracy. Ci, którzy odnaleźli iluzyjnie namalo-
wane fragmenty, mieli satysfakcję z wygrania takiego rodzaju podchodów ma-
larskich. Ale pojawia się pytanie, czy odnaleźli wszystkie tropy? W tej stercie 
desek było ich wiele, zależały od punktów widzenia.

Czyli jesteś wymagający dla widza…

Na widza przekładam to, co najbardziej lubię w oglądaniu. To, że oglądanie 
obrazu jest zawsze dynamiczne, nawet bardziej niż oglądanie filmu, ponie-

Jan Mioduszewski: analisis, action, result, performance w trakcie wystawy Firma, Galeria Biała, 2009, 
dzięki uprzejmości artysty

Od 2002 roku swoje prace realizujesz pod szyldem Fabryka Mebli i właśnie z tym 

projektem jesteś przede wszystkim kojarzony, jednak zanim na dobre zająłeś się 

„meblami”, malowałeś szaty, które zapożyczałeś z obrazów Watteau czy Botti-

cellego. Szaty odtwarzały gesty i pozy odzianych w nie postaci, ale miejsce po 

ich właścicielu było puste. Czy możesz opowiedzieć nam o tym osobliwym pro-

jekcie?

Szaty, o których wspominacie, kryją w sobie formalny problem kształtu obrazu. 
Pokazałem je na wystawie Nieobecność w Galerii Działań w 2000 roku. Zostały 
namalowane na podobraziach kształtowanych, to znaczy wycinanych zgodnie 
z rysunkiem – innymi słowy były to przedstawienia wyjęte z ram obrazu. Za-
interesowałem się tą kwestią na studiach w pracowni prof. Zbigniewa Gostom-
skiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsza praca, jaką wów-
czas zrealizowałem, była figurą niemożliwą znacznych rozmiarów, podobrazie 
zostało wycięte w płycie wiórowej.
W malarstwie problem kształtu obrazu jest interesującym punktem granicz-
nym – miejscem, gdzie obraz konfrontuje się z rzeźbą. W amerykańskiej histo-
rii sztuki zjawisko shaped canvas painting doskonale opisała Frances Colpitt. 
Zajmowali się nim z reguły malarze abstrakcyjni np. Frank Stella, Barnett New-
man czy Ronald Davis, którzy chcieli wykonać ruch w stronę przestrzeni. Chy-
ba nie miałem talentu malarza, który chce się zamykać w prostokącie płótna. 
Płaszczyzna kartki czy obrazu mi nie wystarczała. Bardziej interesowało mnie 
to, by obraz oderwać od płaszczyzny, by można go było sytuować. W gruncie 
rzeczy z prostokątem obrazu nie można za wiele zrobić. Jeśli powieszony jest 
tak, że nie odpowiada naszej orientacji przestrzennej pion–poziom, to wisi 
krzywo. Oczywiście można powiesić obraz do góry nogami jak Georg Baselitz, 
ale raczej nie wiesza się ich krzywo. Prosty zabieg, jakim jest wycięcie, czyni 
z obrazu przedmiot bardziej otwarty, wychodzący poza swoje ramy. Wycięte 
szaty dawały mi szerokie pole możliwości, na przykład mały rokokowy tużurek 
powiesiłem tak, jakby wypadał ze ściany z rozłożonymi rękami.
Wówczas, badając zagadnienie formy obrazu, zrobiłem różne inne rzeczy, przy 
okazji mebel. W ramach dyplomu (Remont Hotelu Bristol) nie pokazywałem 
żadnych strojów. Były tam za to wycinane kałuże, wycięta szafa, czyli repertuar 
przedmiotów był szeroki.

Z tego, co mówisz, wynika, że problem kształtu obrazu jest dla ciebie grą z gra-

nicami malarstwa – grą, w której przedstawienie staje się przedmiotem. Z dru-

giej strony z szaty, mebla czy ściany czynisz obraz. Czy nie jest to więc także gra 

z samą rzeczywistością, z naszym jej postrzeganiem?

Interesuje mnie taki punkt, o którym można powiedzieć, że nie przynależy 
w sposób łatwy ani tu, ani tam. Taki rodzaj iluzji, która odsłania samą sie-
bie – z jednej strony mruga okiem do widza, ale z drugiej strony czasami jest 
prawdziwsza niż rzeczywistość. Chodzi mi o nieuchwytność. O obraz, który 
nie wiadomo, czy bardziej kwestionuje rzeczywistość, czy malarstwo.
Jeżeli spojrzymy na moje prace jak na meble, to znika problem artystyczny. Dla 
kogoś, kto nie jest podejrzliwy wobec szafki, kiedy wchodzi do swojej kuchni, 
problem, którym się zajmuję, jest niewidoczny. Natomiast, jeżeli ktoś zaczyna 
być podejrzliwy wobec własnej szafki, to znaczy, że patrzy na rzeczywistość. 
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doświadczenia. Poświęcam część swojej  wypowiedzi boazerii, paprotce, krysz-
tałom i serwetce na komodzie… Nie zrobiłem natomiast żadnej pracy o macie 
słomianej w zagłówku łóżka, chociaż sam takową miałem.

Czym jest Fabryka Mebli?

Powstała w 2002 roku. Najpierw była tytułem wystawy, podczas której malo-
wałem szereg obrazów-mebli. Wtedy rzuciłem hasło „meblowania galerii” na 
miejsce aranżowania wystawy. Po tej pierwszej wystawie postanowiłem uży-
wać nazwy Fabryka Mebli jako swoistego znaku firmowego, który będzie opi-
sywał moją interdyscyplinarną twórczość. Ta nazwa obejmuje różne sprawy: 
malarstwo, robienie obiektów, instalacji z obrazów, został w to także włączony 
performance, czasami pojawiają się fotografie. Innymi słowy Fabryka Mebli 
stała się  pseudonimem, rodzajem tożsamości, którą stawiam obok swojego 
nazwiska. Postanowiłem pracować z tą tożsamością, obserwując współczesne 
zabiegi kształtowania marki. Doszedłem do wniosku, że tego rodzaju funkcjo-
nowanie w świecie sztuki, poprzez nazwę, może być łatwiejsze, bo nie pracuję 
tylko i wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Sama nazwa Fabryka Mebli zro-
dziła się intuicyjnie, miała być ironiczna wobec systemu produkcyjnego we 
współczesnej kulturze.

W twoim działaniu jest duża doza absurdu, w końcu w Fabryce Mebli wszystko 

oparte jest na działaniu na niby: jesteś niby-dyrektorem i zatrudniasz niby-ro-

botnika, który wytwarza niby-meble… 

Bycie malarzem samo w sobie jest trochę absurdalnym zajęciem. W gruncie 
rzeczy dość niefunkcjonalnym dzisiaj. Fotograf sesyjny czy modowy ma zlece-
nia. Malarz znalazł się w punkcie szczególnie oderwanym od zawodu. Jeszcze 
w XIX wieku malarstwo było zawodem, ponieważ miało naturalny kontakt 
ze zleceniodawcą: malowanie portretów, weduty etc. Pole rozważań malarstwa 
zajęło malarstwo awangardowe, które jest najbardziej dominującym tropem 
w sztuce współczesnej. Stąd paradoksalna nieprzydatność tego zajęcia. Ja ową 
nieprzydatność ubrałem w program, zakładając Fabrykę Mebli, i to ma sens, 
ponieważ bardzo przyjemnie jest być fabrykantem. A z drugiej strony robot-
nikiem.

Z definicji fabryki wynika kilka wątków, przede wszystkim chyba generowanie 

zysku?

Fabryka pracuje i truje (śmiech). W pewnym sensie nazwa Fabryka Mebli była 
gotowa do podjęcia pewnego rodzaju dyskusji z mechanizmami rynku sztuki. 
Muszę uczestniczyć w rynku sztuki, aby normalnie funkcjonować. W końcu 
moje obrazy są sprzedawane. Z drugiej strony dzięki Fabryce mogę mecha-
nizmy rynku obserwować i pokazywać. Fabryka Mebli jest swoistą metaforą. 
Może być odczytywana jako gest ironiczny wobec systemu produkcji w kul-
turze. Wobec kultury jako produktu. System produkcji bywa miałki. O wiele 
bardziej dotyczy to rynku muzycznego, kultury popularnej czy kina niż rynku 
sztuki, który jest stosunkowo wąską niszą i jednak celuje w gust wyrafinowany. 
Jednak rynek sztuki nie jest święty.   

waż odbywa się z różnych punktów widzenia i z różnych dystansów. Obraz 
najpierw ogląda się z daleka, potem podchodzi się bliżej, żeby obejrzeć pracę 
pędzla i materię obrazu, czasami z bliska pojawiają się szczegóły, które z daleka 
nie są widoczne. Tymi faktami można świadomie grać. Mnie jako widza za-
wsze ciekawiło to, by w obrazie znaleźć jakieś szczeliny, rodzaj jakiegoś mecha-
nizmu – tajnego przekazu, który nam wysłał ktoś z historii. Oglądając w muze-
ach dobrze zachowane obrazy malowane alla prima, niejednokrotnie miewam 
wrażenie, że malarz dopiero co odszedł od obrazu, że przed chwilą zniknął za 
rogiem. A przecież są to obrazy, które mają dwieście, trzysta lat. Pociągnięcia 
pędzla wyglądają jak świeże, malarstwo tak doskonale zapisuje ruch.

Kwestionując oczywistość rozróżnienia pomiędzy przedmiotem i przedsta-

wieniem, znajdujesz się w samym centrum doniosłych filozoficznych dyskusji. 

Z drugiej strony przedmiot, którego używasz do tego celu – poczciwa PRL-owska 

meblościanka – sprawia, że cała ta gra staje się bardzo zabawna. Skąd wzięła się 

twoja fascynacja tym specyficznej urody meblem?

Muszę zaprotestować w obliczu takiego zaszufladkowania, jakkolwiek absur-
dalnie brzmi to w tym kontekście (śmiech). Interesuje mnie mebel i przed-
mioty drewniane, ale bardzo różne. W ostatniej serii maluję meble fetysze, 
ikony XX-wiecznego dizajnu. Ale oczywiście meblościankę, mebel na wysoki 
połysk czy inne meble polskich fabryk tamtego czasu traktuję jako swego ro-
dzaju signum temporis. Jestem z generacji przełomu, w roku 1989 miałem 15 
lat i moje zainteresowanie kompletem Odra, meblami z Wyszkowa, zestawem 
młodzieżowym z Dolnośląskiej Fabryki Mebli służy opisaniu pokoleniowego 

Jan Mioduszewski: Przez 40 minut bez ruchu w Galerii Dapp, still performance, Postawy, 2004, dzięki 
uprzejmości artysty
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Gombrich. Dzięki moim zabiegom można spojrzeć na rzeczywistość pokoju 
jako na scenografię i co się z tym wiąże, odkryć w niej sensy malarskie. W mo-
ich instalacjach używam dużej ilości „przeszkadzajek”, czyli obiektów praw-
dziwych, z którymi moje obrazy-meble mogą się konfrontować, np. listewki, 
deski, skrzynki, fragmenty palet drewnianych, klocki drewniane, draperie itp.
W tej chwili pokazuję swoje prace w galerii Arsenał w Poznaniu (wystawa zbio-
rowa Miłość do tego, co naturalne). Podczas montażu, znalazłem dwie martwe 
muchy i przykleiłem je do elementów instalacji. Ten gest to gra z klasycznym 
motywem holenderskiego malarstwa iluzjonistycznego. W holenderskim ma-
larstwie motyw muchy, która przysiadła na licu obrazu, dublował i zarazem 
demaskował iluzję.  Malowano realistycznie bukiet pięknych kwiatów, na któ-
rych liściach widoczne są doskonale uchwycone krople wody, a do tego  hi-
perrealistyczną muchę, aby wyglądało to tak, jakby mucha usiadła na obrazie 
– zdarzenie dość niesympatyczne.
Więc kiedy udało mi się znaleźć  dwie martwe, zasuszone muchy, tym razem 
prawdziwe, to powstało doskonałe odniesienie do tego malarskiego mitu. 
O sprawach związanych z grami iluzji świetnie pisze warszawski historyk sztu-
ki Antoni Zięba w swojej książce Iluzja a realizm. Gra z widzem w malarstwie 
holenderskim. W mojej pracy próbuję nieco reinterpretować zapomniane ga-
tunki XVII-wiecznej sztuki holenderskiej.

Powiedziałeś kiedyś, że twoim marzeniem jest namalowanie przezroczystego 

mebla, bo człowiek jest skazany na przedmiot i ciebie to nie bawi. Jak dzisiaj na 

to patrzysz?

Przezroczysty mebel został już zrobiony przez Philippe’a Starcka, który zapro-

Jan Mioduszewski: Charles & Ray Eames D.A.R. by Furniture Factory, 2011, dzięki uprzejmości artysty

Jak więc funkcjonujesz w tej rzeczywistości?

Rynek jest półwidoczny. O rynku dyskutują 
galerzyści, specjaliści od rynku. Nie zwykło 
się o nim dyskutować, omawiając idee arty-
styczne. Nie sądzę, żeby było łatwo odbyć 
dyskusję z artystką lub artystą, o tym, czy 
jego idee są w jakiś sposób fabrykowane 
i zrobione wedle rynku. To jest temat prze-
milczany, o tym się nie rozmawia.

Czy sam fakt, że używasz nazwy „Fabryka” 

i pełnisz w niej wiele funkcji – od dyrektora 

do robotnika – pozwala demaskować mecha-

nizmy rynku?

W 2009 roku dla Galerii Białej przygotowałem wystawę Firma – zaaranżowa-
łem przestrzeń galeryjną jako firmę, namalowałem dwie sekretarki, infolinię, 
linię produkcyjną, dział transportu i spedycji, magazyn etc. Kupiłem wtedy 
kilka książek o marketingu. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć, na ile funk-
cjonowanie firm przypomina działanie w świecie sztuki, na ile da się zabiegi 
marketingowe przykładać do tego, co dzieje się w sztuce. Na poziomie języka 
wydaje się, że te dwie sfery do siebie częściowo przylegają. W obu mówi się 
przecież o produkcie, strategii czy produkowaniu wiedzy. Język marketingu 
daleki jest oczywiście od języka teorii sztuki, jednak interesujący jest sposób, 
w jaki czasem się w nim pojawia. Pojawia się migotliwie: mamy frazę jak z pod-
ręcznika marketingu  natychmiast  kontrapunktowaną  frazą poetycką, me-
taforą lub jakimś kontrsystemowym hasłem. Wertując książki o marketingu, 
znalazłem zupełnie niesamowitą pozycję: Marka 5 zmysłów. Napisał to Martin 
Lindstrom. Mówi ona o tym, że marki, które zdobędą rynek, będą markami 
odnoszącymi się nie tylko do wzroku, ale również do słuchu, dotyku, węchu 
i smaku. Logo dźwiękowe jest sprawą znaną. Identyfikacja marki poprzez za-
pach jest już większą nowością. Czy to nie jest sztuka sama w sobie? (śmiech)

Powróćmy do produktów twojej Fabryki. Obrazy-meble często tworzone są z my-

ślą o konkretnej przestrzeni. W cyklu Mebel z wizytą zaaranżowałeś gabinet 

Rektora warszawskiej ASP oraz pokój swojego dziadka. Zdarzyło ci się nawet 

wystawić swoje obrazy-meble pod osiedlowy śmietnik. Takie działania wymaga-

ją prowadzenia dialogu z przestrzenią zastaną. Na czym on polega?

Zestawiam werystyczne malarstwo z realnością przestrzeni. Te realizacje, 
o których wspominacie, były wyjściem z galerii, dla obrazu-mebla gabinet czy 
mieszkanie to przestrzeń idealna i naturalna. Zachodzi wówczas  specyficzne 
iskrzenie pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co jest reprezentacją. Stawiam 
swoje obrazy-meble, czy to będzie etażerka, fotel czy komoda w codziennej 
scenografii mieszkania, obok prawdziwej wersalki i lampy z abażurem – cho-
dzi mi o pokazanie bliskości pomiędzy tym, co namalowane, a rzeczywistością, 
to z kolei pozwala na odczytywanie rzeczywistości jako namalowanej. O po-
dobnym problemie, to znaczy o tym, jak bardzo realny pejzaż widzimy poprzez 
jego reprezentację, setki obrazów, które znamy, pisze w Sztuce i złudzeniu E. H. 

fabryka Mebli 
jest swoistą 
Metaforą. Może 
być odczytywana 
jako gest 
ironiczny wobec 
systeMu produkcji 
w kulturze. wobec 
kultury jako 
produktu.
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są też rodzajem gry w chowanego. Używam siebie obok swoich prac, instalacji, 
obrazów, włączam siebie w pewną całość. Ta próba dołączenia performance’ów 
do poczynań malarskich jest dla mnie ważna. 
Interesuje mnie taki prosty eksperyment psychologiczny, czy kiedy schowam 
się w galerii, będę elementem ekspozycji, będę leżał nieruchomo w kostiumie 
i ktoś wejdzie do takiej sali, to czy będzie czuł emanację psychiczną, fakt, że 
ktoś jest w tym wnętrzu, i jak to wpłynie na jego postrzeganie całości. Pociąga-
jące jest móc podejrzeć reakcję widzów na swoje prace. Trochę takich reakcji 
zebrałem. Kiedyś używałem maski zasłaniającej twarz, byłem dosyć wstydli-
wym performerem. Dopiero stopniowo doszedłem do tego, by wystąpić z od-
słoniętą twarzą, to jest bardzo trudne.

Używając iluzji, inscenizujesz alternatywne rzeczywistości, które paradoksal-

nie wywołują efekt hiperrzeczywistości. Pewien człowiek podczas twojej wysta-

wy tak wczuł się w atmosferę, że zaczął grać na galeryjnym fortepianie. Wczuli 

się także niektórzy prażanie podczas Ściany, choć z tego, co wiem, było to mniej 

wyszukane…

Istnieje doskonała anegdota o iluzji doskonałej pokazująca reakcje i zachowania 
ludzi z nią skonfrontowanych. Na obrazie Kobieta w oknie Rembrandt namalo-
wał swoją gadatliwą służącą, w ramie okna, z którego zwykła była rozmawiać 
z ludźmi. Następnie wstawił ten obraz w rzeczywiste okno. Wiele osób przecho-
dzących zagadywało do wizerunku i dziwiło się, kiedy służąca nie odpowiadała. 
Tego typu anegdoty mają szansę reprodukować się przy okazji moich prac.
Natomiast hiperrzeczywistość to jest ciekawe określenie. Kiedy chcemy na-
malować trompe l’oeil, np. deskę, to jej iluzyjność warunkuje nasza technika. 
Istnieje taki moment, gdy malujesz, kiedy się zastanawiasz, ile jeszcze szcze-
gółów trzeba dodać, żeby to było wystarczająco iluzyjne. Ta granica może być 
przesuwana aż do absurdu, ale  natychmiast pojawia się pytanie, po co to robić, 
czy z pewnej odległości efektu iluzji nie wywołuje deska namalowana bardziej 
szkicowo. Po drodze pojawia się kwestia, że każdy obraz naturalistyczny za-
wiera ogromną ilość spojrzeń na jeden przedmiot. Tego nie ma w fotografii, 
bo ona jest zapisem momentu w świetle. A podczas malowania każdy element 
musi zostać zobaczony, przemyślany jako zasadny lub nie w przedstawieniu, 
które tworzymy i skonstruowany za pomocą środków malarskich – do tego 
właśnie pasuje mi określenie hiperrzeczywistość, bo ona jest hiper w tym sen-
sie, że każdy szczegół przechodzi przez oko i przez decyzję.

A co dalej z Fabryką Mebli? Jakie masz plany?

Kombinat… dalsze przyczynianie się do wzrostu PKB i spadku bezrobocia. 
(śmiech)

Jan Mioduszewski  (1974)

malarz, używa pseudonimu Fabryka Mebli, autor obrazów-mebli, obiektów malarskich, instalacji, foto-

grafii, „still-performances” oraz interwencji w przestrzeni publicznej. Współpracuje z prof. Jackiem Dy-

rzyńskim w ramach Pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych na warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Jest związany z galerią lokal30.

jektował przezroczyste krzesło z pleksiglasu à la Ludwik XVI. Nazwał je Louis 
gohst chair. Człowiek jest skazany na przedmiot, owszem, to prawda. Czło-
wiek jest również wielkim twórcą przedmiotów, bez których nie potrafiłby żyć.  
Moje działania są jakąś próbą wyrywania się ku metafizyce, ale tamta wypo-
wiedź była nieznośnie eremicka. (śmiech)

Wtedy też przyznałeś się, że nie lubisz mebli.

