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ORIENTUJ SIĘ! 
7 – 80

ekonomia kultury
SzczEpIENIE Na kREaTywNOść
Co to tak naprawdę znaczy, że kultura zaczyna 
być działalnością paraprzemysłową? Dlaczego 
praca ludzi, która do tej pory była uważana za 
wolną i swobodną ekspresję, eksperymentowanie 
z naszym podejściem do świata i własnego życia, 
zmienia się w działalność stricte produkcyjną? 
O październikowej międzynarodowej konferencji 
Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. 
Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie 
mówią Jakub Szreder i Michał Kozłowski, 
kuratorzy Wolnego Uniwersytetu Warszawy 
w rozmowie z Arkiem Gruszczyńskim
82 – 87

projektowanie graficzne
NaSza kUlTURa gRafIczNa
Pokazujemy, że język designu to nie jest pusta 
estetyczna forma, to zawsze język przynależności, 
tożsamości, aspiracji, kompleksów, wielu różnych 
znaczeń i emocji – o pierwszej zakrojonej na tak 
dużą skalę prezentacji polskiej grafiki użytkowej 
ostatnich trzydziestu lat, czyli o wystawie 
Design dla wolności, wolność w designie. Polskiej 
projektowanie graficzne 1981–2011 przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Grafiki Użytkowej, z jej 
kuratorem Rene Wawrzkiewiczem rozmawiają 
Alek Hudzik i Bogna Świątkowska
88 – 101

obserwacje
śwIaT JEST zły I cOś NalEży z Tym zRObIć
Tomasz Piątek, pisarz, felietonista, autor 
wydanego ostatnio Podręcznika do klasy pierwszej, 
mówi o tym, w jaki sposób literatura może 
zmienić świat, dlaczego dzieci nie powinny 
korzystać z internetu oraz o jakim państwie 
marzy. Słucha (aktywnie) Arek Gruszczyński
102 – 109

obserwacje
NIESamOwITy pRESTIż aRTySTy
Siedzę sobie z ministrem Zdrojewskim 
i profesorem Baumanem na Europejskim 
Kongresie Kultury, telewizja transmituje naszą 
rozmowę, cała Polska ma to widzieć i słyszeć, 
a tak naprawdę nie zrobiłem w tym roku żadnej 
pracy, bo po prostu nie mam na to pieniędzy 
– Zbigniew Libera o zmieniającej się kondycji 
twórcy mówi Bognie Świątkowskiej
110 – 119

praktyki krytyczne
NIEREklamy w pRzEbłySkach  
NagIEJ RzEczywISTOścI
Domagamy się wolności wypowiedzi dla obrazu 
i chcielibyśmy, aby każdy, kto czyta ten wywiad, 
przyłączył się do nas. Obrazy nie są produktami, 
ale myślami w świetle i ruchu. Pomóżcie walczyć 
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z represją wobec obrazu poprzez nadużycia praw 
autorskich oraz praw własnych. Dziękujemy! 
– z duetem Graw&Boeckler rozmawia Paulina 
Jeziorek
120 – 127

ekonomia kultury
IlE pańSTwa w kUlTURzE
Mówienie o skuteczności w przypadku 
finansowania sztuki z pieniędzy publicznych 
to niebezpieczny punkt wyjścia. Skuteczność 
sugeruje lub raczej włącza w tok myślenia modele 
zarządzania, które są w istocie zapożyczone 
z ekonomii – mówi Pius Knüsel, dyrektor Pro 
Helvetii – Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury 
w rozmowie z Bogną Świątkowską
128 – 141

praktyki krytyczne
pORUSzycIEl
Ubranie pełni funkcję zbliżoną do roli 
architektury, domu. Szczególnie w przypadku 
osoby bezdomnej odgrywa rolę schronienia 
przed światem zewnętrznym, warunkami 
atmosferycznymi. Jest ochroną, a jednocześnie 
przestrzenią osobistą. Staje się miejscem, w które 
się po prostu wchodzi – z artystą Franciszkiem 
Orłowskim rozmawia Romuald Demidenko
142 – 153

poszukiwania
SIła dźwIĘkU
Poprzez muzykę Miya Masaoka wchodzi 
w interakcję z owadami i roślinami. Jon Rose 
przekształca druty kolczaste w instrumenty 
muzyczne. John Luther Adams na muzykę 
przekłada geofizyczny fenomen Alaski, a Bob 
Ostertag bada zagadnienia socjopolityczne, 
dokonując transkrypcji zamieszek na utwór 
wykonywany przez Kronos Quartet. Opowiada 
o nich dokument The Reach of Resonance, którego 
europejska premiera miała miejsce we wrześniu 
podczas festiwalu artystycznego ARTLOOP 
w Sopocie. Reżyser filmu, Steve Elkins, o sile 
muzyki mówi Przemysławowi Guldzie
154 – 165

działania leśne
NIEzła fRIkOwNIa
Wcześniej jak opowiadałam swoim znajomym 
o tych instalacjach, to często mówili „no niezła 
frikownia”. A tym, którzy zwyczajnie przychodzą 
i spacerują po lesie w Powsinie, po prostu się to 
podobało – z Izą Rutkowską, twórczynią Fundacji 
Form i Kształtów, autorką projektu Grzybobranie, 
o projektowaniu dla przestrzeni leśnej rozmawia 
Bogna Świątkowska
166 – 175

gdzIE bywa NOTES
160

WYSTAWA

WYKŁADY

DYSKUSJE

PUBLIKACJA

Żeby wiedzieć
czym będzie 
architektura 
przyszłości,
musimy najpierw 
dowiedzieć się
czym ma być 
społeczeństwo 
przyszłości
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Projekt fi nansowany jest dzięki dotacji od m. st. Warszawy

www.synchronicity.pl
www.funbec.eu

BĘC
sklep wielobranżowy

łomo aparaty, książki, dizajn

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

10.10 pon

17.10 pon

4.10 wt

11.10 wt

18.10 wt

5.10 śr

12.10 śr

19.10 śr

6.10 czw

13.10 czw

20.10 czw

7.10 pt

14.10 pt

21.10 pt

8.10 sob

15.10 sob

22.10 sob

9.10 nd

16.10 nd

23.10 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: 
romuald demidenko, arek gruszczyński, 
przemysław gulda, alek Hudzik, paulina 
jeziorek, magda roszkowska (orientuj się!), 
pani bogna (redaktor)
orientuj się: informacje i ilustracje pochodzą 
z materiałów prasowych promujących 
wydarzenia kulturalne; drukujemy je dzięki 
uprzejmości artystów, kuratorów, galerii, 
instytucji oraz organizacji [kulturalnych].

projekt:
laszuk, Hegman

korekta:
Hegman

jak otrzymaĆ notes: 
zasil bęca (ing bś 02 1050 1038 1000 0023 
3025 8183 z dopiskiem „na rozwój fnkbz”) 
darowizną minimum 11 pln, prześlij nam 
o tym wiadomość na adres nn6t@funbec.eu, 
podaj adres, pod jaki mamy wysłać wybrany 
przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy ci go 
pocztą priorytetową natychmiast. większe 
wpłaty przyjmiemy entuzjastycznie!

wyczerpania: 
uprzejmie informujemy, że nakład numeru 
1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20, 24_26, 27, 28, 29, 37, 41, 
44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 został przez 
was wyczerpany. bardzo nas to cieszy. 
dziękujemy!

reklama: 
zamów cennik nn6t@funbec.eu

druk: 
p.w. stabil, ul. nabielaka 16, 30-410 kraków, 
tel. +12 410 28 20

notes.na.6.tygodni został wydany dzięki
dofinansowaniu ze środków:
ministra kultury i dziedzictwa narodowego
miasta stołecznego warszawy

partner promocyjny:

szefowa fnkbz: 
bogna świątkowska bogna@funbec.eu

bĘc: 
drążek (ostre koło), arek gruszczyński, 
magda roszkowska, ewa paradowska (bęc 
sklep wielobranżowy), paulina witek, 
paulina jeziorek, szymon Żydek, 
ewa dyszlewicz. 
departament publikacji: ela petruk, 
paulina sieniuć

rada fnkbz: 
maksymilian cegielski, kuba bałdyga, 
przemek bogdanowicz, kamil dąbrowa, 
paweł dunin-wąsowicz, grzegorz dyduch 
i marcin świetlicki, łukasz gorczyca, robert 
majkut, ewa moisan, sławomir pietrzak, 
jacek poremba, kuba wojewódzki

znak fnkbz: 
małgorzata gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

bĘc sklep wielobranŻowy: 
łomo aparaty, książki, dizajn
warszawa, mokotowska 65, 
pon.–pt. 13.00–20.00
www.funbec.eu/sklep / +48 665 090 367
informacje, zamówienia: sklep@funbec.eu

24.10 pon

31.10 pon

7.11 pon

25.10 wt

1.11 wt

8.11 wt

26.10 śr

2.11 śr

9.11 śr

27.10 czw

3.11 czw

10.11 czw

28.10 pt

4.11 pt

11.11 pt

29.10 sob

5.11 sob

12.11 sob

30.10 nd

6.11 nd

13.11 nd



INTERVENTIONS
vás pozýva na výstavu /
invites you to the opening of the exhibition

Girolamo Marri / Miho Sato
miesto/venue: SPACE, Velehradská 7/A, Bratislava
vernisáž/opening night: 23.9. 18.00 – 21.00
trvanie výstavy/exhibition runs: 23.9. – 21.10. 2010
curators: Lýdia Pribišová & Katarína Slaninová
otváracie hodiny/opening hours: 
utorok – piatok, 13.00 – 17.30/tue – fri, 1.00 – 5.30 pm

s podporou / with the support:
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky / 

The Ministry of Culture of the Slovak Republic
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Yomar Augusto
Henryk Berlewi
Edward Hartwig
Fontarte
Polex-Expol
ZUO Corp.

kuratorzy: 
Agnieszka Pindera
Michał Woliński
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pamiĘci jana dziaczkowskiego 1983–2011
www.dziaczkowski.pl

jan dziaczkowski, grzegorz piątek, marek pieniążek: Góry dla Warszawy, ekspektatywa, 2009
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TEATR CIENI
3.10–31.12
warszawa, csw zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

kara walker, jedna z najbardziej zna-
nych współczesnych artystek amery-
kańskich, porusza w swoich pracach 
trudny temat historii afroameryka-
nów w stanach zjednoczonych. od-
nosi się ona do kwestii tożsamości 
rasowej, władzy, seksualności i prze-
de wszystkim wykluczenia społecz-
nego, które wciąż rezonują we współ-
czesnym społeczeństwie. kara walker 
opowiada historie z czasów niewolni-
ctwa, inspirując się formą teatru cie-
ni – pokazywane na jej indywidualnej 
wystawie Kara Walker prace przybie-
rają formę obrazów, rysunków, anima-
cji, świetlnych wideoinstalacji i monu-
mentalnych sylwetowych wycinanek. 
artystka mówi o przemocy i rasizmie 
w sposób zabawny i przerażający, ele-
gancki i drastyczny zarazem.
wystawa jest również pretekstem do 
podjęcia debaty na temat obecno-
ści wątków seksualności i przemocy 
w polskim życiu społecznym; dyskusji 
o rasizmie i wykluczeniu społecznym. 
prace kary walker to rodzaj spraw-
dzianu z tolerancji dla każdego kraju, 
w którym pokazywana jest twórczość 
artystki.

kara walker (1969) – w wieku 27 lat została 

najmłodszą stypendystką fundacji macarthu-

ra. w 2002 roku reprezentowała stany zjedno-

czone na biennale w são paulo. jej dzieła znaj-

dują się w kolekcjach największych muzeów. 

w 1997 roku prace kary walker znalazły się na 

the whitney biennale w nowym jorku i w 2009 

roku na biennale sztuki w wenecji. artystka 

obecnie mieszka i pracuje w nowym yorku, jest 

profesorem na columbia university.

kara walker: Fall Frum Grace, Miss Pipi’s Blue Tail, 2011, kadr z kolorowego filmu wideo,  
copyright kara walker, dzięki uprzejmości sikkema jenkins & co., new york
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MÓJ MAŁY RAJ
do 9.10
gorzów wielkopolski, 
galeria sztuki najnowszej, 
miejski ośrodek sztuki, 
ul. pomorska 73
www.mosart.pl

brygida wróbel-kulik o swojej działal-
ności artystycznej mówi tak: „świa-
domie i konsekwentnie całą moją 
twórczość podporządkowałam idei to-
pografii miejsca: idei kreowania włas-
nej imaginacyjnej przestrzeni, miejsca 
szczególnego, wybranego i wyniesio-
nego do poziomu niemal uświęcone-
go osobistą mitologią, doświadcze-
niami i przeżyciami. jednym z takich 
realnych, szczególnych miejsc jest dla 
mnie region pomiędzy rzekami kosza-
rawą a glinną u stóp góry pilsko”.
na wystawie My Little Paradise poka-
zywane są prace, w których artystka 
zajmuje się rekonstrukcją tejże topo-
grafii wspomnień – topografii jej dzie-
ciństwa. prace In Between z 2002 roku 
czy też Pod Górą z 2011, cykle Zielni-
ków, Florilegia, seria Niebo to obra-
zy-mapy znaczone uczuciami. wróbel
-kulik rekonstruuje w nich w sposób 
„dotykowy” miejsca szczególne. kom-
pozycja jest tu także analizą właściwo-
ści tego ważnego dla artystki areału. 
za pomocą różnych mediów i materia-
łów wróbel-kulik odsłania jego różne 
poziomy i perspektywy nie tylko prze-
strzenne, ale także czasowe.

brygida wróbel-kulik (1952) – absolwent-

ka asp w krakowie. w latach 1981–1985 miesz-

kała w akwizgranie, gdzie wspólnie z innymi 

artystami założyła międzynarodową gru-

pę artystyczną „grenzfrauen (kobiety przy-

graniczne)”. w latach 1984–1985 studiowała 

na akademii sztuk pięknych w düsseldorfie. 

w 1985 r. otrzymała nagrodę artystyczną mia-

sta akwizgran. od 1986 r. żyje i tworzy w düs-

seldorfie.

brygida wróbel-kulik: Fleurope III,  
z wystawy My Little Paradise
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CENTRUM ARCHITEKTURY
20–30.10
łódź, centrum festiwalowe, 
ul. targowa 35
www.lodzdesign.com

w polsce buduje się więcej niż kiedy-
kolwiek, ale bardzo mało mówi, pisze, 
czyta i uczy się o architekturze. nie tyl-
ko zresztą o architekturze, ale o mie-
ście, o projektowaniu środowiska, 
które nas otacza. fundacja centrum 
architektury musiała powstać, bo ist-
nieje niebezpieczeństwo, że polska 
przestrzeń będzie coraz ładniejsza, 
ale niekoniecznie mądrzejsza. w sta-
tucie fundacji widnieje podstawowy 
cel: „upowszechnianie wiedzy o archi-
tekturze.” za tym pojemnym pojęciem 
będą się kryć różne działania: wysta-
wy, publikacje, spotkania.
choć fundacja centrum architektu-
ry istnieje formalnie od wiosny 2011 
roku, już jest zaangażowana w kilka 
znaczących projektów. przyłożyła rękę 
do instalacji aleksandry wasilkow-
skiej Time Machine, w hali głównej 
warszawskiego dworca centralnego. 
współtworzy ona także jedną z trzech 
głównych wystaw festiwalu łódź 
design. ekspozycja Przekierowanie. 
O zmianie w architekturze i towarzy-
szący jej program edukacyjny dotyczą 
zmian zachodzących we współczes-
nej architekturze i urbanistyce. na 
wykłady zgodzili się przyjechać m.in. 
serbsko-holenderska grupa stealth 
i amerykański ekowizjoner fritz Haeg. 
program dla łodzi przygotowali zało-
życiele fundacji: agnieszka rasmus-
zgorzelska, aleksandra stępnikowska 
i jarosław trybuś. 
ambicją ca jest wydawanie  klasycz-
nych pozycji krytyki i teorii architek-
tury oraz wyselekcjonowanych dzieł 
współczesnych krytyków, publicy-
stów i architektów oraz innych znaw-
ców projektowania. jako pierwsza wy-
dana zostanie książka adolfa loosa 
Ornament i zbrodnia. fundacja przy-
gotowuje też publikację dzieł le cor-
busiera, na czele z Vers une architectu-
re (W stronę architektury).

dratz&dratz architekten: budynek z makulatury
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AUDYTORIUM MOSKWA
do 16.10
moskwa, belie palaty, prechistenka 1
www.artmuseum.pl

Historia moskwy jako historia alter-
natywnej nowoczesności wciąż intry-
guje. dzisiejsza transformacja kreuje 
nowe podmioty i struktury społeczne, 
pola nowych konfliktów i nowych na-
dziei. partnerami moskwy są nie tylko 
nowy jork, londyn i dubaj, ale także 
inne stolice byłego bloku wschodnie-
go, gdzie ludzie mierzą się z podobny-
mi wyzwaniami, próbując odzyskać 
przestrzeń dla siebie. a zatem – co ro-
bić? na razie odpowiedzi na to klasycz-
ne pytanie znajdują się w przestrzeni 
wirtualnej lub drzemią w tkance miej-
skiej wokół nas, oczekując na moment 
przebudzenia.
w projekcie Audytorium Moskwa ku-
ratorzy, m.in. joanna mytkowska, rea-
lizują swoją koncepcję nowej publicz-
nej platformy dla sztuki współczesnej. 
rzecz będzie miała miejsce w samym 
centrum miasta i w sercu jego sprzecz-
ności. czerpiąc z doświadczeń muze-
um sztuki nowoczesnej w warszawie 
stworzono bogaty program – szko-
łę, klub i wystawę – który rozwija się 
nie tylko w przestrzeni, ale i w cza-
sie. przez cztery tygodnie Audytorium 
Moskwa oferuje intensywny program 
warsztatów, projekcji i dyskusji pane-
lowych z udziałem artystów i teorety-
ków z polski, niemiec, izraela, Holan-
dii i ameryki łacińskiej, analizujących 
kwestię sfery publicznej i jej uczestni-
ków zarówno w sztuce, jak i w urbani-
styce. zbigniew libera w nowym cyklu 
fotografii prezentuje swoje spojrzenie 
na współczesną moskwę.

zbigniew libera: moskwa – czerwiec 2011
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NOWE MIEJSCE
od 6.10
warszawa, plac defilad,  
trybuna Honorowa
www.artmuseum.pl

kilkuletni cykl realizacji rzeźbiarskich 
Nowe miejsce zainaugurowany zosta-
nie projektem brytyjskiego artysty ry-
ana gandera. instalacja rzeźbiarska 
w kształcie trzymetrowej kuli, imitu-
jącej magnes przyciągający połyskują-
ce metaliczne obiekty, zatytułowana 
Really Shiny Things That Don’t Mean 
Anything (Naprawdę świecące rzeczy, 
które nic nie znaczą) umieszczona zo-
stanie na trybunie Honorowej na pla-
cu defilad. rzeźba nawiązuje nie tyl-
ko do motywu obecnej pustki placu, 
który wymaga jądra, by móc przycią-
gać uwagę i publiczność, ale także do 
mającej tu powstać strefy kibica euro 
2012, która, w zamyśle organizatorów, 
będzie miejscem spotkania i zjedno-
czenia w sportowych emocjach zróżni-
cowanych grup ludzi.
Nowe miejsce to efekt współpracy 
urzędu miasta i muzeum sztuki nowo-
czesnej, dzięki niemu w różnych miej-
scach stolicy, na okres kilku miesięcy 
będą się pojawiać obiekty mające oży-
wić daną przestrzeń.

ryan gander: Really Shiny Things That Don’t Mean Anything 
(Naprawdę świecące rzeczy, które nic nie znaczą), instalacja, 2011
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IV FOTO ART FESTIWAL
14–30.10
bielsko-biała, galeria bielska, 
ul. 3 maja 11
www.galeriabielska.pl
www.fotoartfestival.com

czwarta edycja międzynarodowego fe-
stiwalu fotografii to ponad 20 dużych 
wystaw indywidualnych fotografów 
z całego świata. prace pokazywane 
będą w kilku kategoriach: dokument, 
portret, reportaż, pejzaż, ekspery-
ment, fotografia inscenizowana i prze-
twarzana komputerowo.
wystawę Postacie tworzą fotografie 
hiszpańskiej artystki begoñii montal-
bán. artystkę interesuje ciało i zwią-
zany z nim ból, choroba oraz śmierć, 
a także terapeutyczne działanie cier-
pienia. z kolei Twarze to barwne cy-
frowe portrety młodego, ale już doce-
nianego w świecie fotografa z rosji 
olega duryagina (dou). artysta chęt-
nie wykorzystuje sztuczność fotogra-
fii cyfrowej, by pokazać punkt, w któ-
rym stykają się przeciwności, takie jak 
atrakcyjność i niepokój, piękno i brzy-
dota. podobny punkt widzenia zda-
je się przyjmować alexander gronsky, 
który w cyklach W tle i Krawędź, po-
przez przeciwstawienie przedmieść 
centrom miast, przestrzeni publicznej 
i prywatnej, obrazu i abstrakcyjnej od-
bitki, analizuje pojęcie granicy. małą 
retrospektywę będzie miał polski fo-
tograf mieszkający we francji bogdan 
konopka.

aleksander gronsky: z cyklu W tle, fotografia, dzięki uprzejmości artysty
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ELEKTRYFIKACJA
do 14.10
lublin, galeria biała, 
ul. narutowicza 32
www.free.art.pl

w najnowszym cyklu obrazów Elektry-
fikacja krzysztof turlewicz uchwycił 
moment, w którym przestrzeń miejska 
zmienia swoją tożsamość. artysta po-
kazuje ten proces na przykładzie roz-
woju sieci elektrycznej. przedstawio-
ne na neutralnych, szarych tłach, ujęte 
w sposób sylwetowy elementy infra-
struktury reprezentują cały „kablowy” 
dorobek cywilizacyjny, który powoli 
ustępuje pola niewidocznym instala-
cjom podziemnym. uchwycone w spo-
sób graficzny, a nawet fotograficzny, 
sieci kabli stają się wizualnie atrakcyj-
ne, na nowo dostrzegalne po długim 
czasie bycia oczywistym elementem 
tła naszej rzeczywistości. na wystawie 
występują również realne elementy 
elektrycznych sieci, które łączą obrazy 
w spójną całość.

krzysztof turlewicz (1983) – ukończył ma-

larstwo na wydziale artystycznym umcs 

w lublinie. do tej pory miał już dwie wystawy 

indywidualne oraz uczestniczył w kilku wysta-

wach zbiorowych. zajmuje się malarstwem, 

tworząc zwykle rozbudowane tematyczne cy-

kle. geometryczne, monochromatyczne, wy-

ciszone obrazy oparte są na rzeczywistych 

formach typu schody, okna, barierki itp. powta-

rzające się ciągle elementy formalne stają się 

rodzajem subtelnej obsesji, która zamienia ele-

menty rzeczywiste w abstrakcyjne układy brył 

i form symbolicznych.

krzysztof turlewicz: Elektryfikacja, cykl malarski, 2011
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SAMSUNG ART MASTER 2011
14.10–18.11
warszawa, csw zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

projekt samsung art master powstał 
z inicjatywy firmy samsung electro-
nics polska w 2004 roku. organizowa-
ny początkowo jako konkurs malar-
ski, wraz z rozwojem polskiego rynku 
sztuki rozrósł się i obecnie obejmu-
je szereg dziedzin z zakresu sztuk wi-
zualnych, również te wykorzystujące 
nowe media.
po zapoznaniu się ze pracami zgło-
szonymi na 8. edycję konkursu jury 
w składzie kamila wielebska, karol 
radziszewski, piotr sarzyński i stach 
szabłowski zarekomendowało do wy-
stawy konkursowej, a tym samym no-
minowało do nagrody głównej nastę-
pujących artystów: sylwia czubała, jaś 
domicz, piotr grabowski, zofia niero-
dzińska, dominika olszowy, alexan-
der pawlik, urszula piergończyk, woj-
tek pustoła, mateusz sadowski, jan 
szewczyk.
głównym celem projektu jest wspie-
ranie młodych, utalentowanych ar-
tystów na drodze do profesjonalnej 
kariery oraz umożliwienie im samo-
dzielnego zaistnienia na rynku sztuki.  
o skuteczności prowadzonych dzia-
łań oraz o wysokim poziomie konkur-
su świadczą nazwiska młodych twór-
ców, którzy od samsung art master 
rozpoczynali swoją karierę. są wśród 
nich m.in. karol radziszewski, anna 
senkara, anna molska, karolina bregu-
ła, jaśmina wójcik, julita malinowska, 
mateusz sadowski, piotr adamski i ka-
rolina brzuzan.

dominika olszowy: Laurka dla Ossowieckiego
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SARAI. MIASTO – 
PRACOWNIA 
7. 10–20.11
warszawa, projekt kordegarda, 
ul. gałczyńskiego 3
www.zacheta.art.pl 
 

uczestnicy programu sarai mieli wy-
obrazić sobie miasto jako studio, zaś 
codzienna rzeczywistość miejska mia-
ła być materiałem dla ich twórczo-
ści. przeprowadzany na terenie del-
hi projekt Miasto – pracownia miał na 
celu wprowadzenie praktyki artystycz-
nej we współczesną przestrzeń miej-
ską. studio zgromadziło razem arty-
stów, filmowców, pisarzy, urbanistów, 
edukatorów, pracowników kultury. re-
zultatem procesu współpracy była se-
ria rzeźb, miniwystaw, performensów, 
happeningów, publikacji, instalacji 
dźwiękowych, filmów, komiksów i pro-
jektów architektonicznych. projekt 
kordegarda prezentuje wyniki ich pra-
cy, a sama wystawa jest przedłuże-
niem projektu Pokolenie przemiany. 
Nowa sztuka z Indii, który można oglą-
dać w zachęcie. 
– wystawa stanowi wybór projek-
tów artystycznych z programu City as 
a Studio. można ją postrzegać jako ro-
dzaj gry z dokumentacją konkretnych 
procesów i praktyk, czego rezultatem 
są nie tylko dokumenty, ale także kon-
kretne materiały, energie i dialogi – za-
uważają kuratorzy. 

shamsher ali: Red Cap (z dokumentacji performance’u), dzięki uprzejmości: amitabh kumar
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SKAMIELINY I OGRODY
do 14.11
bruksela
www.culture.pl

Fossils and Gardens to projekty arty-
styczne w przestrzeni publicznej bruk-
seli przygotowane przez polskich arty-
stów średniego i młodego pokolenia: 
julita wójcik pokazuje instalację Tę-
cza, dominik lejman – pracę zatytu-
łowaną Podwójna warstwa, zaś mau-
rycy gomulicki mierzy się z Widmem 
– romantycznego postwandalizmu. 
każda z nich jest osobną narracją, ale 
wszystkie pozostają w relacji z idea-
mi zjednoczonej europy, odnoszą się 
do tolerancji, przemian kulturowych, 
do naszej w niej obecności i znacze-
nia dialogu.
praca gomulickiego to akcja w prze-
strzeni miejskiej: w opuszczonym bu-
dynku z lat 70. artysta chodził wzdłuż 
pięter i wybijał szyby aż do momen-
tu, gdy na elewacji pojawił się kształt 
loga bauhausu. akcja została udoku-
mentowana, stając się niezależnym 
dziełem sztuki wideo.
z kolei julita wójcik stworzyła meta-
lową tęczę pokrytą różnobarwnymi 
sztucznymi kwiatami. kolory tęczy na 
flagach używanych w przeszłości sym-
bolizowały nową erę, nadzieję, prze-
miany socjalne, pokój na świecie, zaś 
w polsce przed transformacją – spół-
dzielczość.
projekt dominika lejmana to dwie 
projekcje świetlne w parlamencie eu-
ropejskim i w bibliotece królewskiej. 
w parlamencie na podłogi i ściany rzu-
towane są świetlne przedstawienia lu-
dzi – nagrania z kamer monitoringu 
z miejskich aglomeracji ue. projekcje 
z chodzącymi ludźmi stopniowo się 
nawarstwiają, aż utworzą gęsty abs-
trakcyjny ornament.

maurycy gomulicki: Widmo romantycznego postwandalizmu,  
performans, 2011, bruksela, kadr wideo
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MIŁOŚĆ NAS ROZDZIELI
do 5.11
warszawa, galeria m2, ul. oleadrów 6
www.m2.art.pl

– po prostu zwykła szamotanina ubra-
na w formę, aby móc się wybrzmieć – 
opowiada o swoim projekcie Love Will 
Tear Us Apart andrzej wasilewski. arty-
sta odwołuje się w nim do piosenki ze-
społu joy division o tym samym tytu-
le – jest ona przejmującym dowodem 
sprzeczności, które często prowadzą 
do katastrofy. artysta, zestawiając po-
zornie przypadkowe elementy, poka-
zuje sytuacje rozdarcia, kiedy nic nie 
jest wiadome, a każda próba racjona-
lizowania emocji kończy się niepowo-
dzeniem.
w jednej z prac do słów dziecięcej wy-
liczanki wasilewski dodał kilka innych 
rymowanek: kocha lubi szanuje nie 
chce nie dba żartuje bije kopie katuje 
dusi szarpie maltretuje ośmiesza i plu-
je. w efekcie powtarzania powstała 
praca wideo oraz instalacja.
inna praca rejestruje dźwięk dudnią-
cej pralki słyszanej, gdy podczas ką-
pieli głowę zanurzy się pod powierzch-
nię wody.
zestawienie obok siebie pojęciowych 
opozycji: chodź – odejdź, blisko – da-
leko, ciepło – zimno, pustka – pełnia, 
uniesienie – bezwład, euforia – apatia, 
góra – dół, jestem – nie ma mnie, brak 
– pełnia, to temat kolejnej pracy. wasi-
lewski, przeprowadzając parasocjolo-
giczne badania, pytał przedstawicieli 
różnych kultur o znaczenie tych prze-
ciwieństw.
– projekt Love Wil Tear Us Apart praw-
dopodobnie niczego nie rozwiązu-
je, nie wnosi nic nowego, zresztą, jak 
zazwyczaj, nie miałem pretensji od-
krywcy nieznanych lądów – podsu-
mowuje wasilewski.

andrzej wasilewski: z cyklu Love Will Tear Us Apart
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AWANGARDA JUTRA
od 7.10
łódź, centrum architektury 
i wzornictwa, ul. fabryczna 5
www.awangardajutra.pl; 
www.designcentre.pl

pytając o tytułową Awangardę jutra, 
autorzy wystawy chcą się dowiedzieć, 
jak wygląda proces twórczy młodych 
reprezentantów polskiego rynku ar-
chitektonicznego, pracujących w kraju 
i za granicą. ciekawe jest zastosowa-
nie zarówno narzędzi parametrycz-
nego modelowania, jak i bardziej tra-
dycyjnych metod projektowania, 
opartych na wrażliwości i przeczuciu. 
na pierwszy rzut oka budynki propo-
nowane przez polskie pracownie nie 
różnią się znacznie od tych ogląda-
nych w zagranicznej prasie branżowej. 
ale czy ogół czynności towarzyszą-
cych projektowaniu jest rzeczywiście 
identyczny w każdej części świata? 
– zastanawia nas, czy lokalna tożsa-
mość może wpłynąć w znaczny sposób 
na często zdehumanizowany proces, 
jakim staje się poszukiwanie formy 
lub jej optymalizacja. architektura 
może wyglądać tak samo, ale wątpimy 
w identyczność procesów stojących za 
ruchami ją rozwijającymi – tłumaczy 
kurator michał wojtkiewicz.
wystawa ma się stać pochwałą pro-
cesu, udokumentowaniem tej równie 
ważnej jak ostateczny wynik części 
aktu twórczego, którym jest projekto-
wanie architektoniczne. ma przybli-
żyć szerszej publiczności całość zda-
rzeń i czynności, które, układając się 
w przejrzysty i uporządkowany spo-
sób, prowadzą do osiągnięcia konsen-
susu w postaci dobrej architektury.
w Awangardzie jutra udział biorą m.in. 
137kilo, aleksandra wasilkowska, be-
ton, budcud, jakub szczęsny, karol Żu-
rawski, marcin kwietowicz, wwaa.
wystawa inauguruje działalność łódz-
kiego centrum architektury i wzorni-
ctwa, instytucji o charakterze  
badawczo-wystawienniczym.