Czasem trzeba trochę prowokować. Od tego czasu zdążyłem je polubić. Zdąży-
łem się przywiązać do swojego tematu. Ostatnie dwa lata to jest dla mnie czas 
zainteresowania dizajnem. Ponieważ portretuję przedmioty, zaczęli mnie inte-
resować ci, którzy te przedmioty kreują. W ogóle kwestia wyszukanego mebla 
jako obiektu pożądania jest niezwykle ciekawa. To jest przecież jednocześnie 
przedmiot i naddatek. Nie tylko funkcja, ale również styl, moda, odczucia, ja-
kie gwarantuje mebel użytkownikowi. Odczucie elitarności w wypadku mebli 
o krótkich seriach. Odczucie bycia nowoczesnym itd. Maluję portrety mebli 
Ritvelda, Breuera, Hoffmanna czy Eamesów. A prawem portrecisty jest inter-
pretować, uwypuklać, dodawać albo odejmować, zmieniać i chwytać nie tylko 
proste podobieństwo, ale również istotę.

Porozmawiajmy o twoich nieruchomych performance’ach, chyba najbardziej 

spektakularna była Ściana, kiedy przez 10 godzin stałeś na warszawskiej Pradze 

w kostiumie imitującym ścianę, która była za tobą. Jaki ma to związek z Fabryką 

Mebli, czy to jest tak, że stajesz się częścią swojej instalacji?

Zrobiłem szereg takich performance’ów, na przykład kiedyś leżałem w galerii 
w kostiumie jak mumia na łóżku we wzór słoja sosnowego; jak zobaczył tę 
pracę Karol Radziszewski, to powiedział, że panuje tu śmiertelna atmosfera. 
(śmiech)
Z kolei Ściana to był gest wobec Pragi. Performance miał miejsce podczas festi-
walu Sąsiedzi dla sąsiadów w 2003 roku. Dominowało wówczas takie misyjne 
podejście, idea bratania się z mieszkańcami, a z drugiej strony było to także 
kolonizowanie tej rzeczywistości, która może niekoniecznie chciała otwierać 
się na sztukę. Wydawało mi się, że obok działań wciągających mieszkańców: 
sztuki w sklepie, którą namiętnie uprawiali Francuzi, moja Ściana będzie ge-
stem zerowym.

Sam stałeś się tu iluzją, którą wytwarzasz w obrazach-meblach, czy nie był to 

gest na granicy szaleństwa?

Czy to jest szaleństwo, to nie wiem, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko 
przez artystów z lat 70. Nieśmiałość wywołują takie postawy jak Chrisa Bur-
dena, który w nowojorskiej galerii zamknął się na trzy doby w stalowej szafce, 
cały skulony. Ściana był oczywiście wysiłkiem, ale warto pamiętać o tym, co 
się zdarzyło w latach 70.

Kiedyś powiedziałeś, że twoje nieruchome performance to odpowiedź na dzia-

łania sztuki krytycznej, która najogólniej mówiąc, dążyła do upodmiotowienia 

ciała, ty natomiast w ogóle anihilujesz podmiot.

Mam skłonność do teoretyzowania i to był taki kontrapunkt, ale moje działania 
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dobrze opracowane wystawy, na których zesta-
wIa sIę obok sIebIe różne postawy I dośwIadcze-
nIa, są cIągle sIlnIejsze nIż popularne obecnIe 
duże wydarzenIa festIwalowo-targowe, które 
przyblIżają temat szerokIej publIcznoścI, ale tak 
naprawdę brakuje w nIch wyraźnych komunIka-
tów, pogłębIonej refleksjI – mówI kurator wysta-
wy projekty wybrane romuald demIdenko w roz-
mowIe z magdaleną zIębą

eksperymenty kuratorskIe
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Wystawa, fot. Karolina Spiak

Wystawa, na pierwszym planie praca Alicji Bielawskiej i instalacja Oskara Zięty, fot. Karolina Spiak

Wystawa, którą przygotowałeś na początku roku w BWA Zielona Góra, była 

szczególnym rodzajem metaekspozycji, poruszającej problem projektowania 

jako aktu fizycznego, którego efektem jest materialny obiekt, zaprezentowany 

w galerii. 

Ta wystawa to był sposób na opracowanie bardzo ciekawej wystawy o projek-
towaniu w bardzo ograniczonym budżecie. Sam sposób pracy nad tym projek-
tem był zresztą interesujący, bo miałem raczej więcej związanych z nim wąt-
pliwości niż satysfakcji. Pracowałem wieczorami i w nocy, po powrocie z biura 
projektu innej wystawy, nad którą pracuję na co dzień. Chciałem podsumo-
wania moich refleksji na temat projektowania. Może opowiem krótko, jak się 
w moim przypadku zaczęła ta fascynacja obiektem i przestrzenią. Chyba przez 
dłuższy czas uznawałem, że budynki, mieszkania i w ogóle całe środowisko 
stworzone przez człowieka powinno być totalnie przemyślane i uporządkowa-
ne, czy może raczej zaprojektowane.
Wydawało mi się oczywiste, że należy się zastanawiać nad tym, jak wygląda 
i funkcjonuje to miejsce, gdzie mieszkamy i pracujemy. Na pewno wynika 
to też ze zniecierpliwienia, że ludzie nie za bardzo dbają o przestrzeń wo-
kół siebie, że nie interesuje ich kto projektuje budynki i meble, a przecież 
zawsze jest w nich jakaś historia. Studia i różne wyjazdy były dla mnie 
czasem nauki patrzenia na architekturę. Starałem się zawsze dużo oglądać. 
Szczególnie Berlin ukształtował moje podejście do architektury i tego, jakie 
to jest ważne. Tam zobaczyłem właściwie wszystko, co do tej pory uznaję 
za najciekawsze: Neue Nationalgalerie i krzesła Barcelona Miesa van der 
Rohe, który zaprojektował ten niesamowity budynek. Rotterdam był dla 
mnie istotnym punktem odniesienia, Rem Koolhaas i dekonstruktywizm. 
To były chyba lata takiej głębszej refleksji i konfrontacji. Zacząłem emocjo-
nalnie podchodzić do tego tematu. Oglądałem naprawdę złe i dobre prze-
strzenie i to prawdopodobnie spowodowało, że zacząłem się tym naprawdę 
interesować. 

Sądzisz, że istnieje jakaś definicja dobrej i złej przestrzeni? 

Dobra przestrzeń to nie tylko architektura i jej funkcjonalność, ale też komu-
nikaty, które docierają do użytkownika. To on w niej jest ważny, jest podmio-
tem, wokół którego rozgrywa się akcja. Zła przestrzeń nie uwzględnia tych 
komunikatów, jest autonomiczna. Myślę, że można analizować przestrzenie, 
używając takich kategorii. Bardzo precyzyjnie wymienia je Jan Gehl w swoich 
tekstach. On też zresztą pracował nad nowymi planami rozwoju miast takich 
jak Kopenhaga, Christchurch czy Sydney. Jest też dużo przykładów całych 
kwartałów miast, które w wyniku wieloletnich starań okazują się totalną prze-
strzenią publiczną, jak obecnie Bogota.

W Projektach wybranych nie chodziło chyba o kwestię usytuowania projek-

tantów i artystów na przeciwnych biegunach osi zwanej kreacją i jej udziałem 

w zmieniającej się rzeczywistości, a raczej o wybranie interesujących realizacji, 

wyłonionych spośród wielu innych i zaprezentowanie ich w budynku zaprojek-

towanym przez Zygmunta Wyczałkowskiego. Architektura galerii została, po-

przez włączenie jej w narrację, wciągnięta do wystawy jako kolejny „obiekt”. 

Wystawa miała być próbą wskrzeszenia historycznego ducha tego miejsca czy 

raczej miała zwrócić uwagę na jego projektową niedoskonałość?

Wystawa miała spełniać różne funkcje. W tym sensie miała być tymczasową 
przestrzenią. Oczywiście, jak w przypadku każdej innej wystawy, jej zadaniem 
było spojrzenie na problem z różnych perspektyw, porównanie ze sobą róż-
nych podejść. Tematem stał się też po części budynek galerii, bo jak się okazu-
je, za reprezentatywną fasadą kryje się przestrzeń zmodyfikowana, inna od tej, 
która funkcjonowała na początku. Wcześniej pojawiały się próby zwrócenia na 
tę architekturę uwagi. Szczególnie udana miała miejsce przy okazji wystawy 
Prym w 2004, którą robiła Fundacja Galerii Foksal. Budynek powstał w latach 
60. w tradycyjnej, nienaruszonej w czasie wojny zabudowie miasta. Wszyst-
kie lata aktywnego eksploatowania tego miejsca mają też swoje konsekwencje 
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Replika biurka Katarzyny Przezwańskiej, fot. Karolina Spiak



18 notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia 19notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia

szerokiej publiczności, ale tak naprawdę 
brakuje w nich wyraźnych komunikatów, 
jakiejś pogłębionej refleksji. Oczywiście jest 
to odpowiedź na rosnące potrzeby pewnej 
zmiany i konieczność podjęcia działań. 
Wszystko się zmienia i wydaje się, że pro-
cesy zachodzą w Polsce z pewnym opóź-
nieniem. To zabawne, ale ciągle to jednak 
sztuka generuje powstawanie działań inter-
dyscyplinarnych, powstających na przecię-
ciu różnych postaw.

Prawdopodobnie każdy artysta, chociaż za-

zwyczaj ukrywa się pod słowami oraz inter-

pretacjami ograniczającymi jego pracę do 

osobistego lub lokalnego spektrum, chciałby 

gdzieś tam w głębi, aby jego aktywność spot-

kała się z szerszym oddźwiękiem. I nie chodzi tutaj o megalomanię ani też o chęć 

rozpowszechniania nowoczesnej, innowacyjnej myśli w globalnej wiosce, ale 

o uczciwą potrzebę wywarcia wpływu na wciąż zmieniającą się rzeczywistość. 

Jak sądzisz, w jaki sposób należałoby tę postawę odnieść do artystów i projek-

tantów?

Wielu projektantów pracuje dziś jak artyści, a instytucje, szczególnie muzea, 
zapraszają ich do współpracy i zamawiają u nich specjalne projekty, pozo-
stające na dłużej, będące niejako aranżacją przestrzenną. Można mieć nawet 
wrażenie, że role się odwracają, bo zdarza się, że to artyści projektują wypo-
sażenie wnętrz lub nawet reprodukowalne serie obiektów użytkowych. Ale 
nie należy generalizować i mówić, że taka czy inna jest teraz tendencja. Tak 
też było wcześniej, może nawet w większym stopniu. Świetnym przykładem 
są akademie kształcące zarówno artystów, jak i projektantów. Przecież było 
przynajmniej parę takich szkół, które skupiały interdyscyplinarne środowiska, 
a filozofia, sztuka i technika stapiały się ze sobą. Jedyna różnica polega pewnie 
na tym, że to, co wcześniej było nowe, dziś staje się standardem, a ignorancją 
jest niekorzystanie z tych doświadczeń.

No dobrze, czyli projektowanie może być elementem każdego działania, rów-

nież tego poza sztuką. Projektowanie nowej przyszłości było jedną z domen 

modernizmu. Czy sądzisz, że w pracach młodych artystów zaistniało gdzieś to 

nawiązanie do utopijnego myślenia o roli sztuki w społeczeństwie? 

Wiem, że wybór prac na wystawę mógł w dość wyraźny sposób budzić skoja-
rzenia z pewnym okresem historycznym, ale my raczej chcieliśmy uchwycić 
pewne tendencje, które zarówno wtedy, jak i teraz mogą być aktualne. 

Modernizm w konfrontacji ze współczesnymi realiami przedstawia w sugestyw-

ny sposób Michaela Schweiger w wideo Miasto jutra – rewizyta (2005). 

Tak, jedną z prac na wystawie jest film o berlińskiej dzielnicy Hansaviertel. 
W 1957 roku odbyła się tam międzynarodowa wystawa architektury Interbau, 

dobra przestrzeń 
to nie tylko 
architektura i jej 
funkcjonalność, 
ale też koMunikaty, 
które docierają 
do użytkownika. 
zła przestrzeń nie 
uwzględnia tych 
koMunikatów, jest 
autonoMiczna

przestrzenne. W miarę upływu czasu architektura, zrealizowana szybko i przy 
użyciu niekoniecznie dobrych materiałów, wykazała wiele nieprawidłowości 
projektowych. Ogromne i nieszczelne okna w dużej galerii w ciągu tych lat 
były regularnie zamurowywane, aż wnętrze głównej galerii zmieniło się w coś 
na kształt white cube. Brakowało wystarczającej przestrzeni w magazynie, 
a malutkie okna w biurach na piętrze nie dostarczały dostatecznej ilości świat-
ła. To był punkt wyjścia do myślenia o tej wystawie. Wiele budynków z tego 
czasu było świetnie zaprojektowanych, ale fatalnie zrealizowanych. Oddziele-
nie procesu produkcyjnego od projektowego, o czym wspomniałem wcześniej, 
skutkuje więc niepowodzeniem projektu i to jest z wielu powodów ciekawe. 
Projektowanie jest coraz częściej pracą zespołową, a jego efekt zależy od za-
angażowania i dobrej komunikacji wszystkich stron. Dla mnie wystawa w tym 
miejscu była rodzajem kontynuacji pracy. Tutaj, na piątym roku studiów, od-
byłem roczny staż, zaraz po powrocie ze stypendium w Rotterdamie.

Na wystawie można było zobaczyć prace projektantów i artystów. Przenikanie 

się tych dwóch obszarów aktywności, de facto artystycznej, nie okazało się jed-

nak, jak można by się spodziewać, paradoksem, ale uzasadnioną zasadą. My-

ślisz, że design może być postrzegany jako swego rodzaju „techniczny” rozdział 

sztuki?

Design to jest coś niepodlegającego tym wszystkim podziałom. Utożsamia 
się całkiem błędnie, że jak coś jest nowe i ładnie zapakowane, to wtedy jest 
zaprojektowane. To jest najgorsze, bo ludzie utożsamiają design ze sklepami 
meblowymi, ale w ogóle nie rozglądają się wokół siebie. Z drugiej strony, pro-
jektowanie to też nie jest żadna gałąź sztuki. Wcześniej chyba tak myślałem, bo 
te dwa obszary funkcjonowały obok siebie, a nawet były zintegrowane, ale to 
nie są dyscypliny o równoważnym potencjale. Sztuka to taka przestrzeń bar-
dziej „sakralna”, eksplorowanie wszystkich możliwych wariantów, bezkompro-
misowych działań, niekoniecznie materialnych, tzn. nieprowadzących zawsze 
do jakiegoś konkretnego efektu. W przeciwieństwie do projektowania, które 
jest działaniem celowym, związanym fizycznie z człowiekiem, interaktywność. 
I w tym przypadku jest to pole doświadczeń i poznania, uwzględniające na 
każdym etapie jakieś ustępstwa. To, co jest wspólne, to kontakt z odbiorcą, 
ale w innym sensie. Oczywiście już długo są prowadzone takie eksperymenty 
„projektowe” w przestrzeni galerii czy muzeów, zarezerwowane dla bardziej 
klasycznej sztuki. Może takie zestawienia działają odświeżająco i w mniej lub 
bardziej wyrafinowany sposób mogą coś przekazywać. Teraz jest na pewno 
więcej artystów i projektantów, a przez to więcej postaw. Dodatkowo te wy-
stawy jeżdżą po kraju albo pojedyncze obiekty są pokazywane na różnych wy-
stawach, co daje nowe efekty. Jest jednak ryzyko, że projekty powstałe z myślą 
o konkretnym przeznaczeniu i miejscu mogą stracić swój pierwotny kontekst, 
jeśli się o to nie dba. Jeśli uznamy, że projektowanie jest związane bezpośred-
nio z odbiorcą, to sztuka w tym wypadku kieruje uwagę na tożsamość nadaw-
cy. Problemem może być powtarzalność tych działań albo ich luźny związek 
z miejscem, tożsamością. Dobrze opracowane wystawy, na których zestawia 
się obok siebie różne postawy i doświadczenia, są ciągle silniejsze niż popu-
larne obecnie duże wydarzenia festiwalowo-targowe, które przybliżają temat 
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Ważny jest właśnie ten indywidualny gest, chociaż może to brzmi idealistycz-
nie, sam proces i różne jego efekty. Co do wyboru prac na wystawę i realizowa-
nia koncepcji, interesowały mnie różne efemeryczne zjawiska, które powstają 
na przecięciu klasycznej sztuki i projektowania, a sama wystawa, jako osta-
teczny efekt tych poszukiwań, nie miała wyglądać tak od samego początku, 
więc to był ciągły proces testowania moich doświadczeń podczas rozmów z ar-
tystami i innymi kuratorami. Po pierwsze wiedziałem, że chcę połączyć arty-
stów i projektantów w jednej konkretnej przestrzeni. Celowo zestawiłem prace 
klasyków: Henryka Stażewskiego i Kajetana Sosnowskiego z pracami artystów 
i projektantów tworzących obecnie, żeby poszerzyć kontekst. Przede wszyst-
kim ich eksperymenty były dobrym tłem dla wystawy, takim głosem histo-
rii. Sami oni nie byli co prawda projektantami, ale ich działania dziś mogłyby 
być uznane za próby pracy z przestrzenią, jakie dziś podejmują projektanci. 
Chciałem, żeby pozostałe prace powstały specjalnie lub były dopasowane do 
tego miejsca. To była rzeczywiście jedna z koncepcji tej wystawy. Jak można 
się domyślić, design jako zjawisko trochę się już skończyło. Chcieliśmy mówić 
o projektowaniu jak o wkładaniu wysiłku w tworzenie rzeczy i idei, w ogóle. 
Skoro tak wiele tworzy się teraz projektów i tyle osób w nich uczestniczy, dla-
czego nie mielibyśmy się nad tym zastanowić. W tej wystawie interesujący był 
właśnie proces pracy i jej efekty. Świetnym dopełnieniem wystawy był tekst 
Borisa Groysa, który znalazł się w katalogu towarzyszącym naszej wystawie, 
Loneliness of the Projects. Artyści dziś bardzo często projektują swoje prace, 
a ich wykonanie zlecają innym. Taka metoda przybliża pracę artysty do pracy 
projektanta, którego wkład koncepcyjny jest oddzielony od procesu wykonaw-
czego. Inni z kolei na nowo eksplorują granice pracy wytwarzanej własnoręcz-
nie. To podnosi kwestię aktualności naszej pracy, jej oryginalności.

Projekty – wybrane spośród wielu czy jedyne i niepowtarzalne?

Wybrałem dziesięć projektów, z czego każdy był na swój sposób szczególny. 
Tytuł wystawy odnosi się zarówno do systemu naszej pracy, wyboru pewnych 
elementów, konsekwencji całego procesu, ale także do efektu, czyli etapu pro-
dukcji i zaprezentowania ich publicznie. W tekście Borisa Groysa jest mowa 
o pracy w skupieniu i ciszy. Ludzie pracujący nad czymś w izolacji, w odsepa-
rowaniu od reszty świata (tytułowej samotności) to w większości matematycy, 
artyści, pisarze czy kuratorzy. Mają swoją wolność i wynikającą z tego faktu 
przyjemność. Każdy projekt jest jednak obarczony pewnym etapem finalnym, 
deadline jest momentem zakończenia eksperymentu i konfrontacją z innymi 
ludźmi, z ich oceną czy reakcją. Temat wystawy był po prostu zbyt obszer-
ny, żeby opowiedzieć o wszystkim, chociaż ja chciałem wszystko. Zaprosiłem 
więc do pomocy kuratorów Kasię Roj i Marcina Szczelinę, socjolożkę Monikę 
Rosińską i architektkę Malwinę Witkowską. W ten sposób powstał program 
wydarzeń towarzyszących i publikacja, pięknie zaprojektowana przez Moon-
madness (Dagny Nowak i Daniela Szweda). Przed oddaniem książki do dru-
ku zadzwonił do nas dyrektor BWA, Wojciech Kozłowski, z prośbą, żebyśmy 
nie zapomnieli dopisać do kolofonu nazwiska architekta budynku, Zygmunta 
Wyczałkowskiego. I w ten sposób, tak oficjalnie, budynek stał się projektem 
integralnym z wystawą.

a w jej ramach powstał ten kompleks prawie 50 budynków. To osiedle powstało 
na dość zwartym obszarze w samym sercu miasta, obrosło wspaniałą ziele-
nią. To jest jeden z najlepszych przykładów ciągle funkcjonującego osiedla. 
To chyba jedno z moich ulubionych miejsc w Berlinie. Możesz tam podziwiać 
budynki autorstwa największych klasyków – mieszkania z wielkimi oknami, 
a pod nimi kawiarnie, biblioteka, teatr. To wcale nie jest utopijne.

Sądzisz, że projektanci dążą do wprowadzenia pewnej zmiany? Wydaje mi się, 

że jest to tylko otoczka, a projektanci coraz częściej przedkładają własną osobo-

wość twórczą ponad funkcjonalność.

W tym miejscu moglibyśmy zadać sobie pytanie, co właściwie oznacza dziś 
funkcjonalność. Do niedawna wydawało się, że chodzi o gotowe rozwiązania. 
Kupujesz parasol, łatwo się rozkłada, jest trwały i co dalej? Projektowanie to 
nie tylko udoskonalanie różnych rzeczy, ale też przełamywanie różnych para-
dygmatów. Myślę, że projektanci trochę za szybko zostali zaliczeni do pewnego 
gatunku, który myśli w określony sposób. To już jest nieaktualne. Poza tym nie 
jest dobrze, jeśli od projektanta wymaga się tylko rzemieślniczego podejścia, 
istotny jest indywidualny wkład. Często mam kontakt z projektantami, którzy 
są naprawdę nastawieni na komunikację i szukanie nowych rozwiązań. To bar-
dzo inspirujące.

W przypadku realizacji pokazanych na wystawie ważny był ich aspekt anty-

funkcjonalny. Na wystawie zestawiłeś prace Stażewskiego z pracami młodych 

artystów i projektantów. Czym zatem różni się projektowanie w sztuce od pro-

jektowania obiektów nadających się do codziennego użytku, jeśli użytkowość 

schodzi w nim na dalszy plan?

Budynek Oscara Niemeyera w Hansaviertel (Berlin), marzec 2011, fot. Romuald Demidenko
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Projekty wybrane to tytuł wystawy, która odbyła się w dniach 4–27 lutego 2011 w BWA Zielona Góra. 

Wzięli w niej udział artyści i projektanci: Alicja Bielawska, Daniel Malone, Bartosz Mucha, Franciszek Or-

łowski, Katarzyna Przezwańska, Michaela Schweiger, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Oskar Zięta. 

Wystawie towarzyszyła publikacja, kilkuczęściowy katalog zawierający teksty Borisa Groysa, Wojciecha 

Kozłowskiego, Katarzyny Roj, Marcina Szczeliny i kuratora wystawy oraz artystów. Zaprojektowany 

przez Moonmadness (Dagny Nowak & Daniel Szwed), ilustrowany rysunkami Annemarie van den Berg.

projektywybrane.tumblr.com

A jak projektowanie odbywało się w prak-

tyce kuratorskiej? Patrzysz na to jak na za-

mknięty proces?

Od razu powiem, że nie mam aż tak wielu 
doświadczeń kuratorskich, żeby mówić, jak 
to wygląda w ogóle, więc odpowiem intui-
cyjnie. To idealna sytuacja dla projektu, jeśli 
można do niego wrócić i kontynuować go, 
modyfikować. Wielu kuratorów kontynuuje 
swoje poszukiwania. Praca kuratorska łączy 
w sobie podejmowanie bardzo różnych de-
cyzji i szybkich działań, nie zawsze takich, 

które okazują się słuszne. I myślę, że z różnymi projektami jest podobnie. Po-
równam to do wspomnianego budynku galerii. Został zrealizowany w połowie 
lat 60. i od tego czasu przeszedł kilka znaczących remontów, jak zapewne więk-
szość obiektów z tego czasu. Można sobie wyobrazić, że coś się w nim jeszcze 
zmieni. Chciałem, żeby w przypadku tej wystawy proces był nieskończenie ot-
warty do samego końca. To mnie fascynuje. I tak właśnie to w sumie wygląda-
ło. Mam wrażenie, że otworzyliśmy wystawę nie jako finał, lecz raczej byliśmy 
po prostu na jakimś etapie przygotowań. Nie traktuję tego jak zestaw goto-
wych rozwiązań. Gdybyśmy pracowali dłużej, wszystko wyglądałoby pewnie 
jeszcze inaczej. Aranżacja wystawy zmieniała się kilka razy w dniu otwarcia. 
Nazajutrz zrobiliśmy dzień otwarty z artystami i publicznością, a potem jesz-
cze kilka wydarzeń towarzyszących. To przypominało otwarte studio. Dopiero 
wtedy koncepcje mogły zostać zrealizowane w przestrzeni, skonsumowane 
przez ludzi. Wystawa to żywa materia, bo możesz rozmawiać z różnymi ludź-
mi, którzy przychodzą i zawsze coś nowego zauważają. Od widza też zależy, co 
zrobi z wystawą. To jest taki feedback, na który można od razu odpowiedzieć. 
Otrzymałem w ten sposób kilka ważnych uwag. Oczywiście wiadomo, że nie 
da się wszystkiego kontrolować i sprawić, żeby wszyscy, którzy przychodzą, 
byli zadowoleni. Szczególnie przykrą informacją było to, że po wystawie jedna 
z prac została doszczętnie zniszczona przez firmę transportową. Ten wypa-
dek był takim dosłownym dowodem kruchości rzeczy. W ogóle wszystko, co 
nas otacza, jest niedoskonałe, ale to nie jest tak, że nie mamy na to wpływu. 
W pewnym sensie wszyscy projektujemy jakiś fragment rzeczywistości.

MAGdALeNA ZIęBA (1985)

historyczka sztuki i filolog. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycz-

nych na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Zajmuje się krytyką sztuki i organizacją wystaw.

ROMUALd deMIdeNKO (1985) 

studiował historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocław-

skiego oraz studia kulturowe w Erasmus School of History, Culture and Communication na Uniwersyte-

cie w Rotterdamie (stypendysta LLP). Jest kuratorem projektów związanych z wystawiennictwem oraz 

architekturą. Był stażystą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz BWA Zielona Góra. Publiko-

wał m.in. w magazynach K MAG oraz Domus. 

chciałeM, żeby 
w przypadku tej 
wystawy proces 
był nieskończenie 
otwarty do saMego 
końca. to Mnie 
fascynuje

Henryk Stażewski, Kompozycja barwna 20-1969, relief, płyta pilśniowa, akryl, 60x60, 1969, 
fot. Tomasz Daiksler, Muzeum Ziemi Lubuskiej
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jej prace są dowodem wrażlIwoścI na zjawIska 
społeczne, mImo że nIe powstają jako sztuka 
zaangażowana, komentująca, krytyczna. tworzy, 
wykorzystując najprostsze materIały: słomę, 
sznurek, obIekty znalezIone. jest wymIenIana za 
granIcą wśród najcIekawszych artystów jej po-
kolenIa, w polsce nIeczęsto mIała okazję wysta-
wIać. z artystką agnIeszką kalInowską, tuż przed 
otwarcIem jej wystawy Wygasłe neony, rozmawIa-
ją arek gruszczyńskI I bogna śwIątkowska

praktykI artystyczne

lu—  dzie
„nikt”

koMent—
ują

świat
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sy, ale jeśli chodzi o medialny przekaz, to grupy stojące najniżej w hierarchii... 
Niewiele się o nich pisze czy mówi, bo są one najmniej interesujące dla ludzi, 
którzy rozdają karty, a jeśli już się o nich wspomina, to informacje o nich poda-
wane są jednowymiarowo. Dlatego w moich pracach ci ludzie sami przekazują 
nam wiedzę o sobie, sami o sobie opowiadają. Mają możliwość zaprezentowa-
nia czegoś więcej niż tylko suchych faktów.
W Nowym Jorku zrobiłam taki projekt z doormenami pracującymi w luk-
susowych budynkach przy Central Parku. Nie są tylko odźwiernymi, zajmują 
się właściwie wszystkim. Na przykład podawaniem pogody – jeśli zadzwoni ktoś 
z góry, jeden z lokatorów, oni informują, jaka jest pogoda na dole. Są na każde 
skinienie. Prawie każde... Dostarczają pocztę, zajmują się ochroną, oczywiście ot-
wierają drzwi, ale tak naprawdę są ludźmi, którzy wiedzą wszystko o wszystkich 
lokatorach, nawet najintymniejsze rzeczy. Są wnikliwymi obserwatorami ludzi.
Nikt w Stanach nie wierzył, że uda mi się do nich dotrzeć i wydobyć jakieś 
informacje. Oczywiście konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale wia-
domo, że gdyby doorman podał kogoś do sądu za ograniczanie jego swobody 
obywatelskiej, bo zakazuje udzielania wypowiedzi, to z pewnością straciłby 

Agnieszka Kalinowska, Zabezpieczenie, I, 2008, 30 cm x 25 cm x 130 cm; szary papierowy sznurek,  
fot. Alistar Overbruck, dzięki uprzejmości Galerii nachst St. Stephan, Wiedeń

Gdyby dziś pokazywać twoją pracę Jeszcze trochę, miałaby ona dużo bardziej 

polityczny wymiar niż wtedy, gdy powstała, czyli 13 lat temu...

W Polsce pytają mnie tylko o tę pracę. Kiedy przygotowywałam swój katalog 
do wystawy w Zamku Ujazdowskim, to specjalnie w nim jej nie umieściłam.

Ale dlaczego?

W Polsce jestem kojarzona tylko z nią. Innych tu nie znają. Ale czy macie na 
myśli to, że miałaby taki wymiar w kontekście moich nowszych prac ? 

Nie, w takim szerszym – społeczno-ekonomiczno-politycznym.

No, zawsze się coś dzieje nie tak. 

dzisiaj w tej rzeczywistości po kryzysie…

Dzisiaj łatwo powiązać napiętą gumę z napięciem pośladków przez maklerów 
giełdowych. Może zacznijmy od tego, że po 2005 r. moje prace często dotykają 
polityki i socjologii, ale to nigdy nie jest pierwszy plan. Wyłuskuję tematy, lu-
dzi, którzy są najbardziej narażeni na efekty działań polityków. A najszybciej 
i najdotkliwiej odczuwają je najuboższe warstwy społeczne.

Gdyby dziś zrobić wystawę twoich prac zebranych, to bez względu na twoje in-

tencje byłaby ona mocno krytyczna, w sensie komentowania zjawisk, które dziś 

w większym stopniu niż wcześniej są zauważalne, poruszające, stają się widocz-

nym dla wszystkich problemem…

Daję widzowi jakieś elementy, poukładane tak, że mogę założyć zakres możli-
wych interpretacji. Cieszy mnie, kiedy ktoś odkrywa w nich coś nowego. Moje 
filmy są na pewno coraz bardziej krytyczne.

Przez wiele lat częściej wystawiałaś za granicą niż w Polsce. dlaczego?

Po prostu częściej mnie tam zapraszają. W Warszawie mieszkam, ale kiedy tu-
taj przyjeżdżam, to zamykam się w pracowni. Poza tym tutaj jestem postrzega-
na głównie jako artystka wideo, chociaż prace wideo robię tak średnio co dwa 
lata. Dosyć dużo czasu zajmuje mi przygotowanie do nowego filmu. Te moje 
najnowsze prace wideo są właściwie na pograniczu dokumentu. Ktoś mógłby 
nawet powiedzieć, że to dokument, ale nie jest to klasyczny wywiad, że ktoś 
pyta, ktoś odpowiada. Jest to wciąż film artystyczny, choć nie występują w nim 
aktorzy, ale realni ludzie. Ja na żywo eksploruję ich doznania, uczucia, wraże-
nia, marzenia. Nigdy nie przygotowuję ich do wypowiedzi przed kamerą ani 
nie mówię wcześniej, o czym dokładnie będzie rozmowa. Oczywiście bardzo 
by chcieli dostać napisane kwestie, których mogliby się nauczyć na pamięć, ale 
ja nie ułatwiam im pracy. A potem bardzo długo odcinam się od tych emo-
cji, żeby zrobić miejsce dla innych. Ostatni projekt filmowy, podczas którego 
pracowałam z uchodźcami, zatrzymał mnie w tym temacie na dłuższy czas. 
Związał mnie z moimi „aktorami” na dłużej.

Na czym polegają takie przygotowania do prac wideo?

To są poszukiwania informacji, poszukiwania wiedzy na temat tych ludzi, bo 
nie wiadomo o nich za wiele. Czegoś można się dowiedzieć z telewizji czy pra-
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Agnieszka Kalinowska, Ciężki biały, 2008, papierowy sznurek, 87 x 6 x 120 cm, fot. Jan Nyka, dzięki 
uprzejmości Galerii nachst St. Stephan, Wiedeń

pracę. Dlatego oni bardzo niechętnie od-
nosili się do udziału w tym projekcie. Zna-
lazłam jednak grupę takich, którzy się nie 
bali. Właściwie każdy z nich powiedział mi, 
że woleliby mieszkać w domu bez doorme-
nów. Nie chcieli, żeby ktoś wiedział o nich 
aż tak dużo. Ale z drugiej strony taka jest 
cena za ochronę w Nowym Jorku.

No i jak ich przekonywałaś? Jaką miałaś tech-

nikę?

Musiałam dotrzeć do tych bogatych ludzi, 
którzy tam mieszkają, ale jednocześnie 
mają z doormenami ludzkie relacje, którzy 

są lubiani przez nich na tyle, by mi pomóc w nawiązaniu kontaktu.
Ciekawe jest na przykład to, że kiedy doorman zaczyna wykonywać tę pracę, to 
zastanawia się, czym się zajmują ci, którzy w tych budynkach mieszkają, co oni 
robią, że mają tyle kasy. Bardzo często okazywało się , że to ludzie zajmujący 
się sztuką, dilerzy sztuki.
Wybrałam doormenów, bo chciałam poprzez ich wnikliwe spojrzenie lepiej 
poznać mentalność Amerykanów. W szczególności nowojorczyków… Door-
meni są grupą ludzi, która jest tam nikim. Dla większości lokatorów są powiet-
rzem w drzwiach. Odwróciłam trochę tę sytuację. Ludzie „nikt” komentują 
świat i ludzi pociągających za sznurki w tym mieście.

A tu w Polsce jacy ludzie cię interesują?

Od dłuższego czasu przymierzam się do zrobienia filmu w Polsce. Muzeum 
Sztuki w Łodzi zaprosiło mnie do współpracy. Innym powodem, dla którego 
zatrzymałam się w Polsce, są narodziny mojego syna. Zaczęłam też ciekawą 
współpracę z BWA Warszawa.
Przygotowuję projekt związany z domami wychowawczymi. Młodzież, która 
tam trafia, to taka grupa, która wcale nie chce wejść w tryby kontroli państwa. 
Państwo zawsze i wszędzie ma swoje macki. Jeśli wychowujemy się w domu 
rodzinnym, to te macki sięgają trochę płycej, najczęściej jesteśmy chronieni. 
Dopiero potem przychodzi szkoła i program szkolny, który jest tak ułożony, 
że jesteśmy sterowani. A jak ktoś trafi do domu wychowawczego czy do domu 
dziecka, to nawet porządek dnia wprowadza rygor prawie jak w wojsku. To 
jest lepienie człowieka jak z plasteliny. Do tych instytucji często trafiają lu-
dzie bardzo niepokorni, niemający ochoty wejść w tryby i podporządkować 
się rygorom. Chciałabym się od tych niepokornych dowiedzieć wielu rzeczy 
– jak widzą świat i to, jak jest zorganizowany. Może się okazać, że to oni mają 
bardziej poukładane w głowach niż ta porządna reszta. Tę pracę przygotowuję 
na wystawę poświęconą Europie.

Mówimy o twoich pracach wideo, a przecież, jak powiedziałaś, filmy kręcisz bar-

dzo rzadko, częściej robisz rzeźby…

Czuję się rzeźbiarką.

u Mnie na pierwszyM 
planie jest zawsze 
człowiek. przez 
pryzMat człowieka 
i jego uczuć 
docieraMy do 
polityki
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styczną wypowiedzią. Ma formę, kształt, kolor, którą można oceniać tak samo 
jak rzeźbę z gipsu czy z marmuru. Ale ta fizyczna forma to tylko część mojej 
rzeźby. I czuć chyba, że forma i kolor to nie wszystko, że jest coś więcej. Jestem 
czasami obecna przy prezentowaniu moich prac, słucham pytań, jakie padają, 
i one dotyczą właśnie realiów świata. Moje filmy prowokują już bezpośrednio 
do rozważań o realiach dzisiejszego świata.

Ale jednak artyści opatrują swoje prace tekstami, często bardzo długimi. Jakie te 

teksty powinny być? Czy w ogóle powinny być?

Agnieszka Kalinowska, Niczyj bukiet, 2008, papierowy sznurek, 85 x 110 x 120 cm, fot. Rafał Lipski,  
dzięki uprzejmości Galerii nachst St. Stephan, Wiedeń

Posługujesz się bardzo prostymi i łatwo dostępnymi materiałami, takimi wręcz 

banalnymi, niekojarzonymi z działaniami artystycznymi. Co ciebie jako artyst-

kę najbardziej interesuje?

Od dłuższego czasu eksploruję takie tematy jak tereny niczyje, ludzie niczyi, 
jak np. uchodźcy, którzy nie są u siebie. Tereny niczyje to często tereny zanie-
dbane, takie, gdzie tworzą się śmietniska, gdzie pośród chwastów stoją ruiny 
jakichś dawnych budowli, resztki ogrodzeń. Z ogrodzenia, które miało być ba-
rierą chroniącą nasze domostwa, bardzo ważne obiekty, z tej barykady nagle 
tworzą się jakieś szczątki, nikomu nic niemówiące okruchy. Porasta je mech, 
zmieniając im kształty i zacierając formę.
My to stawiamy, inni próbują przedrzeć się przez to, niszczą, my to naprawia-
my. I naprawdę jest to fikcja, umowa, demonstracja, że to jest moje terytorium, 
to wasze i nie możecie go przekraczać. Stworzyłam kilka prac, które są baryka-
dami-siatkami. Są to siatki zrobione ze sznurka papierowego, które wyglądają, 
jakby były zrobione z drutu metalowego. W pracy Ciężki biały nawet nagroma-
dzony śnieg próbuje zdewastować ogrodzenie. Tak naprawdę prawo powinno 
być tym, co nas chroni, już nie powinniśmy tych dodatkowych barier stawiać, 
bo chroni nas przecież prawo. A samo Ministerstwo Sprawiedliwości ma kraty 
w oknach. Stanowi prawo, że nie wolno kraść, nie wolno się włamywać, a jed-
nak musi mieć w oknach kraty.
Tak się uczepiłam tych ziem niczyich i ludzi niczyich. Bo jak mamy coś swo-
jego, to porządkujemy to, układamy, pielęgnujemy, jest tam coraz więcej geo-
metrii, jest to coraz bliższe doskonałości. Strzyżemy włosy, strzyżemy trawy, 
ale właściwie dlaczego trawa nie może sobie rosnąć, jak chce? Przecież taka też 
jest ładna. Nie, dopiero jak jest pod linijkę, to znaczy, że jest zadbana i ładna. 
O ludzi niczyich też nie dbamy.

Jak to się stało, że twoje prace zaczęły być pokazywane na Zachodzie – jesteś wy-

mieniana jako jedna z najbardziej interesujących artystek swojego pokolenia…

Ale nie tu.

Czy te twoje prace są czytelniejsze na zewnątrz?

Tam nie muszę nikomu nic tłumaczyć. W czasie rozmowy po prostu wyjmują 
mi słowa z ust. Galeria wiedeńska jakiś czas temu mnie wyłapała, oni mnie 
promują. Trzy lata temu miałam wystawę w CSW Zamek Ujazdowski w War-
szawie, o której mało kto tutaj wie, ale za to jest bardzo obszerny katalog.

Podkreślasz, że nawet jeśli twoje prace mogą być czytane jako krytyczne, przede 

wszystkim zajmujesz się sztuką, nie polityką, czy obserwacją zjawisk społecz-

nych. Czym więc dla ciebie jest sztuka? Jak opisałabyś rolę artysty/artystki?

Zajmuję się sztuką. W to jest wliczone również obserwowanie wszystkiego 
ważnego dookoła nas. Śledzę więc również na bieżąco to, co dzieje się w po-
lityce. Wielu artystów sięga po politykę, bo wiadomo, polityka jest coraz bli-
żej nas. Ale z drugiej strony wielu artystów coraz częściej buntuje się wobec 
takiej postawy i odchodzi jak najdalej od tematów politycznych, unika ich. 
Moje rzeźby dotykają spraw z naszego otoczenia. Ale jeśli ja nie powiem czegoś 
dodatkowego o mojej pracy, to jest ona po prostu obiektem, jest czysto pla-
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nie wiadomo, o co w niej chodzi (na przykład pisarz Krzysztof Varga napisał nie-

dawno felieton na ten temat). Twoje prace wydają się wdzięcznym obiektem do 

zrozumienia i to zrozumienia szybkiego, czy musisz się tłumaczyć się z tego, co 

robisz?

Jak ktoś pyta mnie: „Co pani miała na myśli?”, to znaczy, że nawet się nie wy-
silił, nie zaczął myśleć, więc nie wiem, czy w tej sytuacji jest w ogóle zainte-
resowany rozmową. Chętnie porozmawiam z każdym, kto nie zada mi tego 
pytania. Dla mnie także jest ciekawe, co ludzie myślą o moich pracach. 

Jednak tego rodzaju postawa jest jednak dość powszechna. Co z tym zrobić?