re: architekci: liantang Heung yuen wai terminal, projekt
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RZEŹBA NIEDOKOŃCZONA
do 8.01.12
bruksela, centrum sztuki współczes-
nej wiels, av. Van Volxemlaan 354
www.wiels.org

retrospektywna wystawa Alina Sza-
pocznikow. Sculpture Undone, 1955–
1972 koncentruje się na eksperymen-
talnym wątku twórczości polskiej 
rzeźbiarki – kres położyła mu przed-
wczesna śmierć artystki w 1973 roku. 
w połowie lat 50. alina szapocznikow, 
która przeszła klasyczną, akademi-
cką edukację artystyczną, zaczęła eks-
perymentować z formą swoich rzeźb, 
wprowadzając deformacje przedsta-
wień figuralnych oraz eksperymenty 
materiałowe.
wątkiem przewodnim wystawy jest 
obecna w postawie szapocznikow 
gotowość do podejmowania ryzy-
ka artystycznego. rzeźbiarka w wie-
lu aspektach swoich poszukiwań była 
pionierką. stworzyła bardzo indywi-
dualny język form i osobną opowieść, 
manifestujące się w prowokacyjnych, 
nasyconych cielesnością obiektach, 
zajmujących trudny do zdefiniowania 
obszar pomiędzy surrealizmem, no-
wym realizmem i pop-artem. poliestro-
we odlewy fragmentów ciała artystka 
zamieniała w przedmioty użytkowe, 
takie jak lampy, popielniczki czy rzeź-
biarskie kolaże, w których zatopiono 
rodzinne fotografie.
wystawa przygotowana została przez 
instytut adama mickiewicza, centrum 
sztuki współczesnej wiels, muzeum 
sztuki nowoczesnej w warszawie i in-
stytut polski w brukseli w ramach za-
granicznego programu kulturalnego 
polskiej prezydencji 2011.

alina szapocznikow: Petit Dessert I (Small Dessert I), 1970–1971. kravis collection  
© the estate of alina szapocznikow – piotr stanislawski, fot. roland schmid
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WIKIZEUM
14.10–6.11
łódź, muzeum sztuki, ul. ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Polentransport 1981, akcja artystyczna 
josepha beuysa z sierpnia 1981 roku, 
stanowi oś, wokół której tworzony jest 
edukacyjno-artystyczny projekt WIKI-
zeum. artysta przekazał wówczas mu-
zeum drewnianą skrzynię, zawierającą 
kolekcję prawie 300 prac z 30 lat swo-
jej twórczości.
Polentransport 1981 to także trans-
port idei, kluczowy dla beuysa wehi-
kuł transformacji człowieka i prze-
strzeni społecznej. beuys twierdził, że 
wszystko, co przekształca rzeczywi-
stość, jest rzeźbą. w jego Teorii Rzeź-
by Społecznej każdy człowiek jest arty-
stą ze względu na posiadany twórczy 
potencjał. kumulacja energii poszcze-
gólnych osób prowadzi do przemian 
świadomości całego społeczeństwa 
poza systemem rządów, poza syste-
mem partii politycznych, na drodze 
demokracji bezpośredniej. tę koncep-
cję ucieleśniał dla beuysa ruch soli-
darnościowy. w Polentransport 1981 
wszystko – sztuka, etyka i polityka – 
łączy się w jedno.
WIKIzeum pokaże artystyczno-spo-
łeczne utopie beuysa jako zrealizowa-
ne. kuratorzy stawiają tezę, że jeste-
śmy beneficjentami jego idei sprzed 
30–40 lat. projekt podejmie trzy wątki 
działalności artysty: wątek ekologicz-
no-humanitarny, wątek rzeźby spo-
łecznej, wątek wolnego uniwersytetu.
na projekt WIKIzeum złoży się wysta-
wa Heal the World współtworzona 
przez karola radziszewskiego, akcje 
artystyczne przygotowywane przez 
m.in. julitę wójcik i pawła passinie-
go, program wykładów i spotkań oraz 
działań edukacyjnych.

koce, które zimą będą wykorzystane w noclegowni towarzystwa im. św. brata alberta w łodzi.  
fot. p. tomczyk. dzięki uprzejmości muzeum sztuki w łodzi 2
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PUDEŁKO DO POCENIA
do 12.11
warszawa, galeria leto, ul. mińska 25
www.leto.pl

rzadko myślimy o tym, że coś, co 
w sposób naturalny kojarzy się z ru-
chem, jest tylko produktem powsta-
łym z następujących po sobie, nie-
ruchomych klatek. w przestrzeni 
wystawy Sweatboxing zestawione zo-
stają sekwencje animacji, dzięki cze-
mu powstaje iluzyjne wrażenie ru-
chu. tytuł ekspozycji pochodzi od tzw. 
„sweat box” („pudełka do pocenia” ze 
studia animacji disneya) – niewielkie-
go pokoju, gdzie nieoszlifowany mate-
riał animacyjny był oceniany przez sa-
mego walta disneya. w miejscu tym 
z trudem mieścili się animatorzy, sze-
fowie studia i sam mistrz disney.
na wystawie pokazywane są prace 
młodych artystów tworzących w Ho-
landii i w polsce, którzy współpracu-
ją z showroom mama z rotterdamu 
oraz galerią leto. jest to druga odsło-
na projektu Sweatboxing, której ku-
ratorem był gerben willers z showro-
om mama. do pracy nad drugą częścią 
projektu willers zaprosił radka szla-
gę i aleksandrę waliszewską, artystów 
związanych z galerią leto. Holender-
scy artyści, których prace znajdą się 
na wystawie, to m.in. nare eloyan, ger-
ben meinders, koen taselaar, willehad 
eilers (aka wayne Horse).
showroom mama, prowadzony przez 
ariadne a. urlus, to działająca od kilku-
nastu lat holenderska instytucja uka-
zująca współczesną kulturę wizualną 
w różnorodnej formie i z różnych per-
spektyw.

widok wystawy Sweatboxing, galeria leto, 2011
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KŁOPOTY TO NASZA 
SPECJALNOŚĆ
do 5.11
warszawa, fundacja profile, 
ul. Hoża 41/22
www.fundacjaprofile.pl

Wielkie idee i pomięte koszule to krót-
ki film towarzyszący najnowszej serii 
obrazów tomasza kopcewicza. w fil-
mowej narracji wielkie idee potykają 
się na pomiętych koszulach, zawzięcie 
prasowanych przez artystę przy wtó-
rze marszowych melodii. z kolei w obra-
zie dedykowanym konstruktywistom 
i futurystom zagmatwane konstruk-
cje łamią się w chaosie form, w którym 
zawodzi jakakolwiek dyscyplina. po-
kazywane na wystawie Kłopoty to na-
sza specjalność monumentalne płótna 
przedstawiają upraszczane i multipli-
kowane motywy układające się w ryt-
miczne wzory. obrazy kopcewicza, cho-
ciaż pozbawione ilustracyjności, nie są 
jednak abstrakcyjne. ich autor zazwy-
czaj nawiązuje do jakiejś konkretnej 
sytuacji, stąd też pozornie abstrakcyj-
ne przedstawienia mają swój początek 
w doświadczeniu widzenia, w postrze-
ganiu rzeczywistości, ale widzianej jak-
by od podszewki, w jej niedopasowa-
niu, kłopotliwych czy bezużytecznych 
odpadach. te wycofane z obiegu odpa-
dy, pomięte materie, zgniecione struk-
tury, wbrew ekonomii wymiany na-
bierają znaczeń, stają się zaczątkiem 
wielkich idei, jak w plątaninie kabli na 
drugim z prezentowanych filmów ar-
tysty. 

tomasz kopcewicz (1974) – studiował w aka-

demii sztuk pięknych w gdańsku, dyplom uzy-

skał w 2002 roku w pracowni malarstwa i in-

termediów. zajmuje się malarstwem i wideo. 

mieszka i pracuje w warszawie.

tomasz kopcewicz: Toksyczna chmura, 100 x 180 cm, 2011
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WARSZAWA W BUDOWIE
1–30.10
warszawa, msn, ul. pańska 3;  
sgH, al. niepodległości 162
www.artmuseum.pl

jak mieszkać taniej i lepiej? co my, 
warszawiacy, możemy zrobić, by po-
prawiać nasze miasto? jak przywrócić 
w warszawie ład przestrzenny? oto 
pytania, które stawiają kuratorzy trze-
ciej edycji festiwalu projektowania 
Warszawa w budowie.
oś projektu stanowi wystawa Powrót 
do miasta, zajmująca spektakularną 
przestrzeń auli spadochronowej szko-
ły głównej Handlowej. na potrzeby 
ekspozycji w auli powstały trzy wie-
że, każda poświęcona jednemu z po-
ruszanych w tym roku tematów, któ-
re opracowane zostały przez zespoły 
ekspertów. pierwszy wielki temat to 
Mieszkalnictwo, poświęcone mu są cy-
kle warsztatów i wycieczek po mieście 
– architekci uczyć będą, jak projekto-
wać własne m, specjaliści od spraw 
mieszkaniowych pokażą, jak z gru-
pą znajomych założyć własną spół-
dzielnię. 
kolejna wieża odnosi się do Planowa-
nia przestrzennego. to przez jego brak 
powstają osiedla „daleko od szosy”, 
bez dróg, bez chodników, bez usług. 
czy miasteczko wilanów to luksusowa 
pustynia? czy grodzone osiedla to wię-
zienia? wystawa pokaże nie tylko, jak 
źle jest w tej chwili, ale i co zrobić, by 
było lepiej. 
trzecia wieża to temat Uczestnictwa 
– czy mieszkańcy powinni brać aktyw-
ny udział w decydowaniu o mieście, 
o swojej dzielnicy?
osobnym wątkiem wystawy jest archi-
tektura postmodernistyczna, powsta-
jąca w polsce po 1989 roku, i jej korze-
nie w doświadczeniu wyniesionym 
przez polskich architektów i budow-
niczych z kontraktów w postkolonial-
nych krajach afryki północnej i bliskie-
go wschodu. oprócz tego, jak co roku 
wykłady, warsztaty, wycieczki i serie 
dyskusji.

Warszawa w budowie, fot. bartosz stawiarski
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EKONOMIA POLITYCZNA 
SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI
20–22.10
warszawa, stary buw, 
uniwersytet warszawski
www.wuw2009.pl

celem tegorocznej konferencji wolnego 
uniwersytetu warszawy jest podjęcie 
krytycznej refleksji nad kwestią gospo-
darki opartej na wiedzy i powszechnej 
kreatywności. tak rozumiana kreatyw-
ność może odnosić się do wielu rze-
czy: jest równocześnie środkiem pro-
dukcji, jak i konsumpcyjnym fetyszem, 
ramą ideologiczną tak zwanego postin-
dustrialnego kapitalizmu oraz skutecz-
nym narzędziem zarządzania społeczeń-
stwem i procesami produkcji; elitarnym 
przywilejem oraz modelem dyscyplinu-
jącym klasy zdominowane.
jeśli prawdą jest, że współczesny kapi-
talizm dokonał przełomowego zwrotu 
w ramach właściwych sobie sposobów 
wytwarzania wartości, wówczas krea-
tywność, a w szczególności kreatywność 
kolektywna, staje się centralną katego-
rią dla całego społeczeństwa. natomiast 
artystyczne i kulturalne sposoby pro-
dukcji (jak również te naukowe) przesta-
ją być dłużej nadprogramowymi polami 
kapitalistycznej infrastruktury społecz-
nej. stają się centralnym sektorem pro-
dukcji, który symbolicznie i ekonomicz-
nie podporządkowuje inne obszary pracy 
społecznej. jednak „kreatywne” sektory 
gospodarki nie są wolne od sprzeczności 
charakterystycznych dla kapitalizmu, to 
w nich wprowadza się w życie nowe for-
my przywłaszczania i wyzysku. stąd też 
powinny stać się one polem walki dla no-
wych sił społecznego oporu.
w konferencji Ekonomia polityczna spo-
łecznej kreatywności. Praca i wartość 
we współczesnym kapitalizmie udział 
biorą m.in. luc boltanski, neil cum-
mings, diedrich diederichsen, matteo 
pasquinelli, john roberts, gigi roggero, 
martha rosler, Hito steyerl.

konferencja organizowana jest we współpracy 
z wydziałem filozofii i socjologii uniwersytetu 
warszawskiego oraz austriackim forum kultury 
w warszawie. projekt wuw Społeczna ekonomia 
kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych 
strategii wspierania niezależnego obiegu kultury 
realizowany jest ze środków narodowego 
centrum kultury w ramach programu 
obserwatorium kultury.

ROSJA TUŻ OBOK
14.10–24.11
olsztyn, galeria bwa, 
al. marszałka j. piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

wystawa Russia Next Door. Art Installa-
tions from Kaliningrad prezentuje dzieła 
twórców i grup artystycznych działają-
cych w kaliningradzie. pokazane na niej 
zostaną instalacje wideo oraz instalacje 
przestrzenne, fotografie i muzyka. wy-
stawa stanowi odzwierciedlenie zróż-
nicowanych zainteresowań współczes-
nych artystów z regionu tak bliskiego 
geograficznie olsztynowi, a w ostatnich 
latach nie prezentowanego. znajdzie-
my wśród nich dzieła w poetycki spo-

sób interpretujące rzeczywistość rosyj-
ską – także polityczną i społeczną; prace 
odnoszące się do osobistych egzysten-
cjalnych doświadczeń autorów, a także 
projekt z pogranicza nauki i sztuki. 
w wystawie udział biorą: dymitrija buła-
towa i aleksieja czebykina, olega blab-
lasa, jewgenija umanskiego, jurija wa-
siljewa, eleny cwietajewej, aleksandra 
podoprigorowa, daniła akimowa, ksenji 
uranowej oraz grupy „san donato”.

jurij wasiliew: Russian Red White, wideo performance, 01’45, 2009

ZIELONA GÓRA 
REAKTYWACJA 
październik
zielona góra, bwa, al. niepodległości 19
www.bwazg.pl 

krzysztof nawratek i 20 studentów przy-
jadą do zielonej góry na 10 dni, aby za-
poznać się z przestrzenią miasta, jego 
problemami urbanistycznymi i spo-
łecznymi oraz istniejącymi projekta-
mi zagospodarowania. na podstawie 
wszystkich pozyskanych danych będą 
projektować rozwiązania mogące oży-
wić deptak oraz centrum. przez cały rok 
akademicki będą pracować nad projek-
tami i książką, która utworzy zbiór pro-
jektów dla zielonej góry.
– to oczywiste, że mieszkańcy zielonej 
góry znają swoje miasto, że politycy, 
urzędnicy, aktywiści i naukowcy wiedzą 
o swoim mieście tyle, ile my nie mamy 
szansy się dowiedzieć. a jednak to właś-
nie nasz brak wiedzy jest tym, co po-
zwoli nam spojrzeć na zieloną górę i jej 
problemy w inny sposób, pod innym ką-
tem, niż potrafią zrobić to ludzie, któ-
rzy znają miasto na wylot. nie twier-
dzę, że nasze spojrzenie będzie lepsze, 
że my dostrzeżemy coś, czego nikt do tej 
pory nie dostrzegł. być może tak się sta-
nie, ale nie to jest najważniejsze – mówi 
krzysztof nawratek. 
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DZIEŁO PRZYRODY
do 26.11
warszawa, galeria raster, 
ul. wspólna 63
www.raster.art.pl

wnętrze nowej siedziby galerii raster 
zostało przez czeską artystkę evę ko-
tátkovą zamienione w Dílo přírody – pa-
ranaukowy instytut prowadzący bada-
nia z zakresu budowy ciała kręgowców, 
ich funkcji życiowych i społecznych. ko-
tátková poddała analizie m.in. struktu-
ry architektoniczne organizujące pracę 
i zachowania ludzi w środowiskach biu-
rowych i szkolnych, a także rozwiązania 
stosowane w ogrodach zoologicznych – 
wybiegi, ogrodzenia, klatki itp. – służące 
zapewnieniu całkowitego bezpieczeń-
stwa zamieszkującym je gatunkom i er-
gonomiczny podział dostępnej dla każ-
dego z nich przestrzeni życiowej.
udostępnione do zwiedzania wnętrza 
instytutu kotátkovej ukazują istotę pro-
cesu badawczego: od pierwszych, intui-
cyjnych szkiców obrazujących sposób 
rozumowania artystki, przez specjalnie 
zaaranżowane przestrzenie służące eks-
perymentom na żywych organizmach 
symulujące ich naturalne otoczenie (jak 
np. repliki klasy szkolnej i celi więzien-
nej) aż po fantastyczne obiekty i urzą-
dzenia będące wynikiem analizy moto-
ryki, wyobraźni, naturalnych popędów 
i kulturowych skłonności kręgowców. 
zawierają one szereg udanych falsyfika-
cji, m.in. nagrania głosu człowieka pod-
rabiającego odgłosy ptaków. osobne 
miejsce zajmuje autorska makieta ideal-
nego ogrodu zoologicznego opracowa-
na przez kotátkovą jako swoiste uwień-
czenie jej kilkuletnich badań.

eVa kotátkoVá (ur. 1982) – jedna z czołowych po-

staci młodej sceny artystycznej w pradze. dotąd 

wystawiała m.in. w tate liverpool, museum of 

art w seulu, arge kunst galerie museum w bol-

zano, brała także udział w ubiegłorocznym bien-

nale w liverpoolu, w polsce uczestniczyła m.in. 

w europejskim kongresie kultury.

eva kotátkova: z cyklu Dílo přírody  +

TABU W SZTUCE DLA DZIECI
22–23.10
warszawa, fundacja atelier, 
ul. foksal 11
www.atelier.org.pl

tabu w literaturze dla dzieci to gorą-
cy temat w wielu europejskich kra-
jach. wprawdzie zarówno andersen, jak 
i potem astrid lindgren pisali o śmier-
ci i chorobie, to jednak trudne tematy 
wkraczają do książek dla dzieci na więk-
szą skalę dopiero na początku XXi wie-
ku, gdy zaczyna się pisać o seksie, prze-
mocy, rozwodzie rodziców, itp. jednak 
nie wszędzie jest to tendencja w takim 
samym stopniu oczywista. w polsce, 
mimo że książki z takimi tematami uka-
zują się coraz częściej, nie zawsze zdo-
bywają uznanie i zrozumienie wśród 
rodziców, dziadków, nauczycieli, biblio-
tekarzy i pedagogów. 
celem projektu Tabu w sztuce dla dzie-
ci jest między innymi rozpoczęcie dys-
kusji, a raczej włączenie się do już ist-
niejącej, oraz poszerzenie wiedzy 
o sposobach wykorzystywania książek 
z trudnymi tematami w pracy z dziećmi. 
projekt składa się z wystawy książek 
(i wystawy ilustracji książkowych) z au-
strii, bułgarii, danii, finlandii, norwegii, 
portugalii, szwajcarii i szwecji, a także 
książek polskich – oraz z serii wykła-
dów i warsztatów zarówno dla dzie-
ci, jak i dla dorosłych, przygotowanych 
przez autorów, ilustratorów i eksper-
tów w dziedzinach związanych z wycho-
waniem.
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OCALENI PRZEZ DROOG
17.10–15.01
warszawa, csw zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

Holenderską grupę droog design cha-
rakteryzuje konceptualne podejście 
do dizajnu. grupa koncentruje się na 
samym zagadnieniu istoty przedmio-
tu użytkowego, czyli na ciągłym napię-
ciu między jego funkcją a stroną este-
tyczną. idea „zrób-to-sam” w połączeniu 
z ekologiczną wrażliwością realizuje 
się w szeroko dyskutowanych akcjach 
grupy, takich jak „reinkarnacja odzy-
skanych przedmiotów” poprzez dekon-
strukcję pierwotnego kształtu „niechcia-
nego” obiektu i formowanie nowych 
przedmiotów z pozornie niepasują-
cych do siebie elementów. na wystawie 
Saved by Droog, która jest częścią Labo-
ratorium Przyszłości Regress Progress, 
zaprezentowany zostanie jeden z pro-
jektów grupy.
– co miesiąc w Holandii bankrutuje oko-
ło 500 firm. dokąd trafiają wytwarzane 
przez nie produkty? przez ostatnich kil-
ka miesięcy na wyprzedażach upadłoś-
ciowych licytowaliśmy szereg przedmio-
tów: od chusteczek do nosa po kosze dla 
psów. zgromadzone przedmioty poka-
zaliśmy 14 zaproszonym do współpracy 
projektantom, proponując, by potrakto-
wali je jako surowiec do twórczej rein-
terpretacji. rezultatem jest nowa kolek-
cja 19 produktów, od składanych krzeseł 
pomalowanych przez specjalistki od 
zdobienia paznokci, przez chusteczki 
do nosa, które można traktować jak co-
dzienną prasę, po łyżki, które sprawia-
ją, że aż ślinka cieknie. pragmatyczny 
punkt wyjścia daje zaskakujący wynik. 
recykling odpadków staje się pełno-
prawną metodą w projektowaniu i opra-
cowywaniu nowych produktów. wszyst-
kie produkty zostały udostępnione do 
sprzedaży – tłumaczą projektanci z dro-
og design.

SALTED CANDY 2011
www.galerianowa.pl

zwyciężczynią tegorocznej edycji kon-
kursu salted candy okazała się agata ja-
nicka, absolwentka grafiki na akademii 
sztuk pięknych w poznaniu. janicka jest 
stypendystką prezydenta miasta gorzo-
wa wielkopolskiego. zajmuje się grafiką 
warsztatową, animacją, fotografią, ry-
sunkiem, tworzy instalacje i pisze bajki.
pozostali uczestnicy konkursu to: ewa 
kubiak (malarstwo, rysunek), piotr ma-
cha (malarstwo, obiekt, video), joanna 
gorlach (fotografia), maja muciek (ma-
larstwo, obiekty), agata janicka (grafika 
warsztatowa), krzysztof matuszak  (ma-
larstwo, obiekty), paweł matyszewski 
(malarstwo), piotr krysiak (malarstwo). 
prace wszystkich uczestników można 
obejrzeć na wystawie pokonkursowej.
konkurs salted candy powstał z myślą 
o promowaniu młodych artystów two-
rzących w różnych technikach. na kon-
kurs, którego organizatorem jest po-
znańska galeria nowa, co roku mogą 
się zgłaszać studenci ostatnich lat wyż-
szych uczelni artystycznych oraz ich  
absolwenci.

saved by droog, by droog designagata janicka, tytuł nieznany, fot. bęc zmiana
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GENEROWANIE CHAOSU
21.10–8.11
kijów, centrum sztuki współczesnej 
„soviart”, ul. andriyivsky 22-a
www.soviart.com.ua

fotografowani przez przemka krzakie-
wicza ludzie chętnie pozują do portre-
tów, swoją przynależność do idei, koś-
cioła, fanklubu, mniejszości etnicznej 
podkreślając rekwizytami i kostiumem. 
w prezentowanej na wystawie instalacji 
Common Ground portrety ludzi wyrwa-
nych ze swoich społeczności artysta ze-
stawia w przypadkowe podzbiory. pły-
nący strumień obrazów zatrzymać może 
pojedynczy gest widza, tworzącego 

w ten sposób przypadkowe zestawienie 
kilku sportretowanych osób. ich rzeczy-
wiste spotkanie – mało prawdopodob-
ne, choć możliwe – przywodzi na myśl 
zarówno teorię chaosu, jak i tzw. teorię 
sześciu stopni oddalenia. zgodnie z nią 
od dowolnie wybranej osoby dzieli nas 
najwyżej sześć innych osób. wobec tej 
zasady wszyscy jesteśmy równorzędni 
i choć każdy z portretowanych identy-
fikuje się z inną grupą określającą jego 

miejsce we wszechświecie, to wspólnym 
mianownikiem całej społeczności może 
stać się idea lub miejsce: festiwal mu-
zyczny, pogrzeb papieża czy rekonstruk-
cja historycznej bitwy. 
w instalacji przemka krzakiewicza to 
widz jednym gestem tworzy nowe „pod-
zbiory” osób o często różnych światopo-
glądach, których wspólne spotkanie jest 
w takim samym stopniu możliwe, jak 
i nieprawdopodobne.

przemysław krzakiewicz (ur. 1975) – w 2005 

roku z łukaszem trzcińskim założył w krakowie 

agencję fotograficzną Visavis.pl, dynamiczny ko-

lektyw fotografów dokumentalistów z różnych 

stron polski i świata. pomysłodawca wystaw 

i inicjatyw kulturotwórczych (we współpra-

cy z fundacją imago mundi). stypendysta mia-

sta krakowa w roku 1997. brał udział w wysta-

wach zbiorowych w krakowie, warszawie, cork, 

erfurcie.

przemek krzakiewicz: Common Ground
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SZACHRAJKI, ŁOBUZY, 
PASOŻYTY
5.10–5.11
wrocław, studio bwa, ul. ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

– chciałabyś być z artystą? poznamy się 
i od razu zamieszkamy ze sobą na mie-
siąc. wszystko w ramach sztuki – w ten 
sposób artysta pasożyt zachęca do 
udziału w swoim najnowszym projek-
cie mieszkania w galerii wraz wyłonioną 
w castingu partnerką.
kultura kreuje różnorodne twory. ar-
tysta-pasożyt to jeden z nich, w polsce  
z założenia utrzymywany przez żywi-
ciela – instytucje kultury. arek pasożyt, 
chcąc dopełnić trwający od roku projekt 
pasożytniczy, poszukuje „drugiej połów-
ki”. jego partnerka, wyłoniona w Castin-
gu na samicę pasożyta, podobnie jak on 
otrzyma prawo do zamieszkania w prze-
strzeni studia bwa wrocław oraz wy-
żywienia ze środków przeznaczonych 
na kulturę. projekt towarzyszy wysta-
wie Szachrajki, łobuzy, pasożyty, na któ-
rej zagoszczą artyści podważający gale-
ryjne status quo tradycyjnej ekspozycji. 
oprócz arka pasożyta eksperymento-
wać z tkanką instytucji będą także: je-
rzy kosałka, cecylia malik, aleka polis, 
jiří surůvka.

KOLABORATORIUM
www.kolaboratorium.pl
www.spot.poznan.pl

współczesne tendencje demokratyza-
cji i upodmiotowienia sprawiają, że lu-
dzie nie są już bierni wobec szerszych 
mechanizmów społecznych, lecz stali 
się aktywnymi aktorami życia zbiorowe-
go, chcącymi mieć coraz większy wpływ 
na jego kształt. z tego powodu jakiekol-
wiek planowanie kulturowego upod-
miotowienia musi uwzględniać zastępo-
wanie kultury eksperckiej przez kulturę 
partycypacji. Kolaboratorium to pro-
jekt, który stara się wyjść naprzeciw tym 
przemianom. składa się on z trzech eta-
pów: strona www oraz cykl otwartych 
seminariów, wykładów i dyskusji two-
rzą podstawę wymiany doświadczeń 
pomiędzy podmiotami zaangażowany-
mi w projekt oraz narzędzie populary-
zacji idei partycypacji. trzeci etap pole-
gać będzie na komunikowaniu wyników 
projektu.
strona www będzie zawierała nie tylko 
materiały z realizacji kolejnych działań, 
ale także odwołania w postaci linków 
do najciekawszych projektów animacyj-
nych realizowanych w zachodnim i ro-
dzimym kontekście, słowniczek podsta-
wowych pojęć, katalog narzędzi oraz 
wskazówki bibliograficzne, a także kwe-
stionariusz dotyczący popularyzacji, 
planowania oraz projektów aktywizacji 
kulturowej, na który odpowiedzą polscy 
i zagraniczni znawcy problemu. opra-
cowanie wyników odpowiedzi na kwe-
stionariusz jest punktem wyjścia cyklu 
otwartych seminariów, wykładów i dys-
kusji.
w projekcie Kolaboratorium udział bio-
rą: clauia mitchell, lászló kürti, thomas 
binder, tomek rygalik, joanna kubicka, 
marek krajewski.

NIE WIEDZĄ DLACZEGO,  
ALE ROBIĄ TO
9.10–5.11
londyn, waterside contemporary, 
2 clunbury str
www.waterside-contemporary.com

ideologia strukturyzuje i upraszcza 
rzeczywistość. jej widmo prowokuje 
uproszczenia, buduje pojęcia historycz-
ne, nazwy ruchów i zjawisk. wystawa 
Nie wiedzą dlaczego, ale robią to skupia 
prace ośmiu twórców, których prakty-
ka artystyczna odwołuje się do tematu 
ideologii w postideologicznym krajo-
brazie intelektualnym współczesności. 
artyści świadomi powyższych mecha-
nizmów wychodzą poza ideologiczne 
uproszczenia, podając w wątpliwość 
nurty i pojęcia. wykorzystując zarów-
no dawne, jak i współczesne środki ar-
tystycznego wyrazu, wkraczają na nie-
oczywisty grunt sztuki pokrytycznej 
i postpartycypacyjnej.
narracje, pomimo że zainspirowane rze-
czywistością „tu” i „teraz”, są nieogra-
niczone przez konteksty kulturowe. 

połączenie trash-barokowych ikon, po-
stapokaliptycznych zestawów grillo-
wych czy ubrań prezentowanych pod 
marką samego marksa prowokuje wyj-
ście poza ramy narzucanego nam kon-
tekstu. za nim kryje się świat nieświado-
mości i artystycznego gestu. 
końcowy, mocno estetyczny efekt ilu-
struje paradoks produkcji. odrzucenie 
ideologii jest tożsame z powstaniem 
ich kontynuacji. pokusa posłużenia się 
znanymi pojęciami jest nęcąca, a „sza-
leństwo katalogowania” grozi uprosz-
czeniem. 
w wystawie biorą udział: grzegorz 
drozd, karen mirza i brad butler, psjm, 
javier rodriguez, konrad smoleński,  
ergio sotomayor, maciek stępiński,  
radek szlaga. 

arek pasożyt: Casting na samicę pasożyta,  
plakat, 2011 radek szlaga: Orzeł, olej na płótnie, 2011
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12 GODZIN, 19 MINUT  
I 18 SEKUND
14.10–13.11
tarnów, galeria bwa, dworzec pkp, 
pl. dworcowy 4
www.gm.tarnow.pl

aneta grzeszykowska obsesyjnie powra-
ca do kwestii niewidzialności: w wideo 
Ból głowy artystka konfrontuje własne 
ciało z czeluścią czerni, w Albumie zni-
ka z rodzinnego archiwum zdjęć, w Un-
titled Film Stills ukrywa się pod postacią 
cindy sherman, innym razem generu-
je grupę nieistniejących postaci (Bez ty-
tułu). na indywidualnej wystawie 12 go-
dzin, 19 minut i 18 sekund pokazane 
zostaną najnowsze, ale także te starsze 
filmy grzeszykowskiej.
o Bólu głowy łukasz gorczyca pisze tak: 
prowadzona przez artystkę rozgrywka 
z własnym wizerunkiem toczy się w uwo-
dzącej, narcystycznej aurze, ale zarazem 
ma w sobie metaliczny chłód podstawo-
wej, egzystencjalnej refleksji, ciało jest tu 

nie więcej niż elastycznym, ale jednora-
zowym workiem na życie. minimalistycz-
na, sprowadzona do czerni i bieli sekwen-
cja płaskich i trójwymiarowych obrazów 
własnego ciała jest próbą zmaterializo-
wania przestrzeni prowokacyjnego snu, 
w którym ciało można traktować jak kra-
wiecki materiał, rozerwać, przenicować 
na lewą stronę i zaszyć się w jego najbar-
dziej niedostępnym miejscu. sen, w któ-
rym można mieć wszystkie swoje „ja” na-
raz, w jednym miejscu i czasie.
częścią wystawy będzie film Zegar. 
przez miesiąc trwania ekspozycji cia-
ło artystki ułożone w różnych konfigu-
racjach będzie 24 godziny na dobę od-
mierzać czas podróżnym na tarnowskim 
dworcu pkp – nowej siedzibie bwa.

UMIŁOWANIE ŻYCIA
14.10–5.11
poznań, galeria stereo, 
ul. słowackiego 36/1
www.galeriastereo.pl

„jeśli rozwiązać problem równa się nie 
mieć problemu, to nie mieć problemu 
równa się rozwiązać problem” – stwier-
dza narrator filmu Umiłowanie życia. 
piotr bosacki zamyka stworzoną przez 
siebie trylogię filmów literackich – po 
wcześniejszych Szechinie (2010) i Draku-
li (2011) – brawurową kilkunastominuto-
wą animacją. 
bosacki przyznaje, że jego zaintereso-
wanie językiem ogniskuje się w dużej 
mierze wokół pytania o rolę dowcipu 
w kreowaniu logicznych niespodzianek. 
komponuje zatem tekst literacki, nie-
ustannie dowcipkując. jednocześnie bo-
sacki przekonany jest, że myślenie, pi-
sanie i mówienie urzeczywistnia nowe 
światy, nową fizykę. pełnemu paradok-
sów monologowi narratora towarzyszy 
oszczędne obrazowanie, raz dopełniają-
ce tekst ilustracją, innym razem ironicz-
nie kontrapunktujące wywód.
treść Umiłowania życia snuje się na gra-
nicy prawdopodobieństwa, bazując na 
wiedzy zaczerpniętej z biologii, fizy-
ki, psychologii i filozofii, ociera się o ab-
surd, ale w gruncie rzeczy jest zupełnie 
autorską, całościową wizją bytu. 
piotr bosacki w swoich pracach budu-
je proste zamknięte systemy o syme-
trycznej strukturze, następnie odsłania 
możliwe w ich ramach konfiguracje, po-
kazując wewnętrzne skomplikowanie 
i potencjał kombinacji, jakie zawierają.

KONKURS GEPPERTA
14.10–27.11
wrocław, galeria bwa awangarda, 
ul. wita stwosza 32
www.geppert.art.pl 

czym zajmują się malarze najmłodsze-
go pokolenia? co leży w polu ich zainte-
resowań, fascynacji? w jaki sposób eks-
ploatują malarskie medium? jak sami 
definiują malarstwo? odpowiedzi na te 
pytania poszukiwać będą nie tylko juro-
rzy i krytycy, ale także widzowie wysta-
wy konkursowej.  
konkurs gepperta jest przedsięwzię-
ciem o zasięgu ogólnopolskim, po-
święconym młodemu malarstwu. jego 
głównym celem jest przedstawie-
nie możliwie pełnej panoramy aktual-
nie zachodzących zjawisk w różnych 
ośrodkach w kraju oraz promocja de-
biutujących twórców. uczestnikami są 
wyłącznie debiutanci do 3 lat po ukoń-
czeniu szkół artystycznych – co ozna-
cza, że zakwalifikowani do niego mogą 
zostać artyści dopiero rozpoczynają-
cy samodzielne kariery po opuszcze-
niu murów uczelni. tym samym konkurs 
jest bardzo często pierwszym potwier-
dzeniem wartości podejmowanych sa-
modzielnie działań i momentem prze-
łomowym, zachęcającym do dalszego 
rozwijania talentu. główną nagrodą jest 
30 tys. złotych.
w poprzednich edycjach konkursu pra-
ce prezentowali tak uznani malarze 
jak wilhelm sasnal, zbigniew rogalski, 
grzegorz sztwiertnia, paulina ołowska 
czy laura pawela. decyzją jury uczestni-
kami tegorocznej edycji zostali m.in. to-
masz baran, agata bielska, tymoteusz 
borowski, izabela chamczyk, julia cury-
ło, agnieszka gawędzka, michał gayer, 
agnieszka grodzińska, łukasz jastrub-
czak, magdalena karpińska, bartosz ko-
kosiński, piotr łakomy.

aneta grzeszykowska: Zegar, instalacja, 2011piotr bosacki: Umiłowanie życia, kadr z wideo, 2011
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BERLEGUSTOPOL
do 12.11
warszawa, piktogram,  
soho factory, ul. mińska 25
www.piktogram.org

tytułowy Berlegustopol to tymczasowa 
spółka zawiązana między uczestnikami 
wystawy. za jej sprawą przestrzeń gale-
ryjna zamieniona zostanie w specyficz-
ny obszar wymiany: „zakład usługowo-
handlowy”. w tytule pokazu połączone 
zostały fragmenty nazwisk dwóch twór-
ców – Henryka berlewiego i yomara au-
gusto. obydwaj maczali palce w rekla-
mie. Henryk berlewi – artysta i teoretyk 
pierwszej awangardy – założył w 1924 
roku agencję reklamową reklama-me-
chano, która wśród nielicznych realiza-
cji wykonała legendarny prospekt cze-
kolady plutos. z kolei yomar augusto 
(1977) jest typografem eksperymentują-
cym z kaligrafią, introligatorstwem, si-
todrukiem, a także rzeźbą (w tym sny-
cerstwem) i laserowym cięciem papieru. 
chętnie wykorzystuje on narzędzia 
związane z rzemiosłem artystycznym, 
kolekcjonuje i przetwarza stare książ-

ki, mapy, pocztówki. jeden z jego kro-
jów pisma posiada ponadjednostkową 
siłę rażenia. zaprojektowany na sporto-
we stroje marki adidas z okazji piłkar-
skich mistrzostw świata w republice 
południowej afryki (2010), stał się inte-
gralnym elementem całej kampanii re-
klamowej tej marki podczas mistrzostw. 
w wystawie udział bierze także studio 
graficzne fontarte, którego założycie-
le są autorami książki monograficznej 
o berlewim, kuratorami wystaw i ksią-
żek o projektowaniu.
specjalne projekty typograficzne augu-
sto i fontarte rozpełzną się na „witry-
nę sklepową” galerii, pokryją limitowa-
ną edycję printów oraz znajdą się na 
ubraniach zaprojektowanych przez zuo 
corp. prezentowana będzie też modo-
wa sesja fotograficzna edwarda Hartwi-
ga z 1962 roku, której tematem jest abs-
trakcja geometryczna.

fotografia z otwarcia wystawy mechanofakturowej Henryka berlewiego w salonie 
automobilowym austro-daimler, warszawa 1924. dzięki uprzejmości instytutu sztuki pan

IS (NOT)
12.10–06.11
cieszyn, galeria szara, ul. srebrna 1
www.galeriaszara.pl
 
 
pięcioro polskich fotografów dokumen-
talistów wybrało się na islandię, aby 
w towarzystwie tamtejszych pisarzy 
i poetów opowiedzieć o wyspie dotknię-
tej kryzysem finansowym.  
fotograf adam pańczuk oraz towarzy-
szący mu pisarz sindri freysson poszu-
kiwali odpowiedzi na pytanie, co buduje 
mentalność wyspiarzy, opierając się na 
islandzkiej mitologii. w przypadku mi-
chała łuczaka i Hermanna stefanssona 
droga do zrozumienia islandii biegła od 
logiki świata nadprzyrodzonego do bez-
litosnego nieraz prawa natury. zdjęcia 
jana brykczyńskiego to obraz rodziny, 
w której zwierzę zajmuje równie ważne 
miejsce, co człowiek. pojenie koni, wy-
pas owiec okazują się tak samo istotne 
jak wspólny posiłek w ciągu dnia. cykl 
życia uchwycony na zdjęciach opisany 

adam panczuk: z cyklu Is(not)

został przez pisarkę kristín Heiða krist-
insdóttir. agnieszka rayss, wspólnie 
z poetką sigurbjörg Þrastardóttir, stanę-
ły nad brzegami islandzkich jezior oraz 
przy krawędziach nowoczesnych base-
nów. autorki przyjrzały się naturalnym 
zbiornikom wodnym, od zawsze obec-
nym w życiu wyspiarzy, jak również luk-
susowej turystyce, która pojawiła się na 
islandii wraz z nowymi technologiami. 
w ponazywaną i pozornie bezpieczną 
przestrzeń wyspy wkraczają zdjęcia ra-
fała milacha. tworzą one rodzaj fotogra-
ficznego dziennika opisującego podróż-
niczy głód doświadczenia, pragnienie 
dotknięcia wszystkiego, co spotyka nas 
podczas podróży dookoła wyspy, chęć 
zajrzenia w każdy kąt. zapiskom foto-
graficznym towarzyszy osobisty dzien-
nik podróży Huldara breiðfjörða.
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ZMIANA MEDIUM
od 7.10
jelenia góra, galeria bwa, ul. długa 1
www.galeria-karkonosze.com

wystawa Zmiana medium. Pracownia 
Kowalskiego pokazuje dorobek słynnej 
kowalni – istniejącej od 1985 roku pra-
cowni grzegorza kowalskiego na wy-
dziale rzeźby warszawskiej asp. eks-
pozycja będzie miała dwie odsłony, 
w pierwszej zaprezentowane zostaną 
prace absolwentów pracowni profesora 
kowalskiego. dużą część tych artystów 
dzisiaj nazywa się „klasykami” sztuki 
współczesnej. 
o założeniach pracowni opowiadał ko-
walski w 1992 roku tak: „zasadą jest 
traktowanie studenta indywidualnie. po 
prostu inaczej nie można. z tego wyni-
ka zasada druga: jest to wolność świato-

poglądowa, intelektualna i artystyczna. 
ta zasada stawia wymagania: pedagog 
musi się dostosować do wizji studenta, 
a student musi mieć tę swoją wizję”.
w wystawie uczestniczą: jacek adamas, 
paweł althamer, michał dudek, katarzy-
na górna, cezary koczwarski, katarzy-
na kozyra , monika zielińska, jacek mali-
nowski, jacek markiewicz, anna molska, 
małgorzata niedzielko, jędrzej niestrój, 
anna senkara, popyr wysocki, artur Żmi-
jewski. kuratorami tej odsłony są: anna 
senkara i cezary koczwarski. wydarze-
niu towarzyszyć będzie panel dyskusyj-
ny Kowalnia. Zmiana medium z udzia-
łem prof. g. kowalskiego.

RYMY JAK DYMY
www.moravabooks.com

„rhymes like dimes” z nawijki mf doo-
ma w wolnym tłumaczeniu Honzy za-
mojskiego zmienia się w „rymy jak 
dymy”, z pobrzmiewającym słowem „in-
tro”, które w tym konkretnym wypadku 
znaczyć może nie tylko wstęp, ale i in-
trospekcję. trzecia i finalna część try-
logii książkowej artysty jest pierwszą 
i ostatnią zarazem. po We Came From 
Beyond — zbiorowej wystawie i publika-
cji będącej nie tyle katalogiem projektu, 
ile raczej autonomicznym dziełem pod 
kuratorskim okiem artysty, nadszedł 
czas na Jak jsem potkal ďábla. praca nad 
tą książką stała się okazją do zagłębie-
nia się w historię rodzinną i szerokie tło 
czeskiej historii. celem finału jest intro-
spekcja. książka ma dwie strony a i b 
oraz hidden track, a każda z komnat od-
dzielona została pauzą służącą zebra-
niu energii potrzebnej do kolejnego wy-
siłku. puste strony to cisza kasety, a nie 
marginesy, to integralna część projektu. 
pustka pozwala wybrzmieć informacji 
i nadaje specyficzny rytm całości, w któ-
rej pobrzmiewa bit. cut & paste, sam-
plowanie, loopy i skrecze to wszystko 
środki, które kształtują przebieg narracji 
i powodują, że całość zbliża się do dyna-
micznej, miejskiej medytacji.

SITE SPECIFIC  
NA MARYMONCIE
do 15.10
warszawa, metro marymont
www.a19marymont.pl

tematem kolejnej edycji konkursu w ra-
mach cyklu Marymont_metro dla sztuki 
nie jest, tak jak zwykle, stacja metra, ale 
przestrzeń wokół niej. celem konkursu 
jest wybór projektu (np. rzeźby, insta-
lacji), który będzie nawiązywać do hi-
storii okolicy, jej nazwy lub życia miesz-
kańców. obiekt stanie nad stacją metra 
marymont, w okolicach placu przy Hali 
marymonckiej.
– prace realizowane w przestrzeni miej-
skiej funkcjonują nie tylko w wymiarze 
fizycznym, lecz także dyskursywnym. 
nawet jeśli pozostają tymczasowe, 
mogą stać się swojego rodzaju ekspery-
mentem, próbą uruchomienia dyskusji 
między mieszkańcami, władzą, artysta-
mi, kuratorami i animatorami kultury. 
dyskusji, dzięki której mają szansę zo-
stać uwidocznione nieporuszane dotąd 
potrzeby i konflikty, bo sztuka, o której 
mówimy, mimo że stworzona dla danej 
przestrzeni i ściśle z nią związana, nie-
jako „oswojona”, często nie tyle nowe 
drogi wytycza, ile staje na naszej dro-
dze. zamiast wchodzić na ulice naszych 
miast tylnymi drzwiami, ma szansę stać 
się głosem „niewydobytych” jeszcze hi-
storii i miejsc – tłumaczy kuratorka jo-
anna turek. 
szczegółowy opis oraz regulamin kon-
kursu dostępne są na stronie projektu. 
natomiast pod koniec października or-
ganizatorzy zamierzają zaprezentować 
nadesłane projekty przyszłych realizacji 
w galerii na stacji metra marymont. 

julia bui-ngoc: Lucid DreamHonza zamojski: Rymy Jak Dymy, 2011
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ŻYCIE W LESIE
14.10–20.11
białystok, galeria arsenał,  
ul. mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

współczesne praktyki artystyczne, a tak-
że tworzenie wystaw są najczęściej 
związane z metropoliami, które oprócz 
tego, że są intelektualnie i towarzysko 
atrakcyjne, to posiadają też infrastruk-
turę niezbędną dla tworzenia sztuki. Ży-
cie w lesie to międzynarodowa wystawa 
sztuki współczesnej, podejmująca za-
gadnienia pozycji oraz warunków, w ja-
kich znajdują się zajmujący się sztuką 
współczesną profesjonaliści, mieszkają-
cy i pracujący na terenach peryferyjnych 
państwa, kontynentu czy kontekstu kul-
turalnego. co się dzieje poza „rozwi-
niętymi” światowymi metropoliami? 
o czym myślą i co tworzą artyści, którzy 
żyją poza tymi centrami? w jaki sposób 
śledzą i odnoszą się do najnowszych 
tendencji na polu sztuki współczesnej? 
jaka jest ich pozycja w artystycznym 
świecie i jakie poglądy wygłaszają? prze-

cież cały region byłej europy wschod-
niej nie może być postrzegany jako 
jeden wielki „las” z kilkoma przestrze-
niami wewnątrz. co to znaczy być arty-
stą na przykład w białymstoku? kłajpe-
dzie? porto? czy na sycylii? wystawa ta 
równie dobrze mogłaby zostać zatytu-
łowana Życie na pustyni czy Życie w gó-
rach, odwołując się do trudno dostęp-
nych terytoriów nie tylko w znaczeniu 
geograficznym, ale również mentalnym. 
w Życiu w lesie dyskutowane są kluczo-
we pojęcia takie jak (samo)izolacja, stra-
tegie przetrwania, (samo)kolonializm, 
alternatywne metody pracy i stylu życia, 
procesy kulturowej translacji oraz zapo-
średniczonej komunikacji.
artyści biorący udział w wystawie to 
m.in. jakup ferri, laura garbštienė, pa-
weł grześ, tina gverović & siniša ilić, 
tanja muravskaja.

Şener Özmen: Road to Tate Modern / Droga do Tate Modern, 2003

STRACHY NA DZIKI I PTAKI
14–16.10
wieś kurówko, koło rowu macicznego
www.vlepvnet.bzzz.net

sztuka w przestrzeni publicznej to dome-
na miejskich aglomeracji. fundacja Vlepv-
net, wychodząc naprzeciw temu ograni-
czeniu, swoje działania przenosi na wieś. 
projekt Multimedialne strachy na dziki 
i ptaki – instalacje multimedialne w prze-
strzeni wiejskiej autorstwa daniela ry-
charskiego prezentuje na terenach wsi 
kurówko instalacje współczesnego stra-
cha na wróble. artysta ożywia stare zwy-
czaje mazowieckiej wsi, sytuując je we 
współczesnym kontekście. oprócz war-
tości użytkowej – odstraszania, strachy 
mają też związek z magią. uprzednio przy-
gotowane mogą być wynoszone z domu 

daniel rycharski: galeria – kapliczka

przed świtem, tylko przez mężczyzn. 
rycharski na łące ustawia telewizor wy-
świetlający film, na którym jedna z ro-
dzin w kurówku skubie z piór i przy-
gotowuje na obiad kaczkę. poprzez 
zaangażowanie w działania mieszkań-
ców kurkówka projekt spełnia również 
funkcję integracyjną. 

daniel rycHarski (1986) – zajmuje się działania-

mi artystycznymi w przestrzeni wsi, twórca wiej-

skiego street artu, prowadzi galerię-kapliczkę, 

tworzy filmy, słuchowiska radiowe , instalacje, 

projekty site specific. od 2005 do 2009 roku two-

rzył grupę artystyczną ze sławomirem shuty. 
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POSŁOWIE
22.10–27.11
kraków, bunkier sztuki, pl. szczepań-
ski 3a
www.bunkier.art.pl 

Aktywności zimowe to seria obiektów 
wykonanych techniką haftu ręcznego. 
napisy na murach, fotografowane przez 
monikę drożyńską podczas wiosennych 
spacerów, stały się treścią haftów, któ-
re artystka wykonuje w sezonie zimo-
wym. ten osobliwy projekt gromadzenia 
i transformowania napisów rozpoczął 
się w 2007 roku. 
na wystawie Posłowie zaprezentowa-
nych zostanie ponad 20 prac z tej serii. 
ekspozycji towarzyszyć będzie akcja ar-
tystki z udziałem publiczności (Między 
słowami). monika drożyńska zaprosi wi-
dzów do udziału w rozmowie, która do-
tyczyć będzie wystawy oraz prezentowa-
nych na niej obiektów. dźwiękowy zapis 
spotkań posłuży do stworzenia pracy 

NIC NIE JEST WAŻNE
23.09–20.11| toruń, csw znaki czasu, 
ul. wały gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl 

wystawa Nic nie jest wiecznie waż-
ne prezentuje część prac z kolekcji re-
gionalnej zachęty sztuki współczesnej 
w szczecinie. tytuł wystawy, będący jed-
nocześnie tytułem pracy johana muy-
le, eksploruje temat codzienności. jed-
nym z powracających motywów jest tu 
dom. w pracach julity wójcik jego obraz 
powraca z dowcipną dosłownością, 
z kolei elżbieta jabłońska igra złośliwie 
z wizerunkiem matki polki; ciemna stro-
na dzieciństwa odbija się echem także 
w pracach zbigniewa libery, barbary ko-
nopki czy agaty michowskiej. z kolei to-
masz mróz, krzysztof sołowiej i artur 
malewski dotykają zjawisk związanych 
z rytualnością, wiarą i religijnością.
regionalność szczecińskiej kolekcji po-

wieńczącej wystawę. nagrania zapełnią 
dźwiękiem część przestrzeni galerii, do-
mykając klamrę założoną przez artystkę 
i kuratorkę. na bazie opracowanych na-
grań oraz obrazu-zapisu dźwiękowego 
monika drożyńska stworzy pracę z wy-
korzystaniem techniki haftu ręcznego. 
będzie to haft rejestrujący emocje, które 
pojawią się – Między słowami – w trakcie 
spotkań artystki ze zwiedzającymi. 

monika droŻyńska (1979) – absolwentka kra-

kowskiej akademii sztuk pięknych. projektant-

ka, performerka, autorka instalacji, animatorka 

kultury. w swoich pracach łączy tradycję z nowo-

czesnością, interesują ją zależności między prze-

strzenią prywatną a publiczną. uczestniczka wy-

staw krajowych i międzynarodowych.

lega nie na gromadzeniu dzieł two-
rzonych przez artystów związanych 
z regionem, lecz raczej na potrzebie 
stworzenia komplementarnego zbio-
ru, który będzie zachowywał na potrze-
by szczecinian najważniejsze zjawiska 
w sztuce polskiej. stąd w zbiorach znaj-
dują się prace klasyków polskiej sztuki 
współczesnej, takich jak zofia kulik, na-
talia ll, izabella gustowska, jarosław 
modzelewski, zbigniew libera czy józef 
robakowski, ale także dzieła przedsta-
wicieli młodszego pokolenia, reprezen-
tujących najistotniejsze nurty polskiej 
sceny artystycznej (m.in. elżbieta ja-
błońska, zuzanna janin, paweł susid, 
aleksandra ska, jan smaga, bogna bur-
ska, jakub bąkowski). 

monika drożyńska, Przestańcie przeżywać!!!, haft ręczny, z serii: Aktywności zimowe zygmunt rytka: Fiat 126p, 1976
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KRONIKARKI
29.10–13.11
warszawa, dom spotkań z Historią, 
ul. karowa 20
www.archeologiafotografii.pl

kiedy w lutym 1945 mieszkańcy stoli-
cy powracali do swoich domów, a raczej 
tego, co po nich zostało, prawie każdy, 
kto dysponował aparatem i materiałami 
fotograficznymi, rzucił się do portreto-
wania ruin. zarówno zawodowi fotogra-
fowie, jak i amatorzy robili to na różne 
sposoby: jedni tworzyli rygorystyczną 
dokumentację wszystkich ulic i pozosta-
łości budynków z myślą o przyszłej ich 
rekonstrukcji; inni starali się raczej pla-
stycznie oddać grozę i wzniosłość pejza-
żu, jeszcze inni rejestrowali atmosferę 
budzącego się do życia miasta. 
wystawa Kronikarki oraz towarzyszący 
jej album, przygotowane przez fundację 
archeologia fotografii we współpracy 
z domem spotkań z Historią, pokazują 
mało znane fotografie zofii chomętow-
skiej i marii chrząszczowej, które wró-
ciwszy w 1945 roku do stolicy, dokumen-

towały jej zniszczenie oraz odradzające 
się życie. fascynujący dwugłos war-
szawskich fotografek daje bardzo cie-
kawy obraz warszawy w pierwszych 
miesiącach po wyzwoleniu, ale ujaw-
nia również osobowość artystyczną au-
torek. obie zawodowe fotografki doku-
mentowały warszawę od wiosny 1945 
niezależnie od siebie, choć czasem pra-
cowały razem. ich fotografie znalazły się 
później na zbiorowej wystawie Warsza-
wa oskarża! 
fotografki miały inne temperamen-
ty, inaczej także potraktowały swo-
je dokumentacje. maria chrząszczowa 
dokonała ostrej selekcji i wybrała do 
rozpowszechniania niektóre, zwykle wy-
smakowane kadry. zofia chomętowska 
wykonała stykówki ze wszystkich kla-
tek, także nieostrych, dając pełną doku-
mentację swojego zapisu.

TRANSVIZUALIA
5–9.10
gdynia
www.transvizualia.com

5. międzynarodowy festiwal form mul-
timedialnych transVizualia 011 to naj-
większy w polsce północnej festiwal 
multimediów i unikatowy w skali kraju 
projekt artystyczny prezentujący szero-
ki przekrój przez formy audiowizualne. 
idea wydarzenia oparta jest na łączeniu 
wielu sztuk – muzyki, filmu, wideoartu, 
działań performerskich, wystawienni-
czych, interwencji w tkankę miejską.
w ramach festiwalu obejrzymy perfor-
mens audiowizualny Strofy/Frazy, który 
jest adaptacją angielskiej i niemieckiej 
poezji metafizycznej. to próba integra-
cji muzyki i obrazu ze słowami, ale prze-
de wszystkim rodzaj eksperymentalnej 
poezji multimedialnej, w której wszyst-
kie poszczególne elementy stanowią 
jednolitą strukturę i przypominają spek-
takl teatralny. z kolei projekt Citysound 
zachęca do słuchania najbliższego oto-
czenia, budowania indywidualnej mapy 
dźwiękowej. warsztaty Dźwiękospacery 
uczą poznawać pejzaż dźwiękowy mia-
sta, Urban Audio to konceptualny pro-
jekt artystów niemieckich poświęcony 
eksplorowaniu dźwięków miasta, prze-
strzeni publicznej i transponowaniu ich 
na język muzyki. Urban Audio jest mo-
bilnym laboratorium dźwiękowym, któ-
re dzięki swojej samowystarczalności 
może nasłuchiwać miasta w prawie każ-
dym punkcie miejskiej mapy.

ARTLEAKS PLATFORM
www.art-leaks.org

– czas przerwać ciszę – zapowiadają 
członkowie międzynarodowego kolek-
tywu artleaks platform, który powoła-
ny został w odpowiedzi na coraz po-
wszechniej występujące naruszanie 
etyki zawodowej oraz łamanie prawa 
w obszarze kultury. grupa zrzesza arty-
stów, kuratorów, historyków sztuki i in-
telektualistów z całego świata. platfor-
ma działać ma na podobnych zasadach 
co wikileaks, jej celem jest dokumento-
wanie różnego typu przypadków wyko-
rzystania lub represjonowania sztuki 
oraz ludzi zaangażowanych w jej wy-
twarzanie i promowanie.
powstanie kolektywu związane było 
z chęcią nagłośnienia wykroczeń, do ja-
kich dochodziło w pavilonie unicre-
dit prezentującym sztukę współczesną 
w bukareszcie. jego głównym sponso-
rem był prominentny bank europe – 
unicredit. w efekcie artyści i kuratorzy, 
którzy w swojej pracy krytycznie odnosi-
li się do dwuznacznego związku pomię-
dzy galerią i jej donatorem, stawali się 
obiektem represji ze strony właścicieli 
pawilonu. świadomość, że w skali świa-
ta przypadek ten nie jest odosobniony, 
pchnęła osoby zaangażowane w tę spra-
wę do zawiązania szerszej, międzyna-
rodowej platformy, która jest wyrazem 
protestu przeciwko niejasnym mecha-
nizmom wykorzystywania sztuki przez 
dzierżących władzę polityczną lub fi-
nansową. 
na artleaks platform przysyłać można 
anonimowo lub pod nazwiskiem infor-
macje na temat wszelkich wykroczeń, 
jeśli zostaną one potwierdzone, instytu-
cja trafi na powszechnie dostępną czar-
ną listę.

Strofy / Frazy, w ramach tegorocznej  
edycji festiwalu Transvizualia zofia chomętkowska: Plac Trzech Krzyży, 1945, fotografia
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KONIK
7.10–27.11
gliwice, czytelnia sztuki, 
dolnych wałów 8a
www.czytelniasztuki.pl 

najważniejszym punktem gliwickiej wy-
stawy ewy kuryluk jest instalacja Konik. 
nawiązuje ona do wydarzenia z dzie-
ciństwa artystki: kiedy zachorowała na 
serce, rodzice wysłali jej czteroletnie-
go brata piotrusia do swoich przyjaciół 
do gliwic, żeby zapewnić jej w domu zu-
pełny spokój. ewa kuryluk przyjechała 
do gliwic po raz pierwszy wiosną tego 
roku i przypomniała sobie owe zdarze-
nie, zwiedzając czytelnię sztuki, a po-
stument w galerii przywołał pamięć 
o piotrusiu na kucyku i śnie mamy, zain-
spirowanym starą rodzinną fotografią. 
w oparciu o nią powstał portret brata 
na koniku, obok którego stoi mała ewa. 

ten pomnik małego jeźdźca, pokojowy 
i dziecinny, jest antytezą tradycyjnych 
pomników wodzów i władców.
opartego na fotografiach rodzinnych 
Konika uzupełniają robione od pięćdzie-
sięciu lat „autofotografie”. czarno-bia-
łe autoportrety fotograficzne z lat 70. 
ubiegłego wieku, niektóre wystawiane 
po raz pierwszy, dają wgląd w unikalną 
metodę twórczą kuryluk, określaną cza-
sem „rytuałami podglądania siebie”. dla 
kontrastu znalazły się też na wystawie 
trzy cykle barwnych autofotografii z lat 
2001–2003 – w przebraniach i maskach, 
stylizowanych i świadomie teatralnych. 

ULOTNE ZJAWISKO 
PERYFERYJNE
16.10–10.11
szczecin, miejski ośrodek kultury/
klub delta, ul. racławicka 10
www.klubdelta.pl

prace natalii szostak zgromadzone na 
wystawie Ulotne zjawisko peryferyjne 
tworzą intymną wypowiedź dotyczącą 
ciała jako centrum doświadczenia. jed-
nocześnie widziane i widzące, ciało wy-
stępuje tu w podwójnej roli przedmiotu 
i podmiotu. przytwierdzone do świata 
jest jego okiem, które patrząc, zarazem 
dokonuje refleksji. na wystawę składa-
ją się rysunki, małe formaty olejne oraz 
praca wideo.
– wzrok opatrzony wyraźną granicą cie-
lesności nie dosięga jednak ani swojej 
podszewki, ani koperty miejsca, w któ-
rym się znalazło – tłumaczy szostak.

natalia szostak (1980) – w 2007 roku uzyska-

ła dyplom na kierunku malarstwo i rysunek na 

san francisco state university w kalifornii. dwa 

lata później otrzymała nagrodę dla wyróżniają-

cych się młodych artystów w międzynarodowym 

konkursie organizowanym przez X-power gallery 

w los angeles. studentka grafiki na szczecińskiej 

akademii sztuki. zajmuje się malarstwem, foto-

grafią i wideo, niejednokrotnie łącząc je ze sobą. 

jej prace pokazywane były w polsce, belgii, wiel-

kiej brytanii i stanach zjednoczonych. obecnie 

mieszka w szczecinie.

ELLEMENTY
7–30.10
zielona góra, galeria bwa, 
al. niepodległości 19
www.bwazg.pl

o bohaterce wystawy Ellementy elżbie-
cie prusinowskiej andrzej jastrzębski 
mówi tak: „ella to artystka o wyrafino-
wanym, dojrzałym stylu. jej twórczość 
jest mocno osadzona w ulicznej tradycji 
– maluje litery, pisze swoje imię. miałem 
szczęście natknąć się na jej malarstwo, 
kiedy wydawało mi się, że w dziedzi-
nie ulicznego liternictwa widziałem już 
wszystko. produkcje elli totalnie zbi-
ły mnie wtedy z tropu: zobaczyłem lite-
ry ukształtowane z ciał zmutowanych 
zwierzątek, łebków, ogonków, wyrost-
ków, skrzydełek. podczas gdy rzesze 
grafficiarzy pocą się nocą, żeby wypra-
cować rozpoznawalny styl, ona maluje 
fonty swobodne, niewymuszone, a przy 
tym totalnie z innej beczki”.
prezentowane na wystawie Ellemen-
ty malarstwo odwołuje się do tradycyj-
nej formy liternictwa: ulicznej stylisty-
ki graffiti. bazowanie na literach jest 
punktem wyjścia zarówno jej obrazów 
na płótnie, jak i przedstawień powstają-
cych w przestrzeni miejskiej. początko-
wo pojawiające się napisy składały się 
z ciągów czytelnych liter, obecnie ścia-
ny i płótna zawierają oprócz nich tak-
że litery ubrane w kształty nieokreślone, 
trudne do zdefiniowania. obrazy elli to 
przeważnie niewielkich rozmiarów kwa-
draty i prostokąty, w których zamknięto 
świat delikatnych form.

elżbieta prusinowska: z cyklu Ellementy
natalia szostak: Moje ciało to moja trumna, 2011,  
wydruk na drewnie, tkanina ewa kuryluk: Konik, instalacja, 2011
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ŁÓDŹ DIZAJN 2011
20–30.10
łódź, centrum festiwalowe, ul. targo-
wa 35
www.lodzdesign.com

Hasłem przewodnim tegorocznej, pią-
tej edycji festiwalu łódź design jest sze-
roko rozumiana zmiana! odnosi się ona 
do środowiska, rynku, otaczającego nas 
świata, a także do wymagań i potrzeb 
społecznych. organizatorzy chcą tym sa-
mym naszkicować mapę przemian, jakie 
dokonały się w myśleniu o projektowa-
niu. przed dizajnerami stają nowe wy-
zwania: projektować mniej, ale mądrzej, 
lokalnie zamiast globalnie, ponadczaso-
wo zamiast trendy.
w programie głównym zobaczymy dwie 
wystawy: Przekierowanie. O zmianie 
w architekturze, której kuratorami są za-
łożyciele fundacji centrum architektu-
ry, oraz NeoFarm przygotowaną przez 
izraelsko-japońską parę bcXsy. arty-
ści wychodzą z założenia, że funkcjo-
nalne i emocjonalne potrzeby odgrywa-
ją obecnie zasadniczą rolę w tworzeniu 
„dobrego dizajnu”. stąd prezentowane 
na wystawie projekty tworzą przyjazne 

obiekty, które wyzwalają reakcje opar-
te na naszych doświadczeniach i nostal-
gicznych wspomnieniach.
w ramach wystaw specjalnych zobaczy-
my m.in. Design z Europy Wschodniej 
– ekspozycja ma tworzyć rodzaj mostu 
łączącego dizajn ze wschodu z zacho-
dem. szczególna uwaga skierowana bę-
dzie na projektowanie z ukrainy, które-
mu poświęcona jest osobna ekspozycja 
I obudziłem się w Europie. podczas Gone 
with the Wind dizajnerka nika zupanc 
zaprosi widzów do stworzonego przez 
siebie wietrznego miasta.
nieodłącznym elementem festiwalu jest 
prezentacja uczestników międzynarodo-
wego konkursu dla młodych projektan-
tów make me! co roku odbywa się tu tak-
że przegląd szkół dizajnu umożliwiający 
nawiązanie szerokiej współpracy. w ra-
mach programu towarzyszącego wystawy 
przygotowują stali partnerzy festiwalu 
m.in. stgu, zamek cieszyn i asp w łodzi.