W Polsce sztuka wizualna jest traktowana w taki sposób. Warto o tym rozma-
wiać, ale na przykład w bardzo szanowanym przeze mnie TVP Kultura jest 
taki program, w którym występuje kilkoro przedstawicieli różnych dziedzin 
kultury...

O tak, wiem, o czym mówisz, ale ten program został już zlikwidowany, bo nie 

W tym roku MUMOK wydał katalog poświęcony mojemu projektowi zrobio-
nemu z uchodźcami, którzy dotarli do Wiednia. Są tam teksty poruszające ten 
temat. 
Ludzie pytają, czy robienie sztuki, która porusza kwestie społeczne czy poli-
tyczne, ma sens, bo przecież sztuka nie zmieni niczego. Można ją rozpatrywać 
w kategoriach czysto plastycznych, ale jednocześnie sztuka powinna zwracać 
uwagę na pewne aspekty życia, szczególnie w naszych czasach. Nie chodzi o to, 
że sztuka ma się nagle stać walcząca. Ale jednocześnie powinna pobudzać do 
myślenia. Kiedy pojawia się polityka, to widać też różnych ludzi, ich uczucia, 
marzenia. Szukam tych momentów, kiedy ta polityka dotyka ludzi i wpływa 
nie tylko na nich, ale również na to, jak wyglądają nasze ulice.

Istnieje duży rozziew między tym, co wewnątrz środowiska związanego ze 

sztuką wydaje się interesujące i zrozumiałe, a tym, co jest zrozumiałe dla tzw. 

szerokiego kręgu odbiorców. Tu często słyszymy, zresztą także z kręgów zwią-

zanych z tzw. inteligencją, że sztuka współczesna jest niezrozumiała i ogólnie 

Agnieszka Kalinowska, Bez tytułu, 2007, żelbet, zielony sznurek akrylowy, wymiary zmienne,  
dzięki uprzejmości BWA Warszawa.
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nie wiadomo, o co w niej chodzi (na przykład pisarz Krzysztof Varga napisał nie-
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zrozumienia i to zrozumienia szybkiego, czy musisz się tłumaczyć się z tego, co 
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Jak ktoś pyta mnie: „Co pani miała na myśli?”, to znaczy, że nawet się nie wy-
silił, nie zaczął myśleć, więc nie wiem, czy w tej sytuacji jest w ogóle zainte-
resowany rozmową. Chętnie porozmawiam z każdym, kto nie zada mi tego 
pytania. Dla mnie także jest ciekawe, co ludzie myślą o moich pracach. 

Jednak tego rodzaju postawa jest jednak dość powszechna. Co z tym zrobić?

W Polsce sztuka wizualna jest traktowana w taki sposób. Warto o tym rozma-
wiać, ale na przykład w bardzo szanowanym przeze mnie TVP Kultura jest 
taki program, w którym występuje kilkoro przedstawicieli różnych dziedzin 
kultury...

O tak, wiem, o czym mówisz, ale ten program został już zlikwidowany, bo nie 

W tym roku MUMOK wydał katalog poświęcony mojemu projektowi zrobio-
nemu z uchodźcami, którzy dotarli do Wiednia. Są tam teksty poruszające ten 
temat. 
Ludzie pytają, czy robienie sztuki, która porusza kwestie społeczne czy poli-
tyczne, ma sens, bo przecież sztuka nie zmieni niczego. Można ją rozpatrywać 
w kategoriach czysto plastycznych, ale jednocześnie sztuka powinna zwracać 
uwagę na pewne aspekty życia, szczególnie w naszych czasach. Nie chodzi o to, 
że sztuka ma się nagle stać walcząca. Ale jednocześnie powinna pobudzać do 
myślenia. Kiedy pojawia się polityka, to widać też różnych ludzi, ich uczucia, 
marzenia. Szukam tych momentów, kiedy ta polityka dotyka ludzi i wpływa 
nie tylko na nich, ale również na to, jak wyglądają nasze ulice.

Istnieje duży rozziew między tym, co wewnątrz środowiska związanego ze 

sztuką wydaje się interesujące i zrozumiałe, a tym, co jest zrozumiałe dla tzw. 

szerokiego kręgu odbiorców. Tu często słyszymy, zresztą także z kręgów zwią-

zanych z tzw. inteligencją, że sztuka współczesna jest niezrozumiała i ogólnie 

Agnieszka Kalinowska, Bez tytułu, 2007, żelbet, zielony sznurek akrylowy, wymiary zmienne, 
dzięki uprzejmości BWA Warszawa.
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padku prac przygotowywanych na wystawę Wygasłe neony w BWA Warszawa?

W moich pracach opowiadam o tym, jakie są uczucia, marzenia ludzi, któ-
rzy są jakoś uwikłani w politykę lub przez politykę zepchnięci na margines. 
U mnie na pierwszym planie jest zawsze człowiek. Przez pryzmat człowieka 
i jego uczuć docieramy do polityki.
Na wystawie połączą się wątki przedmiotów niczyich, ludzi niczyich. Niektóre 
rzeźby, które zaprezentuję, będą bardzo estetycznymi, czasem nawet bardzo 
efektownymi w swojej formie obiektami, jednak inspiracją dla nich były miej-
sca niczyje. Będzie na przykład rzeźba, która przedstawia zamurowane okno. 
Coś, co można zobaczyć w domach zamieszkiwanych przez ludzi biednych. 
Takie budynki często mają zlikwidowane niektóre okna, poprzestawiane ścia-
ny, nie ma pieniędzy, żeby te przeróbki pokryć tynkiem i zamalować. Bo te 
miejsca niczyje nie są zadbane, zostają na nich ślady, kancery, jak życie ludzi, 
którzy w nich mieszkają. Przecież nikt dobrowolnie nie chce sobie zamurowy-
wać okna, odbierać dostępu do słońca.

À propos słońca, doczytaliśmy się w jednym z tekstów o tobie, że w twojej twór-

czości występują motywy ludowe i afrykańskie. Zgadzasz się?

Nie ma w mojej sztuce motywów ludowych czy afrykańskich. Może ktoś tak 
napisał skrótowo, bo używam słomy czy sznurka jako materiału do tworzenia 
obrazów czy rzeźb. Czasami spotykam się z opinią, że z tego powodu moje prace 
bardzo kojarzą się ze sztuką afrykańską. Chodzi im nie tylko o materiał jak sło-
ma czy sznurek, ale i sposób, w jaki go formuję. Tak jak moje obrazy wyklejane 
słomą. One nawiązują do sztuki prymitywnej. Ta technika jest często wykorzy-
stywana podczas terapii m.in. w zakładach zamkniętych. Pewnie dlatego, że jest 
bardzo pracochłonna i czasochłonna. Pomaga zabić czas i niepotrzebne myśli.

Jakie znaczenie dla ciebie ma ta prostota? Jakie znaczenie mają dobierane przez 

ciebie materiały?

Czuję takie proste materiały. Dla mnie ważne jest symboliczne znaczenie 
materiału, którego używam. Ważny jest też dla mnie aspekt takiej pozornej 
nietrwałości, bo słoma jest oczywiście delikatna, ale mimo to moje rzeźby są 
solidnie zbudowane. Tu przykładem jest wykonana ze słomy praca Mój dom 
jest moją twierdzą, którą zrobiłam w Nowym Jorku. Słomę, materiał biologicz-
ny, zabroniony do przewożenia przez granicę USA, przywiozłam z Polski. To 
tytułowe powiedzenie odnosi się do takiej fikcji, że najbezpieczniej czujemy 
się w naszym domu. A tak naprawdę nie ma całkowicie bezpiecznych miejsc. 
Tym bardziej w naszych czasach, kiedy jest terroryzm, kiedy jedni się zabez-
pieczają, a inni próbują te zabezpieczenia złamać. Słowo „twierdza” można 
odnieść do naszego prywatnego domu, mieszkania albo domu jako państwa… 
Podobnie jak te moje rzeźby-ogrodzenia – one tylko wyglądają jak solidne me-
talowe siatki, tak naprawdę są z papierowego sznurka.

agnieszka kalinowska (ur. 1971)

autorka instalacji rzeźbiarskich, wideo, wideoinstalacji, obiektów o charakterze rzeźbiarskim i ma-

larskim. Urodzona w 1971 roku w Warszawie. W latach 1993–1998 studiowała na Wydziale Malarstwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie otrzymała dyplom z malarstwa i rysunku. Mieszka i pracuje 

w Warszawie. Związana z galerią BWA Warszawa. 

jesteś jedyną osobą, którą poruszał…

Oglądając go, czułam się jak wtedy, gdy pierwszy raz zobaczyłam disco polo. 
Nie wiedziałam po prostu, czy mam zjawy, czy nie. Dyskutują o filmie, o książ-
kach. Przychodzi temat sztuki współczesnej i nagle: „Ha, ha, ha! Ciekawe, co 
tu będzie dziwnego czy śmiesznego”. Wychodzi takie buractwo. Nikt w Polsce 
nie śmieje się z muzyki współczesnej, choć jest to muzyka często trudna dla 
szerokiego grona odbiorców. Tematem był akurat Robert Kuśmirowski, który 
zrobił w Londynie bunkier. Komentarz z programu: „Ha, ha. Ja też mógłbym 
zrobić bunkier!”...

Jak więc jako artystka odnajdujesz się w takiej sytuacji, że tylko za pośredni-

ctwem krytyków, komentatorów, mediów, jesteś w stanie dotrzeć do opinii pub-

licznej?

Na całe szczęście jest grupa krytyków, którzy oglądają czytają, słuchają, orien-
tują się. Smutne jest to, że jest przecież spora grupa ludzi, którzy chcieliby do-
wiedzieć się czegoś o sztuce, ale jeśli będą czytać teksty tych, którzy nie wsty-
dzą się swojej ignorancji, powstanie problem, że będą powielać wyrażane przez 
nich zdanie.

No chyba o masowym zjawisku nie ma co mówić – media komercyjne nawet nie 

prezentują tematów związanych ze sztuką.

Rzadko oglądam telewizję, ale tego dnia, kiedy zmarł Roman Opałka, ogląda-
łam wiadomości i nie było o tym nawet słowa. To było tego samego dnia, kiedy 
Andrzej Lepper popełnił samobójstwo.

Jak deklarujesz, dla ciebie polityka jest tylko tłem. Czy tak też będzie w przy-

Agnieszka Kalinowska, Bez tytułu (Ludzie), 2010, słoma na tkaninie, 100 x 100 cm, dzięki uprzejmości 
BWA Warszawa.
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protestujący europejczycy domagają sIę partycy-
pacjI w procesach demokratycznych, współdecy-
dowanIa o kształcIe państwa oraz radykalnych 
zmIan w systemIe ekonomIcznym. model demo-
kracjI przedstawIcIelskIej zapada sIę na naszych 
oczach. czy jedyną drogą jest społeczeństwo 
obywatelskIe, które samodzIelnIe decyduje 
o przyszłoścI swojego regIonu I państwa? o pol-
skIch pomysłach na zwIększenIe partycypacjI 
I problemach, jakIe z tego mogą wynIkać – z alkIem 
tarkowskIm, współautorem projektu otwartego 
rządu, rozmawIa bogna śwIątkowska

partycypacja

My— —rząd
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minów „rząd partycypacyjny” albo We-Go-
vernment czyli taki „nasz-rząd”, „my-rząd”. 
Ale tak naprawdę chodzi o to, że admini-
stracja sama tego nie zrobi, to musi też być 
działanie oddolne. Czyli te miejsca w spo-
łeczeństwie, których byśmy nie nazwali 
rządem, zaczynają trochę uczestniczyć 
w rządzeniu. Oczywiście pojawiły się kon-
trowersje. Ludzie pytają, czy to jest normal-
ne, że obywatele zastępują rząd; czy to jest 
OK robić rzeczy za rząd? Bo do tego to się 
czasem sprowadza. No i są takie pomysły 
jak angielska idea Big Society, którą moż-
na rozumieć jako pójście dalej niż anga-
żowanie obywateli, wysługiwanie się nimi: 
„zróbcie to sobie sami, a my się wycofamy 
i będzie nam bardzo wygodnie”.

To jest chyba jedno z największych zagrożeń tego programu.

Jak w każdej nowej idei trzeba też widzieć jej ciemne strony. Istnieją spore 
zagrożenia związane z utratą prywatności. Bo otwarty rząd to także rząd upub-
liczniający duże ilości informacji i danych – w tym danych o nas. Pytanie, czy 
da się kontrolować ich użycie.  No i wspomniane powyżej trudności związane 
z pomysłem angażowania ludzi w rządzenie.

Bo to brzmi trochę jak ekstremalne podejście do postulatu wprowadzenia tanie-

go państwa.

Tak, można to tak odebrać, jeśli się tylko skupimy na efektywności jako skutku 
otwartości. 

efektywności, ograniczeniu administracji, ograniczeniu biurokracji w tych admi-

nistracjach i przerzuceniu pewnych funkcji w sfery, które nie są tak obciążające 

dla budżetu, ale nadal generują konieczność poświęcenia im czasu, konieczność 

posiadania kompetencji. I tutaj pojawia się duży znak zapytania: czy czasem nie 

jest to po prostu poszerzenie tego dostępu do władzy o jakieś grupy, których 

właśnie kompetencje są wystarczające, których środki i zasoby finansowe po-

zwalają na to, żeby oni w trochę taki „wolontarystyczny” sposób, w sytuacji roz-

mytej odpowiedzialności, podejmowali działania do tej pory przywiązane do ad-

ministracji rządowej? Ale czy to w ogóle nie jest tylko i wyłącznie rozszerzenie 

tej grupy ludzi, która do tej pory miała dostęp do podejmowania decyzji? I – po-

wiedzmy – że tych ludzi dzisiaj jest x, a dzięki temu systemowi będzie ich x + 100. 

Nie widzisz tutaj takiego zagrożenia? Rządzić nie będzie duża grupa obywateli, 

ale ci, których kompetencje są na tyle wysokie, żeby mogli w tym uczestniczyć. 

Co to zmienia wobec tego?

Jak zawsze z technologiami – ci, którzy są bardzo do nich przekonani, w ogó-
le nie widzą problemów i wierzą, że wszyscy od zaraz będą mieć pełen dostęp 
do wszystkiego. Tak nigdy się nie dzieje. I rzeczywiście jest ryzyko powstania 

zaangażowanie 
w politykę, które 
sprowadza się do 
tego, że idzieMy 
i głosujeMy, jest 
już dla wielu 
starodawne, 
niewystarczające

Rozmawiamy przed obchodami 6. rocznicy pojawienia się Creative Commons 

w Polsce, którego jesteś koordynatorem. dziś wydaje się, że CC jest nieodłączną 

częścią kultury. Wysiłki na rzecz uwolnienia kultury, ograniczenia restrykcyj-

nych praw autorskich i poszerzenia swobody twórczej, postęp w tej dziedzinie, 

jest niewątpliwie waszą zasługą. Rozmawiamy także przed wyborami parlamen-

tarnymi. Jesteś współtwórcą projektu „otwartego rządu” czy też rządu partycy-

pacyjnego dla Polski. Na czym polega jego idea?

Jest kilka sposobów, na jakie można to wytłumaczyć. Jednym jest taki, że rząd 
zaczął się przyglądać temu, co się dzieje w internecie; zaczął oglądać otwarte 
projekty typu Wikipedia, w których następuje jakaś niesamowita aktywność 
społeczna i produkcja wiedzy, właśnie dlatego, że jest to projekt „otwarty”. Za-
czął się przyglądać serwisom typu Facebook. Widzi, że tam jest – znów – jakaś 
nowa komunikacja między ludźmi, której w ogóle nigdy wcześniej nie było. No 
i się zastanawia, jak wykorzystać te narzędzia oraz jak się do nich upodobnić, 
wykorzystać jako inspiracje. To jest jedna ścieżka myślenia. Druga jest taka, że 
to są w sumie klasyczne pomysły na reformę rządu – żeby uczynić go bardziej 
przejrzystym, bardziej efektywnym, czy żeby bardziej angażować ludzi. Ale 
nowymi sposobami, dzięki technologiom cyfrowym. Z tych trzech idei ostat-
nia jest najciekawsza: myślenie, że rząd powinien ludzi bardziej angażować, 
że ludzie powinni bardziej uczestniczyć w procesie rządzenia. Wychodzi to 
trochę od typów komunikacji czy uczestnictwa, do których ludzie zaczynają 
być przyzwyczajeni – np. w kulturze, gdzie w taki superaktywny sposób, i też 
bardzo społeczny, rozmawiają o tym, co robią w serwisach społecznościowych, 
robią to w pewnym sensie wspólnie, bo śledzą zachowania swoich znajomych. 
Z kolei zaangażowanie w politykę, które sprowadza się do tego, że idziemy 
i głosujemy, jest już dla wielu starodawne, niewystarczające. No i idea jest taka, 
żeby szukać rozwiązań, które zwiększą to zaangażowanie. Oczywiście nie jest 
to proste. Jest część narzędzi, które są dosyć tradycyjne, jak cały system konsul-
tacji społecznej. One już są, można je usprawniać przez zastosowanie interne-
tu, żeby zaproszenia do konsultacji nie szły do pięciu związków zawodowych, 
tylko żeby każdy mógł się odnieść do proponowanych regulacji.

W Warszawie działa Centrum Komunikacji Społecznej, oni pewnie wiedzą 

wszystko o słabościach tego systemu, nawet usprawnionego. Co miałoby spra-

wić, że zaangażowanie obywateli w proces wypracowywania decyzji rzeczywi-

ście stałoby się jeśli nie znaczące, to przynajmniej powszechne?

Najoryginalniejsze jest szukanie takich sposobów, gdzie to zaangażowanie ma 
zupełnie nowe formy. Czyli np. zaprasza się obywateli do wymyślania rozwią-
zań, a nie tylko ich konsultowania. Lub w ogóle do robienia rozwiązań – co 
w przypadku serwisów internetowych jest możliwe, mogą je tworzyć nawet 
pojedyncze osoby. Tylko że dla wielu ludzi takie zaangażowanie jest zupełną 
nowością, jakimś kosmosem. Jest efektem włączenia informatyków w tworze-
nie rozwiązań, które mają charakter publiczny, choć tworzy je np. jeden chło-
pak. Czyli coś, co byśmy przyjęli, że powinna robić jakaś instytucja publiczna, 
robi jeden człowiek. 
Oczywiście nazywanie tego „otwartym rządem” jest trochę dziwne, bo mowa 
już o obywatelach. Nazwa jest więc trochę nieprecyzyjna, można używać ter-
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Jak to proponujecie rozwiązać?

Z jednej strony recepty są bardzo proste, a z drugiej strony najtrudniejszy 
punkt to jest zmiana kultury działania administracji publicznej. I tutaj nie ma 
moim zdaniem jakiejś dobrej recepty. Bo jeśli urzędnik nie będzie rozumiał 
– umownie rzecz biorąc – Wikipedii i Facebooka, to wkładanie w system rzą-
dzenia kolejnych nowinek technicznych nic nie da.

A czy są dobre wzory?

Są, tylko one są nie całkiem kopiowalne, trzeba szukać własnej drogi. Ten „ot-
warty rząd” jest najbardziej rozwinięty w Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, nieźle sobie radzi w Nowej Zelandii. Czyli w krajach, które 
mają zupełnie inaczej skonstruowaną administrację publiczną, inną tradycję 
zaangażowania społecznego i inny etos pracy urzędnika. Ale wydaje mi się, że 
tu nie ma żadnych dróg na skróty – trzeba próbować wdrażać te rozwiązania 
i potem je prezentować, przekonując kolejne osoby, że to ma sens. A ponieważ 
moim zdaniem są one niekopiowalne, dlatego tak ważne jest, by mieć polskie 
przykłady. Nie robi mi różnicy, czy wytworzy je administracja, jakiś chłopak, 
firma czy ktokolwiek inny, ważne jest, że pojawia się jakiś przykład. Ciągle je-
steśmy na etapie wielkiego eksperymentu. Na razie udowodnijmy sobie, że takie 
rzeczy da się robić. W Sopocie na przykład wprowadzili budżet partycypacyjny, 
i to nawet nie wymaga zaawansowanych technologii. Ale jest ciekawym testem 
na to, czy da się angażować obywateli w trudne w sumie decyzje budżetowe. 

W czerwcu odbył się Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu – jego efektem było 

stworzenie dekalogu Miast. dzięki działaniom Stowarzyszenia„My Poznaniacy” 

także tam są przymiarki do budżetu partycypacyjnego – tego rodzaju przymiarki 

rzeczywiście można w Polsce obserwować. Ale wracając do pola kultury. Powie-

działeś, że zmianie musiałaby ulec tak naprawdę kultura urzędnicza – co masz 

na myśli?