MIĘDZY KADRAMI
5.10–13.11
mińsk, narodowe muzeum Historyczne 
republiki białoruś w mińsku, ul. karola 
marksa 12, mińsk
www.archeologiafotografii.pl

zofia chomętowska, niezwykła i zapo-
mniana postać polskiej kultury, należała 
do najbardziej znanych i nagradzanych 
fotografek lat 30. w polsce. ekspozycja 
Między kadrami. Fotografie z lat 1925–
1945 zbudowana jest wokół fotografii 
z polesia, gdzie chomętowska urodziła 
się i mieszkała wiele lat; przypomina też 
znany dokumentalny cykl z przedwo-
jennej oraz zrujnowanej warszawy. pre-
zentacja tego materiału będzie okazją 
do przypomnienia historii niezwykłego, 
wielokulturowego terenu, zamieszka-
nego przez poleszuków, polaków, biało-
rusinów, ukraińców i Żydów, nieistnie-
jącego już w tym kształcie. wystawie 
towarzyszy obszerna publikacja złożo-
na z ponad dwustu zdjęć oraz tekstów 
badaczy, które przybliżą nie tylko twór-
czość fotografki, ale też historię tere-
nów, jakie fotografowała.
fotograficzne archiwum zofii chomę-
towskiej, przechowywane przez artyst-
kę w buenos aires, gdzie zamieszkała 
w 1948 roku, przez niemal siedemdzie-
siąt lat pozostawało niedostępne. prace 
fundacji archeologia fotografii nad ar-
chiwum fotografki prowadzone od 2008 
roku pozwoliły po raz pierwszy zapre-
zentować tak duży materiał szerokiej 
publiczności.

autor nieznany [wyprawa na polesie: od lewej 
antoni wieczorek, zofia chomętowska, tadeusz 
przypkowski, kazimierz franaszek], ok. 1938 r.,  
© fundacja archeologia fotografii / chomętowscy igor pinigin: Egglight, z wystawy and I Woke Up in Europe

CZTERY POKOJE
7–30.11
warszawa, csw zamek ujazdowski,  
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

tytuł wystawy Four Rooms nawiązu-
je do przestrzeni wystawienniczej; czte-
rech sal w podziemiach zamku ujaz-
dowskiego oraz filmu Cztery pokoje 
(1995), złożonego z tyluż krótkich hi-
storii reżyserowanych przez Quen-
tina tarantino, roberta rodrigueza, 
alexandre’a rockwella i allison anders, 
których na wystawie zastąpiła czwórka 
kuratorów: ewa gorządek, Helena kon-
tova, giancarlo politi, nicola trazzi. sur-
realistyczne, wizjonerskie, brutalne, iro-
niczne; te epitety idealnie pasują do 
opisania filmu i prac, które pokazywane 
są na wystawie. to prezentacja najmłod-
szego pokolenia artystów pracujących 
w poszerzonym o strategie konceptu-
alne polu malarstwa. w tę narrację ide-
alnie wpisuje się jedyna na wystawie 
polka, od lat badająca to medium, mał-
gorzata szymankiewicz.
pozostali artyści to m.in. sonia almedia, 
mark barrow, baldur geir bragason, Vit-
torio brodmann, ana cardoso, aline cau-
tis, ann craven, francesca dimattio, ida 
ekbald.

małgorzata szymankiewicz: Bez tytułu, 2011, 
akryl na płótnie, 165 cm x 225 cm,  
dzięki uprzejmości bwa warszawa
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CO MA JAJO DO WIATRAKA?
vlepvnet.bzzz.net

trójwymiarowy mural nieistniejącego 
już zrzeszenia poldrob od lat 70. ubie-
głego wieku zdobił ścianę szczytową ka-
mienicy przy grochowskiej 215. latem 
ubiegłego roku wskutek ocieplenia bu-
dynku został usunięty. praca popularnie 
zwana „jajem” była prawdopodobnie je-
dyną nie tylko w warszawie, lecz tak-
że w całym kraju reklamą o charakterze 
przestrzennym. w jej centralnym punk-
cie była umieszczona wypukła, licząca 
ponad dwa metry wysokości konstruk-
cja jaja. sprawiało to, że mural przez 
dziesięciolecia był punktem nadającym 
charakter dzielnicy, wyznaczał miejsce 
spotkań. 
– naszym celem jest przywrócenie jaja 
pradze! – deklarują członkowie stowa-
rzyszenia vlepvnet. na razie nie wia-
domo, kiedy warszawiacy staną się 
szczęśliwymi posiadaczami oryginalnej 
skorupki, tymczasem vlepvnet postano-
wił urzeczywistnić jajo w sposób wirtu-
alny. podczas ostatniego wrześniowego 
weekendu członkowie kolektywu zorga-
nizowali wieczorne projekcje jajka.
– mamy nadzieję, że ten symboliczny 
powrót podkreśli nie tylko sentymen-
talną, lecz także artystyczną rangę mu-
ralu. w końcu reklamę tę, zarówno spo-
śród reklam prl-u, jak i współczesnych, 
wyróżniała po prostu doskonała grafi-
ka – dodają.

MRÓWKA KRYJE SIĘ  
POD UBRANIEM
20.10–30.11
kraków, galeria zderzak, ul. floriańska 3
www.zderzak.pl

monika chlebek należy do pokolenia, 
które odwróciło się od rzeczywisto-
ści: nie interesuje ich polityka ani spra-
wy społeczne, obojętnie mijają rekla-
my i newsy z pierwszych stron gazet. 
nazywano ich już nowymi surrealista-
mi, nowymi dekadentami, zmęczonymi 
rzeczywistością…, jedno jest pewne: wy-
obraźnia wróciła do łask.
tematem wystawy Mrówka kryje się pod 
ubraniem jest możliwość przemian: nie-
pokojąca, ukryta strona rzeczy. zagad-
kowe sytuacje, nieoczekiwane zestawie-
nia, wydarzenia, które nie dają się do 
końca wyjaśnić. monika pracuje w gra-
nicach realizmu, chociaż odwzorowy-
wanie rzeczywistości nie jest jej celem. 
jeśli używa wizerunków rzeczy, które 
dotąd wydawały się nam znajome, to 
tylko po to, by nieznacznie – jak to się 
zdarza w snach – przesunąć granice rze-
czywistości. jej lunatyczne obrazy uka-
zują trzy stany śpiącego umysłu: widze-
nie senne, lunatyczny spacer, swobodną 
grę skojarzeń.

monika cHlebek (ur. 1986) – w czerwcu 2011 

ukończyła krakowską asp. jeszcze przed dyplo-

mem debiutowała w zderzaku, biorąc udział 

w wystawach Moon Hostel (2009) i Mambo Spino-

za (2010). w 2010 miała tu pierwszą wystawę in-

dywidualną Złe sny. na wystawie Mrówka kryje 

się pod ubraniem zobaczymy najnowsze obrazy, 

powstałe już po dyplomie.

nieistniejący już trójwymiarowy mural poldrob, 
ul. grochowska 15, warszawa

monika chlebek:  
z cyklu Mrówka kryje się pod ubraniem

DAJ GŁOS
6.10–3.11
szczecin, zona sztuki aktualnej, 
pl. Żołnierza polskiego 2
www.zona.akademiasztuki.eu

relacja pomiędzy światem widzialnym 
a słyszalnym jest naturalnym obszarem 
zainteresowania studentów, którzy my-
ślą kategoriami syntezy artystycznej. 
w sztukach plastycznych dźwięk pod-
kreśla, dramatyzuje lub przekształca to, 
co jest widzialne. tym problemem zaj-
mują się artyści prezentujący swoje pra-
ce na wystawie Daj głos.
– dźwięk, mimo że jest nienamacalny, 
jest nierozerwalnie związany z obiek-
tami materialnymi, rzeczywistość aku-
styczna istnieje nie tylko na zewnątrz, 

konrad smoleński: Track, 2010, kadr z filmu

ale również wewnątrz naszych ciał. wa-
lory ludzkiego głosu, komunikat natu-
ralny lub przetworzony oraz proble-
my z komunikacją to tematy, z którymi 
zmierzyli się artyści związani z pracow-
nią audio sfera: leszek knaflewski, woj-
ciech bąkowski, konrad smoleński, da-
niel koniusz, franciszek orłowski, maria 
toboła, mikołaj syguda, mateusz sadow-
ski – piszą kuratorzy wystawy, która in-
auguruje działalność zony sztuki aktu-
alnej w szczecinie.
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CZYTELNOŚĆ OBRAZU
13–14.10
łódź, m2, ul. ogrodowa 19
www.msl.org.pl

konferencja Czytelność obrazów sta-
nowi pokłosie wystawy retrospektyw-
nej Powidoki życia. Władysław Strzemiń-
ski i prawa dla sztuki, prezentowanej 
w muzeum sztuki w łodzi w sezonie zi-
mowym 2010/2011. jest ona pierwszą od 
1994 roku międzynarodową sesją nauko-
wą poświęconą dziełu strzemińskiego. 
podobnie jak wystawa, konferencja bę-
dzie rodzajem obrazu następczego 
twórczości wybitnego artysty moderni-
stycznego. dostarczy pogłębionej ana-
lizy prac strzemińskiego, prowadząc do 
ujawnienia wielowymiarowości propo-
nowanych przez niego rozwiązań. włą-
czone do konferencji wystąpienia sytu-
ować będą dzieło artysty w złożonych 
kontekstach historycznych i teoretycz-
nych, zmierzając do ukazania punk-
tów krytycznych praktyki artystycznej 
strzemińskiego i jego teorii obrazu. wy-
brane prace władysława strzemińskie-
go zostaną zinterpretowane przez wy-
bitnych badaczy modernizmu z francji, 
izraela, polski, rosji, usa i wielkiej bry-
tanii. program konferencji ułożony jest – 
w analogii do struktury wystawy – zgod-
nie z czterema wątkami tematycznymi: 
prawidła budowy dzieła, architektoni-
zacja życia, powidoki śmierci i prawa 
dla sztuki. 

POD SKÓRĄ
7.10–16.12
warszawa, csw zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

w 2002 roku zakazane rewiry warszaw-
skiej pragi pochłonęły macieja pisuka. 
dosłownie i w przenośni. w tym czasie 
pisuk przeprowadził się na drugą stro-
nę wisły i rozpoczął tworzenie fotogra-
ficznej dokumentacji społecznego pej-
zażu dzielnicy. przed zamieszkaniem na 
starej pradze nie robił nawet zdjęć. po-
trzebny był impuls uwalniający niezwy-
kle intensywną fotograficzną energię. 
w trakcie pracy z mieszkańcami pragi ar-
tysta wypracował bardzo ścisły kodeks 
etyczny zakładający współpracę na każ-
dym etapie z osobami portretowanymi. 
społecznie zaangażowane fotografie pi-
suka stanowią formę oporu przeciwko 
stygmatyzacji ludzi, przeciwko utartemu 
wizerunkowi mieszkańców pragi tworzo-
nemu przez pragnące sensacji i operu-
jące kliszami media. częścią pokazywa-
nego na wystawie Pod skórą. Fotografie 
z Brzeskiej projektu jest zbieranie wiado-
mości z pragi, wycinków prasowych, na-
grań radiowych i telewizyjnych, gdzie 
prażanie występują jako z zasady źli, zde-
generowani, element przestępczy bez 
szans na „normalne życie”, kwalifikujący 
się co najwyżej do izolacji bądź wysied-
lenia poza granicę eleganckiego, boga-
cącego się miasta. buntując się przeciw 
medialnej dehumanizacji ludzi, chcąc 
jednocześnie uniknąć estetyzacji i żero-
wania na biedzie, wskazywania łatwych 
dróg wyjścia z sytuacji, pisuk skupia się 
na relacjach z ludźmi, sąsiadami, na spot-
kaniu z drugim człowiekiem.

KOMUNIKAT. OSTRZEŻENIE
do 15.10
kraków, galeria zderzak, ul. floriańska 3
www.zderzak.pl

obiegowemu przekonaniu, że „sztuka 
jest przede wszystkim komunikatem”, 
mówimy: sprawdzam! czy tylko i czy na 
pewno? – deklarują kuratorzy wystawy 
Komunikat. Ostrzeżenie.
w wydarzeniu biorą udział słowa i pro-
ste znaki. czy aby zrozumieć, wystarczy 
odczytać?  i gdzie jest granica dosłow-
ności? cztery pokolenia artystów i różne 

media. na wystawie zobaczymy między 
innymi: konceptualne, „biurokratyczne” 
obrazy danuty urbanowicz z lat 70., naj-
nowsze metapolityczne prace ryszarda 
woźniaka oraz neon erwiny ziomkow-
skiej. a także wielka niespodzianka: nie-
znany, nigdy niepokazywany publicznie 
obraz jurry’ego zielińskiego Wyzwolicie-
lom Warszawy z 1975 roku.

maciej pisuk: Rudy, fotografia erwina ziomkowska: Zaczekaj, neon
władysław strzemiński: Pejzaż morski, 2 Vii 1934; 
tempera, tektura, 21 x 27 cm
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SKWER SPORTÓW MIEJSKICH
www.centrala.net.pl; www.skwer.eu

nowy projekt pracowni architektonicz-
nej centrala to łączące pokolenia miej-
sce aktywnego spędzania wolnego 
czasu, które powstanie na zielonym te-
renie przy ul. górczewskiej, w sąsiedz-
twie urzędu dzielnicy bemowo i osiedla 
przyjaźń. na Skwerze sportów miej-
skich będą funkcjonować obok siebie 
kino plenerowe, podesty do tańca, boi-
sko wielofunkcyjne, kawiarnia, strefa 
do gier planszowych, skatepark, ścianka 
wspinaczkowa i inne obiekty. nad tymi 

zanurzonymi w krajobrazie „wyspa-
mi aktywności miejskich”, wśród koron 
drzew rozpięta będzie drewniana, cha-
rakterystyczna trybuna, będąca jedno-
cześnie dachem i pomostem do space-
rowania. program funkcjonalny skweru 
powstał w oparciu o wyniki konsulta-
cji z mieszkańcami bemowa przeprowa-
dzonymi w czerwcu tego roku w formie 
ankiet i dwudniowych warsztatów z ar-
chitektami.

POCZEKALNIA
14.10–13.11
tarnów, galeria bwa, dworzec pkp, 
pl. dworcowy 4
www.gm.tarnow.pl

po wielu latach nieustannej podróży 
kinga araya wraca do tarnowa, gdzie 
spędziła pierwsze lata swojego życia. 
w wystawie Poczekalnia tropi ślady 
św. kingi – swojej patronki. chodząc jej 
ścieżkami, szuka własnej historii. prze-
strzeń galerii – skrzydło dworca pkp, 
w którym mieści się obecna siedziba ga-
lerii – zostanie zamieniona w tytułową 
Poczekalnię. tablice z przyjazdami i od-
jazdami pociągów będą przeplatane 
biograficznymi zapisami artystki. w wa-
lizkach znajdą się szczątki dokumen-
tów, ale też przedmioty-atrybuty, któ-
re określają najnowsze zainteresowania 
artystki.

kinga araya (1966) – artystka wizualna, 

pracuje w wielu mediach, autorka wideo, 

performance’ów, rzeźb, muzyki. jej twórczość do-

tyka problemów migracji, podróży, wyobcowa-

nia, silnie akcentuje komunikatywną rolę sztuki. 

artystka w oparciu o własne doświadczenia ana-

lizuje sytuację emigranta-nomada, bycie pomię-

dzy kulturami, krajami i językami.

SZERSZEŃ
17.10–15.01
warszawa, csw zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2
www.csw.art.pl

projekt jarosława kozakiewicza o robo-
czym tytule Szerszeń to opowieść z ga-
tunku science fiction. jej bohaterami 
są szerszenie azjatyckie, jedyne znane 
nam żywe istoty, które pobierają ener-
gię za pomocą baterii słonecznych. owa-
dy te posiadają mikroskopijne baterie 
na powierzchni odwłoka i potrafią za-
mieniać energię słoneczną na kinetycz-
ną. to niezwykłe zjawisko zainspirowało 
artystę do stworzenia fantazji futurolo-
gicznej. szerszenie, owady żyjące w du-
żych społecznościach, przypomina-
ją w niektórych aspektach zachowania 
społeczności ludzi, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o zachowania grupowe, z reguły bar-
dzo agresywne. te podobieństwa stały 
się już przedmiotem badań nowej gałę-
zi socjologii, biosocjologii. w filmie ko-
zakiewicza pokazane zostaną analo-
gie między szerszeniami a ludźmi oraz 
to, jak ludzie przejmują w procesie ewo-
lucji pewne cechy budowy tych owa-
dów – wyrastają im na ramionach pane-
le solarne. 
 
jarosław kozakiewicz (1961) – artysta wizu-

alny, rzeźbiarz, autor projektów architektonicz-

nych, ukończył wydział rzeźby na warszaw-

skiej asp, od 1985 roku wykładał na the cooper 

union for the advancement of science and art 

w nowym jorku. autor wielu projektów archi-

tektonicznych, m.in. muzeum sztuki nowoczes-

nej w warszawie, Projekt Brok, Natura (do) miesz-

kania czy Transfer, projekt sieci wiaduktów dla 

pieszych ułatwiających poruszanie się po war-

szawie.

paszport kingi arayi centrala: skwer sportów miejskich na bemowie, projekt, 2011
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DARK SPLENDOR
od 30.09
warszawa, galeria v9, ul. Hoża 9
www.v9.bzzz.net

malarstwo bremsa pokazywane na wy-
stawie Dark Splendor wydaje się swo-
bodne jak sztuka ludowa i tak jak ona 
skupione na emanowaniu potężnej 
energii z prostych plastycznych gestów. 
jednocześnie jego wielkie obrazy przed-
stawiające potłuczone szkło przypomi-
nają złotą erę nowoczesnego malowa-
nia: lata osiemdziesiąte, kiedy eksplozja 
graffiti i szablonu zbiegła się z doświad-
czeniami nowych dzikich. jednak ma-
larz ten nie jest w najmniejszym stopniu 
anachroniczny, lata osiemdziesiąte po-
zostawia za sobą: legenda graffiti i dzi-
kich, wyzwolonych malarzy jest dla nie-
go trampoliną do nowej perspektywy. 
ciemna energia jego sztuki pozostaje 
świetnie zrównoważona przez twórczą 
dyscyplinę i świadomość kontekstu, jaki 
tworzy historia malarstwa.  
brems, niezależnie gdzie i kiedy two-
rzy, reprezentuje malarstwo żywiołowe 
i szybkie: obraz jest zapisem krótkiej, in-
tensywnej eksplozji, płótno to tylko wy-
godne narzędzie do transportowania 
obrazu w inne miejsce, a wystawa to tyl-
ko jeszcze jedna okoliczność do malo-
wania. to podejście jest zupełnie świa-
domym wyborem: oszczędność środków 
i prostota artystycznego rzemiosła są 
komunikatem. 
wystawa inauguruje działalność galerii 
v9 prowadzonej przez fundację  
Vlepvnet.

KOLEKCJA MARXA
21.10–30.12
łódź, atlas sztuki, ul. piotrkowska 
114/116
www.atlassztuki.pl 
 

prace takich artystów jak robert 
rauschenberg, andy warhol, cy twom-
bly, sandro chia, anselm kiefer, rafał 
bujnowski, wilhelm sasnal czy roman 
lipski będzie można zobaczyć na pre-
zentacji kolekcji dra ericha marxa. wy-
stawa Kolekcja Marxa. Wybór jest pierw-
szą w polsce prezentacją zbioru, który 
na co dzień stanowi część kolekcji Ham-
burger bahnhof museum für gegenwart 
w berlinie.
– polacy mają w sobie swoistą melan-
cholię, jakiś szczególny ciężar. to właś-
nie mnie zainteresowało. prezentowana 
ekspozycja jest niewielkim wycinkiem 
mojej kolekcji. dokumentuje rozwój ma-
larstwa europejskiego i północnoamery-
kańskiego na przestrzeni ostatnich trzy-
dziestu lat – twierdzi marx. 
ta jedna z najważniejszych kolekcji pry-
watnych gromadzących sztukę współ-
czesną w niemczech może być odczyty-
wana jako „portret wielokrotny”, obraz 
osobowości kolekcjonera i jego podej-
ście do rzeczywistości. 

brems: Bez tytułu, mural

roman lipski, Untitled, 2007, akryl na płótnie,  
130 x 130 cm, dzięki uprzejmości: erich marx,  
fot. Hans-georg gaul
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Co się kryje pod tematem konferencji? 

Michał Kozłowski: Pierwsze pytanie, jakie sobie postawiliśmy, dotyczyło 
kwestii kreatywności, która teraz jest słowem kluczem albo właściwie takim 
terminem, który pojawia się wszędzie i zawsze coś waloryzuje pozytywnie. 
Kreatywne może być wszystko – zarządzanie, nauczanie, nawet ewangelizacja. 
Dziecko mojego znajomego  ma w przedszkolu kurs kreatywności z podejrza-
nym jegomościem od kreatywności. Skąd w naszych społeczeństwach ta obse-
sja i ten krążący wszędzie intensywnie dyskurs kreatywności? Drugie jest może 
bardziej poważne, a dotyczy nie tylko mikroprocesów, obserwowalnych, prze-
nikających język i intuicję, lecz także zjawisk w skali makro, ekonomicznych, 
społecznych i politycznych. Hipoteza brzmi: oto wyszliśmy ze świata opartego 
na pracy, wysiłku, mozole i weszliśmy do nowego świata, gdzie właśnie krea-
tywność jest mocą twórczą, wytwórczą i najwyższą wartością. Nie wiadomo, 
czy do końca postulowaną, czy może już zrealizowaną. 

Na czym polega ten przymus kreatywność?

M: Tutaj trzeba się odwołać do kategorii z pierwszego zakresu, o którym mó-
wiłem: dzisiaj właściwie kreatywność jest w jakimś sensie przepustką do sta-
tusu obywatela i człowieka godnego tego miana, dobrego pracownika. Histo-
rycznie były różne próby takiego definiowania cech, które podnoszą do rangi 
arystokraty, czy po prostu lepszego człowieka. Można powiedzieć, że 100 lat 
temu nie była to na pewno kreatywność. Cnoty, które uważano za podstawo-
we dla obywatela czy pracownika, były bardzo odległe od kreatywności. Życie 
wartościowe opierało się na lojalności oraz pracowitości i przewidywalności. 
Natomiast dzisiaj wydaje się, że jeżeli chcesz odnieść sukces, chcesz uznania, 
to bądź kreatywny albo przynajmniej próbuj za takiego 
uchodzić. Sprzedaj jakoś swoją kreatywność. 

Dlaczego chcecie się krytycznie przyjrzeć gospodarce op-

artej na kreatywności?

Kuba Szreder: Od kilku lat w dyskusjach o kulturze za-
czyna się używać słowa wytrycha, czyli pojęcia przemy-
słów kreatywnych. To one mają wyznaczać nowy sposób 
myślenia i paradygmat tworzenia kultury. Od samego 
początku WUW-u uważaliśmy, że ten kierunek myślenia 
jest potencjalnie bardzo szkodliwy. Co to tak naprawdę 
znaczy, że kultura zaczyna być działalnością paraprzemy-
słową? Dlaczego praca ludzi, która do tej pory była uwa-
żana za wolną i swobodną ekspresję, eksperymentowanie 
z naszym  podejściem do świata i własnego życia, zmie-
na się w działalność stricte produkcyjną? Jeżeli kultura 
zamienia się w fabrykę, to należy zacząć ją analizować, 
używając innego języka. Zastanawiać się nad tym, kto 
pracuje, a kto osiąga zyski? Pojawiają się pojęcia takie jak 
eksploatacja, stosunki pracy, mechanizmy generowania 
zysku. 

Co to tak naprawdę znaczy, że kultura zaczyna być działal-
nością paraprzemysłową? Dlaczego praca ludzi, która do tej 
pory była uważana za wolną i swobodną ekspresję, ekspery-
mentowanie z naszym podejściem do świata i własnego życia, 
zmienia się w działalność stricte produkcyjną?  O październi-
kowej międzynarodowej konferencji Ekonomia politycz-
na społecznej kreatywności. Praca i wartość we współ-
czesnym kapitalizmie mówią Jakub Szreder i Michał 
Kozłowski, kuratorzy Wolnego Uniwersytetu Warszawy 
w rozmowie z Arkiem Gruszczyńskim

EKONOMIA KULT
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Również eksperymenty artystyczne są zawłaszczane i utowarowiane przez 

przemysły kulturalne, jak i przez wewnętrzne mechanizmy pola sztuki. Co to 

znaczy? Jakieś przykłady?

K: Jeżeli mamy do czynienia z takimi fenomenami jak mocno rozwinięty ry-
nek sztuki, pomysły, obiekty i idee, które były wcześniej uznawane za bezinte-
resowne ekspresje naszego zmysłu estetycznego – nagle zamieniają się w towa-
ry, którymi się obraca i spekuluje. Rynek sztuki ma właśnie taki spekulacyjny 
charakter. Spekuluje się „nieodkrytymi” artystami i dziełami, stawiając na to, 
jaką w przyszłości osiągną wartość, która  może zostać po prostu spieniężo-
na za pomocą różnego typu mechanizmów. Istnieją rynki pierwotne i wtórne, 
można kupować bezpośrednio od artysty, można za pomocą galerii, można 
sprzedawać na aukcji. 

Czy w tym nie chodzi przede wszystkim o to, żeby artysta mógł zarobić pienią-

dze?

K: Jeżeli spojrzy się na obecny kształt pola sztuki, godne życie jest udziałem 
jedynie niewielkiej liczby artystów. To jest świat, w którym zwycięzca bierze 
wszystko. Jedynie górny promil artystów zarabia duże pieniądze. Zawód arty-
sty jest naznaczony wielkim stopniem ryzyka i konkurencji. Panuje gigantycz-
na dysproporcja między tymi, których znamy i identyfikujemy jako artystów, 
a tymi, którzy tworzą ciemną materię świata sztuki. Czyli tymi wszystkimi, 
którym „się nie udało”, którzy funkcjonują poza obiegiem wystawienniczym, 
są usunięci z oglądu publicznego. Tych, których znamy jako artystów, jest 
kilkadziesiąt osób. A każdego roku nawet w Polsce z murów Akademii Sztuk 
Pięknych wychodzi ok. 1000 osób. Paradoksalnie tego typu rozbieżności do-
chodów są charakterystyczne dla sztuki, która pretenduje do miana bezcenno-
ści. Sztuka musi być czymś innym niż zwykły przedmiot użytkowy.  

Ale dlaczego musi?

K: A dlaczego ktoś płaci za obraz milion dolarów, kiedy za jego reprodukcję 
mógłby zapłacić $50? Ten obiekt jest rozumiany jako przejaw wewnętrznej 
ekspresji czy kreatywności, geniuszu twórczego lub skrajnej indywidualności 
artysty. Jednym z podstawowych praw pola sztuki jest to, że praca artysty właś-
nie dlatego jest ceniona, ponieważ powszechnie uważamy, że artysta nie pracu-
je. Jego działalność musi być czymś innym niż codziennym znojem, znajduje 
się poza powszechnym systemem pracy, tworzenia wartości i jej zawłaszczania. 
Co zabawne – dzieła sztuki właśnie dlatego kosztują tak dużo, ponieważ nie są 
zwykłymi towarami.
M: Wartość przedmiotu artystycznego jest oderwana od jego funkcji użytko-
wej. Jego wartość ekonomiczna zawsze była dość tajemnicza. Równolegle do 
tego chcemy się przyjrzeć roli, jaką w dzisiejszych społeczeństwach odgrywa 
sztuka. Czy jej funkcja symboliczna jest taka sama, jak była 150 lat temu? Na 
pewno nie jest to już świat wieszczów. Ale też nie jest to świat klasycznej kultu-
ry wysokiej. Interesującą kwestią jest również wykładnia funkcji ekonomicznej 
sztuki w obrębie całego systemu ekonomiczno-społecznego. To nie jest oczy-
wiste. Wiemy, że od momentu pojawienia się wielkiego sektora reklamy dużo 
z jego produktów to „style życia”. To nie jest absolutnie tożsame ze sztuką. 

Ale tutaj coś się jednak zazębia. Związki sztuki z projek-
towaniem życia były kluczowe dla sztuki nowoczesnej.  
K: Nie tylko sztuka, ale wszystkie dziedziny kultury wpły-
wają na to, w jaki sposób ludzie o sobie myślą, sobie siebie 
wyobrażają i jakie mają pragnienia. Ludzkie pragnienia 
i aspiracje przynajmniej w społeczeństwach wysoko roz-
winiętych, społeczeństwach konsumpcyjnych są źródłem 
zysku. Dlatego pragnieniami trzeba sterować, chociażby 
przez przemysł reklamowy, który wpływa na to, jakiego 
rodzaju i ile towarów będą kupować. To dotyczy nie tyl-
ko reklamy, ale też szerzej kultury, która generuje style 
życia, sposoby myślenia o sobie, innych i o świecie. To 
jeden z mechanizmów, w jaki sposób kultura wpływa na 
generowanie wartości, nawet jeżeli ten, który kulturę bez-
pośrednio wytwarza, niekoniecznie musi na tym zarabiać 
pieniądze. 
M: Innym aspektem jest zjawisko występujące w wielu 
metropoliach, czyli rola artystów w gentryfikacji miasta. 
Artyści i ogólnie ludzie sektora kultury pełnią (często zu-
pełnie niechcianą) funkcję „gentryfikatorów”,  potrafią 
doprowadzić do zmiany złej dzielnicy na bardzo atrak-
cyjną. Ten proces kończy się nie najlepiej dla starych 
mieszkańców. 

Ale również dla samych artystów, którzy tam mieszkają i koniec końców zostają 

wyrzuceni z tej dzielnicy. 

K: To niekoniecznie sami artyści doprowadzają do gentryfikacji, w tym pro-
cesie liczy się nie tyle sztuka, ile ogólna kreatywność, rozumiana w sposób 
życiowy. Bardzo często to, co tworzy charakter miasta czy dzielnicy, to jakiś 
rodzaj miejskiego folkloru czy autentyczności. W przypadku kiedy zaczyna on 
być przekuwany w wyrazistą markę, zaczyna on przyciągać turystów i  kapitał, 
tak jak to było w przypadku Barcelony. Charakter, specyfika miasta są bardzo 
ogólnym i szerokim pojęciem, na co się składa malowniczość architektury, lo-
kalne zwyczaje kulinarne, egzotyczne mniejszości, codzienne zwyczaje i spo-
soby życia. Nawet bieda może być malownicza, ale musi być sprowadzona do 
takiej formy, którą można kontrolować i w dosyć łatwy sposób oczyścić z niej 
miasto, jak już przychodzą inwestorzy. To wszystko wpływa na pozycję miasta 
w globalnym wyścigu o kapitał i zasoby ludzkie. Odgrywa bardzo ważną rolę, 
powoduje, że w kierunku danego miasta rusza cały strumień inwestycji i ludzi. 
Z tego powodu miasta biorą udział w tak głupich konkursach jak Europejska 
Stolica Kultury – wszystko po to, aby wyrobić sobie pewną markę i prestiż na 
arenie międzynarodowej. 

Mówicie też o peryferiach kapitalizmu kognitywnego. Czy w tym kontekście po-

dobne tematy poruszane w Polsce mają sens? Czy takie zjawiska jak gentryfika-

cja czy kapitalizm kognitywny są już w Polsce obecne?

M: Językiem tego „kreatywizmu” był napisany w znacznym stopniu m.in. ra-
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port rządowego zespołu Michała Boniego Polska 2030. Podobnie nieco dziś 
zapomniana Strategia Lizbońska, która jest wielkim dokumentem traktującym 
o tym, że Unia Europejska wyjdzie na czele innowacyjnych, kreatywnych i naj-
bardziej elastycznych gospodarek na świecie. To był dominujący dyskurs. Jed-
nocześnie wiemy, że na świecie w tym czasie najbardziej rozwinęły się Chiny, 
które co prawda dzisiaj dużo inwestują w innowację i kreatywność, ale przez 
ostatnie 20 lat głównie wykorzystywały tanią siłę roboczą, dyscyplinując ją 
i rozwijając swój stały kapitał. Czy można przerobić taki kraj jak Polska na 
wielką Finlandię? I czy w ogóle wielka Finlandia jest tym, o czym marzyliśmy? 
Czyli jakimś parkiem technologicznymi pełnym artystów, naukowców, gejów 
i imigrantek wzajemnie się stymulujących i wytwarzających coś z niczego?
K: Michał ironicznie podsumował koncepcję Richarda Floridy. Trzeba sobie 
powiedzieć wprost, że nie ma sensu przykładać do sytuacji Polski pewnych 
koncepcji, które zostały wytworzone pod kątem gospodarek rozwiniętych, 
takich jak Anglia. Koncepcja Floridy miała być remedium na odprzemysło-
wienie poprzez powiedzenie, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. 
Pojawiła się na arenie dziejów nowa klasa kreatywna, która pracuje w zupełnie 
nowych przemysłach, zajmuje się innowacjami i symbolami. Ich działalność 
charakteryzuje się wysokim poziomem wartości dodatniej. W tychże przemy-
słach wkład pracy i kapitału przynosi dosyć duży zysk. Inwestycje w tego typu 
przemysły powodują, że całe społeczeństwa nie muszą już zajmować się tak 
prozaicznymi czynnościami jak praca w fabryce. Przerzucają pracę fizyczną 
na Chińczyków, ale w tym samym czasie są w stanie utrzymać swoją pozycję 
ekonomiczną. Jednak jak pokazał kryzys, ta różowa wizja nie miała podsta-
wy w jakimś nowym, magicznym sposobie tworzenia wartości i przemysłach 
kreatywnych. Ona była przede wszystkim oparta na kredytach i na sztucznie 
pompowanej bańce kredytowej. Dzisiaj już nikt nie będzie tak chętnie powta-
rzał sloganów, które były modne w Anglii w połowie lat 90. To wtedy New 
Labour roztaczało wizję przemysłów kreatywnych, które są remedium na de-
industrializację, ucieczkę fabryk do Azji. Te procesy zaczęły pokazywać swoje 
bardzo negatywne skutki. Okazało się bowiem, że w przemysłach kreatywnych 
dobrą pracę znajduje bardzo mało ludzi. Huta stali zatrudnia czterdzieści ty-
sięcy osób, a biuro reklamujące stal czterdzieści. Z tego połowa pracuje za dar-
mo albo na śmieciowych umowach. A w Anglii jest gigantyczna nadprodukcja 
studentów, którzy chcą następnie znaleźć dobrze płatną, kreatywną i satysfak-
cjonującą pracę, ale jej tam po prostu nie ma. Z uwagi na tak wielką liczbę 
ludzi, którzy chcieliby taką pracę dostać, warunki pracy wewnątrz tych gałęzi 
przemysłu obniżają się w zastraszającym tempie. Każdy konkuruje z każdym, 
nie organizuje się, nie łączy w związki zawodowe. Prowadzi to do obniżania 
zarobków, braku umów, zabezpieczeń socjalnych oraz stałości zatrudnienia. 
Członkowie klasy kreatywnej nie chcą być robotnikami, traktują siebie jak 
wolnych strzelców, artystów, przedsiębiorców. Z tym, że ich płace i perspek-
tywy często są o wiele gorsze niż w pokoleniu ich rodziców, „zwykłych”, a nie 
„kreatywnych” robotników. 
Pomimo tego, że nasza sytuacja w Polsce jest odmienna od tej, jaka była w An-
glii w połowie lat 90.,  panuje tendencja, dosyć bezsensowna zresztą, do pa-
pugowania haseł i prób kopiowania pewnej retoryki i rozwiązań, które mają 

być żywcem przenoszone do nas. Mamy się 
nagle znaleźć w środku kreatywnej gospo-
darki. A przecież Polska jest krajem półpe-
ryferyjnym. Polscy robotnicy składają pralki 
i samochody zaprojektowane gdzieś indziej. 
Ale nie możemy się oszukiwać, że w związ-
ku z tym żyjemy na jakiejś zielonej wyspie, 
przemysłowym skansenie. Jeżeli składa się 
samochód, którego design powstał w Niem-
czech, skąd zarządza się procesem produk-
cji, to znaczy, że większa część zysków z tej 
działalności zostaje właśnie tam. Można też 
dać bardziej prozaiczny przykład. W Polsce 
ludzie też są podłączeni do Facebooka, któ-
ry jest jedną z późnokapitalistycznych ma-
szyn wytwarzających gigantyczne zyski. Ta 
wartość jest przechwytywana przez udzia-
łowców, a wytwarzana przez użytkowników. 
Ludzie z Otwocka umieszczając fotki z im-
prezki na fejsie i oglądając na nim reklamy, 
generują kasę dla akcjonariuszy. Wszyscy są 
podłączeni. My w Polsce jesteśmy podłącze-
ni z innej pozycji, tym głupsze jest kopiowa-
nie pomysłów i haseł z krajów dominujących, w których zdążyły już wyka-
zać swoją bezpodstawność. Nasza konferencja jest szczepionką przeciw temu 
i możliwością przemyślenia naszej pozycji. 

Michał KozłowsKi (dr) 

wykłada filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, współtworzy kwartalnik „Bez dogmatu”, współpracu-

je z „Le Monde Diplomatique Edycja Polska” oraz z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Napisał kilkadzie-

siąt tekstów poświęconych władzy, podmiotowości, kapitalizmowi, historii, a nawet polityce.     

Kuba szreder

absolwent socjologii. Kurator oraz twórca interdyscyplinarnych projektów. Współpracuje z „Obiegiem” 

oraz krakowskim wydawnictwem ha!art, współredaktor książki Futuryzm Miast Przemysłowych. Kura-

tor Wolnego Uniwersytetu Warszawy.
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EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZNEJ KREATYWNOŚCI. PRACA I WARTOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM KAPITALIZMIE

Konferencja międzynarodowa. Udział wezmą m.in: Luc Boltanski, Neil Cummings, Diedrich Diederich-

sen, Matteo Pasquinelli, John Roberts, Gigi Roggero, Martha Rosler, Hito Steyerl

20–22.10.2011, Warszawa 

Zespół kuratorski: Michał Kozłowski, Agnieszka Kurant, Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Kuba Szreder

Organizator: Wolny Uniwersytet Warszawy / www.wuw-warszawa.pl, Fundacja Bęc Zmiana

Partner: Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Konferencja Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitali-

zmie organizowana jest we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 

w ramach projektu Wolnego Uniwersytety Warszawy Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwa-

niu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury realizowanego ze środków Narodo-

wego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / www.obserwatoriumkultury.nck.pl 



88 notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia 89notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia

Pokazujemy, że język designu to nie jest pusta estetyczna 
forma, to zawsze język przynależności, tożsamości, aspiracji, 
kompleksów, wielu różnych znaczeń i emocji – o pierwszej 
zakrojonej na tak dużą skalę prezentacji polskiej grafiki 
użytkowej ostatnich trzydziestu lat, czyli o wystawie Design 
dla wolności, wolność w designie. Polskiej projektowanie 
graficzne 1981–2011 przygotowanej przez Stowarzysze-
nie Grafiki Użytkowej, z jej kuratorem Rene Wawrzkie-
wiczem rozmawiają Alek Hudzik i Bogna Świątkowska

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

 
 

NASZA 

KULTURA 

G
RAFICZNA

projekt zbiorowy
projekty znaków Andrzej Budek, Jakub Stępień, Lex Drewiński
ogólna koncepcja projektu Jakub Stępień oraz Aleksandra Ubukata
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W założeniu wystawa ma pokazać projektowanie jako medium, które ujawnia 

przemiany świadomości politycznej i społecznej. Pokazuje? A może pokazuje 

coś innego? Co?

Wystawa pokazuje, że grafika to język wizualny, mający zawsze określone 
znaczenie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Język, który ma odpowiednie 
litery, słowa, zdania i zwroty wynikające ze świata, w którym działa. Analiza 
tego języka pozwala nam zobaczyć naszą rzeczywistość, nasze doświadczenie 
i tym samym obraz nas samych. Pokazujemy, że język designu to nie jest pusta 
estetyczna forma, to zawsze język przynależności, tożsamości, aspiracji, kom-
pleksów i emocji. 
W projektach, które pokazujemy, można dostrzec całą historię transformacji 
ostatnich 30 lat. Mamy surową podziemną walkę polityczną, język propagan-
dy, romantyczną i naiwną rewolucję, głęboki kompleks Zachodu, deficyt i głód 
piękna, bezkrytyczną adaptację wzorców zagranicznych, spełniony awans do 
Europy, zachłyśnięcie się konsumpcją, a teraz w końcu tak zwaną „normal-
ność” i dalsze „dizajnowanie” naszej rzeczywistości. A wszystko to na przykła-
dzie przemian formalnych i wizualnych projektów.
W części poświęconej aktywizmowi i polityce: od podziemnych druków So-
lidarności do współczesnych kampanii politycznych, widzisz, jak autentycz-
ny i ideowy „język oporu” przechodzi w pustą wizualną formę „sprzedaży” 
polityki. Jak walka i idea przechodzi w towar i teatr polityczny. Jak surowe 
i prymitywne druki przeobrażają się w estetyczne i wygładzone puste rekla-
my wyborcze. Grafika po prostu nie jest nigdy głosem jednej osoby. Projekt 
jest wynikiem wielu czynników i zależności, szczególnie tych nienazwanych 
i nieuświadomionych w danym momencie historycznym. Design jest zawsze 
częścią jakiegoś kontekstu i przed tym się nie ucieknie.
Design w sensie materialnym to po prostu forma, która jest odbiciem rzeczy-
wistości, procesów historycznych, ekonomicznych i społecznych. Dla mnie 
teraz to jedyna sensowna i prawdziwa metoda pozwalająca opisywać i pokazy-
wać design, zwłaszcza jeśli chodzi o los i doświadczenie polskiego projektanta 
i grafika.

Jak sobie poradziliście z konstatacją, że „rolę polskiego grafika i obywatela 

wobec przemian ustrojowych cechują paradoksy: anarchizm i konformizm, in-

dywidualizm i uleganie trendom, rygoryzm i poczucie autonomii, racjonalizm 

i romantyzm”? Jaki z tego wniosek?

Wszystkie te cechy, nawet sprzeczne i wykluczające się, są prawdziwe i mają 
miejsce. Wciąż zresztą w różnym natężeniu występują. Nasze działania nigdy 
nie są linearne i logiczne. Próbujemy każdego dnia konstruować i projektować 
rzeczywistość, ale jednocześnie konformizm czy egoizm prowadzi do zacho-
wań wątpliwych, destrukcyjnych czy nawet anarchistycznych. Moim ulubio-
nym przykładem z ostatnich miesięcy jest sytuacja, która wydarzyła się przy 
okazji realizacji przez Vlepnet graffiti na Dworcu Centralnym. Grafficiarze za-
proszeni przez kierownictwo dworca zamalowali mocnymi hasłami dopiero co 
odnowione ściany. Poza schizofrenią władz dworca spór pokazał, jak bardzo 
różne jest nasze podejście do kwestii tego, co dobre, oraz do granic wolności 
twórczej. Michniewicz, Program narodu naszym  

programem, 1981

Thomi Wroblewski, Brygada Kryzys, 1982

Jakub Stepien, Ekologia Miejska, 2011
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Z rozmów, które prowadzę z polskimi projektantami, 
widać wielkie nieuświadomione rozdarcie pomiędzy 
rolą porządnego rzemieślnika a pozornie wolnym ar-
tystą, pomiędzy chęcią tworzenia ambitnych i orygi-
nalnych grafik, które wchodzą czasem w symboliczne 
pole sztuki, a wykonywaniem zwyczajnych usług projek-
towych. Konflikt między codziennym przymusem zara-
biania pieniędzy a budowaniem prawdziwych wartości. 
Myślę, że w Polsce graficy są generalnie bardzo zdeter-
minowani zawodowo, żeby wykonywać pracę usługową, 
traktują to wręcz jak jakąś misję cywilizacyjną! Chcą być 
rzemieślnikami, chcą działać i służyć społeczeństwu, nie 
zastanawiają się, co to dokładnie znaczy. Ale jednocześ-
nie bardzo wiele mówią o tworzeniu, pasji, swojej wy-
jątkowości i elitarności zawodowej. Co ciekawe, często 
odwołują się do sztuki. Pomstują na swoją podrzędność 
zawodową i przymus ekonomiczny. Miotają się pomiędzy 
twórczym, wolnościowym indywidualizmem a koniecz-
nością podporządkowania komercji, klientowi i ogólne-
mu dominującemu niskiemu gustowi.
Można zidentyfikować dwie figury, pomiędzy którymi 
definiuje się nasz zawód w Polsce: mit romantycznego artysty, niezrozumia-
nego, samotnego, ale mimo wszystko czyniącego dobro dla ogółu, a zawodem 
rzemieślnika, zwyczajnego pracownika, który wyuczoną, dobrą i ciężką pracą 
chce służyć ludziom. Te pozycje niesłusznie są rozbieżne, wydaje mi się, że 
można być dobrym rzemieślnikiem i świadomym artystą działającym dla do-
bra ogółu, zgodnie z tendencjami i aurą polityczną albo przeciw, będąc oczy-
wiście świadomym i czujnym. 
Uważam, że to bardzo charakterystyczna i interesująca właściwość projek-
towania w Polsce, taka właśnie wewnętrzna sprzeczność i nieuświadomiony 
konflikt, pomiędzy przymusem użyteczności i racjonalnością a twórczym 
anarchizmem i potrzebą wolności artystycznej. Być może z tej sprzeczności 
i immanentnego konfliktu wyrośnie z czasem odpowiedzialna grafika. 

Kwestia wolności w jakiejkolwiek twórczości to tzw. rozległe zagadnienie. Co 

was najbardziej interesowało?

Na wystawie stawiamy pytanie o definicje i granice rozumienia własnej wol-
ności, porównując nasze graficzne uwikłanie w totalitaryzm i neoliberalną 
demokrację. Pytamy o to, jakie są obecnie warunki i granice swobody zawodo-
wej? Jak wyglądał kompromis w warunkach reżimu politycznego? A jak to jest 
w przypadku przymusu ekonomicznego? Jak wygląda negocjacja tych obsza-
rów wolności w jednym i drugim systemie?
Design definiowany klasycznie nie jest generalnie obszarem wolności. Forma 
powstaje tu na innych zasadach i na innym poziomie. Po pierwsze, design jest 
ścisłą częścią ekonomii, polityki i kultury. Istnieje na styku tych wszystkich 
obszarów, rządzi się tymi różnymi zasadami. Po drugie, grafik zawsze pracuje 
bardzo mocno z rzeczywistością, czyli z ograniczeniami. Negocjujesz z klienta-
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mi, musisz pamiętać o odbiorcy, bierzesz pod uwagę ograniczenia techniczne, 
dostosowujesz się do budżetu finansowego, twoja praca jest oceniania przez 
dominującą estetykę, i tak dalej. Po trzecie, to, co powstaje, jest formą i wyni-
kiem tych wszystkich aspektów, także pod względem symbolicznym i ukrytych 
znaczeń. Twoje intencje osobiste są ważne, ale nie kluczowe. Przez twoją pracę 
przemawia system, gust i obowiązująca polityczna agenda.
Ale jest też kontekst, w którym istniejesz i w którym działasz, z którego często 
sobie nie zdajemy sprawę. Pojęcia wolności, zależności i zaufania wraz ze sta-
tusem projektanta moim zdaniem pokazują nam symbolicznie strukturę spo-
łeczną, gospodarczą czy też nawet sytuację polityczną danego obszaru. Okre-
ślona rola, zasady działania, stawiane cele, obszar swobody oraz potencjalne 
pole eksperymentu, które otrzymują twórcy i designerzy, stanowią dla mnie 
odbicie konstrukcji oraz kondycji tego społeczeństwa. Badanie granic kom-
promisu to kluczowa sprawa w takim myśleniu.

Co ty uznajesz za bezkompromisowe postawy w projektowaniu?

Designer nie jest osobą wolną, zawód użytkowy jest zawsze zależny i skaza-
ny na kompromis. Jest częścią danego systemu i funkcjonuje w mechanizmie 
danej rzeczywistości. Tak było w komunizmie i tak jest obecnie. Kompromis 
można jednak rozumieć twórczo, jako zbiór zadań i ograniczeń, które definiu-
ją nasze możliwości na dziś.
Postawa bezkompromisowa to dla mnie ciągłe definiowanie swojego zawodu 
na nowo, analiza swoich prawdziwych intencji oraz użyteczności społecznej. 
Zastanawianie się nad swoją pozycją i działaniami oraz krytyczność wobec 
własnych projektów. Kluczowa jest też świadomość miejsca i czasu, myślenie 
o roli, którą odgrywamy w społeczeństwie, określanie się wobec mechanizmów 
zależności. Branie pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i projekty.
To, co jest interesujące w takiej postawie, to wychodzenie poza przypisaną de-
finicję swojego zawodu lub systemu, w którym działamy. Zakwestionowanie 
siebie – to jest właśnie ten moment najbardziej bezkompromisowy i radykal-
ny.

Agata Szydłowska proponuje w ramach wystawy ciekawy wykład: „Strategie 

walki i oporu w polskim projektowaniu graficznym: od Solidarności po RAT”. 

Walka trwa, a kto walczy? Jak te sprzeczności w postawach projektantów, 

wynikające z diagnozy, na której oparta jest wasza wystawa (anarchizm i kon-

formizm, indywidualizm i uleganie trendom, rygoryzm i poczucie autonomii, 

racjonalizm i romantyzm), mają się dzisiaj? Czy ta wystawa mówi coś o nowym 

pokoleniu grafików? Czego się możemy dowiedzieć o tym, co dzisiaj kształtuje 

polskie środowisko projektantów graficznych?

Takiej prawdziwej walki na razie moim zdaniem nie ma. Brak jest idei, o które 
warto się spierać. Zaangażowane politycznie i społecznie plakaty, które powsta-
ły w nakładzie piętnastu sztuk i zdobyły prestiżowe nagrody na przeglądach, 
to raczej smutny żart. Tak naprawdę to, co się dzieje w street arcie jest lepsze 
i ważniejsze niż to, co się dzieje na Biennale Plakatu w Wilanowie. Ważne są 
walczące projekty RAT-u, Twożywa, Krechy czy ludzi związanych z Rozbra-
tem, ale to wciąż pojedyncze działania i raczej wyjątki potwierdzające reguły.

fot. Yosuke Demu



96 notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia 97notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia

Moim zdaniem polską grafikę cały czas kształtu-
je wyparta i nieprzepracowana historia własna, 
pomnikowa Polska Szkoła Plakatu oraz głęboki 
kompleks Zachodu. Dobrym przykładem tego 
ostatniego jest bezmyślne kopiowanie modnych 
rozwiązań, na przykład w tym sezonie mamy na 
tapecie projektowanie szwajcarskie. Z drugiej 
strony coś się zmienia – część grafików jak Fon-
tarte, Hakobo, Błażej Pindor czy Grzesiek Laszuk 
jest już chyba odczarowana i nie boi się pracować 
z historią i rzeczywistością, która nas otacza. Są 
jednocześnie bardzo świadomi tego, co się dzie-
je na świecie. Pracują z tymi różnymi językami 
i dzięki temu powstaje autentyczny nowy polski 
design, coś, co naprawdę jest unikalne i zaczyna 
być prawdziwą wartością.

Czy nie jest to trochę dziwne, że potencjalnie na-

jistotniejsza wystawa dotycząca polskiego projek-

towania po 1989 roku nie jest dostępna polskiemu 

widzowi? Prezydencja jest wporzo, dzięki niej po-

wstało bardzo dużo ciekawych projektów, ale kie-

dy zobaczymy to w Polsce?

Tak, to prawda, wystawa powstała jako projekt 
prezentujący i pokazujący polskie projektowanie 
tylko za granicą, dla Instytutu Adama Mickiewi-
cza, na potrzebny polskiej prezydencji. Wystawa 
była w Berlinie, a następnie pojedzie do Tokio. Te 
dwa miejsca nie są przypadkowe, polskie projek-
towanie, a bardziej oczywiście plakaty są tam zna-
ne i mamy tam publiczność zainteresowaną tym 
tematem. Ale trzeba dodać, co jest bardzo istotne, że nie pokazujemy tylko pla-
katów, ale przeróżne realizacje jak: znaki, ulotki, książki, prasę, fonty i nawet 
strony internetowe. Chyba po raz pierwszy w historii polski design graficzny 
jest pokazywany jako forma życia politycznego i społecznego, co jest akurat 
uniwersalną tezą i bardzo czytelną dla wszystkich.
Wystawie towarzyszą wykłady, warsztaty pokazy filmów oraz mały warsztat 
drukarski, co bardzo uatrakcyjnia wydarzenie. Częścią projektu jest katalog- 
-zin, który realizujemy w trakcie trwania ekspozycji, zszywając go i tworząc 
okładki na miejscu – to duży szok dla widzów!
Myślę, że zbieramy bardzo cenne doświadczenia za granicą, pokazując tę histo-
rię. Czasem dobrze jest zobaczyć ten nasz design z oddali, z dużej perspektywy 
i oczami innych osób. Planujemy oczywiście wystawy w Polsce w przyszłym 
roku, ale to jeszcze wymaga trochę pracy.
Wbrew pozorom wystawa dla polskiego widza musi być zupełnie inaczej skon-
struowana. Pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć lub objaśniać, ponieważ są 
oczywiste i jasne. Inne projekty za granicą nie są pokazywane, ponieważ są za 
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Do niedawna żyliśmy w apolitycznych niby-czasach, w których tzw. historia 
się skończyła. Myślę, że ludzie uważają, że design to przysłowiowa oryginalna 
włoska lampa lub krzesło, która mają nam dać wrażenie obcowania ze sztu-
ką i przynależności do dostatniego świata. Dziś widać, że design jest bardzo 
mocnym narzędziem politycznym, bardziej niż kiedykolwiek. Może być wy-
korzystany do działań wykluczających i manipulacyjnych, ale może też być 
sposobem organizacji walki czy metodą zmiany świadomości. Wybór należy 
w sumie do nas, ponieważ mamy wszelkie dostępne możliwości i narzędzia, 
aby tworzyć ciekawe projekty i istotne mechanizmy.
Jeśli chodzi o młodych grafików, to większość garnie się do pracy w studiach 
i agencjach reklamowych. Akceptując dość bezkrytycznie zastaną rzeczywi-
stość, respektują zastane reguły i bardzo chcąc wygrać „w tej grze”. Design ma 
być apolityczny i pozbawiony kontekstu historycznego, bez tego całego nie-
znośnego bagażu polskości i prowincji. Co jest zrozumiałe, bo ile można wał-
kować Polski Plakat. Ale z drugiej strony od rzeczywistości nie da się uciec. 
Tylko pracując z historią, tak jak to robimy na naszej wystawie, jesteśmy w sta-
nie pójść z rozwojem dalej.

Krzysztof Igasiak, Nowy Wspaniały Świat, 2007;  
Sebastian Bałut i Michał Jońca, figurka Szopieżwała, 2008
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trudne do zrozumienia, a w Polsce będą musiały się znaleźć obowiązkowo. Po 
za tym widz zagraniczny wymaga innego poprowadzenia i podejścia, zwłasz-
cza myślę tu o Japończykach.
Choć pewnych spraw nie przeskoczymy nigdy. Każdej wystawie towarzyszy 
mały sklepik z książkami i gadżetami. W Berlinie sprzedaliśmy wycieczce Ja-
pończyków płócienne torby z napisem Solidarność. Byli bardzo zadowoleni, 
podobało im się, robili zdjęcia, ale na koniec zapytali, co właściwie znaczy ten 
napis i dlaczego to sprzedajemy...

No właśnie, pytania się mnożą. Czy walka o wolność, czy sama wolność jest 

atrakcyjna? Czy jest trudna, czy jest popularna, czy jest zrozumiała?

Myślę, że nasz projekt dobrze opisuje przeszłość i diagnozuje obecną sytuację 
w designie w Polsce. Aspekt wolności twórczej, niezależności oraz walki czy 
też aktywizmu jest kluczowy dla zrozumienia naszego projektowania. Mamy 
taką, a nie inną historię oraz wciąż przekształcającą się rzeczywistość, politycz-
ność jest dominującą jej cechą, także w sferze projektowania.
W ramach wystawy mieliśmy wiele wykładów, między innymi Piotr Rypson 
dał bardzo ciekawy wykład o historii polskich druków niezależnych. Okazuje 
się, że w Europie jesteśmy w tym specjalistami, ponieważ od czasów Wielkiej 
Emigracji cały czas walczymy, piszemy, po kryjomu drukujemy i publikujemy, 
mamy tradycję i zdumiewający dorobek. Nie zawsze są to projekty najwyższej 
jakości, ale ich siła, znaczenie i unikalność polegają na walce i polityce.
Obecnie design jest niby neutralny, pozbawiony wszelkiej polityczności, ma 
jedynie coś porządkować, „sprzedać” lub neutralnie komunikować. Jednak 
trzeba pamiętać, że graficy jako zawód usługowy są zawsze częścią danego sy-
stemu i funkcjonują w mechanizmie danej rzeczywistości. Chcąc, nie chcąc, 

jesteśmy bardzo polityczni i działamy wedle konkretnych reguł gry, nie mając 
świadomości zależności oraz braku wolności.
Pytasz o atrakcyjność czy też popularność tych pojęć. Ja zapytałbym raczej: 
czy dziś walka i wolność jest możliwa, czy jest realna i czy nie jest abstrakcją? 
Łatwiej nam sobie teraz wyobrazić kontakt z obcą cywilizacją niż na przykład 
koniec reklamy i brandingu.
To jest szersze pytanie, na ile wierzymy, że design, jako metoda projektowania 
świata i mechanizm tworzenia wiedzy, jest skuteczny i realny. Na ile design 
jako sposób konstruowanie rzeczywistości może przejąć dyskurs polityczny. 
Na ile designer może przestać być ślepym narzędziem polityki i ekonomii. Czy 
może przejąć inicjatywę i projektować świat? Czy design może być polityką, 
tworzącą alternatywny, wolny i lepszy świat?

rene wawrzKiewicz

grafik projektant, researcher oraz kurator designu. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. 

Współtwórca studia projektowego MamaStudio (2001–2008). Współzałożyciel oraz członek zarządu Sto-

warzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Pomysłodawca i koordynator kilku edycji Dorocznej Wystawy 

Prac Członków STGU, serii wykładów O projektowaniu oraz pierwszego w Polsce konkursu poświęcone-

go projektowaniu graficznemu, który zostanie otwarty w październiku tego roku. Autor wielu projektów 

graficznych i identyfikacji wizualnych, m.in. dla Arkadius Anarchy Jeans, Fundacji Laury Palmer, Teatru 

Polskiego w Bydgoszczy, TVP Kultura. Obecnie stały współpracownik Nowego Teatru, kierowanego 

przez Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie.

www.rene.art.pl

www.stgu.pl

Design dla wolności, wolność w designie. 

Polskiej projektowanie graficzne 1981–2011

organizator: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

kurator: Rene Wawrzkiewicz

współpraca: Agata Szydłowska, Aleksandra Ubukata, 

Michał Warda oraz Michael Okraj

produkcja: Anna Banaś, Magda Grabowska

www.design-freedom.pl

fot. Yosuke Demu
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ŚWIAT JEST ZŁY 

I CO
Ś NALEŻY 

Z TYM ZROBIĆ

Tomasz Piątek, pisarz, felietonista, autor wydanego 
ostatnio Podręcznika do klasy pierwszej, mówi o tym, 
w jaki sposób literatura może zmienić świat, dlaczego 
dzieci nie powinny korzystać z internetu oraz o jakim 
państwie marzy. Słucha (aktywnie) Arek Gruszczyński

Ilustracje: Hanna Gill-Piątek
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Dlaczego właściwie napisałeś Podręcznik do klasy pierwszej?

Trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ napisałem tę książkę 
po raz pierwszy 13 lat temu. Na pewno było to odreagowanie mojej własnej 
nauki szkolnej, szerzej – całego procesu formatowania mózgów, jakiemu jeste-
śmy poddawani w szkole czy poza nią. Paradoksem nauki szkolnej jest to, że 
wtłacza się do głowy ludziom różne niby dobre rzeczy, a jednocześnie trzeba 
ich przygotować do życia w świecie złym. Założyłem, że w tym podręczniku 
będzie mowa tylko o złym świecie.

Czyli system edukacji należałoby odwrócić?

Chciałbym, żeby ten podręcznik był nie tyle inspiracją do zmiany systemu 
edukacji, ile inspiracją do zmiany świata.

W jaki sposób?

Tego nie wiem, ale wiem, że świat jest zły i coś z tym trzeba zrobić.

Publicystyka, literatura zmieni świat?

Na pewno literatura przyczynia się do zmiany świata. W tej chwili oczywiście 
mniej, bo książki nie są czytane. Ale nie jest to relacja prosta: ja napiszę, że coś 
ma się zmienić, i to się stanie. To są złudzenia z epoki stalinizmu, albo jeszcze 
wcześniejszych. Natomiast literatura uczy bycia wrażliwym na różne rzeczy, 
a to jest pierwszy krok do zmiany.

Dlaczego chcesz doprowadzić do tej zmiany przez działania w organizacji lewi-

cowej? 

Ja nie wiem, czy my zmienimy system. Chciałbym, żebyśmy zmienili świat. 
Nie bardzo wierzę w komunizm. Podobają mi się rozwiązania skandynawskie. 
W naszych warunkach przejście na takie rozwiązania byłoby gigantyczną zmia-
ną. Jeśli chodzi o moje najbardziej spontaniczne odczucia, to myślę liberalnie, 
ale od czegoś mam też rozum. Widzę, że bez dużej dawki socjaldemokracji 
nasza cywilizacja się rozpadnie. Widzę, że idziemy w kierunku bardzo złych 
rzeczy. Neoliberalny rozwój kapitalizmu doprowadził do strasznych absurdów 
i niesprawiedliwości. Czasami nawet do masakry. Dlatego sympatyzuję z le-
wicą i widzę jej ogromną potrzebę. Wspieram lewicę w Polsce, tak samo jak 
wspieram wprowadzanie na całym świecie rozwiązań socjaldemokratycznych. 
Dla mnie jeszcze ważniejsze jest to, że lewica wprowadza ożywienie umysłowe. 
Dopóki nie pojawiła się „Krytyka Polityczna”, żyliśmy w Polsce w świecie za-
stałym, w którym nic nie mogło się zmienić. Obowiązywał jeden neoliberalny 
konsensus. Sytuacja, w której ktoś przychodzi i mówi, myśli coś zupełnie in-
nego, jest bezcenna. To jest ożywienie, które pozwala oddychać, żyć. Człowiek 
znowu nabiera podmiotowości, może wybierać pomiędzy różnymi opcjami. 
Ożywia to także kulturę i sztukę.