Badania i analizy administracji pokazują obezwładniające połączenie braku 
indywidualnej odpowiedzialności za to, co się robi – urzędnik zawsze może 
„zrzucić” na instytucję, jest praktycznie nierozliczalny jako osoba, więc nie-
zbyt mu się chce robić dobre rzeczy, nie wyciąga wniosków z błędów, bo nikt 
go z nich nie rozlicza – z systemem hierarchicznego podporządkowania, które 
nie zostawia przestrzeni dla samodzielnej, indywidualnej aktywności, inicjaty-
wy. Czyli zupełnie odwrotnie niż w środowiskach sieciowych, gdzie pole do in-
dywidualnego tworzenia jest duże, ale też wyraźnie widać, kto co robi. I moim 
zdaniem to prowadzi do tego, że w czasach Sieci administracja wydaje się bar-
dzo powolna, niekomunikatywna.  Pewnie masz okazję w swoich kontaktach 
z administracją patrzeć na komunikację z administracją, na język pism, które 
się dostaje, na to, w jakiej formie one przychodzą – jeśli nie pocztą, to może 
faksem. I przełóż to sobie na relacje z innymi organizacjami pozarządowymi, 
które utrzymujesz krótkimi mailami, sms-ami, dzwonisz do kogoś.

Rozmawiasz na skypie…

Ja znam anegdotyczne przypadki ludzi, którzy byli uważani za radykałów 
w urzędach, w których pracowali, bo chcieli załatwiać sprawy przez telefon – 

nierówności z tym związanych. Choćby 
wynikających z tradycyjnych form wyklu-
czenia, tego, że ktoś jest funkcjonalnym 
analfabetą. Ten system może to pogłębić.
Do pewnego stopnia ograniczenia są trud-
ne do uniknięcia. Jeśli instytucja publiczna 
otwiera jakieś zasoby danych, to kto umie 
obrobić wielki zbiór danych, np. o systemie 
szkolnictwa? Pewnie jakaś wąziutka grupa 
informatyków i statystyków, ekspertów od 
edukacji – którzy są prawdopodobnie dosyć 
specyficzną grupą. I to nie tylko według tra-
dycyjnych linii podziałów społecznych: wy-
kształcenia, kultury czy bogactwa, ale wręcz 

wchodzą w to aspekty dotyczące stylu życia. Choćby fakt, że znacząca część 
informatyków to młodzi, dobrze wykształceni mężczyźni. 

Sprawnie poruszający się w kwestiach informatycznych…

Tak, być może kosztem swoich kompetencji społecznych (śmiech). No więc 
jest takie zagrożenie – i co można z tym robić? Wydaje mi się, że rozwiązaniem 
jest robienie projektów bardzo przyziemnych, myślenie o takich usługach, któ-
re naprawdę są przydatne. Na przykład usługa, która na poziomie lokalnym 
pozwalałaby podejmować decyzje o np. wyborze szkoły. Zawsze można posta-
wić pytanie: czy każdy z niej skorzysta, czy nikogo nie wyklucza? Ale jest przy-
najmniej czymś, co potencjalnie jest dla każdego przydatne. I robić te usługi 
z myślą o najróżniejszych ludziach i trudnościach, jakie mogą mieć. A reszta to 
kwestia edukacji, przekazywania podstawowych umiejętności komunikowa-
nia się i korzystania z Sieci, nie tylko na potrzeby otwartego rządu.

Czekaj, porozmawiajmy też o kulturze – czy jest takie narzędzie, którym można 

na poziomie lokalnym decydować o tym, jak realizowana jest polityka kultural-

na danych regionów czy miast?

W Małopolsce zrealizowano projekt „Pomysł na Małopolskę”, który zapraszał 
wszystkich do zgłaszania pomysłów na rozwój regionu. Zrobiono serwis inter-
netowy, gdzie można było zgłaszać własne propozycje kluczowych celów, wąt-
ków, działań oraz głosować na już zgłoszone. To pozwala najlepszym pomy-
słom wypłynąć na wierzch, nie dublują się też zgłoszenia. Powierzchownie jest 
to bardzo łatwe: „Zróbmy jakąś ankietę i niech ludzie zagłosują”, ale upewnić 
się, że jest to w miarę reprezentatywne, że właśnie zagłosowała nie tylko garst-
ka, która się o tym dowiedziała czy też ma kompetencje, ale wszyscy, potem za-
pewnić, że ktoś tego wysłucha i uwzględni – to jest moim zdaniem 90% pracy, 
których te technologie nie rozwiążą.  Myślę, że takie narzędzia sprawdziłyby 
się w kulturze – gdzie już dziś jest wiele oddolnych inicjatyw na rzecz reformy, 
ale znów można sobie zadać pytanie, czy nie jest to ciągle ograniczona gru-
pa ludzi rozmawiających z władzą. Dobrze skonstruowane narzędzia sieciowe 
mogłyby pomóc.

Model „otwartego 
rządu” szuka 
ekspertów wśród 
społeczeństwa,  
ale nie uważa,
że każdy głos jest 
równy



42 notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia 43notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia

To po prostu tak nie działa.

Na pewno pokazuje to, że ten model nie jest taki prosty. Bo kłopot polega na 
tym, że kryteriów w ocenie jakości jest mało. Amerykański urząd patentowy 
na przykład realizuje teraz projekt Peer-to-Patent, polegający na zaangażowa-
niu internautów do oceny wniosków patentowych. Z patentem jest tak, że jeśli 
coś wcześniej już zostało zrobione, to nie dostaje się patentu, bo to nie jest 
„wynalazek” oryginalny. A w dzisiejszych czasach sprawdzenie, czy już ktoś 
inny tego nie robi, jest coraz trudniejsze. Okazało się, że internauci, którzy 
sami się zgłaszali do pomocy, byli w tym dobrzy, bo zgłaszali się do konkret-
nych przykładów – „O, jest wniosek patentowy na nowe kamery wideo, a ja 
się akurat na tym znam”. I wysyłali materiały źródłowe, których ci urzędnicy 
sami by nie znaleźli. A jest dosyć łatwo ocenić, czy materiał źródłowy jest do-
bry, czy nie, czy jakiś komentarz na temat wniosku patentowego jest pisany 
przez jakiegoś profesora z danej dziedziny, czy przez jakiegoś imbecyla. I to 
są łatwe kryteria. Na podobnej działa też Wikipedia, która jest właśnie takim 
unikatowym, kulturowym projektem, który skutecznie wykorzystuje otwarte 
modele. Bo w miarę prosto jest ustalić, co 
jest dobrym artykułem w encyklopedii, a co 
nie. Wszystkie te modele otwarte zaczęły 
się w informatyce, gdzie sprawdzenie, czy 
ktoś jest dobry, czy zły jest łatwe – bo albo 
jego program działa, albo nie działa. Jak nie 
działa, to dziękujemy bardzo. Kiedy jednak 
przejdziemy do kultury, to nie ma dobrego 
kryterium stwierdzającego, jak wybierać 
projekt artystyczny do realizacji. 

Każdy z tych sposobów jest obciążony więk-

szym lub mniejszym niepowodzeniem.

Ujmę to trochę zadziornie: może w ogóle jest 
problem z finansowaniem publicznym kul-
tury, w momencie kiedy ona ma być awan-
gardowa, niezależna, artystyczna, a nie ma 
być dostarczeniem usługi publicznej.

I co ty o tym myślisz?

Jeden z ciekawszych modeli finansowania 
kultury, jaki ostatnio widziałem, to por-
tal o nazwie Kickstarter (www.kickstarter.
com).

Uwielbiam go!

Kickstarter dostarcza usługi, sztukę pub-
liczną – dzięki darowiznom od różnych 
prywatnych osób, internautów powstają 
różne projekty i są upubliczniane. To nie jest 
grupka 100 osób, która sobie sama dla swo-

wszystkie te Modele 
otwarte zaczęły 
się w inforMatyce, 
gdzie sprawdzenie,
czy ktoś jest dobry, 
czy zły jest łatwe 
– bo albo jego 
prograM działa, 
albo
nie działa. jak 
nie działa, to 
dziękujeMy bardzo. 
kiedy jednak 
przejdzieMy do
kultury, to nie Ma 
dobrego kryteriuM 
stwierdzającego, 
jak wybierać 
projekt
artystyczny do 
realizacji

„Nie wiem czegoś, więc dzwonię, pytam, i zaraz wiem”. A tu nie, bo powinno 
być pismo. Jest to strasznie archaiczny, niemalże barokowy system. 

Jedynym miastem, które przychodzi mi do głowy jako antyprzykład tego rodzaju 

zachowań, jest Kraków i to, co tam robi wiceprezydent Magda Sroka, która jest 

niezwykle skuteczną osobą właśnie dlatego, że łamie wszystkie te biurokratycz-

ne konwenanse.

Są przykłady, że na świecie robi się, umownie, Facebooka dla urzędników. 
Bardzo umownie. Chodzi o to, by taka komunikacja pozioma, bardzo rów-
na, nawiązywanie indywidualnych kontaktów, wymienianie informacji spo-
wodowała jakąś powolną rewolucję w urzędach. A w Polsce w administracji 
centralnej nie ma nawet ujednoliconej książki telefonicznej, co powoduje, że 
jeden urzędnik nie może znaleźć łatwo telefonu do drugiego urzędnika, jeśli 
ten pracuje w innym urzędzie. 
Nie mówię, że każdy obywatel powinien mieć te telefony. Załóżmy, że jeste-
śmy konserwatywni i nie chcemy znać numeru do każdego urzędnika (choć 
według niektórych byłoby to jak najbardziej w porządku). Jednak administra-
cji by się to naprawdę przydało. Doprowadza to oczywiście do tego, że mo-
glibyśmy stworzyć jakiś system społecznościowy dla urzędników, ale nic by 
prawdopodobnie z tego nie wynikło. Bo oni by byli, tak mi się wydaje, przy-
blokowani regułami, wg których teraz działają. Wielu ludzi uważa, że to może 
być jakiś wytrych – „Włóżmy tam nowe komunikacje sieciowe i się wszystko 
usprawni”. Moim zdaniem sprawa nie jest taka prosta. Z konsultacjami jest 
tak samo, jedna sprawa to usprawnienie procesu, a zupełnie inna to spowo-
dowanie, że jego wyniki są uwzględniane. Oczywiście jest krokiem naprzód 
zrobić otwarte konsultacje, ale potem jeszcze wszystkie zgłoszone uwagi trzeba 
rozważyć, odnieść się do nich.

Urzędnicy albo nie mogą podejmować decyzji, albo te decyzje podejmują, ale 

proponując realizację projektów kulturalnych, które wynikają z jakiejś konkret-

nej potrzeby, podczas gdy my bardzo mocno wierzymy w to, że to wsparcie kul-

tury przez pieniądze publiczne ma sens wtedy, jeśli wspierani są twórcy. Jest na-

wet na to taki termin „sztuka urzędnicza”. Ale to wszystko, o czym mówisz, jest 

bardzo dobrze reprezentowane w sferze kultury. W Warszawie właśnie w tym 

trybie powstaje dokument kluczowy dla polityki kulturalnej miasta Program 

Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Stworzony przez grupę ekspertów 

o bardzo zróżnicowanym składzie, poddany został konsultacjom, z których uwa-

gi są obecnie analizowane.

Model „otwartego rządu” szuka ekspertów wśród społeczeństwa, ale nie 
uważa, że każdy głos jest równy. Ale, co istotne, nie przesiewa ich od razu – 
szukając takich ważnych głosów, jest gotów bardzo się otworzyć na de facto 
dowolny wkład. I szuka dopiero potem jakiegoś mechanizmu oceny, przefil-
trowania pomysłów. Rozumiem, że w kulturze może być z tym kłopot, bo by-
ście jednak nie chcieli, żeby obywatele głosowali, jakie zostaną zrealizowane 
prace i działania.
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w takim modelu jest niedużo. Ja jestem może trochę naiwny i mam nadzieję, 
że to jest kwestia pokoleniowa. Mam nadzieję, że w grupie – nie wiem, czy to 
na nich dobrze wpłynie, czy nie – która od 10. roku życia siedzi w mediach 
społecznościowych i tłucze te smsy, i tłucze te wiadomości na Facebooku i na 
czacie, oni będą mieli po prostu w naturze trochę inny wzorzec, może hiperak-
tywny, może nawet trochę za bardzo „do przodu”, ale jednak wzorzec aktyw-
ności. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście coś się tu zmienia, musimy poczekać 
z dekadę, aż oni dorosną. A może nic się nie zmienia, może ta ich aktywność 
jest ograniczona tylko do sfery życia codziennego, rozrywki, czasu wolnego. 
I nie ma to żadnego przełożenia na sferę kultury, już nie mówiąc o polityce.

Czy założyliście sobie jakiś termin, do kiedy ta utopijna na razie koncepcja wpro-

wadzenia nawyku brania odpowiedzialności za to, co się dzieje z państwem 

przez obywateli, koncepcja „rządu otwartego” mogłaby być poddana publicznej 

dyskusji, bo nie mówię, że przyjęta.

Moim zdaniem temat otwartości, mimo starań moich i wielu innych osób, jest 
ciągle bardzo niszowy. I to nie jest jeszcze temat, który się przebił do publicznej 
debaty. 

dlaczego?

Ja już się pogodziłem, że z tematyką cyfrową nie będziemy raczej mieli wielkich 
zrywów, akcji społecznych na cały kraj. Bo to jest za „dziwne”. Bo w kulturze 
ludzie nie rozumieją otwartych licencji, tylko rozumieją piractwo – umownie 
rzecz biorąc. Spytaj ludzi, czy wiedzą, na jakiej zasadzie jest tworzona Wiki-
pedia. Myślisz, że wiedzą, że to jest oddolne, że możesz kliknąć „edytuj” i sa-
memu poprawić? W szkołach tego nie uczą. Bardzo się cieszę, że w Pakcie dla 
Kultury pojawiły się wątki związane z otwartością instytucji i ich zasobów. Bo 
już się bałem, że to będzie pakt czysto finansowo-instytucjonalny. Inaczej było 
w przypadku niedawnej reformy nauki, gdzie w ogóle nie zauważono tematu 
komunikacji naukowej. Reformujemy instytucje, reformujemy model kariery 
naukowej, system finansowania, ale nikt nie zastanawia się, czy nie trzeba zre-
formować systemu czasopism, artykułów, publikacji i ich dostępności. Gdzieś 
to umknęło. Ale też mi się wydaje, że wątki otwartości są jednymi z trudniej-
szych do wytłumaczenia w Pakcie. Więc ja nie liczę na jakąś szybką drogę. 
Choć zawsze trudno to oceniać. Nie wiem, czy śledzisz debaty premiera z in-
ternautami – są bardzo ciekawe, na skalę europejską, i dotyczą między innymi 
otwartości.

Wystarczy pojechać na Pragę-Północ i jest kompletnie inny świat. Tam nawet 

niektóre dzieci kończące podstawówkę są analfabetami.

Choć sobie poradzą z internetem, to jest najdziwniejsze. I będą grać w gry.

Czyli wracamy do wątku dotyczącego kompetencji: swoboda poruszania się 

w internecie nie daje żadnej gwarancji swobody poruszania się w świecie wie-

dzy, kultury, polityki, świadomości obywatelskiej.

Przyzwyczailiśmy się, że internet jest sferą ludzi wykształconych, wyeduko-
wanych, bo tak było na samym początku, gdy pierwsze 10% użytkowników 

ich potrzeb finansuje nagranie płyty, tylko 
grupka 100 osób, która finansuje nagranie 
płyty często dla tłumu odbiorców. Oczywi-
ście z tym też można mieć masę kłopotów, 
bo przecież nie każdego stać na finansowa-
nie dzieł kultury. Słyszałem o takich mo-
delach, w Polsce działał przez pewien czas 
portal Megatotal, finansujący tak muzykę. 
Ale nie wypalił. W Polsce w jednej z gmin 
działa coś pozornie podobnego – samorząd 
rozdaje bony, pozwalające decydować, na 
co idzie budżet na kulturę. 

Z kasy miasta?

Tak. I mówisz, czy na teatr, czy na kino, czy 
na lodowisko, czy na zabawy dla dzieci.

Niedobrze.

No właśnie. Ale Kickstarter i bony to jed-
nak nie to samo. W drugim wypadku ludzie 

decydują o środkach publicznych. A Kick starter działa dlatego, że ludzie inwe-
stują własne pieniądze. Gdyby mieli głosować, wykorzystując pieniądze pub-
liczne, pewnie byłaby tam zupełnie inna dynamika. Ale z tego samego powodu 
jest to projekt tak ryzykowny – nie wiem, czy by się w Polsce przyjął.

Przyjrzyjmy się w takim razie ultraliberalnym hasłom, które mówią: żadnych po-

datków na kulturę, niech ludzie sami wydają na nią pieniądze. Kickstarter jest 

bardzo w tym duchu.

Tylko nie wypowiada się o tej publicznej sferze. On kreuje sytuacje, sprawia, 
że pewne działania powstają przy finansowaniu ani ze źródła komercyjnego, 
ani z grantów fundacji prywatnych, ani z publicznych pieniędzy. Myślę, że to, 
co jest naprawdę ciekawe, to nie finanse, ale prędkość tego procesu. Dzięki 
takim narzędziom jak Kickstarter zdarza się, że autorzy projektu zbierają kil-
kadziesiąt tysięcy w trzy czy cztery tygodnie. Nie ma za dużo takich źródeł 
finansowania, chyba że znajdzie się prywatny fundator. Idziesz, dogadujesz się 
przy kolacji, a on ci wypisuje czek. Albo zakładasz projekt na Kickstarterze, 
i też zdobywasz środki – ale pod warunkiem, że zaczynasz się komunikować 
z użytkownikami swoich dzieł. Co też jest bardzo ważne, buduje klimat zaan-
gażowania ludzi w twórczość, którą odbierają. Moim zdaniem potrzebny nam 
jest Kickstarter niezależnie od publicznego finansowania kultury. 

Czy to nie jest jednak jakiś taki mit, któremu ulegamy, czy też po prostu taka 

chęć – że publiczność, która jest gotowa w tych działaniach kulturalnych uczest-

niczyć, jest duża. Mówię „my” w imieniu pewnej grupy ludzi, którzy zajmują się 

produkcją działań kulturalnych.

No bo kłopot jest taki, że to wszystko opiera się na ideach otwarcia się, na 
zaangażowaniu, na opinii, chęci głosu, zrobienia czegoś. A ludzi działających 

Może w ogóle 
jest probleM 
z finansowanieM 
publicznyM kultury, 
w MoMencie 
kiedy ona Ma być 
awangardowa, 
niezależna, 
artystyczna, 
a nie Ma być 
dostarczenieM 
usługi publicznej



46 notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia 47notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia

o ProJekCie:

MAPA DROGOWA OTWARTEGO RZĄDU W POLSCE. WERSJA ROBOCZA 9.06.2011

Projekt „Otwarty rząd w Polsce” przygotowany został przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska (Justyna 

Hofmokl, Alek Tarkowski, Igor Ostrowski, Małgorzata Werner, Katarzyna Werner, Jakub Bartosiak, Dona-

tella Solda-Kutzmann, Paweł Hess).

Raport powstał dzięki wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Projekt „Otwarty rząd w Polsce” ma na celu stworzenie podstaw dla modelu otwartego rządzenia po-

przez dwa działania: przygotowanie dokumentu stanowiącego „mapę drogową” wprowadzenia tego 

modelu oraz uruchomienie „przestrzeni laboratoryjnej”, w której będą rozwijane i testowane praktycz-

ne rozwiązania, narzędzia oraz aplikacje. Oparty na wartościach takich, jak przejrzystość, otwartość, 

efektywność i dostępność, model ten wzmacnia współpracę i uczestnictwo, czyli fundamenty społe-

czeństwa obywatelskiego.

Zasadniczym elementem otwartego rządu jest otwieranie dostępu do zasobów publicznych i promo-

wanie ich dalszego wykorzystania. Dostęp do publicznych zasobów umożliwia obywatelom użycie ich 

w twórczy sposób w rozmaitych aplikacjach, lepsze zrozumienie działań instytucji, a w konsekwencji 

– większe zaangażowanie w sferę publiczną. Równie ważne jest zwiększenie komunikacji państwo

–obywatel oraz uczestnictwa obywateli w rządzeniu.

http://centrumcyfrowe.pl

to byli raczej nie chłopi, rolnicy, ale ab-
solwenci uczelni i ludzie z magisterkami 
i doktoratami. Dziś z internetu korzysta 
już 50%, a za chwilę będzie 80% – jak bę-
dzie 80%, to w internecie będzie wszyst-
ko to, co w społeczeństwie, czyli głupota, 
niedokształcenie, trudne warunki życia, 
wszystko. To niby jest kompletna dygresja 
od tego, o czym rozmawiamy, ale to trze-
ba uwzględniać. No i co wtedy? Nie ma 
dobrego patentu. Zawsze na koniec każ-
dej debaty o kulturze w Polsce, pojawia 
się temat edukacji. Z Kongresu Kultury 
Polskiej przed dwoma laty płynął głów-
ny wniosek, że jest potrzeba edukacji. Ja 
nie lubię tego wniosku, bo nic z niego 
nie wynika, to są takie pozytywistyczne 
marzenia – że może tym razem się uda 
wszystkich, cudownie, wyedukować. Ale 
drogi na skróty na razie nie widać.

Ostatnio dochodzi na świecie do wielu 

protestów społecznych, których głównym 

motorem są młodzi ludzie. Czasem, jak 

w Chile, ich protesty dotyczą systemu edu-

kacji akademickiej, czasem, jak w europie, 

kryzysu demokracji, bezrobocia, kryzysu 

ekonomicznego, czasem, jak w Izraelu, 

ogólnej frustracji związanej z wieloma aspektami funkcjonowania państwa. 

Niedawny wybuch agresji i buntu na ulicach angielskich miast pokazał, że źródeł 

tego kryzysu nie da się tak łatwo opisać. Jak do tego wszystkiego ma się otwarty 

rząd?

Idee, o których rozmawialiśmy, nie załatwią problemu młodych, sfrustrowa-
nych, źle wykształconych i wykluczonych pod pewnymi względami społecznie 
osób. Nie rozwiąże też bezpośrednio problemów finansowych, bezrobocia, 
skutków kryzysu ekonomicznego. Ale jest pomysłem na inną drogę szukania 
nici porozumienia i współpracy. Modele i wzory, na których opiera się idea 
otwartego rządu – zasady dzielenia się  i współpracy – prawdopodobnie prze-
konałby wielu protestujących, nawet jeśli do swojego rządu zaufania nie mają.

alek Tarkowski (ur. 1977)

socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji budującej w Polsce cyfrowe społe-

czeństwo obywatelskie. Członek zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów. Koor-

dynator projektu Creative Commons Polska, współtwórca projektu Kultura 2.0.  Interesuje się relacjami 

między kulturą i systemem własności intelektualnej, otwartymi modelami tworzenia i dzielenia się kul-

turą oraz socjologią nowych mediów i technologii.

MaM nadzieję, że 
w grupie która 
od 10. roku życia 
siedzi w Mediach 
społecznościowych 
i tłucze te sMsy, 
i tłucze te 
wiadoMości na 
facebooku i na 
czacie, oni będą 
Mieli po prostu 
w naturze trochę 
inny wzorzec, Może 
hiperaktywny, Może 
nawet trochę za 
bardzo „do przodu”, 
ale jednak wzorzec 
aktywności
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atlern—
atywa 
jako   plan

b

myśmy żadnej rzeczy w hIstorII wyspy nIe zrobIlI 
na zasadzIe urealnIonego rachunku ekonomIcz-
nego, ponIeważ tak sIę nIe da. I każda z osób, która 
zna sIę na ekonomII czy marketIngu, mówI, że to sIę 
nIe uda. a ktokolwIek wIdzIał, jak wyspa dzIała, to 
mówIł, że to jest nIemożlIwe. a jak wIdzImy – jest 
możlIwe – z anetą szyłak, współzałożycIelką I dy-
rektorką Instytutu sztukI wyspa I wIceprezeską 
fundacjI wyspa progress, rozmawIa bogna śwIąt-
kowska

ekonomIa kultury. postawy

Hala 90 B, fot. Marek Frankowski,  kwiecień 2011
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prostu żeruje na Klamanie. I ja dawałam, 
jak miałam ze swoich honorariów czy 
stypendium doktoranckiego – jak trzeba 
było zapłacić podatki albo rachunek za 
gaz, to płaciłam. Oczywiście dążymy do 
tego, żeby to wreszcie zmienić, ustabili-
zować, ale jest to bardzo trudne w obec-
nych warunkach ekonomicznych i ogra-
niczonych możliwościach uzyskiwania 
dofinansowania. Dla korporacyjnych 
donatorów jesteśmy za mali w sensie wi-
dzialności i za mało elastyczni w sensie 
kompromisów programowych.

Pytam o to także dlatego, że trwa dysku-

sja, która nasiliła się przy okazji podpi-

sania przez premiera Paktu dla Kultury 

i Kongresu Obywateli Kultury, który odbył 

się w maju tego roku w Warszawie, na któ-

rym niestety was nie było...

No nie, no bo my nie mamy kiedy i nie mamy za co. Ale za to zaangażowaliśmy 
się w Kontener Kultury w Gdyni oraz w zbieranie podpisów podczas Nocy 
Muzeów. 

No właśnie. Chciałabym wykorzystać naszą rozmowę do ujawnienia twojego 

głosu i twojej opinii w sprawie znaczenia Paktu dla Kultury dla kultury. Bo oczy-

wiście jest ich wiele, od takich, że staliśmy się tłem dla kampanii wyborczej PO 

i donalda Tuska, przez bardzo optymistyczne spojrzenie na tę kwestię, że Pakt 

wiele zmieni czy naprawi.

Ten 1% dla kultury (w budżecie państwa – przypis nn6t) masz na myśli?

Nie tylko. W Pakcie jest dużo deklaratywnych stwierdzeń dotyczących istotno-

ści kultury dla rozwoju społecznego.

Ja nie wierzę w ogóle w żadne deklaracje polityków, ja wierzę w same fak-
ty. Czyli jeżeli premier podpisze ustawy, wcześniej przeprowadzając je przez 
proces legislacyjny, to ja mu uwierzę. Ale pamiętajmy, że to jest ciągle ta sama 
partia, która mówiła, że kultura ma finansować się sama.

No właśnie. To ciekawe, jak te sprawy wyglądają z punktu widzenia instytucji 

kultury spoza centrum, która jest w takiej sytuacji, że jakoś musi sobie dawać 

radę.

Myśmy zostali zostawieni sami sobie kompletnie, bo „rozstaliśmy się” z CSW 
Łaźnia w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, gdzie nie tylko pozbawio-
no nas dorobku merytorycznego i ogromnego wysiłku, który myśmy włożyli 
w tamten budynek, ale próbowano też skompromitować. Sprawę przed Re-
gionalną Izbą Obrachunkową wygrałam, w sądzie pracy również. Złożyłam 
też pozew o naruszenie dóbr osobistych, ale rozprawy odbywały się w kolizji 

gdybyśMy Myśleli 
w kategoriach 
opłacalności 
ekonoMicznej, 
gwarantowanego 
bezpieczeństwa, to 
już dawno dalibyśMy 
sobie spokój. 
skala ryzyka, jakie 
ponosiMy nie tylko 
jako organizacja 
pozarządowa, ale też 
jako osoby prywatne, 
jest ogroMna

Na rozgrzewkę, powiedz proszę, jak wam idzie sprzedaż Instytutu Sztuki Wy-

spa? Chcecie stać się właścicielem budynku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej 

im. Lenina, od lat zajmowanego przez Wyspę. Na waszej stronie można przeczy-

tać zachętę: „Zbiórka Publiczna ISW to nie tylko szczytny cel, ale też możliwość 

sprawienia sobie unikalnego prezentu. Kolekcjonerskie przedmioty zaprojekto-

wało grono znakomitych polskich artystów współczesnych. Limitowana edycja 

kubków, koszulek i pinów to szansa na nietuzinkowy prezent, małe dzieło sztu-

ki. Kupując w naszym Kiosku, wspierasz Wyspę, a jednocześnie fundujesz sobie 

artystyczny przedmiot”.

Wiesz co… słabo nam idzie (śmiech). To znaczy idzie. Spływają darowizny, 
bardzo różne, od 10 do 10 tysięcy złotych. Dla nas wszystkie wpłaty są tak 
samo ważne. Te groszowe ruszają mocno. Ja uważam, że byłoby super i bar-
dzo w duchu Wyspy, żeby wykupić ją z takich malutkich darowizn. Na razie 
mamy 2,2% z takich wpłat. Ale mamy też sprzedaż edycji, która idzie cał-
kiem nieźle. Za chwilę będzie też aukcja dzieł sztuki – swoje prace podarowali 
miedzy innymi Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Joanna Rajkowska, Dorota 
Nieznalska, Grzegorz Klaman, Robert Kuśmirowski, mogłabym tak wymie-
niać i wymieniać.

A jak zrobiliście rachunek ekonomiczny? Rdzeń Wyspy to dwie osoby: ty i Grze-

gorz Klaman. Utrzymanie instytucji będącej fundacją, założoną z waszej inicja-

tywy, czyli prywatnych osób, niezwiązanych z żadnym kapitałem, obciążone 

jest ciągłą niepewnością jutra. Macie bardzo bogaty i znakomity merytorycz-

nie program. Kto więc u was trzyma księgowość? Kto myśli o pieniądzach,  

ty myślisz?

Trudno powiedzieć. Głównie ja z zespołem zdobywam finansowanie na działa-
nia Wyspy. Grzegorz czasami inicjuje projekty, które generują pewien dochód, 
jak na przykład Subiektywna Linia Autobusowa. Do tej pory nie zdecydowa-
liśmy się jednak na wprowadzenie biletów wstępu. Natomiast jeżeli chodzi 
już o samą kampanię budynku Wyspy, to jest zespół, który się w to angażuje, 
koordynuje, wymyśla, produkuje. W centrum projektu jest Ola Grzonkowska 
i zarządza. Są też pewne niewielkie zwroty ze sprzedaży cegiełek czy publikacji. 
Natomiast to wyliczenie – w ogóle nie ma czegoś takiego. To nie jest robione 
na takiej zasadzie, że usiadł jakiś ekonomista i nam to utrzymanie Wyspy ure-
alnił. Bo to jest po prostu niemożliwe. Myśmy żadnej rzeczy w historii Wyspy 
nie zrobili na zasadzie urealnionego rachunku ekonomicznego, ponieważ tak 
się nie da. I każda z osób, która zna się na ekonomii czy marketingu, mówi, 
że to się nie uda. A ktokolwiek widział, jak Wyspa działa, to mówił, że to jest 
niemożliwe. A jak widzimy – jest możliwe. Trzeba tylko sobie uświadomić, 
że możemy się uwolnić od ideologii biznesplanu. Gdybyśmy myśleli w kate-
goriach opłacalności ekonomicznej, gwarantowanego bezpieczeństwa, to już 
dawno pewnie dalibyśmy sobie spokój. Skala ryzyka, jaką my ponosimy, nie 
tylko jako organizacja pozarządowa, ale też jako osoby prywatne, jest ogrom-
na. Grzegorz Klaman i ja włożyliśmy w Wyspę mnóstwo swoich prywatnych 
pieniędzy. Grzegorz sprzedał ileś swoich prac i nie spożytkował tych pieniędzy 
dla siebie, tylko dał je na przykład na ogrzewanie czy jakieś inne inwestycje. 
Jest to więc taka alternatywna ekonomia, która w przypadku Wyspy trochę po 
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czasowej z moim stypendium w Stanach, wi-
ceprezydent Gdańska dwa razy nie przyszedł 
na rozprawę i rozeszło się to po kościach. 
Odpuściłam. Ale myślę, że wygrałabym tę 
sprawę. Po 8 latach zdecydowaliśmy się na 
ponowną współpracę z miastem, ponieważ 
zaszła zmiana na stanowisku kluczowej oso-
by odpowiedzialnej za kulturę, co przyniosło 
również radykalną zmianę w stosunku do or-
ganizacji takich jak nasza. Zaangażowaliśmy 
się więc w starania o Manifesta i tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury. Jak wiadomo, z róż-
nych względów nie doszło do wyboru Gdań-
ska, ale zmieniły się dynamika, pragmatyka 
i skuteczność tych relacji. Po latach prezydent 
Gdańska – już po tym jak bez sentymentów 
zrobiłam co należy, a więc w momencie, 
kiedy nie było już to konieczne „dla zachę-
ty” – przeprosił mnie za krzywdę, jaką nam 
wyrządzono przed laty, i przyznał, że była to 
niesprawiedliwość. I choć to nie to samo, co 

pierwsze strony gazet, gdy skwapliwie obrzucano mnie błotem, to po dekadzie 
pełnej udanych projektów i odrodzenia zawodowego, satysfakcji z tego, co ro-
bimy, jest miłe, że na poziomie czysto międzyludzkich relacji porozumienie, 
nawet wybaczenie, jest możliwe.
Ale ten precedens nie zmienia sprawy. Robimy cykl Alternativa, ale to jest 
projekt na dwa lata i potem my znowu jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej byli-
śmy. Czyli nie mamy pieniędzy na koszty stałe, nie mamy pieniędzy dla ludzi 
i tak dalej. To wykupienie budynku, o które się staramy, jest więc niesłychanie 
ważne. Po pierwsze dlatego, że my chcemy tutaj zostać. Po drugie, chcemy się 
starać o fundusze europejskie, żeby ten budynek mógł być wkładem własnym 
do aplikacji, która pozwoli nam go wyremontować, doprowadzić do stanu 
świetności i rozkręcić to miejsce jako pozarządową instytucję, tak jak to sobie 
wyobrażamy.

Alternativa, projekt zainicjowany w tym roku, to ogromne międzynarodowe 

przedsięwzięcie, które będzie was angażowało przez najbliższe dwa lata. do 

udziału w nim zaprosiliście kilkudziesięciu artystów z różnych krajów, świetne 

nazwiska. Ale co to w ogóle znaczy ta twórczość alternatywna czy też alterna-

tywny obieg wiedzy? Tutaj szczególnie interesuje mnie twoja prywatna defini-

cja tego, czym właściwie jest ta alternatywa.

Wiesz, ta nazwa powstała też trochę z żartu. Bo chodziło o plan b, kiedy star-
towaliśmy o Manifesta, o różnego rodzaju takie zakulisowe machinacje. Więc 
alternatywa, czyli plan b. Ale chodziło właśnie o to, żeby sprawdzić, jakie są 
inne drogi albo inne sposoby. I zastanawialiśmy się, jak organizacja taka jak 
nasza może zacząć się przymierzać do czegoś takiego jak zorganizowanie ta-
kiego wydarzenia, z myślą, że ma ono powracać tutaj w Gdańsku co jakiś czas, 

uważaM, że 
należy proMować 
Mniejsze, 
eksperyMentalne 
organizacje, 
otwierać się 
na Młodsze 
generacje, 
wspierać praktyki 
niekoMercyjne 
i kaMeralne 
projekty, które 
są paliweM 
zMiany i nowych 
sposobów 
Myślenia

Gdańsk/Stocznia, na zdjęciu: Hiwa K & Aleksandra Olszewska, autor: Hiwa K, fotografia,  2010, 
fot. Alina Żemojdzin  
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Subiektywna linia. Ale chcieliśmy pójść w innym kierunku, czyli nie patrzeć 
na udręki i męczarnie robotnika czy jakiegokolwiek innego pracownika, bo 
bardzo dużo już było takich projektów, i my też sporo zrobiliśmy w tym obsza-
rze. Raczej chodziło nam o coś innego. O marzenia, o fantazje, o inną stronę, 
o robienie czegoś na boku. Czyli o takie rzeczy, które są poza ramą prezentacji, 
które wypadają poza tę ramę, bo zazwyczaj dla jasności obrazu pewne rzeczy 
są wyedytowane.

Czy wśród artystów, których zaprosiliście, są tacy, których prace szczególnie cię 

ucieszyły? Coś, co można zaprezentować jako działania, które dobrze definiują 

ten projekt i oddają tę myśl, którą mieliście, tworząc Alternativę?

Trudno mi tak wyróżniać jednych artystów kosztem drugich. Ja robię wystawy, 
tak troszkę „szydełkując” – od czegoś się zaczyna, potem to idzie do następnej 
pętelki i jedno wytwarza drugie. Potem coś np. wypada i coś wchodzi na to 
miejsce. Ta wystawa jest w ogóle w bardzo specyficzny sposób zrobiona, bo jest 
to pierwsza wystawa poza Alternativa Housewarming, które było 30-minutową 
wystawą. Bo to jest takie otwarte pole. Wystawa jest tak zrobiona, że jej archi-
tektura jest prawie niewidoczna, ona tam znika i jest np. też polem działań 
artystycznych. Na przykład praca Ani Rainert – zbudowaliśmy takie trzy kina, 
w których są wyświetlane zestawy wideo, kilku artystów w jednym kinie. Ona 
maluje na tych kubikach. Z jednej strony można powiedzieć, że to site specific, 
ale to się nie odnosi do tego site, tylko do tej architektury, która ma zniknąć. 
I tam są na przykład wymalowane cienie ludzi budujących wystawę. Takie po-
widoki. Bo ta hala, w której się to dzieje, jest dosyć regularna, ma potężne 
słupy i jest po prostu taką kratką, gridem. Zawsze jest kilka takich perspektyw, 
w których różne rzeczy widzisz i budujesz relacje między nimi. Ja starałam się 
nie robić jednej narracji, tylko raczej pole takich napięć, w którym funkcjonują 
różne rzeczy. To, z czego się osobiście cieszę, to że mamy kilka nowych pro-
dukcji. I to się udało pomimo naszej bardzo trudnej sytuacji finansowej, przy 
50-procentowej dziurze budżetowej, bo pan minister nam nie dał pieniędzy. Ja 
np. jestem bardzo szczęśliwa, że dofinansujemy prace dziewczyn z Indii, które 
robią pełnometrażowy, 50-minutowy film dokumentalny zatytułowany Behind 
Thin Sheets. I to jest niezwykły po prostu film o robotnikach budujących Ban-
galore. To są głównie imigranci z Bangladeszu czy Pakistanu. I to są ludzie, 
którzy mówią o swoich fantazjach, o swoich snach. A z drugiej strony, ten film 
w piękny, taki kinematograficzny sposób pokazuje plac budowy. Nakładaj się 
tu dwie zupełnie różne narracje. Z jednej strony, taki niesłychanie wyestetyzo-
wany, doprowadzony do ekstremum obraz placu budowy, z drugiej strony, ab-
solutnie tajemnicze historie o zwidach, duchach, fantazjach erotycznych tych 
ludzi, którzy żyją w bardzo ciężkich warunkach – mieszkają w blaszakach, pra-
cują na wysokości, są pewnie kiepsko opłacani i tak dalej – ale ta ich sytuacja 
ekonomiczna wypada gdzieś poza nawias. Oni są upodmiotowieni jako ktoś 
zupełnie inny. Jak myślimy o robotniku, to nie myślimy, że to jest ktoś, komu 
się pokazują duchy albo kto ma jakieś niezwykłe fantazje o kobiecie, która 
przyszła w nocy i wydarzyło się coś niezwykłego i tak dalej.
Druga praca ma bardzo fajną historię. Jane Cheadle, autorka Coronation 
Brickworks jest córką bardzo słynnego południowoafrykańskiego działacza 

i co może taką sytuację wytworzyć, i jakie są 
te płaszczyzny działania. To się nazywa ofi-
cjalnie „festiwal”, a tak naprawdę to nie jest 
festiwal. To jest wystawa, która długo trwa 
– czyli cztery miesiące, jak wszystkie duże 
wystawy na świecie. Ale ona też wytwarza 
takie, powiedziałabym, wypustki. Wytwarza 
konstelację różnego rodzaju powiązanych 
projektów, które powodują, że pracujemy 
w szerszym polu, myślimy o tym, co oznacza 
trwałość takiego projektu. I w jaki sposób 
można się oderwać od incydentalności ta-
kich form jak biennale czy festiwal. Jakie to 
stwarza możliwości działania w czasie „po-
między”. Stąd Alternativa to także praca nad 
archiwum, nad radiem, nad linią wydawniczą 

czy różnego rodzaju warsztatowymi czy dyskursywnymi działaniami. Jest to 
możliwość testowania różnego rodzaju opcji rozwoju tego projektu. Czyli po-
wiedziałabym, że to jest działanie pomiędzy incydentalnym, jak festiwal czy 
wystawa, a trwałym, a jednak nie instytucjonalnym. Czyli interesuje nas taka 
sfera pomiędzy, taka miękka sfera. I stąd to logo, które zaprojektował Marian 
Misiak, liczba różnych bytów, pomiędzy którymi wytwarzają się połączenia. 
My staramy się o tym myśleć jak o formie organizacyjnej, która nie jest trwałą 
strukturą, a jednocześnie daje pewien rodzaj napięcia między nimi. I gdzieś 
tam te elementy mniejsze, większe, w jakiś sposób się znajdują w relacji i w ru-
chu wobec siebie.

Tutaj chcę cię podpytać o projekt Praca i wypoczynek, który, jak podejrzewam, 

wypływa z waszego doświadczenia codziennego, z praktyki, którą macie, do-

świadczając przestrzeni tworzonej przez was instytucji, swojego stylu życia czy 

wyborów życiowych, których dokonaliście – że jednak, jak mówiłaś przed chwi-

lą, utrzymujecie instytucję z waszych prywatnych pieniędzy. A z kolei ta praca 

sprawia, że jest też ten czas na wypoczynek przyjemny, wypoczynek, który na 

końcu okazuje się pracą.