Z twoich książek wynika, że Polska to smutny kraj. Czy jest aż tak źle?

Mam poczucie, że jest bardzo źle. Pamiętaj, że przez większość czasu mieszkam 
w Łodzi. Spoza Warszawy Polska wygląda zupełnie inaczej. Są takie miejsca, 
w których już jest nie bieda, ale nędza. Tego nie widać z Warszawy.  Chciałbym 

też żyć w kraju, w którym ludzie czytają książki. Skan-
dynawia ma najwyższe czytelnictwo na świecie.

Co należy zmienić, żeby Polacy zaczęli czytać?

To jest duży, bardzo skomplikowany problem. Prze-
de wszystkim trzeba dzieci w szkole uczyć czytać na 
podstawie tekstów łatwych, ale dających do myślenia. 
W gimnazjum to powinny być opowiadania mistrzów 
sztuki opowiadania, takich jak Czechow, Turgieniew, 
Maupassant, O’Henry. Krótkie teksty z niespodzian-
ką i z czymś jeszcze. Takie małe perełki literatury. 
W liceum to powinny być wielkie klasyczne powieści 
literatury światowej, głównie angielskiej i rosyjskiej. 
Na pewno nie powinny to być koszmarne, polskie 
lektury szkolne, które oduczają ludzi czytania. Rodzi-
ce, nauczyciele powinni być edukowani, uczeni tego, 
że kontakt z internetem i mediami audiowizualnymi 
sprzyja rozkojarzeniu dziecka. Internet zaburza zdol-
ność do koncentracji, do pogłębionej pracy umysło-
wej. Uważam, że tak samo jak się nie daje dziecku al-
koholu, tak samo nie powinno się go sadzać przed internetem. Audiowizualne 
i interaktywne media powinny być dla ludzi pełnoletnich, którzy jak chcą sobie 
szkodzić, to przynajmniej podejmują odpowiedzialnie taką decyzję. Dziecko 
powinno być zachęcane do aktywności, powinno mieć jako rozrywkę książki, 
sport i działalność artystyczną, rozmaite warsztaty. Tak to powinno wyglądać. 
Obecna sytuacja jest tragiczna. Musi się zmienić ogólnie system wartości. Be-
ata Stasińska powiedziała, że o czytelnikach mówi się teraz jako o ludziach, 
którzy nie wiedzą, gdzie leżą konfitury. Czytanie jest dla frajerów.

Czy to oznacza, że wszystkie pokolenia, które nie są w taki sposób edukowane, 

są ludźmi przeznaczonymi na stracenie? Co z nimi zrobić?

Mam problem z tymi pokoleniami. Trudno mi znaleźć z nimi wspólny język. 
(cisza) Nie wiem, co zrobić. Jak ktoś jest wyedukowany do internetu, to ma 
problem z przeczytaniem książki.

Ale może ją przeczytać w komputerze.

Człowiek będąc w Internecie, ma ciągle dostęp do miliarda stron. Sama ta moż-
liwość odrywa go i utrudnia koncentrację na tekście, który czyta. Internet to 
jest miganie, przeskakiwanie, pokusa wykorzystywania tej ogromnej wielości. 
Książka jest jedna, a stron jest miliard. Czyta się coś w internecie i po krótkim 
czasie odruchowo uaktywnia się pokusa przeskoczenia na inną stronę.

A czy powód niskiego czytelnictwa nie leży w cenie książek?

To jest tragiczna sprawa, ponieważ rynek książki w pewien sposób stał się eli-
tarny w najgorszy z możliwych sposobów. Książka stała się prestiżowym dro-
gim, ładnym przedmiotem. Drukuje się małe nakłady bardzo drogich książek. 
Ludzie próbowali wydawać książki taniej i w mniej efektowny sposób, ale księ-
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garze nie chcą takich brać, ponieważ myślą, że takie są nieatrakcyjne, i że się 
nie sprzedadzą. Czyta ktoś, kogo na książki stać. Ale nie sądzę, żeby bariera 
cenowa była tutaj całkowicie wykluczająca, ponieważ ci, których nie stać na 
książki, czasem czytają je w bibliotekach.

Dużo o tym piszesz. Na czym polega problem z bibliotekami w Polsce w kontek-

ście planów rządowych? 

Platforma Obywatelska chce, aby samorządy dla oszczędności mogły biblio-
teki zamykać. Zamykanie nazywa się eufemicznie łączeniem. Biblioteka mia-
łaby być łączona z jakąś remizą strażacką lub inną samorządową instytucją. 
Zamiast funkcjonującej, kwitnącej biblioteki, gdzie jest przynajmniej jeden 
bibliotekarz na pełen etat, masz norę w piwnicy, w której książki gniją i bi-
bliotekarza zatrudnionego na 1/8 etatu. To już nie jest wtedy biblioteka, tylko 
składzik, w którym pleśnieją książki.

Biblioteki w małych miejscowościach są jedynymi miejscami, które tworzą kul-

turę i skupiają ludzi, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć o świecie. 

I są bardzo aktywne, licznie odwiedzane. Widziałem to wszędzie, gdzie jeździ-
łem po Polsce.  Wielka szkoda, jeżeli to zostanie zniszczone. Społeczeństwo 
musi uznać, że nie pieniądze są najwyższą wartością. Aby tak się stało, musimy 
zacząć żyć w socjaldemokracji. Trudno mi się o tym mówi, ponieważ są to 
rozwiązania, które trudno byłoby przyjąć tylko w Polsce, nie myśląc od razu 
o sytuacji globalnej. W tej chwili chyba niemożliwa już jest jakaś wielka zmia-
na na ograniczonym obszarze geograficznym.

A przykład krajów Ameryki Południowej?

Tamten rejon, szczególnie Argentyna, się deglobalizuje. Argentyńczycy ogra-
niczyli elektroniczne przepływy pieniędzy, import, eksport, starają się wszyst-
ko sami wyprodukować i skonsumować, więc bezrobocie im spadło. Oczywi-
ście, to jest jakieś wyjście, ale sądzę, że jest ono prowizoryczne. W ostatecznym 
rozrachunku będziemy musieli się liczyć z tym, że jesteśmy wszyscy jednością 
i musimy być solidarni. Nie możemy stworzyć twierdz dobro-
bytu, otoczonych przez morze chaosu. Powrót do państw naro-
dowych nie będzie ostatecznym rozwiązaniem problemu poli-
tyki, tego, jak ma ona wpływać na gospodarkę, jak bronić nas 
przed wszechwładzą finansów. 

Czyli widzisz sens w globalnych zmianach systemowych? 

Gdyby Unia Europejska zdecydowała, że wprowadza rozwiąza-
nia socjalne, to byłby to wielki krok naprzód. Gdyby podobnie 
zrobiły Stany Zjednoczone – to dzisiaj brzmi jak science fiction, 
ale w USA różne zmiany są możliwe. Amerykanie mają strasz-
nie mocno wdrukowane do głowy ten neoliberalny mit kon-
kurencji, samodzielności itd. Jednak bardzo silnie wdrukowane 
mity też bardzo silnie bywały wymazywane.  Nie zachęcam 
w tym względzie do użycia przemocy, rzecz jasna, mam raczej 
na myśli to, że po każdej akcji przychodzi reakcja. W pewnym 

momencie w Ameryce eksploduje potrzeba solidarności. Przyjdzie taki mo-
ment. Ożywienie podczas wyboru Baracka Obamy było taką jaskółką zwia-
stującą nadejście ruchu zmiany. Dochodzą sygnały, że taki ruch w odpowie-
dzi na Tea Party próbuje się w Stanach zorganizować. Gdyby najpotężniejsze 
i najbardziej zamożne państwa przeszły na socjaldemokrację, to już by było 
coś. Myślę, że nadzieją na przyszłość jest globalna socjaldemokracja i globalne 
janosikowe, które sprawi, że regiony bogate podzielą się swoimi dobrami. Ja 
bym się zgodził żyć o połowę biedniej, niż żyję teraz, gdybym wiedział, że jacyś 
Afrykanie będą mieli z tego studnię, jedzenie, szkołę. Myślę, że każdy z nas 
w gruncie rzeczy by się na coś takiego zgodził, gdybyśmy tylko wiedzieli, że to 
się odbędzie uczciwie. A nie, że jakaś mroczna kieszeń fundacji lub organiza-
cji przeżre te pieniądze. Bo tego się ludzie boją, a neoliberałowie podsycają te 
strachy, które są tylko częściowo uzasadnione. Systemy w miarę transparentne 
i poddane monitoringowi da się budować. Oczywiście, nie ma systemów ideal-
nych. Ale przynajmniej jakoś funkcjonujące udaje się budować.

Jakie znaczenie dla tej zmiany mają wydarzenie z Hiszpanii, Grecji? Na ile obu-

rzeni mogą wpływać na zmianę? p
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Nie wiem, czy Marsz Oburzonych na Brukselę coś zmieni, bo politycy pod 
wpływem takich nagłych wybuchów zmieniają retorykę, a potem, kiedy się 
uspokoi, wracają do swojej codziennej praktyki. Te ruchy powinny się zorga-
nizować i mieć swoje sztaby mózgowe, swoich intelektualistów. Powinni stwo-
rzyć struktury, które będą ciągle działały i monitorowały działania polityków. 
Na koniec – powinny mieć swoich własnych polityków.

Oni jednak domagają się realnej partycypacji w demokracji. Nie chcą „robić wiel-

kiej polityki”, oni nie domagają się wprowadzenia do parlamentu swoich ludzi. 

Chcą raczej decydować o budżecie regionu. 

Nie wiem, na ile takie eksperymenty są podatne na manipulacje i na ile obywa-
tele realnie biorą udział w tym ustalaniu budżetu, a na ile jest to sposób na to, 
żeby pod pozorem obywatelskiej aktywności hulali tam lobbyści. Oni zawsze 
będą najbardziej aktywni i czujni. To wszystko brzmi sympatycznie, ale pod-
chodzę do tego z taką ostrożną sympatią.

Co więc?

Myślę, że przede wszystkim organizacja. Jak została zbudowana socjaldemo-
kracja skandynawska? Ludzie się zorganizowali i socjaldemokrację wystrajko-
wali. Wyemanowali również partię polityczną. W Polsce mamy dobry wzorzec 
działania, czyli pierwszą Solidarność. Gdyby udało się zorganizować kilka 
milionów osób, które byłyby w stanie wystrajkować znaczące zmiany, to by-
łaby taka rewolucja, jakiej potrzeba. Bez strzelania, niepotrzebnej przemocy. 
Przemoc rewolucji mogłaby się ograniczyć do zajmowania zakładów pracy, in-
stytucji rządowych. Nie chodzi o likwidację własności prywatnej, kapitalizmu. 
Raczej o socjaldemokratyczną zmianę polityczną, która nie obyłaby się bez 
dużej mobilizacji, strajków okupacyjnych, protestów. Potrzebujemy rewolucji 
przyjaznej.

ToMasz PiąTeK 

(1974) – pisarz, publicysta, felietonista „Krytyki Politycznej”. Protestant. Ukończył lingwistykę na 

Università degli Studi di Milano. Pracował jako dziennikarz w „Polityce”, RMF FM, „La Stampa”, Inforadiu, 

Radiostacji, współtworzył Kino Polska, był też copyrighterem i ekspertem-psycholingwistą. Publikował 

felietony w miesięczniku „Film” i w „Życiu Warszawy”. Autor m.in. opartej na własnych doświadczeniach 

głośnej powieści Heroina. Jego Pałac Ostrogskich był w finale Nagrody literackiej Nike (2009). W 2010 za 

Węża w kaplicy otrzymał nominację do Paszportów Polityki. W 2011 r. nakładem Wydawnictwa Krytyki 

Politycznej ukazały się jego Antypapież, a następnie Podręcznik do klasy pierwszej.

Tomasz Piątek

Poseł Gowin mówi nam, 
co widzi ze sweGo okna

Gdy spojrzę w prawo, to widzę embriony
Gdy spojrzę w lewo, widzę dziwożony

i każdy embrion przez te dziwożony
Jest nieustannie okrutnie gnębiony

Pastwią się nad nim one z miną chytrą
chcą go przepuścić przez straszne in vitro
Pośrodku – śmietnik. widzę jakichś gości

co wyrzucają na śmietnik wartości
i w swej perfidii rozdzielają ślicznie

wartości w śmieciach, ach, ekologicznie
wartości szklane razem z butelkami

a te foliowe wraz z reklamówkami
od razu widać, że to są lewacy

nie katolicy, no i nie Polacy
i gdy pochylam się nad mym podwórkiem

łzy oburzenia ciekną ze mnie ciurkiem

Tekst powstał do cyklu konrada Pustoły Widoki władzy, 2011, 
www.viewsofpower.com
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Siedzę sobie z ministrem Zdrojewskim i profesorem Bauma-
nem na Europejskim Kongresie Kultury, telewizja transmituje 
naszą rozmowę, cała Polska ma to widzieć i słyszeć, a tak 
naprawdę nie zrobiłem w tym roku żadnej pracy, bo po prostu 
nie mam na to pieniędzy – Zbigniew Libera o zmieniającej 
się kondycji twórcy mówi Bognie Świątkowskiej

OBSERWACJE

NIESAMO
WITY 

PRESTIŻ 

 ARTYSTY

Skąd się bierze ten brak charyzmatycznego wyrazu i postawa biznesowa u arty-

stów? No z czego się to bierze?

Może to nie jest takie złe? Może obserwujemy koniec jakiegoś dawnego para-
dygmatu po prostu. Ja sam zostałem artystą w takich czasach, kiedy nie chodzi-
ło o to, że chcę obdarowywać ludzkość jakimiś swoimi nieprawdopodobnymi 
wymysłami, tylko o to, że w tym wszystkim, co świat proponuje, jest taka ulicz-
ka, która się nazywa sztuka, a która pozwala mi na zachowanie większej wolno-
ści, niż gdybym pracował na przykład w biurze. Tu chodzi o styl życia. „Sztuka 
nie jest lepszym, ale alternatywnym sposobem istnienia”, jak powiedział Josif 
Brodski, cytowany zresztą przez Zygmunta Baumana w jego najnowszej, przy-
gotowanej specjalnie na Kongres książce Kultura w płynnej nowoczesności. Od 
zawsze wychodziłem z podobnych założeń, zawsze stosowałem je w praktyce 
i w takim też obracałem się środowisku. Na przykład w latach 80. – to była ko-
nieczność manifestować swoją inność, żyć w inny sposób. A potem widziałem, 
jak zmieniają się pokolenia, przychodzą artyści nowsi, nowsi, i nowsi. W latach 
90. pojawiły się inne postawy. W sposób naturalny młodzi ludzie w Polsce za-
czadzili się możliwością zrobienia kasy, pracy w agencji reklamowej albo in-
nym intratnym zawodzie. Na przykład całkiem niezły artysta po skończeniu 
akademii mówił: „Ja tak trochę popracuję, zarobię trochę, a potem będę robił 
swoją sztukę”. No oczywiście jak ktoś tak mówi, to z reguły już nigdy do sztuki 
nie wraca. Wielu było takich artystów. A teraz, po latach, kiedy sztuka w Polsce 
zyskała taki niesamowity prestiż, jakiego wcześniej nigdy chyba nie miała…

Co masz na myśli? Czym się objawia ten prestiż?

No na przykład tym, że artysta siedzi sobie z ministrem i rozmawia, a telewizja 
to transmituje.

Czekaj, mówimy o artystach wizualnych, bo filmowcy, literaci to chyba zaznawa-

li tego prestiżu zawsze…

No oczywiście, że mówię o wizualnych, w węższym 
tego słowa znaczeniu. Ty zaś idziesz w kierunku ro-
zumienia artysty przez mit Artura Rimbauda.

No nie, chyba nie. Po prostu chodzi mi o takich, któ-

rych życie jest częścią twórczości. Spójnych...

Sztuka odniosła w Polsce sukces. Czym on się mie-
rzy? Pamiętam, jak na przełomie lat 90. i dwuty-
sięcznych jeździłem po kraju do małych miasteczek 
i spotykałem tam ku swemu zaskoczeniu ludzi, 
którzy potrafili wymienić nazwiska kilku polskich 
artystów współczesnych. Na początku jednak był to 
negatyw, to znaczy znali te nazwiska, tak jak się zna 
nazwiska znanych przestępców – Kozyra, Libera, 
Żmijewski, Nieznalska. Ale potem wystarczyło tyl-
ko niewielkie przesunięcie, oni już znali te nazwi-
ska, wystarczyło im wyjaśnić, że to nie jest żadne 
zło, że to jest jednak ważne i dobre. I stało się. Sztu- w
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ka stała się ważna. Wystarczy zapytać młodych artystów – oni już wychowa-
li się z takim poczuciem, że sztuka jest bardzo ważna. Powiem więcej, część 
z nich w ogóle zainteresowała się sztuką, bo jest ona ważna i bycie artystą jest 
społecznie nobilitujące.

Ale przecież dobrze wiesz, że to się nie przekłada na rzeczywistość, na przykład 

na status majątkowy…

Może i nawet się przekłada. Sasnal, Bałka czy Uklański. Przecież młodzi to 
widzą. No i co, kim chcesz być, jak masz 17 lat? W biurze pracować? Przecież 
bycie artystą to zdecydowanie większy fan. Każdy młody człowiek, który ma 
troszeczkę oleju w głowie, to widzi. Na wsi też to widzą.

Sztuka stała się zajęciem, zawodem, ale przecież najciekawsze jest nie to, że 

ten artysta wciela się w swoją rolę, tylko że on od niej nie może uciec, że ma ją 

w sobie.

Wiesz co, to jest dyskusyjne. Bo kto powiedział, że tak musi być? 

Ja nie mówię, przyznam tylko, że mnie to bardziej pociąga. Pewnie wszystko 

przez ten najnowszy film Woody’ego Allena O północy w Paryżu – po nim to do-

piero można zacząć wielbić artystów!

Przypomnę więc twardą awangardę z końca lat 60., artystów z kręgu minimal 
art, którzy zrobili wszystko, żeby odrzeć artystę z tego jego nimbu. Donald 
Judd mówił na przykład, że artysta może przez telefon opowiedzieć rzemieśl-
nikowi, co i jak ma wykonać. Niekoniecznie musi sztuka i artysta być właśnie 
taki, powiedzmy, romantyczny. Tylko raz na jakiś czas może się tak zdarzać. 
Nie każdy poeta może być Rafałem Wojaczkiem. Ja sam w czasach młodości 
starałem się wiedzieć, co robią inni, co pozwalało mi robić swoje jak najdalej 
od tamtego i w ogóle nie myślałem, jak odnieść sukces. Zamiast tego nie my-
ślałem, że można by go nie odnieść. Ale rozumiem też to, z czym się dziś spo-
tykają ci młodzi, którzy teraz chcą być artystami. Prawdę mówiąc, nie wiem, co 
bym teraz zrobił na ich miejscu.

Masz na myśli to sformalizowanie relacji w świecie sztuki, instytucje, hierar-

chię?

Tu chodzi o coś innego. O to, że wiadomo, co trzeba zrobić, i że jeśli chce się 
być zauważonym, to inaczej robić nie można.

Masz na myśli ten tekst Marty Tarabuły wydrukowany w wakacje w „Gazecie 

Wyborczej”, w którym pisała, że trzeba być lewicowcem i tłuc projekty zaanga-

żowane, żeby załapać się na uwagę mediów i najważniejszych instytucji sztuki?

Muszę przyznać, że jest w tym trochę racji, ale ta jej racja jest mocno spóź-
niona. Teraz faktycznie najlepiej jest być Arturem Żmijewskim, co tu dużo 
mówić…

Dostaje nagrody, cieszy cię uznaniem, robi Biennale w Berlinie…

No tak, ale jeśli jest właśnie teraz na szpicy, to oznacza, że to, co robi, już jest 
raczej passé.
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Prawa rynku?

Raczej prawo zmiany, które zawsze istniało w sztuce. Jak faceci malowali 
wszystko szare, brązowe i kanciaste, to następni musieli już robić kolorowe 
amorficzne plamy. To jest natura kultury. To świetnie widać w modzie – w tej 
najnowszej książce Zygmunta Baumana jest świetny rozdział o modzie. Warto 
go czytać, jakby był nie o modzie, ale o sztuce. W kulturze muszą zachodzić 
zmiany. Jak tych zmian nie będzie, to już będzie koniec. Być może już się do 
niego zbliżamy, bo te zmiany, owszem, są, ale bardzo szybkie, a jednocześnie 
tak minimalne, że jak ktoś spojrzy z dalszej perspektywy, to staną się nieza-
uważalne. Czas, w którym żyjemy, zostanie kiedyś opisany jako zacięcie się, 
ciągłe powtarzanie. Były już w historii takie momenty. Znamy je, na przykład 
ze starożytnego Rzymu. 
Mówi się na przykład o tym, że dzisiaj nie ma klas społecznych. To jest taka teza, 
z którą można się zgodzić lub nie. Jak by się poszło do robotnika z zakładów 
Cegielskiego, to nie wiem, czyby się zgodził, ale przyjmijmy, że tak jest. Zastąpiła 
je jedna klasa: drobnomieszczaństwo. Po prostu wszyscy są drobnomieszczana-
mi. To, co kiedyś było lumpenproletariatem, doszlusowało do poziomu drobno-
mieszczanina, a to, co było burżuazją, spadło na ten poziom. Można powiedzieć: 
wygrał faszyzm. Wszyscy muszą wyglądać tak samo, myśleć to samo.

No dziś wyróżnić się jest bardzo ciężko…

Bo jest szeroka kreska bigosu. A ludzie, którzy idą na akademię, głównie po-
chodzą jednak z tzw. dobrych rodzin i rozumieją społeczne status quo. Idą 
tam nie bez powodu. Po co marnować sobie życie karierą, która nie dałaby ci 
szans na jakąś bardziej fantazyjną życiową realizację. Rozumieją, że znacznie 
ciekawsze życie wiedzie artysta czy w ogóle człowiek kreatywny. 

A to ciekawe, bo wiele osób, które idą na ASP, są tym następnie głęboko rozcza-

rowane, są w stanie kryzysu po zakończeniu tej edukacji, trudno jest im podjąć 

samodzielne życie artystyczne…

Są oszukani, są ofiarami pewnego rodzaju ściemy, bo nikt im nie powiedział, 
że o coś innego chodzi. Do nich dociera jedynie powierzchowny blask tej aka-
demii. I bardzo dobrze, że nie wszyscy z nich są artystami, bo i tak jest już 
strasznie dużo sztuki. Użyłbym określenia Jacka Kryszkowskiego, który często 
powtarzał, że „świat jest zaśmiecony sztuką”.

Teraz chyba jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy on to mówił.

No właśnie, a on już to widział! Mało już dzisiaj ludzi zdaje sobie sprawę, jak 
to było za komuny, ilu artystów było, ile obrazów wyprodukowano, które są 
kompletnie bez znaczenia. Kiedyś byłem w jakimś małym BWA. Wszedłem do 
jednego pokoju i znalazłem tam wielkie pudło pełne katalogów. Przeglądałem 
je, a było ich naprawdę dużo i nie znałem ani jednego z tych artystów. Ani 
jednego! I co oni porobili z tymi obrazami i katalogami wszystkimi? Gdzie to 
jest? Gdzie wydalać te wszystkie przedmioty?

Może Ministerstwo Kultury powinno powołać instytucję do wydalania?

Tak, chyba rzeczywiście powinna powstać taka instytucja…

Może Związek Polskich Artystów Plastyków?

Może. Przyjdzie taki czas, to jest pewne, kiedy to, co my teraz wyprodukujemy, 
też ktoś będzie musiał usunąć. Olbrzymią większość tego. Bo zawsze zostaje 
tylko parę rzeczy, na tysiąc artystów jeden będzie zapamiętany. To jest cena, 
którą trzeba płacić...
Nie wiem, co mnie ten Kryszkowski dzisiaj tak atakuje, jakby jego duch prze-
mawiał przeze mnie... Tadeusz Kantor w 1983 r. pokazywał w Warszawie 
w Stodole swój spektakl, a Kryszkowski przyszedł i z korkowca go zastrzelił. 
Kantor pyta go: „Panie, kim pan jest?” Ten się przedstawia. „A ile pan ma lat?” 
Mówi, że 35. „Panie, w pana wieku to albo ma się własnych wyznawców, albo 
należy się do grona czyichś wyznawców. Gdzie są pana wyznawcy?”
To wiele mówi.

Wróćmy do postaw artystów. Mnie sztuka rozumiana jako materialne wytwory 

interesuje mniej niż wy, twórcy, obdarzeni ciekawą konstrukcją psychiczną, któ-

ra wprowadza ciekawy błąd w systemie.

O ile wprowadza…

No tak, bo niektóre zaburzenia są niestety nieskuteczne.

Ale chyba coraz mniej jest takich artystów, którzy ten błąd wprowadzają...

O tym jest właśnie nasza rozmowa.

Za to bardzo dużo jest tych, którzy świetnie ten system rozumieją i załapują 
się do niego.

Chcę jednak porozmawiać z tobą o tych, którzy wprowadzają ten błąd.

Rozumiem to świetnie, bo mniej więcej tego samego oczekuję do sztuki. Ale 
to, że my tak myślimy, wcale nie znaczy, że jest to jedyny sposób istnienia sztu-
ki. Mogą istnieć również inne. Pamiętam, jak jakieś 20 lat temu w Berlinie ze 
znajomymi poszedłem na tamtejszą akademię. Spotkałem tam młodego arty-
stę, który studiował u Georga Baselitza. I jak mi powiedział, Baselitz mówił 
im mniej więcej tak: Dlaczego musicie być przeciwko? Przecież nie musicie. 
To jest stary, trochę już spłukany sposób. Możecie spróbować, jak to jest nie 
być przeciwko. Może to jest nawet lepszy sposób oporu, bo kiedy opierasz się 
w sposób wyraźny, to powodujesz powstanie antysiły. Oczywiście siły są nie-
równe, ta antysiła, ta masa może cię zgnieść. Można też rozegrać to inaczej. 
Na przykład podłączyć się lub dokonać przejęcia... Andy Warhol – jaki z niego 
buntownik? A jednak zrobił taką wielką sprawę. Trudno więc ostatecznie roz-
sądzić, która ze strategii jest lepsza.

No ale czy możesz chodzić w kapciach, uprawiać konwencjonalne dialogi i być 

petentem w galeriach?

No nie. Bez względu na to, ile by to kosztowało. A czasami kosztuje to dużo.

Jaki jest w tej chwili zestaw oczekiwań wobec artysty w Polsce? Co artysta ma 

robić? No co?

Wystawiać w Tate Modern i sprzedawać swoje prace za minimum 100 000 euro.
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Wysoko ustawiona poprzeczka, ale jakoś tak płytko. Czy ma zabierać głos w spra-

wach publicznych? Europejski Kongres Kultury, podczas którego rozmawiamy, 

odbywa się pod hasłem Kultura dla zmiany społecznej. Czy artysta ma zajmować 

stanowisko wobec bieżących wydarzeń? Czy jego obecność ma się ograniczać do 

prezentowania dzieła i przyjmowania honorarium?

Joanna Mytkowska uważa, że artysta powinien brać udział w debatach pub-
licznych. Wiele razy usłyszałem od niej: „Czy wiesz, że minister boi się ciebie 
bardziej niż ty jego?”
Może udałoby się zrobić w tym kraju tak, żeby artysta miał autorytet publiczny, 
co w wielu krajach jest nie do pomyślenia. Mam głos, głos słyszalny w prze-
strzeni publicznej. A skoro już go mam, to powinienem go odpowiednio wy-
korzystywać. Z drugiej strony jestem coraz bardziej sceptyczny wobec sztuki 
zaangażowanej politycznie, powiedziałbym, takiej, która przebiera się w piór-
ka działaczy społecznych. Wiele razy mówiłem już o tym, że sztuka nie po-
winna tego robić, bo tylko wyrządza ludziom krzywdę. Sztuka bowiem zawsze 
myśli tylko o sobie. Tak, jest w tym też egotyzm artysty, ale tu chodzi o coś 
większego – my, istniejąc, ciągle podtrzymujemy istnienie idei sztuki. Nawet 
jeśli jest to jak w przypadku Oskara Dawickiego – ciągłe sprawdzanie, czy to 
jeszcze sztuka, czy też już nie. Idea sztuki się tego domaga i przemawia przez 
artystę. Chyba jednak bliżej mi do koncepcji Jacques’a Ranciera – polityczność 
sztuki to jest co innego niż zaangażowanie się w sprawy, które właśnie pojawiły 
się w mediach. Bo jeśli tylko nawiązujesz do bieżących wydarzeń, to nic nie 
zmieniłeś. Polityczność sztuki byłaby tym, że w obraz świata wprowadzasz coś, 
czego wcześniej w nim nie było. A przecież to nie musi być sprawa związana 
bezpośrednio z polityką, to może być… nie wiem co. Jak bym wiedział, tobym 
natychmiast zrobił. Przecież jako artysta nic innego nie robię, tylko wypatruję, 
gdzie są te sprawy, których nie widać, o których nikt nie wie, nie są reprezen-
towane. To jest właśnie polityczność sztuki. Jeśli chcesz się zajmować polityką 
skutecznie, podkreślam „skutecznie”, to sztuką przestań się zajmować, zajmij 
się polityką czy działalnością społeczną.
A sztuka jednak ma swoją autonomię i to pieprzenie o zrezygnowaniu z autonomii 
jest raczej mało poważne. Sztuka ma swoją autonomię, co widać, słychać i czuć.

Podczas wrocławskiego Kongresu brałeś udział w jednym z paneli o tym, czy i jak 

państwo powinno wspierać kulturę…

Państwo musi wspierać! Nie ma innego wyjścia, jeśli nie chce się do reszty 
skompromitować i doprowadzić do absolutnej nienawiści do niego, a zatem 
też jego zbędności, to musi coś robić dla ludzi. Państwo teraz ograniczyło się 
do roli policyjnej – pilnuje porządku. Państwo odczuwam najbardziej, jak się 
spotykam z przemocą policji czy skarbówki. A jak się odbywają targi między-
narodowe, to co Polska prezentuje? Chopina, Pendereckiego i Wajdę. Zaś tak 
na co dzień to nie chciałaby dawać na kulturę. Państwo musi dbać, żeby była tu 
kultura, to jedno z niewielu dóbr, które Polska dziś produkuje.

A nie widzisz zagrożenia, że ta dbałość zamieni się w jałowość?

W tezach Paktu dla Kultury jest to wyraźnie sformułowane, że państwo ma 
dbać o to, żeby była kultura, ale nie ma jej organizować. To ludzie mają ją t
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organizować. Państwo ma nie mieć żadnych wymagań ani preferencji. I niech 
sobie politycy nie myślą, że tak sobie gadam, a oni i tak sobie zrobią, co chcą. 
Nie. Sprawy się odwróciły. Niedługo bycie politykiem będzie tak uciążliwe jak 
to, co opisuje Claude Lévi-Strauss w jednej ze swoich książek. Pisze o tym, że 
w pewnym plemieniu amazońskim gdy wódz ma pomysł (chodźcie, tam jest 
zwierzyna), to wioska go pyta o szczegóły (a gdzie i jak długo trzeba iść). No 
i on mówi, że trzeba iść na przykład 3 godziny. Ludzie zgadzają się, idą, ale jak 
na miejscu tej zwierzyny nie ma, to kładą się i mówią: obiecywałeś, mówiłeś, 
że wiesz, to zorganizuj.

To chyba by się u nas przydało.

Chciałbym, żeby tak było – wprowadziłoby to świadomość, że bycie polity-
kiem jest zadaniem bardzo trudnym, niewdzięcznym i obciążonym ogromną 
odpowiedzialnością.

A ty jakie masz plany na najbliższą przyszłość?

No może w przyszłym roku uda mi się zrealizować jakąś pracę.

Jak to? Co masz na myśli?