Niekończąca się aktywność. To jest taka… Jak by to powiedzieć? Zresztą ty 
masz to samo, bo też prowadzisz małą organizację i robisz wszystko. Tu kleisz, 
tu wysyłasz, tu piszesz. To jest tylko przemieszczanie się pomiędzy różnymi 
polami aktywności. Oczywiście teraz jest trochę inaczej, więcej ludzi pracuje 
z Wyspą, na tych czy innych zasadach, ale ja to pamiętam od pierwszego dnia. 
Że musiałam wymyślać, zdobywać, potem pisać jeszcze na maszynie, lizać 
znaczki (śmiech). I robić inne rzeczy. Bo my się zmagamy z materią. Przy-
szłorocznym hasłem Alternativy jest materialność. I pójdziemy jeszcze dalej 
w takim myśleniu o tym, czym tak naprawdę jest walka z materią. Czyli całe 
to myślenie o pracy kuratora przemieszcza się w inne pola. Pokazujemy zma-
ganie się z fizycznością, z warunkami i uwarunkowaniami. Wystawa Praca 
i wypoczynek jest też o tym, a poza tym ona oczywiście jest wyprodukowana 
w konsekwencji takich projektów, które robiliśmy, te nasze ikoniczne BHP czy 

jak MyśliMy 
o robotniku, to 
nie MyśliMy, że 
to ktoś, koMu się 
pokazują duchy 
albo kto Ma jakieś 
niezwykłe fantazje 
o kobiecie, która 
przyszła w nocy 
i wydarzyło się 
coś niezwykłego
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uczestniczenia w kulturze.

To jest granda. Bo ja np. nie mogę oficjalnie udowodnić swojego uczestnicze-
nia w kulturze, pomimo że na nasz wernisaż potrafi przyjść około 1000 osób, 
ponieważ nie sprzedajemy biletów i nie mamy bramki, która przelicza. Teraz 
to sami stoimy i liczymy. Pamiętajmy, że uczestniczenie w kulturze odbywa 
się także poprzez inne formy, jak na przykład „Notes.na.6.tygodni”. Cała masa 
ludzi te notesy ma, bo jest nieodpłatny. Więc nie policzysz, ile ich sprzedałaś. 
Ale możemy założyć, że każdy „Notes” jest czytany przez kilka osób.

Co więc z taką sytuacją, kiedy ludzie tworząc kulturę, zakładają, że w ogóle nie 

będzie ona wchodziła w obszar konsumpcji? I że nie można tego przeliczyć.

No nie można. Ta krótkowzroczność… Nie wiem, skąd się bierze takie my-

kiem akademickim. Tu jest strasznie dużo uczelni. Sam uniwersytet zatrud-
nia 30 tysięcy ludzi, jest największym pracodawcą na Pomorzu. A to tylko 
jedna z uczelni.

A jak odnosisz się do dyskusji, która teraz się toczy – słychać utyskiwania na te-

mat bardzo nikłego uczestniczenia w kulturze rozumianego jako konsumowanie 

– czyli mało się kupuje książek, płyt, mało się wydaje. Chodzi o taki konsumen-

cki sposób na kulturę. Na podstawie tych danych wydawane są opinie na temat 

związkowego. I kiedyś przyszła ze swoim tatą na mój wykład. Był to czysty 
przypadek, bo ona była na rezydencji w Niemczech, ja byłam na rezydencji 
w Niemczech, jej tata przyjechał ją odwiedzić. On jest prawnikiem, białym 
prawnikiem, który pracował na rzecz czarnych związków zawodowych w cza-
sach apartheidu. Ta praca jeszcze powstaje, nie widziałam nic poza stopklat-
kami i zdjęciami z albumu domowego, ale wiem, że ojciec opowiada w niej 
swojej córce o okresie, kiedy nie miał dla niej czasu. Ciekawe jest to, że rozmo-
wa między nimi zaczęła się pod wpływem mojego wykładu o wystawie BHP 
w Niemczech. Nową produkcję, bardzo piękną, prezentuje też Jadwiga Sawi-
cka. To różaniec zrobiony ze świecących paciorków. Do tego między innymi 
spektakularny robot Transformers Mariusza Warasa, który jest dla nas także 
miejscem spotkać, debat i performansów.

Rozumiem, że rozmach produkcyjny sprawił, że znowu potwornie się napraco-

waliście. Oprócz waszego działania w Wyspie jest też ta cała okolica, w której 

funkcjonujecie, czyli dawna Stocznia Gdańska imienia Lenina, całe te transfor-

mujące przestrzenie.

Albo właśnie nietransformujące (śmiech). Robot Mariusza nie bez powodu 
drzemie w tej hali...

No tak, z daleka nie wiadomo za bardzo, co się dzieje. Czy nie wydaje ci się, że 

ciągle jednak ten dystans między instytucją kultury a odbiorcami kultury jest 

poważnym problemem, podobnie jak nawiązanie kontaktu, nawiązanie relacji, 

które zdają się być absolutnie niezbędne do uzasadnienia argumentu o spo-

łecznej wartości kultury. Jak dużo pracy trzeba byłoby jeszcze ciągle u nas wło-

żyć w to, żeby na końcu właśnie spotkał nas ten wypoczynek obywatelskiego 

uczestniczenia w kulturze? Czy to jest w ogóle u was w Gdańsku kwestią, czy to 

jest zauważalne – zaangażowanie obywateli w kwestie związane z kulturą?

Wiesz co, no tutaj się jednak sporo dzieje, jeżeli o to chodzi. I jest cała masa 
wydarzeń – jedne są takie, powiedziałabym, masowe i one z założenia takie są, 
ale też angażują zupełnie innego widza. Na przykład Natalia Cyrzan robi Stre-
etwaves. To projekt, który się odbywa na podwórkach, w garażach czy u kogoś 
w domu i co kilka dni przenosi się z miejsca na miejsce, na przykład na dwo-
rzec, gdzie mają miejsce różnego rodzaju działania sztuk wizualnych, teatralne 
czy muzyczne. To projekt, który wychodzi do widza z zaskoczenia. Oczywi-
ście będą się wlekli ludzie, którzy zawsze się wloką na te imprezy. Ale będzie 
też dużo przypadkowej publiczności. I jest parę takich projektów w Gdańsku, 
które to robią. Akuku robią Parkowania. Zwiększa się radykalnie liczba pro-
jektów, które skupiają się na problemach, zagadnieniach do bieżącego rozwią-
zania, takich jak Kurort Kultury czy nasz Solidarność Camp, który zaraz rusza 
w Europę. Formy, które są transdyscyplinarne i łączą wykłady z barcampem, 
koncertami, prezentacjami, performensami, zapalają temporalne punkty 
aktywności, umożliwiają zmianę, przegrupowanie, akcje z partyzanta. Poza 
tym w tej chwili jest dużo samoorganizacji, także dzięki portalom społecz-
nościowym. Ludzie bardzo efektywnie przemieszczają się w mieście w różne 
miejsca, uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach. I moim zdaniem to 
jest coraz bardziej widoczne. Pamiętajmy, że Trójmiasto jest dużym ośrod-

Jadwiga Sawicka: Módl się, instalacja, 2011, na fotografii wizualizacja z archiwum artystki  
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No bo ile można mieć entuzjazmu.

Free labour to jest po prostu inna forma wyzysku. Od pewnego poziomu za-
angażowania i kompetencji trzeba zacząć płacić za pracę. Oczywiście są też 
i „niemonetarne” formy zwrotu zaangażowania: wiedza, kontakty, możliwości, 
prestiż. Ale to już odrębna sprawa.
To wszystko, o czym mówimy: samowyzysk, dobrowolne pogłębianie degenera-

cji własnej sytuacji osobistej „na rzecz”…

...kto się komu poświęcił, kto ile dał… To jest jeden z tematów naszych war-
sztatów na temat free labour przeprowadzonych przez Carrot Workers Collec-
tive. Sprawy w Polsce nie wyglądają jeszcze jak w Londynie, gdzie jest kolosal-
na nadwyżka znakomicie wykształconych ludzi bez pracy. My nie cierpimy na 
nadmiar ludzi o wysokich kompetencjach, sprawa relacji pomiędzy systemem 
edukacji a rynkiem pracy ma w Polsce inny wymiar. Choć niewykluczone, że 
ludzie, których potrzebujemy do naszej nisko płatnej, acz rozwijającej pracy, 
podają właśnie do stołu w restauracji na Brick Lane.

Czy macie w programie plany pozytywne, czyli jakąś samopomoc (śmiech)? Pole-

gającą na wytwarzaniu wiedzy o tym, w jaki sposób można właśnie przechytrzyć 

czy przeskoczyć system, który jest niewydolny.

Byłoby idealnie, gdybyśmy doprowadzili do tego, żeby jednak powstało coś 
takiego jak w jakimś stopniu dofinansowywana grupa ludzi, którzy pracują 
bardzo profesjonalnie, skutecznie, precyzyjnie nad kolejnymi Alternativami. 
Powstaje więc taka quasi-instytucja, quasi-komórka, dzięki której ten projekt 
nie jest incydentalny, poprzez takie elementy jak Alternativa online, która ma 
być takim magazynem, rezerwuarem wiedzy produkowanej przez Alternativa, 
radio, archiwum czy badania i stypendia – żeby to trwało cały czas. Czyli zna-
lezienie tej właśnie pośredniej, alternatywnej drogi, innej drogi do nadawania 
trwałości pewnym projektom, bez instytucjonalizacji, czyli bez powoływania 
instytucji publicznej. To jest w miarę tanie, nie ma tych wszystkich wad insty-
tucjonalnych, a jednocześnie powoduje, że projekt działa dalej.

Czy wyobrażasz sobie, co będzie po tych dwóch latach? Jaki będzie owoc Al-

ternativ? Czy dokonają rzeczywistej zmiany w waszym najbliższym otoczeniu, 

w sposobie funkcjonowania waszej instytucji, a może w sposobie odbioru czy 

uczestniczenia w kulturze?

Nastawiamy się na wielostronne oddziaływanie, bo z jednej strony oczywiście 
interesuje nas to, żeby publiczność, która bierze udział w wydarzeniach sztu-
ki współczesnej, rozrastała się. Wystawę, która będzie jeszcze trwała miesiąc, 
zobaczyło do tej pory dziesięć tysięcy osób, co jest chyba absolutnym trójmiej-
skim rekordem, jeśli chodzi o wystawy sztuki. Celujemy w powiększenie grona 
ludzi, którzy będą przychodzili zobaczyć sztukę w ogóle. To po pierwsze. Po 
drugie, chcielibyśmy, żeby zmieniła się długofalowa polityka miasta, jeśli cho-
dzi o sztukę współczesną. Ona się oczywiście powoli zmienia – mamy dwie 
publiczne i jedną niepubliczną instytucję zajmujące się sztuką współczesną 
w Gdańsku. Ale to jest ciągle za mało i jest to zbyt rozproszone. Chcielibyśmy 
nadać Alternativom trwałość: zakładając, że po 2012 roku powstanie biuro or-

ślenie. Mogę się domyślać – z krajów, 
gdzie kultura jest wysoce zinstytucjo-
nalizowana i np. wysoce dotowana, tak 
jak we Francji, albo gdzie jest wysoce 
sprywatyzowana, jak w Stanach Zjed-
noczonych, i tak naprawdę muzeum jest 
przedsiębiorstwem częściowo dotowa-
nym przez zamożnych ludzi, a system 
finansowania jest kompletnie inny. A my 
mówimy o kraju, w którym nie ma ani 
porządnego dofinansowania publiczne-
go, ani też tradycji i możliwości podat-
kowych, które by zachęcały do darowizn. 
Boję się więc monopolizacji i koncentra-
cji tych wpływów. Bo pamiętasz, już była 
taka próba, żeby ten procent od osób 
fizycznych zacharapcić? Tylko to się nie 
udało. Chyba w drugim czy trzecim roku 

funkcjonowania 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego nagle powstał taki 
pomysł, że Minister Kultury to będzie dzielił, czy tam Minister Pracy i Polityki 
Społecznej. Na szczęście do tego nie doszło. Więc to jest jedna z moich obaw, 
czy 1% będzie mógł iść do instytucji bezpośrednio od darczyńców, lub jeśli 
będzie dzielony centralnie, to jakie będą procedury dzielenia tych środków. 
Czasem jestem zapraszana jako ekspert, więc wiem od wewnątrz, że to nie są 
procedury promujące kompetencję, bezstronność i sprawiedliwość. Nie może 
ta sama grupa ludzi dzielić pieniędzy na muzykę, sztuki wizualne i teatr. To 
bez sensu, ludzi trzeba dobierać do dziedziny. Uważam, że należy promować 
mniejsze, eksperymentalne organizacje, otwierać się na młodsze generacje, 
wspierać praktyki niekomercyjne i kameralne projekty, które są paliwem zmia-
ny i nowych sposobów myślenia. Inaczej kulturowo zamrzemy w bolesnej nad-
produkcji kosztownych, opłacalnych spektakli reprodukujących to, co znane, 
i utrwalających zastany porządek.

Czy nie jest też tak, że bez względu na podwyższenie nakładów na kulturę za-

wsze istnieje pewne niebezpieczeństwo, że te środki, które się nazywają „na 

kulturę”, zostaną przeznaczone na utrzymywanie pewnej substancji, która jest 

np. rosnącą liczbą instytucji, na ich ogrzanie, a nie na działania?

Tak, i wtedy rzadko już może się tam znaleźć miejsce dla eksperymentu. Już nie 
pamiętam, jak to się nazywało, to prawo mówiące o dynamice rozwoju instytu-
cji, gdzie nagle, w którymś momencie, środki, energia idą na utrzymanie samej 
struktury albo samych zasobów. I to nie jest wystarczające. Oczywiście ja jestem 
za tym, żeby ludzi utrzymywać i żeby im płacić za pracę i to jest jednym z głów-
nych problemów mojej organizacji. Przez 17 lat, które tutaj przepracowałam, 
wynagrodzenie dostaję od 12 miesięcy. A i to z gwarancją na 2 lata. Przez całe 
lata nie mogłam w ogóle płacić ludziom za pracę i wszyscy robiliśmy to wolon-
tariacko. Wolontariat jest oczywiście wspaniałą rzeczą, ja jestem za praktykami 
i wolontariatami, ale nie może być tak, że przez dziesięciolecia organizacja, któ-
ra ma prawie 25 lat historii, utrzymuje się dzięki pracy nieodpłatnej.

uważaM, że należy 
proMować Mniejsze, 
eksperyMentalne 
organizacje, 
otwierać się na 
Młodsze generacje, 
wspierać praktyki 
niekoMercyjne i 
kaMeralne projekty, 
które są paliweM 
zMiany i nowych 
sposobów Myślenia
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odległym. Dla wielu ludzi ten płot wokół stoczni jest bardziej psychologiczną 
niż fizyczną barierą. Ale zniesiemy płot, bo chcą tego mieszkańcy i już się o to 
aktywnie dopominają. Jeśli zmieni się sposób promowania tego miejsca, bo 
powstanie duża instytucja publiczna zajmująca się pamięcią i historią, to my 
znajdujemy się w kompletnie innym kontekście. Będziemy więc redefiniować 
naszą rolę na tych terenach, bo będzie się ona zmieniała. Pamiętaj, że tutaj 
wjadą buldożery, będą centra handlowe, budynki korporacyjne, handlowe 
i mieszkalne. I dla nas bardzo istotne stanie się działanie na rzecz zbudowania 
tu zróżnicowanej społeczności.

aneTa szyłak 

współzałożycielka i obecnie dyrektorka Instytutu Sztuki Wyspa na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej 

i wiceprezeska Fundacji Wyspa Progress. W 1998 r. wraz z Grzegorzem Klamanem założyła Centrum 

Sztuki Współczesnej Łaźnia i była jego dyrektorką do 2001 r. Jej wystawy charakteryzuje wyraziste na-

wiązanie do kulturowych, politycznych, społecznych, architektonicznych i instytucjonalnych specyfik. 

Zorganizowała wystawy takie jak: Estrangement (2010, we współpracy z Hiwą K) w The Showroom 

w Londynie, Na okrągło 1989–2009 w Hali Stulecia we Wrocławiu (2009), Przełóż to: Kolekcja niemożli-

wa w Wyspie (2008), Wybrańcy w Digital Art Lab in Holon (2008, Izrael) we współpracy z Galit Eilat, Ewa 

Partum: Legalność przestrzeni w Wyspie (2006) oraz You Won’t Feel a Thing: On Panic, Obsession, Ritua-

lity and Anaesthesia w Kunsthaus Dresden (2006) czy Artur Żmijewski: Wybrane prace w Wyspie (2006). 

Wcześniejsze wystawy: Strażnicy doków (2005, Wyspa), Palimpsest Muzeum (2004, I Łódź Biennale), BHP 

(2004, Wyspa), Architectures of Gender (2003, SculptureCenter, Nowy Jork), All You Need Is Love (2000, CCA 

Łaźnia). Jej teksty publikowały między innymi „Aprior Magazine”, „n.paradoxa”, „Art Journal”, „ArtKrush” 

czy „Art Margins”. W 2005 roku otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za niezależną 

i bezkompromisową praktykę kuratorską. Wygłaszała wykłady w wielu instytucjach i uczelniach, w tym 

na New School University, w Queens College, New York University, Florida Atlantic University, oraz pra-

cowała jako wizytujący profesor w Akademie der Bildende Kunste w Moguncji.

www.wyspa.art.pl

ganizacyjne w Wyspie, które pracuje nad kolejnymi Alternativami, to dojdą 
one do skutku za 3–4 lata. Czyli pracujemy długo, ale bardzo starannie na to 
wydarzenie. Ja bym bardzo chciała, żeby Alternativa były skupione na myśle-
niu i starannym przepracowywaniu tego, co w rzeczywistości politycznej, któ-
ra nas otacza, się zmienia, i jak możemy na nią wpływać. Po trzecie, mamy 
nadzieję, że Gdańsk stanie się ważnym miejscem na europejskiej mapie wyda-
rzeń w obszarze sztuki współczesnej. I po czwarte myślę, że ważną rzeczą jest 
to, żeby w Gdańsku powstało kiedyś muzeum sztuki współczesnej. To może się 
wydarzyć tylko poprzez działanie w większej skali i uświadamianie, jak bardzo 
ważna jest sztuka współczesna i jej rola w aktywizowaniu mieszkańców, a tak-
że w promowaniu miasta. Polityka interesuje, czy to promuje miasto, mnie 
interesuje, czy to aktywizuje obywateli, zwiększa uczestnictwo w kulturze 
i stymuluje lokalną scenę do działania. Ale gdzieś tam te interesy w którymś 
momencie mogą się spotkać. Oczywiście musimy pamiętać, że ta sytuacja jest 
dynamiczna – w 2013 roku na dawnym terenie Stoczni Gdańskiej powstanie 
budynek Europejskiego Centrum Solidarności, a więc duża instytucja publicz-
na niezajmująca się sztuką współczesną, ale będąca magnesem – organizacją 
z ogromną machiną promocyjną, wielkim zespołem ludzi. To też zmienia 
konfigurację wokół nas – będziemy w mniejszym stopniu w miejscu bardzo 

Projekt kolektywu kuratorskiego Microsillons ze Szwajcarii, fotografia z archiwum kuratorów
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postanowIlIśmy udostępnIć nasze łamy Istotnym 
naszym zdanIem pIsmom kulturalnym, które nIe 
otrzymały w tym roku fInansowego wsparcIa 
w konkursIe dotacyjnym organIzowanym przez 
mInIsterstwo kultury I dzIedzIctwa narodowe-
go. w tym numerze goścImy „fa-art”, kwartalnIk 
lIterackI wydawany od 1988 roku, założony przez 
grupkę studentów unIwersytetu śląskIego w ka-
towIcach. „fa-art” prezentuje prozę, poezję, szkIce 
lIteraturoznawcze I krytykę lIteracką, a także 
lIczne przekłady.

fa-art w notesIe.na.6.tygodnI

teor—
ety—
czne
zawr— —oty

głowy
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nie specyficznych cech tekstu literackiego to dopiero początek 
całej zabawy, bo to właśnie z ich pomocą literatura interweniuje 
(usiłuje wtrącić swoje trzy grosze) w system języka, porządek 
dyskursów, który organizuje całą socjosferę.
Kolejne „zwroty” nie przekreślają więc tego pierwszego. Bez 
względu na to, czy mówimy o narracji, politykach tożsamości, 
antropologii, etyce albo ekonomii literatury, to wiemy (mam taką 
nadzieję), że mowa o szczególnego rodzaju dyskursywnej apara-
turze. Tyle że ta „aparatura” nie jest żadnym samowystarczalnym 
przedmiotem, lecz instrumentem, z pomocą którego niektórzy 
z nas starają się (skutecznie lub nie) wpływać na inne dyskursy. 
Choćby po to, aby dezorganizować ich system. Albo go wspierać.
Teoria nie pyta więc o to, czym jest literatura, lecz o to, jak ona 
działa, działała lub – kwestia szczególnie ciekawa – jak mogłaby 
działać. I w sumie najmniej istotne, o jakim „zwrocie” będziemy 
w związku z tym mówić. Tak czy owak, chodzi o taką teorię, 
dla której miejsce literatury (w życiu społecznym i w systemie 
kultury) nie jest czymś oczywistym, lecz stanowi stawkę, o którą 
powinna toczyć się gra. Powiem tak: teoria negocjuje miejsce dla 
literatury.
Aby nie było zbyt różowo, przyznam, że wszystko to nie jest wcale 
takie oczywiste. Akademickie literaturoznawstwo w Polsce wciąż 
funkcjonuje w ramach organizacyjnych wypracowanych jeszcze 
w latach siedemdziesiątych XX wieku, a więc w dobie tryumfu 
strukturalizmu, który – w naszych warunkach – zwykł podkreślać 
odrębność i osobność przedmiotu swoich zainteresowań. Miało 
to wówczas swoją wartość, gdyż literaturoznawstwo zdefinio-
wane jako nauka zajmująca się specyficznym dla siebie przed-
miotem nie poddawało się ideologicznym naciskom (a nawet 
wypracowywało narzędzia do krytycznej analizy perswazyjnego 
charakteru oficjalnego języka). Tymczasem dotykający nas dziś 
kryzys uniwersytetu i całej humanistyki, związany między innymi 
z próbami podporządkowania pracy intelektualnej kryteriom 
narzuconym przez dyskurs menedżerski, sprzyja postawom 
zachowawczym, nakazując ratować co tylko się da z formuły 
literaturoznawstwa, którą odziedziczyliśmy z tamtego właśnie 
okresu. Między sobą specjaliści mówią o kolejnych „zwrotach”, 
kiedy jednak przychodzi bronić wolności intelektualnej oraz idei 

Jeśli zaufać literaturoznawczej nomenklaturze, to okaże się, że 
nie żyjemy w epoce żadnego przełomu (breakthrough), za to jeste-
śmy uczestnikami lub świadkami nieustannych zwrotów (turns). 
Oto bowiem po tym pierwszym, rozciągniętym na kilka dekad XX 
wieku, a więc – lingwistycznym, nastąpiły i następują kolejne: 
zwrot tekstualistyczny, etyczny, pragmatystyczny, performatyw-
ny, narratywistyczny, antropologiczny, kulturowy, polityczny. 
W tym sezonie słuchać już o „zwrocie topograficznym”…
Podejrzane to bogactwo. Powiedzmy szczerze: nasz, polski udział 
sprowadza się tu wyłącznie do recepcji i, ewentualnie, prób za-
stosowania (rozwinięcia) cudzych pomysłów na użytek rodzimej 
literatury. Co gorsza, nazewnicza inwencja na dłuższą metę może 
skutkować znużeniem i obojętnością, z jaką przyjmowane będą 
proklamacje kolejnych „zwrotów”. Tym bardziej że nie chodzi 
przecież o propozycje, które pozostawałyby ze sobą w funda-
mentalnym sporze. A do tego dochodzą znane – co z tego, skoro 
nierozwiązywalne – kłopoty ze statusem samej teorii. Z jednej bo-
wiem strony wiemy doskonale, że żadna aktywność nie dokonuje 
się bez teoretycznego aspektu (wszystko jest teoretyczne!), ale 
z drugiej – teoria straciła pozycję i przywileje metadyskursu, su-
perarbitra, kontrolującego i uprawomocniającego postępowanie 
w obrębie dyscypliny. Kontury teorii rozmyły się, jej wyznaczniki 
okazały nieostre, a pozycja – problematyczna.
Spróbujmy zatem powiedzieć, jak sami radzimy sobie w takim 
stanie rzeczy. Czy nieoczywistość teorii ma dla nas walor atrakcji, 
czy może raczej stanowi przyczynę dyskomfortu?

krzyszTof uniłowski 
Teoria, czyli szczególny przypadek literatury przygodowej

Wydaje mi się, że za wieloma, jeśli nie za większością nowych 
pomysłów teoretycznych stoi podobna ambicja. Chodzi o to, by 
literaturę i refleksję nad nią wyprowadzić poza wydzielone pole, 
w obrębie którego pisarstwo miałoby funkcjonować niczym 
autarkiczny system, który nie potrzebuje żadnych związków 
i odniesień do wszystkiego, co znajduje się poza nim. Nie znaczy 
to, że trzeba koniecznie wylewać dziecko z kąpielą, lekceważąc 
specyficzne właściwości literackiego kodu. Po prostu dostrzega-
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w gronie autorów i czytelników dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. 
Kłopot w tym, że nie jest to rozrywka masowa…
Co z tym wszystkim zrobić? Cóż, ostatecznie literatura zawsze 
była rozrywką. Bywało nią również literaturoznawstwo – dlatego 
z niejakim podziwem mówimy o charyzmatycznych wykładow-
cach albo tak zwanych silnych interpretatorach (Richard Rorty 
powiedziałby – tęgich krytykach). A kiedy się już do tego przyzna-
my, wówczas możliwe stanie się wszystko inne. Miejsce literatury 
i literaturoznawstwa na powrót będzie mogło się okazać stawką 
teoretycznego konceptu.

Paweł ToMCzok
Kariera narracji

Przed rozpoczęciem opowieści o karierze pojęcia narracji warto 
zadać sobie narratywistyczne pytanie o kategorie, za pomocą 
których tę historię spróbujemy opowiedzieć. Uwaga poświęco-
na opowiadaniu towarzyszy właściwie całemu nowoczesnemu 
literaturoznawstwu i refleksji krytycznej (o ile dotyczą prozy) – by 
wspomnieć choćby jeszcze dziewiętnastowieczne rozważania 
o różnych sposobach przedstawiania rzeczywistości w prozie 
i uprawnieniach narratora. Ta długa tradycja nie przeszkadza 
jednak postrzeganiu narracji jako tematu wciąż nowego, wyma-
gającego kolejnego opracowania. Łatwo spostrzec, że możemy 
tę historię opowiedzieć zarówno w trybie ciągłości, długiego 
trwania, jak też radykalnej, rewolucyjnej zmiany, wywołanej 
podjęciem nowego tematu.
Aktualna definicja narratologii podkreśla kilka niezależnych 
podejść do opowiadania. Pierwsza tradycja to próby sformuło-
wania uniwersalnych gramatyk opowiadania – reguł budowy 
wszelkich możliwych historii, fabuł. Drugi krąg to różne ujęcia 
sytuacji narracyjnych, obecności i uprawnień narratora. Nie moż-
na zapomnieć o szczególnie mocno obecnej w ostatnich latach 
metodologii historiografii, z której wywodzi się chyba najbardziej 
dziś wpływowa i klasyczna praca Metahistory Haydena White’a – 
z jednej strony skromna próba opisu dziewiętnastowiecznej 
historiografii oraz filozofii dziejów, z drugiej – przełomowa wizja 

uniwersytetu, wówczas uczeni w piśmie akcentują raczej to, co 
specyficzne dla dyscypliny, w potrzebie nie stroniąc od języka, 
w którym powracają nawet takie pojęcia, jak nauka o literaturze, 
filologia narodowa, poezja jako wyraz zbiorowej samowiedzy…
Owszem, teoria może, a nawet powinna być strefą ryzyka, lecz 
przecież często bywa pospolitą skamienieliną. Że tak się dzieje, ła-
two wykazać na przykładzie tego, jak funkcjonuje pojęcie tekstu. 
Statystyka potwierdziłaby pewnie, że jest to najczęściej wykorzy-
stywana kategoria, co wynika także z synkretycznego charakteru 
współczesnej kultury. Cokolwiek ogólne pojęcie „tekstu” pozwala 
się wymknąć przymusowi przyporządkowywania (do gatunku, 
formy, nurtu, orientacji itd.). Ale przy okazji wychodzi na jaw, że 
tekst pojmujemy zwykle jako pewien artefakt, obiekt, przedmiot. 
Tym samym nie odbiegamy zbytnio od kategorii dzieła; często 
zresztą „tekst” bywa po prostu jego synonimem, a przecież 
chodzi o termin spopularyzowany w wystąpieniach teoretycz-
nych z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, które 
otwarcie krytykowały właśnie ideę „dzieła”! Eseje Barthes’a czy 
prace Derridy dawno znalazły się wśród teoretycznoliterackich 
lektur obowiązkowych, ale „tekst” wciąż wyobrażamy sobie jako 
przedmiot-książkę, a nie jako aktywność czy działanie. Myśl, że 
literatura to pewna, wypracowana przez nowoczesną kulturę, 
kategoria operacyjna – taka myśl wciąż wydaje się egzotyczna 
i kłóci ze zdrowym rozsądkiem, który sufluje, że literatura to zbiór 
książek (najlepiej: arcydzieł), ustawionych na półce według serii 
wydawniczych lub formatu okładek.
W ramach definiującej nas kultury nauka i wiedza przestają być 
związane z władzą i prestiżem, za to coraz bardziej upodabnia-
ją się do formuły towaru oraz rozrywki (instytucje w rodzaju 
Centrum Nauki Kopernik niczego nie uczą ani nie popularyzują; są 
to przedsiębiorstwa rozrywkowe). Nie ma potrzeby dowodzić, że 
traktowanie literatury jako medium zbiorowej tożsamości byłoby 
dziś postępowaniem rażąco anachronicznym, wszelako podobnie 
anachroniczne może się okazać pojmowanie literatury i literatu-
roznawstwa jako instrumentu krytycznego namysłu. Z takiego 
zaś punktu widzenia wszystkie „zwroty”, o których dyskutują 
literaturoznawcy, odbywają się w społeczno-kulturowej próżni 
albo nawet są niczym więcej jak tylko formą rozrywki uprawianej 
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neutralizacją teorii literatury w Polsce – w recepcji znika gdzieś 
polityczne znaczenie np. takich tradycji jak badania kulturowe 
czy postkolonializm. Podobnie narratologia nie musi i nie powin-
na pozostawać wyłącznie formalną teorią budowy tekstów czy, 
szerzej, komunikatów narracyjnych, albo też ograniczać się do 
opisu tożsamości narracyjnej, ale może i powinna stać się krytyką 
dominujących narracji, dekonstrukcją historycznych i społecz-
nych mitów, które sterują naszym myśleniem i działaniem. 
Pamiętając, że marzenie o przejściu od mitu do logosu jest tylko 
marzeniem, nie możemy jednak odrzucać potrzeby przemyślenia 
mitów i opowiedzenia ich na nowo. Do tego przydaje się narrato-
logia jako praktyka krytyczna.

PioTr BogaleCki
Niezwykła opowieść

Pomijając wciąż odczuwalny potencjał takich literaturoznaw-
czych pojęć jak narracja czy dyskurs, proponowałbym powrót do 
początków dyscypliny (ostatnio mówi się wszak również o „zwro-
cie archiwalnym”…) i ponowne przemyślenie jednego z pierw-
szych pojęć, jakie stanęło u podstaw nowoczesnej teorii literatury 
– chwytu uniezwyklenia (udziwnienia) Wiktora Szkłowskiego. 
Zdaję sobie sprawę, że pojęcie uniezwyklenia (ros. ostranienije) 
nie tylko trąci dziś myszką, ale w dodatku wydaje się ograniczać 
do eksperymentów formalnych, mogących zainteresować jedynie 
wielbicieli pierwszych awangard z ich prymatem nieograniczo-
nej inwencyjności. Dzieje się tak głównie za sprawą błędnej, 
uproszczonej recepcji współtworzonego przez Szkłowskiego 
formalizmu rosyjskiego jako kierunku, który pojmować miałby 
literaturę w kategoriach „esencjalizmu” i „autoteliczności”, a do 
tego cechować się rezygnacją z funkcji poznawczej. Tymczasem 
w zamyśle Szkłowskiego uniezwyklenie jest pojęciem o dużym 
potencjale rewolucyjnym: zetknięcie się z „utrudnioną” na skutek 
zastosowania chwytu udziwnienia mową poetycką powodować 
ma wszak „dezautomatyzację percepcji”, której następstwem jest 
z kolei wykształcenie nowego, odświeżonego spojrzenia na ota-
czającą nas rzeczywistość (nieprzypadkowo słynny tekst Szkłow-

historiografii jako tekstu, który swój efekt realności uzyskuje 
dzięki odpowiedniej poetyce i konwencji.
Praca angielskiego teoretyka historii łatwo wpisuje się w kon-
struktywistyczne próby unieważnienia wszelkiej referencji – ta 
świadomość musi pojawić się w każdym momencie wymienio-
nych wyżej badań narracji: czy to, gdy zamiast przedstawionej 
historii widzimy realizację schematów, wzorców fabularnych, czy 
to, gdy w miejscu mówiącej za siebie rzeczywistości ujawnia się 
głos konkretnego narratora, wielość jego perspektyw: ideologicz-
nych, przestrzennych, językowych itd.
Narracja we współczesnej narratologii traci zatem swoje zako-
twiczenie w rzeczywistości – nie jest prostym odbiciem, repre-
zentacją zewnętrznej rzeczywistości, ale samym słowem, przede 
wszystkim językiem, strukturą. Gdzie zatem można te struktury 
poznawcze zakotwiczyć? Pierwsza możliwość wskazuje na 
antropologię: człowiek jako istota narracyjna wytwarza opowie-
ści, które pełnią funkcję adaptacyjną, zwiększają jego szanse 
na przetrwanie, gdy dysponuje narracyjną wizją siebie i świata. 
Zamiast odniesienia do zewnętrznej rzeczywistości, które można 
wartościować ze względu na adekwatność, prawdę, mamy tu do 
czynienia z fikcją, która pomaga żyć, działać. Drugie zakotwicze-
nie zamiast do antropologii odwołuje się raczej do historii czy 
społeczeństwa. Można wtedy zapytać, czemu lub komu służą po-
szczególne narracje, kto zostaje wykluczony z pewnych sposobów 
opowiadania albo schematów fabularnych – i dalej: jak poszcze-
gólne modele pisania dziejów (np. historiografia polityczna albo 
nowoczesna historia literatury) uprzywilejowały pewne tematy 
i grupy, inne spychając w poznawczy i językowy niebyt.
Narracja jako kategoria teorii literatury towarzyszy także innej 
ważnej przemianie literaturoznawstwa – w wersji klasycznej, 
strukturalistycznej narratologia była dziedziną literaturoznaw-
stwa, definiowała ośrodek badań nad literaturą; dzisiejsza 
narratologia zaś przynależy do (nie)porządku post- czy unidyscy-
plinarnego. Podobnie do takich kategorii jak pamięć, dyskurs czy 
tożsamość narracja inaczej określa przestrzeń badań humani-
stycznych, nie wikłając się już w nowoczesne podziały wiedzy 
humanistycznej. To otwarcie na inną postać humanistyki na 
razie zostaje złagodzone przez coś, co można określić polityczną 
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queer (z ang. dziwak) nie potrzebowała udziwnienia?
Ma zatem uniezwyklenie potencjał polityczny, ale ten przecież 
– choćby na poziomie projektowanej debaty – niekoniecznie aktu-
alizowany być musi. Zatem nawet jeśli nie daliśmy się porwać re-
wolucyjnej retoryce tak popularnych dziś myślicieli lewicowych, 
ze Slavojem Žižkiem na czele, to uniezwyklenie – wywołujące 
dezautomatyzację nie tylko przecież literackiej percepcji – wyda-
je się w przekonujący sposób opisywać wspólne dla wielu sztuk 
i dyscyplin nowoczesne doświadczenie estetyczne, a tym samym 
stanowić dogodny punkt wyjścia w zadaniu jego transdyscypli-
narnej reinterpretacji, w efekcie zaś – w podjęciu prób przemiany 
rzeczywistości, w których żyjemy. W jakim kierunku miałyby one 
pójść – to już zupełnie inna opowieść.

Opracowała Małgorzata Nadwadowska

PioTr BogaleCki

ur. w 1983 roku, absolwent MISH Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Artes Liberales. 

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej UŚ, jest redaktorem dwutygo-

dnika kulturalnego „artPAPIER”. Obecnie przygotowuje opartą na pracy doktorskiej książ-

kę poświęconą poezji Krystyny Miłobędzkiej. Mieszka w Chorzowie.

Paweł ToMCzok 

ur. w 1982 r. Obronił doktorat (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Akademia 

„Artes Liberales”) na temat Muzy dalekich podróży Teodora Parnickiego. Interesuje się 

narratologią i materializmem. Mieszka w Imielinie.

krzyszTof uniłowski

ur. w 1967 r. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, reda-

guje kwartalnik „FA-art”, pisuje teksty krytyczne.

„FA-art” to, jak podaje Katalog Czasopism Kulturalnych (http://katalog.czasopism.pl), 

kwartalnik literacki wydawany od 1988 r. na Śląsku. Oprócz papierowej wersji czasopisma 

istnieje także serwis internetowy publikujący felietony i komentarze do bieżących wyda-

rzeń literackich. „FA-art” prezentuje prozę, poezję, szkice literaturoznawcze i krytykę lite-

racką, która jest znakiem rozpoznawczym czasopisma, a także liczne przekłady. Na jego 

łamach publikują autorzy średniego i młodszego pokolenia. Redakcję „FA-artu” tworzą 

Konrad C. Kęder – redaktor naczelny, Krzysztof Uniłowski i Robert Ostaszewski.

www.fa-art.pl

skiego z 1914 roku Wskrzeszenie słowa pierwotnie nosił tytuł 
Wskrzeszenie rzeczy). Dla formułujących swoje teorie w atmosfe-
rze rewolucji bolszewickiej formalistów proces ten nie ograniczał 
się do wydestylowanego z konkretu życia królestwa sztuki: jak 
przypomina Danuta Ulicka, uniezwyklenie zawsze było środkiem, 
nie celem, a formalistów nie sposób zrozumieć, nie pamiętając, że 
próbowali oni wtajemniczać w tajniki języka poetyckiego napot-
kanych w porcie żołnierzy i marynarzy floty bałtyckiej.
Oczywiście stojąca u podstaw tego typu malowniczych działań 
wiara w ścisły związek rewolucji estetycznej i politycznej wydaje 
się utopią, którą szybko zresztą obnażyły totalitarne działania 
nowych władz sowieckich. A jednak także i „światło utopii” bywa 
pożyteczne, zwłaszcza wówczas, kiedy – jak w słynnej mowie 
Meridian Paula Celana – wydaje się prowadzić do spotkania, 
a przy tym (wierzę, że jest tak w przypadku uniezwyklenia) 
unika uproszczeń oraz zmusza do gruntownego przemyślenia 
związku tego, co estetyczne, i tego, co polityczne. I tak, by podać 
przykład oczywisty, uniezwyklenie wraz z opartą na nim teorią 
języka poetyckiego stanęło u podstaw jednej z najważniejszych 
prac poststrukturalizmu – La révolution du langage poétique 
Julii Kristevej z 1974 roku, w której przeniesione zostało w nowy 
kontekst lewicowej rewolucji roku 1968. W kontekście perswazyj-
nego wpływu tej pozycji utopia uniezwyklenia nie wydaje się już 
aż tak niezwykła – podobnie jak w kontekście wspomnianej mody 
na polityczność. Czyż bowiem nie na „odświeżającym percepcję” 
uniezwykleniu opiera się w istocie większość mechanizmów 
„czynienia widzialnym”, o których Jacques Rancière pisze w kate-
goriach „wyrwania rzeczywistości z jej oczywistości i uczynienia 
z niej rodzaju hieroglifu”? Czyż stanowiąca następstwo uniezwy-
klenia dezautomatyzacja nie wydaje się nieść w sobie silnego 
potencjału tworzenia nowego – jeśli zobaczy się ją w kontekście 
współczesnego zainteresowania pojęciem performatywu, znaj-
dującego wyraz w opisywanym przez Ewę Domańską „zwrocie 
performatywnym”? W obu przypadkach chodzi wszak o spraw-
czość, o przemianę świadomości, o działanie słowami – tudzież 
obrazami, dźwiękami, instalacjami… Dziwić może, że założycielski 
koncept Szkłowskiego przywoływany jest w tych kontekstach tak 
rzadko; czyżby – mogąca je w tym miejscu reprezentować – teoria 



73notes 70 / 09–10.2011 / czytelnia

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; 
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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 
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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: Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, ul. 
Leszczyńskich 5; 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: Galeria Titmouse, ul. Sikorskiego 66; Galeria BWA, al. Niepodległości 19; 
ŻYWIeC: Fundacja Klamra, os. 700-lecia 4/18
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Image: Alina Szapocznikow, Petit dessert I (Small Dessert I), 1970–71, Kravis Collection
© The Estate of Alina Szapocznikow – Piotr Stanisławski

10 September 2011 – 8 January 2012

Alina Szapocznikow
Sculpture Undone, 1955–1972

Curated by Elena Filipovic and Joanna Mytkowska. 
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