To jest właśnie ten paradoks. Siedzę sobie z ministrem Zdrojewskim i profe-
sorem Baumanem na Europejskim Kongresie Kultury, telewizja transmituje 
naszą rozmowę, cała Polska ma to widzieć i słyszeć, a tak naprawdę nie zrobi-
łem w tym roku żadnej pracy, bo po prostu nie mam na to pieniędzy. Miałem 
plan dużej wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, z katalogiem-al-
bumem. Ale to nie wyszło, bo w ramach prezydencji premier spotyka się w So-
pocie z innymi premierami, no i agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem, 
spowodowała, że ta wystawa nie doszła do skutku.

Jak to?

Z powodu tych spotkań prezydencyjnych wystawa musiałaby trwać bardzo 
krótko, dwa tygodnie, a chciałem zrobić dwie nowe prace, więc nie było sensu 
w takich okolicznościach rozpoczynać nad nią pracy. Nie udało się. Swoich 
pieniędzy nie mogę niestety inwestować w sztukę, bo już tak robiłem i skoń-
czyło się to dla mnie tragicznie. Na szczęście dysponuję już jakimś dorobkiem 
i nie muszę tak strasznie dużo prac robić. Ale dwadzieścia lat wcześniej w ta-
kiej sytuacji bym chyba oszalał. Będę więc bardzo zadowolony, jeżeli w przy-
szłym roku zrealizuję jakąś pracę.

Wiesz, my też będziemy się z tego cieszyć.

Zobaczymy! Zobaczymy!

zbigniew Libera

(ur. 1959 w Pabianicach) – od 1979 r. przez rok studiował na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu im. Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1980–1986 związany był z środowiskiem łódzkiego Strychu, był 

współuczestnikiem Kultury Zrzuty, współwydawcą pisma „Tango”. W stanie wojennym (1982–1983) 

aresztowany i osadzony w więzieniu za druk prasy podziemnej. Był współzałożycielem i członkiem 

grupy punkowej Sternenhoch (1986–1989). W latach 1988–2000 pozował jako model do prac fotogra-

ficznych Zofii Kulik. Współtworzył dwie słynne warszawskie klubokawiarnie artystyczne: Baumgart/

Libera, a następnie Aurora. W 2006 r. podjął decyzję o przejściu na nomadyczny tryb życia, na początek 

przeprowadził się do Grecji.

Zbigniew Libera to jeden z najciekawszych i najważniejszych polskich artystów. Jego prace – fotografie, 

filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki – w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób grają ze 

stereotypami współczesnej kultury. Jego wstrząsające prace wideo z lat 80. (m.in. Obrzędy intymne i Per-

seweracja mistyczna) wyprzedziły o 10 lat falę „sztuki ciała”. W połowie lat 90. Libera zaczyna tworzyć 

Urządzenia korekcyjne – obiekty będące przetworzeniem istniejących już produktów, przedmiotów ma-

sowej konsumpcji (m.in. Universal Penis Expander czy Body Master. Zestaw zabawowy dla dzieci do lat 

9). Projektuje także przetworzone zabawki, prace odsłaniające mechanizmy wychowywania, edukacji 

i tresury kulturowej, z których najgłośniejszą staje się Lego. Obóz koncentracyjny. Od tego też czasu jest 

jednym z filarów tzw. sztuki krytycznej, również w sensie instytucjonalnym – mimo rozwoju kariery cały 

czas blisko związany jest ze środowiskami niezależnymi i sceną offową. Ostatnio zajmuje się głównie 

fotografią, a szczególnie specyfiką fotografii prasowej, tym, jak media kształtują naszą pamięć wizualną 

i manipulują obrazem historii (serie prac Pozytywy i Mistrzowie, 2003).

www.raster.art.pl 
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Domagamy się wolności wypowiedzi dla obrazu i chcieliby-
śmy, aby każdy kto czyta ten wywiad przyłączył się do nas . 
Obrazy nie są produktami, ale myślami w świetle i ruchu. 
Pomóżcie walczyć z represją wobec obrazu poprzez naduży-
cia praw autorskich oraz praw własnych. Dziękujemy!  
– z duetem Graw&Boeckler rozmawia Paulina Jeziorek.

PRAKTYKI K
RYTYCZNE

NIEREKLAMY 

W PRZEBŁYSKACH 

NAG
IEJ 

RZECZYWISTOŚCI

Graw Böckler: Porteňos de Verano, 34', 2010
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sły, które wynikają z obserwacji codziennego życia. 
Nie jest do tego konieczna żadna konkretna wiedza. 
Po prostu trzeba znaleźć inny sposób podejścia do 
twojej własnej rzeczywistości i go wypromować.

W roku 2009 i 2010 wydaliście serię nieautoryzowa-

nych reklam – Unauthorized commercials. To była 

seria reklam produktów dobrze nam znanych marek, 

nieautoryzowanych przez producentów. Na czym 

polegało wasze podejście przy pracy nad tym projek-

tem?

W tym projekcie spojrzeliśmy na formę „reklamy” 
pod innym kątem. W naszym codziennym życiu je-
steśmy otoczeni markowymi produktami. Ale tylko 
producenci konkretnych marek prowadzą medialny 
dyskurs na ich temat, produkując reklamy lub stosu-
jąc tzw. product placement. Konsekwentnie produkt 
pojawia się tylko w kontekście uzgodnionym przez 
jego producenta. To producenci wyznaczają zna-
czenie produktów, które kształtują nasze codzienne 
życie. W Nieautoryzowanych reklamach chcieliśmy sformułować prawdziwie 
niezależny wizualny dyskurs na temat produktów, który odnosił się zarówno 
do wpływu tych produktów na nasze codzienne życie, jak i sposobu, w jaki 
wchodzimy z nimi w interakcje.

Wasze podejście nie jest więc krytyką, ale raczej otwarciem granic dla swobod-

nego punktu widzenia i dyskursu. Rynek przyznał sobie lub przyznano mu pew-

ne niepisane prawa, co często odczuwane jest jako represja. Uczucie represji 

częściowo znika, gdy zdajemy sobie sprawę, że właściwie mamy prawo swobod-

nie się wypowiadać, korzystając z jego narzędzi. Dla odbiorcy waszej sztuki to 

może być wyzwalające. Czy myśleliście kiedykolwiek, żeby zaprezentować ten 

projekt w komercyjnym środowisku jako eksperyment?

Tak, chcielibyśmy pokazać ten projekt podczas Cannes Lions 2012. To festiwal 
przemysłu reklamowego.

Zrealizowaliście także bardzo interesujący film zatytułowany Zakazane obrazy 

(oryg. Forbidden Images), który był rozważaniem na temat obrazu, jak i pisanych 

oraz umownych praw, zgodnie z którymi obraz należy do fotografowanego pod-

miotu. Kto jest właścicielem obrazu waszym zdaniem, jeśli taki istnieje? I jak ta 

sytuacja powinna być wyregulowana?

Jeśli patrzę na rzeczywistość, powinienem mieć także prawo, żeby się nad nią 
zastanawiać, na przykład poprzez jej filmowanie i pokazywanie jej innym lu-
dziom. To dziwne, że czegoś doświadczasz, a potem nie wolno ci o tym mówić 
publicznie. Niestety to jest totalitaryzm. Żyjemy w kulturze, w której obrazy 
coraz częściej zastępują słowa. Ale obrazy są postrzegane jako produkty, do 
których prawa są posiadane przez ludzi. Domagamy się wolności wypowiedzi 
dla obrazu i chcielibyśmy, aby każdy, kto czyta ten wywiad, przyłączył się do 
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Dla niektórych reklama może być postrzegana jako narzędzie i gatunek raczej 

„niekochany”. Wybraliście go, rozwijając projekt Reklama dla konceptu (oryg. 

Commercial for a concept). Co próbowaliście zareklamować?

Podoba mi się wyrażenie „niekochany”. Filmy mają często naturę kontempla-
cyjną. Ale reklamy posiadają konkretny cel. To krótka i wizualnie uderzająca 
forma. „Krótka” oznacza dla indywidualnego producenta, że może być zreali-
zowana za bardzo małe pieniądze. To, co sprawia, że reklamy są nudne, to fakt, 
że celem reklamy jest promowanie produktu. Z tego powodu stają się raczej 
płytkie. Pomyśleliśmy więc, że byłoby świetnie promować coś interesującego, 
jak np. pomysły albo koncepty zamiast produktów. W ten sposób powstał pro-
jekt Reklama dla konceptu.

A co dokładnie wtedy promowaliście? Jakiego rodzaju koncepty? Własne czy cu-

dze?

Najpierw sami rozpoczęliśmy projekt, a potem zaprosiliśmy innych artystów 
czy reżyserów, aby się dołączyli. Pierwsza „reklama dla konceptu” promowała 
budowę publicznego basenu zamiast biura w centrum Kolonii. Jest zatytuło-
wana Sugeruję: Friesenpool (oryg. I suggest: Friesenpool to gra słów odnosząca 
się do placu zwanego Friesenplatz w Kolonii). Factor 4 promuje kurczenie się 
ludzi za pomocą Faktora 4. Mniejsi ludzie zużywają mniej energii, przestrzeni, 
zasobów. Kolejną sugestią jest wysyłanie do wojska starych ludzi zamiast mło-
dych. Nowoczesna broń wcale nie wymaga siły fizycznej. Starsi ludzie są bliżej 
śmierci niż młodzi ludzie. Kochają rozkazy i dyscyplinę. Jako że starsi ludzie są 
bliżej śmierci, potrafią bardziej szanować życie. Chcieliśmy promować pomy-

Graw Böckler, Three non narrative films by Graw Böckler
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nas. Obrazy nie są produktami, ale myślami w świetle i ruchu. Pomóżcie wal-
czyć z represją wobec obrazu poprzez nadużycia praw autorskich oraz praw 
własnych. Dziękujemy!

Dlaczego na waszych filmach można zaobserwować ludzi z bliznami?

Przypominam sobie teraz dwa wideo, w których występują ludzie z blizna-
mi. Nieautoryzowana reklama Chanel, gdzie ludzie mają na twarzy logo jako 
bliznę, i Graw&Boeckler’s Knot, gdzie ludzie mają blizny jako pozostałość po 
wojnie. Przy użyciu motion-tracking można stworzyć blizny na ruchomych 
obiektach. Dlatego właśnie zaopatrzyliśmy tych ludzi w blizny.

To bardzo ciekawa odpowiedź: niektórzy ludzie w naszych wideo posiadają 

blizny, ponieważ program, na którym pracujemy, daje nam taką możliwość. 

Czy to znaczy, że narzędzie z jego możliwościami i ograniczeniami oraz sama 

forma jest tym, czym się bawicie, pracując, a treść wyłania się podczas procesu 

kreacji?

Używamy efektu, jeśli znajdziemy sposób na jego przeobrażenie, np. do 
tego, żeby odstrzelić głowę w reklamie wódki unauthorized gorbatschov. 
W Graw&Boeckler’s Knot efekty specjalne tworzą uczucie doświadczenia strefy 

Graw Böckler: Porteňos de Verano, 34', 2010
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wojny, co właściwie w pewien sposób jest treścią filmu.
Myśląc o Nieautoryzowanych reklamach widzę dwa rodzaje 

podejścia do wizualnego przekazu. Jedno jest bardziej narra-

cyjne, a drugie składa się z powtarzalnych sekwencji. Nasuwa 

się trochę skojarzenie z muzyką elektroniczną albo techno, 

które w Polsce często kojarzone jest z Niemcami. Z jakich po-

wodów zdarza się wam stosować taką hipnotyzującą emocję?

Dopiero kiedy opuszczasz dane miejsce, zdajesz sobie sprawę, 
że stamtąd pochodzisz. Ale czujemy się raczej Europejczyka-
mi. To dla nas trochę dziwne, kiedy obserwujemy przyjaciół 
z innych krajów, którzy tak silnie odnoszą się do swojej na-
rodowej tożsamości. Niemieckie doświadczenie pokazuje, że 
nacjonalizm to korzenie zła. A co się tyczy twojego pytania 
związanego z techno: zaczęliśmy razem pracować, robiąc 
wideo do utworów muzycznych – głównie elektronicznych. 
Może dlatego pozwalamy sobie czasami na otwartą powta-
rzalną strukturę.

Czy zawsze pracujecie jako duo?

Tak. Nawet jeśli jedno z nas pracuje samo, tak jak podczas 
tego wywiadu, drugie jest jego konsultantem.

Wiele podróżujecie, skąd udało wam się jak dotąd przywieźć 

materiał dokumentalny?

Podróżujemy głównie do krajów, gdzie znamy jakichś ludzi, 
których jedziemy odwiedzić. Albo przynajmniej znamy ludzi, 
którzy znają tam jakichś ludzi… I oczywiście myślimy o tym, 
że będziemy mogli tam kręcić. Myślimy głównie o świetle, 
możliwości filmowania na zewnątrz i miejskiej strukturze, 
gdzie jest dużo ludzi. Dlatego na przykład zamieniamy nie-
miecką zimę na argentyńskie lato. Jak dotąd byliśmy w Ar-
gentynie, Brazylii, Urugwaju, Korei, USA, Portugalii, Polsce, 
Rumunii, Estonii, Hiszpanii, Anglii, Francji, Norwegii, Fin-
landii, Danii, Włoszech, Luksemburgu, Belgii, Niderlandach, 
Austrii, Izraelu, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji i Szwecji.

Film Graw&Boeckler’s Knot powstawał na warszawskiej Pra-

dze. Jak wam się tam pracowało?

Ze wszystkich dzielnic, jakie udało nam się odwiedzić w War-
szawie, Praga jest naszą ulubioną. To miejsce, gdzie miło jest 
się przejść. Piękne stare domy, potencjał do dalszego rozwoju 
daje poczucie przyszłości. Przypadkowo spotkaliśmy na ulicy 
mężczyzn, którzy na początku wydawali się nam zagrożeniem, 
ale okazali się bardzo mili. Przyjaciele powiedzieli nam, że Pra-
ga może być niebezpieczna, ale na szczęście niczego takiego 
nie doświadczyliśmy. Tylko spotkania z ludźmi pijanymi już 
w czasie dnia.

Wykorzystujecie wideo jako formy ekspresji oraz jako narzędzia do obserwacji 

i mówienia o rzeczywistości. Czemu właściwie wybraliście właśnie to medium 

i jak to się stało, że zaczęliście pracować w duecie?

Wszystko to wydarzyło się dawno temu i miało wiele powodów. Kiedy byłem 
dzieckiem, uwielbiałem chodzić do kina. Niemieckie kino nie wydawało się 
wtedy zbyt postępowe. Pomyślałem, że to jest dziedzina, w której można do-
konać zmian na lepsze. Także jednym z powodów, dla których wybrałem film 
jako medium, była megalomania. Lubiłem również napięcie, które powstaje 
na granicy rzeczywistości i inscenizacji. Zawsze powstaje tam niekontrolowa-
ny błysk pozostającej rzeczywistości. Kiedy spotkałem Urszulę, była artystką 
działającą na polu fotografii. Podobał mi się sposób, w jaki przekładała co-
dzienne życie na formę zdjęć. Gdy połączyliśmy siły, zrobiliśmy to w każdy 
możliwy sposób.

W waszych projektach zdecydowaliście się korzystać jedynie z materiału doku-

mentalnego, dlaczego?

Lubimy przyglądać się rzeczywistości, która jest w najbardziej minimalnym 
stopniu jak to tylko możliwe przyodziana w ideologię. Filmowanie tego, co nas 
otacza, wydało się nam najlepszym punktem wyjściowym.

A docelowy jest jaki?

Na to pytanie nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedzi. Jesteśmy trochę zmęczeni 
bieganiem i filmowaniem wszystkiego, co się dzieje wokół. Po jakimś czasie 
to staje się monotonne. Jedno z pytań, przed jakimi stajemy, brzmi więc: Czy 
dopasować nasze życie do możliwych projektów? Czy też projekty do naszego 
życia?

graw&boecKLer 

to Ursula Boeckler i Georg Graw. Tworzą filmy i fotografie. Studiowali filozofię, historię i nauki politycz-

ne. Prowadzą Raum für Projektion, czasowe miejsce projekcji oraz wydawnictwo DVD. Razem z inny-

mi artystami i ludźmi działającymi na polu kultury i sztuki współtworzą także przestrzeń artystyczną:  

General Public. Mieszkają w Berlinie.

www.grawboeckler.de

www.generalpublic.de
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Mówienie o skuteczności w przypadku finansowania sztuki 
z pieniędzy publicznych to niebezpieczny punkt wyjścia. Sku-
teczność sugeruje lub raczej włącza w tok myślenia modele 
zarządzania, które są w istocie zapożyczone z ekonomii – 
mówi Pius Knüsel, dyrektor Pro Helvetii – Szwajcarskiej 
Fundacji dla Kultury w rozmowie z Bogną Świątkowską

EKONOMIA KULT
URY

ILE 

PAŃSTWA 

W  

KULTURZE Dario Hardmeier, Raffaele de Lauretis: Daina: The Herbarium, Preisträger Call for Projects: 
Swiss Games, dzięki uprzejmości autorów i Pro Helvetii
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Zanim porozmawiamy o zaangażowaniu państwa 

w kulturę, rozpocznijmy jednak od czegoś innego. 

Z pewnością bierze pan udział w wielu konferen-

cjach i publicznych odczytach. Czy uważa Pan, że 

ten sposób przekazywania wiedzy jest skutecz-

ny? Co może z niego wynikać?

To prawda, uczestniczę w wielu panelach dysku-
syjnych i wykładach. I tak jak zapewne wszyscy 
uczestnicy zawsze zadaję sobie pytanie, czy to 
naprawdę a) potrzebne, b) owocne. Dyskusje 
mają tendencję do zamieniania się w rytuały. 
W większości debat, w których biorę udział, tak-
że jako słuchacz, od razu powstaje swego rodza-
ju bazowe wspólne przekonanie, którego nie da 
się już później podważyć. Świat nie jest dosko-
nały, artyści zawsze w życiu cierpią, a polityka 
jest zła lub jeszcze gorsza, oraz nie istnieje nic 
bardziej odczłowieczonego niż gospodarka i ry-
nek. To właśnie te stwierdzenia leżą u podstaw 
tego rodzaju debat, i należy je kwestionować. 
Trzeba do tego wiele odwagi, gdyż zawsze robi 
się to w pojedynkę. Wszystkie dyskusje ciążą 
ku owemu wspólnemu przekonaniu, że naszym 
obowiązkiem jest stawanie w obronie sztuki. Jak 
gdyby była ona rzadkim, zagrożonym wyginię-
ciem gatunkiem. Ja także popieram obronę sztu-
ki, kultury i praktyki artystycznej, jednak moim 
zdaniem najlepsze rezultaty osiąga się poprzez 
niezwykle krytyczną obserwację.

Rozmawiamy we Wrocławiu podczas Kongre-

su Kultury. Dzisiejszy panel dyskusyjny poświęcony zaangażowaniu państwa 

w domenę kultury oraz tworzeniu możliwych obszarów współpracy wydawał się 

najbardziej atrakcyjnym punktem programu. Okazał się jednak serią wystąpień 

uczestników, które nie wywołały żadnej wymiany myśli. Gdzie jest przestrzeń dla 

takiej inspirującej szerokie kręgi wymiany myśli, jeśli nie przy takich okazjach?

Wymiana jest możliwa, należy jednak o nią walczyć. Kiedy przygotowywali-
śmy ten panel, odbyliśmy niezwykle interesującą dyskusję na temat zasadności 
wygłaszania mów wprowadzających. Muszę przyznać, że byłem temu całko-
wicie przeciwny. Nie przepadam za tego rodzaju wystąpieniami. Powodują 
przesyt i podminowują debatę. Jednak większość panelistów pragnęła wyłożyć 
swoje przekonania. W końcu zgodziliśmy się, by dać każdemu możliwość wy-
głoszenia mowy, a tym samym ja także otrzymałem swoje kilka minut. Do-
świadczenie uczy, że po takich wystąpieniach nigdy nie dochodzi do żadnej 
wymiany, ponieważ treści jest tak wiele, że trudno je skondensować, stworzyć 
coś nowego i wejść na wyższy poziom. Osobiście wolę także panele dyskusyjne 
z mniejszą liczbą uczestników. Najlepiej gdy jest ich dwóch, maksimum trzech. 

To dobra „opozycyjna” kombinacja. W ten sposób doprowadzić można do au-
tentycznego dialogu. Taka prawdziwa debata otwiera umysł na nowe sposoby 
myślenia i wymiary. Panele z pięcioma uczestnikami, jak ten, o którym tutaj 
mowa, otwierają horyzont tak szeroko, że łatwo stracić wszystko z oczu. To 
właśnie mam na myśli, mówiąc o ich rytualnym charakterze: wygłosiliśmy na-
sze wystąpienia, a nawet wysłuchaliśmy, co mieli do powiedzenia inni, ale nikt 
nikogo do niczego nie przekonał. Tu jednak powstaje pytanie, czy organizato-
rzy takich debat są gotowi ponieść ryzyko wyciągnięcia wniosków nieodpo-
wiadających ich założeniom.

Powróćmy więc do głównego tematu: jak państwo może wspierać kulturę? Jaki 

jest pana zdaniem najskuteczniejszy sposób? Pana uwagi na temat pozyskiwa-

nia funduszy na przedsięwzięcia kulturalne, opartego na kulturze ofiarowywa-

nia, tak silnie zakorzenionej w Stanach Zjednoczonych, a dopiero wkraczającej 

do Europy, były odświeżające.

Florian Faller, Adrian Stutz: Feist, Preisträger Call for Projects: Swiss Games, dzięki uprzejmości autorów i Pro Helvetii
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Mówienie o skuteczności w przypadku finansowania sztuki z pieniędzy pub-
licznych to niebezpieczny punkt wyjścia. Skuteczność sugeruje lub raczej włą-
cza w tok myślenia modele zarządzania, które są w istocie zapożyczone z eko-
nomii. Jednak z całą pewnością, kiedy nasz parlament przekazuje fundusze 
szkołom, w oczywisty sposób liczy na podniesienie poziomu wykształcenia 
uczniów. Oczekiwanie efektów jest prawem ustawodawcy. Podczas gdy w kul-
turze... Sporo rozmyślałem o jej finansowaniu z kasy publicznej i prywatnej 
i uważam, że zdrowe społeczeństwo potrzebuje żywej sceny artystycznej, która 
jest niezbędna, by otworzyć się na wszelkie innowacje. Nie uważam, że sztukę 
uprawiają guru, którzy rozprawią się ze wszystkimi bolączkami tego świata. 
Artyści także są ludźmi, a misja sztuki nie jest być może tak szeroko zakrojona, 
jak chcieliby wierzyć. Sztuka to domena bezużytecznych myśli i bezużytecz-
nych idei, jednak jest niezbędnym elementem społecznej higieny, który utrzy-
muje społeczeństwo przy życiu. Sztuka jest prawdopodobnie najistotniejszym 
komponentem naszego indywidualizmu i poczucia wartości.
W kwestii utrzymywania tego systemu przy życiu, jestem przekonany, że społe-
czeństwo potrzebuje trzech różnych filarów. Po pierwsze, klasycznej gospodar-
ki rynkowej, która w dziedzinie sztuki i kultury jest niezwykle produktywna. 
Europejscy intelektualiści nie przepadają za wieloma jej wytworami, jednak 
prywatne kulturalne ekosystemy, jak te funkcjonujące w Stanach Zjednoczo-
nych, także powołują do życia wiele eksperymentalnych treści, którymi nikt 
się nie interesuje. Działają na pełną skalę, tak jak tu w Europie. Faktem jest, że 
widzimy tylko doskonałe „produkty”, które dobrze się sprzedają, i sądzimy, że 
wszystkim rządzą zasady „zbywalności”. Tak jednak nie jest. Przemysł kultury 
także rodzi wiele różnorakich eksperymentów, aby sprawdzić, co przyciągnie 
uwagę ludzi. Obserwujemy tam wysokie tempo innowacji. To właśnie nazy-
wam kreatywną gospodarką. Stoi ona w opozycji wobec europejskiego myśle-
nia, według którego w scenę artystyczną należy wpompowywać coraz więcej 
pieniędzy, aby każdy mógł aktywnie realizować swoje zdolności. Przemysł 
kreatywny związany jest z popytem na szeroką skalę. W przeciwnym wypadku 
nie używalibyśmy słowa przemysł. Pozostaliby tylko rzemieślnicy sprzedający 
swoje drewniane wyroby rzeźbiarskie turystom i sąsiadom. To urocze, jednak 
nie na tym polega kreatywna gospodarka, która staje się istotną częścią syste-
mu społecznego i gospodarczego. Europejczycy żyją w ciągłej obawie przed 
siłami rynku i niepokoi ich, że sukces przekłada się na popyt.
Muszę stwierdzić, że Europa przegapiła swoją szansę. Gospodarka kultury na 
skalę globalną znajduje się obecnie całkowicie w rękach Amerykanów. Azja 
szybko nadrabia zaległości, podobnie Ameryka Południowa, ale poziom eks-
portu treści kulturalnych i artystycznych z Europy spada co roku o 8%, podczas 
gdy w przypadku Ameryki mamy do czynienia ze wzrostem o 10% rocznie. To 
rażący brak równowagi. Znów, problem stanowi europejskie przywiązanie do 
ochrony różnorodności kulturowej. W pełni ją popieram, ponieważ uważam, 
że różnorodność kulturowa jest prawdziwym bogactwem społecznym, a tak-
że intelektualnym, jednak w jakiś sposób zablokowała ona proces tworzenia 
wspólnego europejskiego rynku. Kraje Europy nie są zainteresowane kulturą 
swoich sąsiadów, co jest smutnym aspektem historii kontynentu. Chronią włas-
ną kulturę, w tym scenę artystyczną, i nie następuje między nimi żadna znaczą-

ca wymiana. Wszystko poza ich własnymi 
wytworami lokowane jest w obszarze „kul-
tury globalnej”, głównie amerykańskiej, 
a teraz czasem także azjatyckiej. Wątpię, 
żeby Polacy byli zainteresowani Litwinami, 
a Francuzi Niemcami. A Szwajcaria... Och, 
nie wspominaj nawet o sąsiadach, kwestia 
jest tu niezwykle skomplikowana. Może 
przesadzam, ale problem rzeczywiście 
istnieje: Europa jest podzielona na nie-
wielkie obszary przypominające malutkie 
pokoiki bez drzwi. Rynki pozostają nie-
wielkie, podobnie jak siły wytwórcze, i nie 
można liczyć na wzrost podobny do tego 
na rynku amerykańskim, który obejmuje 
250 milionów ludzi. Niemniej jednak, jeśli 
Europejczycy pragną odgrywać rolę w glo-
balnym obiegu kultury, muszą uwolnić 
kreatywne siły swojego rynku. W styczniu 
uczestniczyłem w debacie w Bazylei po-
święconej przyszłości polityki kulturalnej 
miasta, która także przyniosła rozczaro-
wanie. Ze swoimi 150 000 mieszkańców 
miasto ma znaczenie w skali kraju. Jeden 
z dziesięciu warsztatów poświęcony był 
przyszłej roli muzyki pop. Biorący w nim 
udział organizator koncertów pop wyra-
ził swoje rozczarowanie tym, że wszyscy 
zgromadzeni mówili o państwowych fun-
duszach, bez których nie mogą funkcjono-
wać. Stwierdził: „Ja finansuję się sam. Nie 
potrzebuję pieniędzy od państwa. Zależy 
mi tylko na porządnej sali koncertowej, 
którą mógłbym wynajmować w rozsądnej 
cenie. Jednak w Bazylei nie udało się nawet 
wybudować odpowiedniej sali, na którą 
mógłbym liczyć”. Według mnie to świetny 
przykład tego, że jest wielu prywatnych 
przedsiębiorców, którzy spełniają upraw-
nione zapotrzebowanie publiczności na 
dobrą muzykę pop czy ciekawe koncerty 
jazzowe. Zapewnienie odpowiedniej infra-
struktury może stać się istotnym zadaniem 
władz, i to niekoniecznie za darmo. Ten 
organizator koncertów dowodzi prywatną 
organizacją złożoną z ludzi, którzy 10 lat 
temu postanowili sprowadzić muzykę pop p

a
ń
s
t
w
O
 
m
u
s
i
 
d
O
k
O
n
y
w
a
ć
 
O
d
w
a
ż
n
y
c
h
 
w
y
b
O
r
ó
w
,
 
t
a
k
 
j
a
k
 
w
 
p
r
z
y
p
a
d
k
u
 

p
r
z
y
z
n
a
w
a
n
i
a
 
f
u
n
d
u
s
z
y
 
n
a
 
r
e
a
l
i
z
a
c
j
ę
 
p
r
O
j
e
k
t
ó
w
.
 
m
a
 
p
r
a
w
O
 
p
O
p
e
ł
n
i
a
ć
 
b
ł
ę
d
y
,
 

j
e
d
n
a
k
 
f
i
n
a
n
s
O
w
a
n
i
e
 
w
s
z
y
s
t
k
i
e
g
O
 
O
z
n
a
c
z
a
ł
O
b
y
 
k
r
e
s
 
z
a
r
ó
w
n
O
 
f
i
n
a
n
s
O
w
a
n
i
a
,
 

j
a
k
 
i
 
s
z
t
u
k
i
.
 
w
 
m
O
j
e
j
 
O
p
i
n
i
i
 
w
 
s
z
t
u
c
e
 
c
h
O
d
z
i
 
O
 
c
O
r
a
z
 
l
e
p
s
z
e
 
p
O
m
y
s
ł
y
,
 

c
O
r
a
z
 
c
i
e
k
a
w
s
z
e
 
k
O
n
c
e
p
c
j
e
 
i
 
c
O
r
a
z
 
w
y
ż
s
z
e
 
u
m
i
e
j
ę
t
n
O
ś
c
i
.
 
p
O
l
e
g
a
 
O
n
a
 
n
a
 

i
n
t
e
l
e
k
t
u
a
l
n
y
m
 
w
s
p
ó
ł
z
a
w
O
d
n
i
c
t
w
i
e
.



134 notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia 135notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia

do Bazylei. Tego rodzaju inwestycja wykracza 
poza możliwości pojedynczego obywatela. I tu 
właśnie wyłania się istotna rola państwa, jaką 
jest wspieranie inicjatyw obywateli.
Po drugie, wsparcie sztuki przez państwo jest 
w oczywisty sposób niezbędne. Potrzebujemy 
kilku dużych instytucji, choć niezbyt wielu. 
Obecny trend polega na zamianie wszystkiego 
w instytucje z odpowiednią siedzibą, dyspo-
nujące kompletną infrastrukturą, którą należy 
przecież sfinansować. Kiedy coś stanie się in-
stytucją i zmaterializuje się w postaci siedziby, 
automatycznie nabiera oporu przed zmianami. 
Ciąży juz tylko ku samemu sobie. Opera na 
zawsze pozostanie operą i zawsze już pochła-
niać będzie 70% miejskiego budżetu na kultu-
rę, gdziekolwiek by nie powstała. Można będzie 
zaobserwować pewien rozwój, jednak opera 
nigdy nie przestanie być operą – luksusowym 
symbolem bogactwa materialnego i kultural-
nego społeczności, zupełnie bezproduktyw-
nym, jeśli chodzi o dostarczanie bodźców do 
otwierania nowych wymiarów w myśleniu lub 
artystycznej produkcji.
Niemniej jednak, potrzebujemy kilku instytucji 
takich jak opery, teatry, muzea, ponieważ sta-
nowią one część naszej tożsamości. Poza tym 
instytucjonalnym szkieletem wsparcie państwa 
jest niezwykle istotne dla wszystkich inicjatyw 
artystycznych otwierających nowe perspektywy. 
Mogą to być projekty, społeczne happeningi, itd. Do tego potrzebujemy kil-
ku ekspertów, jednak mniej niż mamy obecnie. Powierzyłbym im zadania na 
parę lat, wyposażył w budżet, i to właśnie oni powinni być odpowiedzialni 
za wdrażanie społecznej i kulturalnej wizji, choćby muzyki, oraz kształtować 
scenę muzyczną danego regionu. Po kilku latach zatrudniłbym kogoś innego 
z całkowicie odmienną wizją. Taki ekosystem jest niezbędny, ponieważ daje on 
także możliwość wyrazu twórczego ducha.
Po trzecie, sądzę, że potrzebujemy dodatkowego mechanizmu finansowania 
działalności kulturalnej, tak zwanego crowd-funding. Opiera się on na pomyśle 
zaangażowania obywateli w produkcję, nie tylko w charakterze publiczności 
kupującej bilety wstępu, chociaż to także jest istotne. Crowd-funding polega 
na angażowaniu jej na wcześniejszym etapie, kiedy rzeczy dopiero nabierają 
kształtu. Najciekawszym przykładem jest tu www.kickstarter.com. Nie jestem 
w stanie opowiedzieć o tym szczegółowo, ale powiem tylko, że powstał on 10 
lat temu, a teraz zatrudnia około 60 osób. Obrót wynosi obecnie 600 milio-
nów dolarów. Pomysł polega na proponowaniu nowych projektów publiczno-
ści, która współfinansuje je za pomocą niewielkich wpłat. Projekty konkurują 

ze sobą. 60 pracowników pomaga artystom w prezentacji swoich projektów, 
tak aby publiczność mogła zrozumieć ich przesłanie. To niezwykle istotne, 
gdyż wielu artystom autopromocja wychodzi naprawdę kiepsko. Sztuka sama 
w sobie opiera się autopromocji. Działa tu także miernik wskazujący, jak wiele 
pieniędzy jest potrzebnych i ile zostało już wpłaconych. Tu obserwować moż-
na przyrost. Najlepszym przykładem jest osoba, która chciała zrealizować do-
kument o Ai Weiweiu i potrzebowała na to 200 000 dolarów. Kiedy władze 
chińskie uwięziły tego artystę, potrzebne fundusze udało się zebrać w ciągu 
dwóch dni.
Ludzie zainteresowani tego rodzaju współpracą finansową nie są głupi. Jak 
udowadnia przykład kickstarter.com, nie pomogliby raczej Shakirze w wyda-
niu kolejnego albumu. Przeciwnie, to zadziwiające, że większość ludzi wybiera 
niezwykle interesujące projekty. Niektóre oczywiście nigdy nie zdołają uzyskać 
potrzebnego wsparcia finansowego. Ludzie wykazują się niezwykle ciekawym 
gustem.
Także artyści obecni na takiej internetowej platformie mobilizują swoich są-

Twobeats (Samim Winiger, Marc Lauper): MokMok, Preisträger Call for Projects: Swiss Games & Beste 
Sound-Komposition der SUISA-Stiftung für Musik, dzięki uprzejmości autorów i Pro Helvetii
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siadów, przyjaciół i przyjaciół swoich przyjaciół, zachęcając ich do wspierania 
projektów. Tworzy się efekt lawiny – ludzie inwestujący w jeden projekt mówią 
o nim innym. To niezwykle ciekawy mechanizm, który nigdy nie znalazł peł-
nego zastosowania w Europie. Wytwarza on wspólne zainteresowanie projek-
tem. Niebawem powstaną podobne platformy, także w Szwajcarii.
Ogromna przewaga Stanów Zjednoczonych wynika z długoletniej tradycji pry-
watnego wsparcia sztuki i kultury. W Europie wszyscy wierzą, że finansowanie 
sztuki jest obowiązkiem państwa. W Ameryce jest odwrotnie. Funkcjonuje 
tam słynny system odliczeń podatkowych. Jeśli pragniesz wyrazić podziw dla 
miejscowej opery czy muzeum, przekazując 500 dolarów rocznie, masz możli-
wość odliczenia tego od podatku. Istnieją wyliczenia, z których wynika, że rząd 
amerykański nie pobierając podatków na kulturę, wyrzeka się proporcjonalnie 
takich sum, jakie rządy europejskie w kulturę inwestują. Amerykańska kultu-
ra otrzymuje więc podobne zastrzyki finansowe, co europejska, choć działa 
tu inny mechanizm, który zależy w znacznie większym stopniu od obywateli. 
W Europie zaś o wszystkim decydują eksperci. W Stanach Zjednoczonych to 
obywatele mają decydujący głos. Ta tradycja ofiarowywania wsparcia pozwala 
projektom takim jak kickstarter.com na szybki rozwój, ponieważ odwołują się 
do tego samego kulturowego zwyczaju.

Powiedział pan wcześniej o instytucji w stanie kryzysu, w który wpędza ją jej 

własna kolekcja sztuki. To bardzo ciekawy przykład, bo pokazuje ukryte niebez-

pieczeństwa.

Istnieje niezwykle interesujące muzeum sztuki w szwajcarskim Biel, miastecz-
ku z 30 000 mieszkańców. Muzeum o nazwie Centre Pasq’Art mieści się w bu-
dynku dawnej szkoły. Dodano do niego nowe skrzydło, stanowi ono zatem 
połączenie starego i nowego. Specjalizuje się w sztuce współczesnej. Przy mu-
zeum działa stowarzyszenie, które od dziesięcioleci zbiera fundusze na sztukę. 
Kolekcja prezentuje się niezbyt imponująco, ponieważ pieniędzy nigdy nie 
było zbyt wiele. Niemniej jednak udało się zgromadzić wiele prac, często przy 
wsparciu prywatnych donatorów. Mowa o kilku tysiącach dzieł. Problem pole-
ga na tym, że muzeum, z którym stowarzyszenie jest związane, przez dziesię-
ciolecia odmawiało wystawiania choćby fragmentów kolekcji. Stowarzyszenie 
współfinansuje muzeum, a zatem w pewnym momencie uznało, że tak dłużej 
nie może być. Obecnie muzeum ma nowego głównego kuratora, pytanie więc 
brzmi: czy możemy zmusić tego kuratora do wykorzystania choćby fragmen-
tów kolekcji przy organizowaniu wystaw? Zaproszono mnie tam na konsulta-
cje i pewnego artystę, który uznał, że muzeum nie powinno być zmuszane do 
wystawiania niezbyt interesującej kolekcji. Pojawia się więc kolejne pytanie: 
czy należy pozbyć się połowy kolekcji, by zyskać przestrzeń? Wywiązała się 
burzliwa dyskusja. Powiedziałem: oczywiście, że tak.
Sztuka nie jest święta. Dlaczego miałaby być? Kiedy dzieło kończy w piwni-
cy, dlaczego miałoby być nietykalne, tzn. dlaczego nie można by go sprzedać. 
Ich tok myślenia polegał na tym, że być może za 50 lat któraś z prac zostanie 
uznana za arcydzieło, i co wtedy? Odpowiedziałem, że ktoś inny będzie z tego 
powodu szczęśliwy. I nie należy tu nie doceniać roli obywateli jako kolekcjo-
nerów sztuki. Największe skarby malarstwa europejskiego, a być może także 

rzeźby, zostały zebrane przez osoby prywatne, a nie 
instytucje państwowe. Dopiero teraz, gdy przechowy-
wanie tych prac w odpowiednich warunkach staje się 
niezwykle kosztowne, ludzie decydują się na przeka-
zanie ich muzeom. Tak jak w chwili obecnej w Niem-
czech, gdzie pojawiają się naprawdę oszałamiające 
kolekcje. Niektórzy wypożyczają je muzeom na całe 
stulecia. A muzea cierpią z powodu tego artystyczne-
go przesytu.
Moim zdaniem należało zatem sprzedać część kolek-
cji obywatelom.

I co się stało?

Nie wiem, jaki był wynik i czy udało im się znaleźć 
odważniejszego kuratora. To tylko anegdota pokazu-
jąca, że zadanie państwa nie polega na zachowywaniu 
wszystkiego. Państwo musi dokonywać odważnych 
wyborów, tak jak w przypadku przyznawania fun-
duszy na realizację projektów. Ma prawo popełniać 
błędy, jednak finansowanie wszystkiego oznaczałoby 
kres zarówno finansowania, jak i sztuki. W mojej opi-
nii w sztuce chodzi o coraz lepsze pomysły, coraz cie-
kawsze koncepcje i coraz wyższe umiejętności. Polega ona na intelektualnym 
współzawodnictwie.

Sytuacja materialna Szwajcarii jest ewenementem na skalę europejską. Para-

doksalnie, Szwajcaria – ciesząca się bogactwem – może z tego powodu ucierpieć. 

Czy ma to wpływ na kulturę?

Jeszcze nie. Wszystko zależy od sposobu, w jaki rozwijać się będzie gospodarka 
europejska, jak również od kursu wymiany euro i franka szwajcarskiego. Jeśli 
kurs franka będzie rósł, Europa zepchnie Szwajcarię w głęboki kryzys, ponie-
waż nie będziemy już mogli sprzedawać naszych towarów za granicę. Niemcy 
to dla nas teraz kraina cudownie niskich cen. Euro straciło 30–40% w stosunku 
do franka.

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ Polacy zaciągnęli wiele kre-

dytów we frankach i teraz cierpią z tego powodu...

Widoczne są już pierwsze negatywne skutki. Nasz przemysł sprzedaje mniej. 
Jeśli ten trend się utrzyma, ludzie zaczną tracić pracę, ponieważ nie będzie 
dla nich nic do roboty. Wtedy wejdziemy w okres gospodarczej recesji, tak jak 
niektóre kraje europejskie. Nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, ale jesteśmy 
już niedaleko.
Z drugiej strony, w kwestii pieniędzy na kulturę, żyjemy w istnym raju. Jed-
nak nie dlatego, że państwo łoży na nią tak hojnie. Wielu bogaczy powierza 
swoje fortuny fundacjom, które wspierają następnie działalność społeczną, 
artystyczną i kulturalną. W obiegu jest dużo pieniędzy i istnieją rozmaite sy-
stemy finansowania. Bardzo podoba mi się ten swoisty chaos. Artyści marzą 
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obecnie o usystematyzowaniu: „Wypełniam jeden wniosek i dowiaduję się 
z komputera, która fundacja przyjmie go pozytywnie”. Odpowiadam im, że to 
szaleństwo. Taki wniosek pomijałby wiele istotnych czynników. Gąszcz źródeł 
finansowania, które możesz zlokalizować lub nie, wykorzystać lub nie, stano-

wi część naszej artystycznej i kulturalnej różnorodności. Mam nadzieję, że nie 
wszyscy opierać się będą na tych samych kryteriach, co większość artystów. 
Tylko w ten sposób nowe tendencje w sztuce otrzymają szansę na rozwój, 
a nisze będą mogły nadal istnieć. Już sama liczba źródeł finansowania uwalnia 

Klaas Kaat: Macrocosm, Preisträger Call for Projects: Swiss Games, dzięki uprzejmości  
autorów i Pro Helvetii
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Pro Helvetię od konieczności wspierania wszystkiego. Możemy więc patrzeć 
w stronę nowości.

Takich jak?

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji programu promocji gier komputerowych, 
które nazywamy grami trzeciej generacji (po graficznych grach pierwszej ge-
neracji i grach fantasy drugiej generacji). Wszyscy grają w gry. Zapewne także 
w Polsce.

Jesteśmy nawet istotnym producentem gier.

To jest kulturalna siła o niezwykłym wpływie, kształtująca ludzkie poczucie 
estetyki. Potrzebujemy lepszych gier. Gier opartych na ambicji artystycznej. 
Nikt nie wierzył, że Pro Helvetii uda się doprowadzić do powstania choćby 
jednej takiej gry. Zlokalizowaliśmy 400 szwajcarskich twórców gier. Obecnie 
prezentujemy wybór siedmiu nowych gier wybranych w toku konkursu, który 
objął 36 niezwykle interesujących projektów. W naszym jury zasiadają profe-
sjonaliści z Francji, którzy chwalą wysoki poziom i artystyczną awangardo-
wość. Jesteśmy przekonani, że gra to następna forma wyrazu artystycznego. 
Przed nią był prawdopodobnie komiks. Gra to dziesiąta sztuka. Nie każda gra 
będzie sztuką, tak jak nie każda książka to literatura. Powstaną jednak gry wy-
korzystujące technologiczną fascynację interaktywnością, którą artyści wciela-
ją w życie już od ponad stulecia. Gry staną się także nośnikami tego, co nazy-
wam inteligencją kulturalną. To wielkie wyzwanie, ponieważ cała stara scena 
artystyczna jest temu przeciwna.
Może istnieć cała masa komercyjnego chłamu, jednak istnieje tu także krea-
tywny duch. Pragniemy go rozwijać, aby dotrzeć do publiczności, której w in-
nym przypadku nigdy nie udałoby nam się zainteresować.

No, ale można też o tych grach dyskutować – niektóre z nich są bardzo brutalne, 

przerażające. Po ataku dokonanym niedawno przez Breivika w Norwegii temat 

ten wypłynął ponownie.

Rozmawiamy także o tym. Parlament Szwajcarii rozważa propozycję zakazu 
gier zawierających elementy przemocy. Oczywiście nikt nie popiera przemocy, 
jednak jeśli mielibyśmy jej zabronić, wówczas należałoby zakazać także po-
łowy filmów, czyż nie? Europejskie i amerykańskie oddziały w Afganistanie 
także wzorują się na grach strzelankach. Gry naśladują rzeczywistość lub być 
może zacierają granice. Nie sądzę, żeby to one były problemem. Ich zakaza-
nie jest niemożliwe, ponieważ tak łatwo dystrybuować je dzisiaj w internecie. 
Lepiej więc zaproponować produkty mądrzejsze i bardziej wartościowe z mo-
ralnego punktu widzenia. Tak jak w literaturze, gdzie większość publikacji nie 
ma żadnego społecznego lub kulturalnego znaczenia. Zatem, aby poszerzyć 
ofertę, wspieramy finansowo piszących o sztuce. Produkcja gier pełnych prze-
mocy spada – ludzie idą w stronę nowych form zabawy i mechanizmów spo-
łecznej interakcji. Obserwujemy tu gwałtowny wzrost. Stwarza to szansę na 
zaproponowanie nowych produktów, które łączyłyby inteligencję społeczną, 
nowoczesny wyraz i ambicje artystyczne.

Tłumaczenie: Łukasz Mojsak

Transkrypcja angielska: Małgorzata Nowicka

Specjalne podziękowania dla Urszuli Kropiwiec, dyrektorki Pro Helvetia Warszawa

Pius KnüseL

studiował filozofię i literaturę niemiecką na Uniwersytecie w Zurychu. Początkowo pracował jako re-

daktor programów kulturalnych w szwajcarskiej telewizji. Następnie był dyrektorem odpowiedzialnym 

za artystyczny kształt jazzowego klubu Moods i pierwszego międzynarodowego festiwalu Jazznojazz 

w Zurychu. Do 2002 roku należał do zarządu Europe Jazz Network. Równocześnie, od 1998 roku, zdoby-

wał kolejne doświadczenia w zarządzaniu kulturą, m.in. jako szef oddziału Credit Swiss zajmującego 

się sponsoringiem sztuki. Był także członkiem komitetu i rady nadzorczej podyplomowych studiów 

zarządzania kulturą w Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften w Winterthur. W 2000 

roku współtworzył Forum Kultur und Ökonomie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia 

związane ze społeczną integracją, zróżnicowaniem kultury i jej globalizacją. Opowiada się za wolnością 

i niezależnością placówek kulturalnych. Uważa, że prowokacja jak najbardziej mieści się w granicach 

sztuki, której ani politycy, ani instytucje kultury nie powinni ostatecznie definiować.

Pius Knüsel jest dyrektorem Pro Helvetia – Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury, której zadaniem jest 

wspieranie projektów z udziałem szwajcarskich twórców, przybliżanie tradycji kraju oraz wymiana kul-

turalna. Pro Helvetia działa w wielu państwach, ma także swoje biuro w Warszawie.

www.prohelvetia.ch / www.prohelvetia.pl

o ProJeKcie gaMe cuLTure:

Komputery stały się naszym najistotniejszym narzędziem – a także ulubioną zabawką. Gry są dziś częś-

cią codziennej kultury. Rynek gier rozwija się bardzo szybko i stał się segmentem przemysłów kultury 

generującym największe zyski. Daje zatrudnienie rosnącej liczbie pracowników. Wytwórcy gier współ-

pracują z artystami, designerami, autorami scenariuszy, kompozytorami. Czas więc na to, by to sztuka 

zajęła się tym nowym medium.

Tworząc program GameCulture, chcemy zwrócić uwagę na społeczne, ekonomiczne i estetyczne aspek-

ty gier komputerowych i zbadać ten gatunek jako nową formę sztuki. Pro Helvetia będzie prowadzić 

ten projekt, na który składają się m.in. wystawy, open call, dyskusje panelowe oraz konferencje, od 2010 

do 2012 roku.

www.gameculture.ch
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Ubranie pełni funkcję zbliżoną do roli architektury, domu. 
Szczególnie w przypadku osoby bezdomnej odgrywa rolę 
schronienia przed światem zewnętrznym, warunkami  
atmosferycznymi. Jest ochroną, a jednocześnie przestrzenią 
osobistą. Staje się miejscem, w które się po prostu wchodzi – 
z artystą Franciszkiem Orłowskim rozmawia Romuald 
Demidenko

PRAKTYKI K
RYTYCZNE

PORUSZYC
IEL

Spotkaliśmy się w Poznaniu, na placu Wielkopolskim. Siedzieliśmy przed chwi-

lą na ławce, która stałą się miejscem rozpoczęcia działania performatywnego, 

w efekcie którego powstał projekt o nazwie 0.

Uznałem, że to szczególne miejsce będzie dobre na początek naszej rozmowy. 
Spotykamy się, żeby wymienić myśli. Dokładnie w tym samym miejscu w 2009 
roku zainicjowałem moje działanie Pocałunek miłości, które też było rodzajem 
wymiany, a jego konsekwencją, jak wspomniałeś, jest projekt 0. Zamieniłem 
się tu ubraniem i tym wszystkim, co miałem przy sobie, z osobą bezdomną. 
To odważne i zarazem traumatyczne działanie, które zostawiło we mnie trwałe 
ślady, zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. Jeśli poważnie traktuje-
my drugiego człowieka i siebie samych, to zachodzą podobne procesy do tych, 
które pokazałem w tym performansie. Było to też swojego rodzaju widowisko 
dla tych, którzy akurat znaleźli się w pobliżu. Młody człowiek siada na ław-
ce obok drugiego. Następuje kontakt polegający zaledwie na zamianie tego, 
co u nas zewnętrzne – ubrania, przy obopólnej dobrej woli. Bo jemu też nie 
było łatwo się rozebrać, w środku dnia, w centrum miasta. Patrzyłem na niego 
ciepło i wkładałem jego spodnie, bieliznę pachnącą moczem, potem, brudem 
– jego życiem. On wziął moje, a ja jego. On poszedł w jedną stronę, ja w dru-
gą. Temu działaniu towarzyszyło poczucie przekroczenia pewnej granicy. Ro-
dzące się we mnie wątpliwości dotyczyły indywidualności tego doznania, to 
znaczy czy zawsze w takiej sytuacji będę czuł to samo, czy łamię tylko barierę 
obrzydzenia? Pomimo traumy, jakiej doświadczyłem, miałem wrażenie, że sta-
ło się jeszcze coś innego, i to poczucie sprawiło, że działanie to powtórzyłem 
jeszcze kilkanaście razy. Ubrania tych ludzi były zapakowane w worki foliowe 
i odłożone na strychu.

Namiot, który został uszyty z ubrań osób bezdomnych, stał się gestem konfron-

tacji z tymczasową architekturą.

Masz pewnie na myśli to, że ubranie dla osoby bezdomnej pełni funkcję ar-
chitektury. Miałem za zadanie stworzyć, na wystawę Projekty wybrane, pracę 
w kontekście architektury. Postanowiłem poszerzyć ten kontekst o indywidu-
alne doświadczenie, odnosząc się do języka architektury. Chciałem również 
„udostępnić” odbiorcy ten zakres doświadczenia, który w performansie mógł 
być tylko moim udziałem. Tym samym moje osobiste doświadczenie przenieść 
na doświadczenie zbiorowe. Każda architektura nasiąka egzystencją swoich 
mieszkańców, w tym przypadku również w takim dosłownym sensie. Ubranie 
może stać się dla człowieka jego domem – rejestruje i wchłania.

Dlaczego zdecydowałeś się użyć ubrań?

Ubranie, w pewnym sensie samo w sobie, pełni funkcję zbliżoną do architek-
tury, domu. Szczególnie w przypadku osoby bezdomnej zapewnia schronie-
nie przed światem zewnętrznym, warunkami atmosferycznymi. Jest ochroną, 
a jednocześnie przestrzenią osobistą. Staje się miejscem, w które się po prostu 
wchodzi. Idąc dalej tym tropem, chciałbym powiedzieć, że moim zamierze-
niem stało się zebranie ubrań od osób bezdomnych, wszystkich warstw, jakie 
posiadali, od kurtki począwszy, przez bieliznę i skarpetki. Pociąłem je, a na-
stępnie został z nich uszyty patchwork. Jak wiadomo, ta metoda polega na 
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pocięciu, a następnie zszyciu małych kawałków materiału i w ten sposób do-
konałem defragmentaryzacji materii nasiąkniętej egzystencją, tworząc z niej 
budulec. Użyłem jej do uszycia klasycznego, jednoosobowego namiotu. Taki 
namiot budowany z codzienności człowieka i tego wszystkiego, co ona dla nie-
go niesie, posiada przy tym znamiona architektury, architektury tymczasowej, 
w ten specyficzny sposób spadochronowej.

Miałem duże obawy przed zaprezentowaniem tej pracy na wystawie jako jej ku-

rator. Niepokoiło mnie, że ten namiot może zdominować albo wręcz zakłócić od-

biór całej wystawy. Przez chwilę rozważałem nawet możliwość wyprania ubrań. 

To jednak zupełnie zmieniłoby kontekst.

To, co jest naprawdę charakterystyczne dla tej pracy, to właśnie biologia, czyli 
również zapach będący jej żywym elementem. Nie interesowałby mnie kom-
promis w postaci oczyszczenia odzieży przed pokazaniem jej na wystawie, bo 
wtedy byłyby to anonimowe ubrania, jak z second handu albo nawet zwykłe-
go sklepu. Chodziło o zachowanie ich pamięci, zapisaną tożsamość. Miałem 

świadomość tego, że wystawa ma charakter interdyscyplinarny.  Nie chciałem 
się mierzyć z innowacyjnością architektoniczną. Moje działanie miało raczej 
penetrować obszary emocji i egzystencji i taką rolę widziałem dla siebie jako 
wartość dodaną do wystawy. Współczesna kultura wyznacza nam drogi pro-
wadzące poprzez meandry sterylności i estetyzacji życia, odrzucając to, co 
pierwotne, naturalne. Mój projekt rozumiem jako alternatywę, na poziomie 
mentalnym, dla rozumienia współczesności. Nie bez powodu, jak sądzę, pro-
jekt 0 został umiejscowiony na tej wystawie w bliskim sąsiedztwie hiperbolicz-
nej konstrukcji, niezwykle efektownego, uwodzącego tunelu Oskara Zięty.

Dlaczego wybierałeś do tego działania ludzi bezdomnych?

Ludzie bezdomni są niezauważalni. Zazwyczaj wycina się ich z rzeczywistości, 
unika bezpośredniej relacji z nimi. Są pierwotni, mają swój unikalny zapach, 
swoją drapieżność i prostotę. Wyznaczają zatem bardzo wyraźną barierę, któ-
rej w innych kontaktach nie dostrzegamy. W wypadku człowieka bezdomne-
go tę barierę, tę trudność, to ryzyko, to wyzwanie – bardziej się odczuwa, nie 

Franciszek Orłowski: Projekt 0, 2011, wystawa Projekty wybrane w BWA Zielona Góra, 4–27.11.2011
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tylko w sensie zmysłowym. Do tego dochodzi także bardzo wyraźny ciężar 
egzystencjalny, który jest wpisany w życie ludzi bezdomnych. Dlatego wybra-
łem do tego działania osoby bezdomne. Ubranie dla tych ludzi staje się barierą 
oddzielającą ich od świata zewnętrznego, a jednocześnie jedynym schronie-
niem. Chodziło mi o bardzo wyraźny gest, bezpośrednią konfrontację z czymś 
obcym, unikalnym.

Zapach jest istotnym elementem tej pracy.

Stanowi on swojego rodzaju barierę, może odstraszać, ale i uwodzić. To zawsze 
ten zmysł wyznaczał kierunki, pozwalał identyfikować, rozpoznawać. Jest tyle 
abstrakcyjny, co pierwotny. Jego pozycja w świecie współczesnym świadczy 
o tym, jak jest ważny, szczególnie patrząc na szeroką gałąź przemysłu chemicz-
nego i produkcji zapachów. Jak wiesz, praca była efektem podjętego przeze 
mnie dużo wcześniej działania związanego ze zbliżeniem sie do drugiego czło-
wieka. Zapoczątkował to performance, a w jego efekcie powstał obiekt noszący 
pamięć tamtego, bardzo indywidualnego doświadczenia. Problem zapachu to 
kwestia akceptacji naszej egzystencji. Współczesna kultura wypiera ten natu-
ralny element. Jest taki fragment w książce Przemoc sześciu spojrzeń z ukosa 
Slavoja Žižka, że dzięki zachowaniu podstawowych zasad higieny i korzysta-
niu z kosmetyków stajemy się bardziej znośni dla innych, ale z natury nikt nie 
jest bezzapachowy. Każdy z nas wydziela bardzo indywidualną woń, stają się 
one specyficznym kodem. To są miejsca, w których przebywamy, cała nasza 

egzystencja się w nich kondensuje. Ubrania, z których powstał projekt 0, w ra-
dykalny sposób obnażają trudność zbliżenia się do drugiego człowieka. Mam 
także na myśli zbliżenie w kwestii psychicznej, bo zapach jest tu elementem 
uwrażliwiającym czy może ostrzegającym. 

Po wystawie w Zielonej Górze namiot pojechał do Białegostoku. Pokazywany 

tam w mniejszym pomieszczeniu, wydzielał intensywniejszy niż wcześniej  

zapach.

To prawda. Przy okazji tej wystawy pojawił się nawet w internecie komentarz 
człowieka oburzonego faktem, że wchodząc do galerii sztuki i oczekując do-
znań estetycznych, jest skonfrontowany z krępującym zapachem. Jak jednak 
wynika z jego dalszej relacji, pomimo tej początkowej reakcji dokończył on 
swoją wizytę i obejrzał całą wystawę, a to oznacza, że przekroczył granicę. Nie 
zamknął drzwi i nie wyszedł od razu, tylko wiedziony zapachem pofatygował 
się sprawdzić, co jest jego nośnikiem. I tutaj w pewnym sensie spełniam moją 
rolę, czyli rolę artysty-poruszyciela.

Czytałem ten komentarz. Docierały do mnie także relacje innych osób, które 

w indywidualny sposób odczytały rolę tej pracy. Do jakiego stopnia odbiorca 

powinien być aktywny?

Dużo zależy od samego odbiorcy, bo jedyne ograniczenia, a jednocześnie pole 
komunikacji wyznacza właśnie jego wrażliwość. Myślę, że współczesny artysta 

Franciszek Orłowski: Szkic do projektu 0, 2011 Franciszek Orłowski: Spadek, 2009, podczas 53. Biennale w Wenecji, 07.06–22.11.2009
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udostępnia odbiorcy coraz większy obszar dla jego reakcji, aktywności, a na-
wet kreatywności.

Bardzo charakterystyczny jest obecnie temat przestrzeni publicznej, eksploa-

towanie go przy okazji różnych wydarzeń. Zastanawiam się, jak definiujesz to 

pojęcie.

Przestrzeń publiczna rozszerza się w trudny do zdefiniowania sposób, jest eks-
pansywna, zajmując miejsce przestrzeni prywatnej. Można by nawet stwier-
dzić, że przestrzenią prywatną jest tylko przestrzeń mentalna, bo tylko ona 
daje nam miejsce na pole subiektywności. Przestrzeń publiczna jest dla mnie 
miejscem potencjału społecznego. Czuję, że moją rolą jest inicjowanie pew-
nych procesów. Nie ode mnie zależy to, co dzieje się później. Tak jak na przy-

Franciszek Orłowski: Drobne, 2010
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kład w projekcie Drobne, w którym szczególnie wyposażoną monetę wypuś-
ciłem w obieg, a jej losy są mi nieznane. Projekt miał na celu wprowadzenie 
w obieg monety – jednopensówki. Uprzednio wyposażyłem ją jednak w do-
datkowy element – mikrofilm ulokowany w jej wnętrzu. W pracy korzystałem 
z technik szpiegowskich rodem z początku minionego wieku. Na filmie zostało 
zarejestrowane charakterystyczne miejsce, tzw. ściana płaczu w Londynie. Tam 
polscy emigranci poszukują pracy, zazwyczaj nielegalnej, nisko płatnej. To 
miejsce wyjątkowo depresyjne. Emigrant podejmuje próbę wniknięcia w obcą, 
niepewną rzeczywistość. Moneta jednopensowa, w której umieściłem mikro-
film, w sposób naturalny skazana jest na specyficzną podróż – z rąk do rąk. Jej 
niski nominał w sensie ekonomicznym sprawia, że nigdy nie będzie poważ-
ną sumą, zawsze będzie tylko marginalnym dodatkiem, bez wagi i znaczenia. 
Wiem, że podróżuje, ale jej losy są mi niewiadome.

Zrealizowałeś pracę Pod skórą (2008) w ramach wystawy Nie ma sorry. Ulokowa-

na w pasażu, pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a sąsiadują-

cym sklepem Emilia, ukryta pod warstwą asfaltu forma przypominała samochód. 

Normalnie w tym miejscu parkują samochody.

Zależało mi, żeby stworzyć abstrakcyjną formę, która byłaby obrazem bezsil-
ności, słabości. Moje działanie w ramach tego projektu polegało na umieszcze-
niu samochodu pod powierzchnią asfaltu. Tym samym polem mojej ingerencji 
stał się nie tylko samochód czy asfalt go pokrywający, lecz cała sieć powiązań. 
Dzięki plastyczności materii asfaltu kształt samochodu był rozpoznawalny, 
lecz niepokojące było to, że nie mogliśmy go zobaczyć, poruszyć, dotknąć, 
usłyszeć. To, co jest jego sednem, czyli silnik – był głęboko niemy.

W twojej pracy cały czas obecne jest zainteresowanie architekturą.

Projekt, nad którym obecnie pracuję, to Na zewnątrz. Jest to swojego rodzaju 
instalacja na kształt domu – sześcianu zbudowanego z rynien. Konstrukcja ma 
przyjmować opady atmosferyczne, a następnie odprowadzać je tak, jak w nor-
malnym domu, do kanalizacji. Dla mnie jest ważne, aby ta instalacja działała, 
aby zachodził proces obiegu. Podejmuję w tej pracy także wątki osobiste, ale 
nie chciałbym tego projektu do nich zawężać. Widzę w niej ważne odniesienie 
do historii architektury, do działań postmodernistycznego architekta i teorety-
ka architektury Roberta Venturiego. Ponadto instalacja ta zawiera ogromny ła-
dunek, który można określić jako „grawitację emocjonalną”. Z kolei tytuł miał 
służyć określeniu jej temperatury.

Podczas naszej wcześniejszej rozmowy o architekturze wspomniałeś o genetyce.

Teoria miejsca jest mi bliska. Bliskie jest mi odczuwanie w sensie, który okre-
śliłem jako genetyczny. Patrzę na miejsce jak na organizm. Każde miejsce ob-
ciążone jest procesami, które w nim zachodzą. Ja powoduję tylko zdarzenie dla 
tego miejsca. Zdarzenie, które czasem wchodzi w jego „kod genetyczny”.

Zrealizowałeś pracę podczas weneckiego biennale.

Tematem biennale w roku 2009 było „tworzenie światów”. Byłem poza bien-
nale, albo raczej pod nim, nawiązując do mojej pracy. Nie tworzyłem światów, 

chciałem wniknąć, zmieszać się, zagłębić w tamtym świecie i jego procesach. 
Spadek był moją spontaniczną akcją. Działanie to polegało na spenetrowaniu 
tych przestrzeni miasta, które są zalane wodą. Uczyniłem to przy użyciu wyso-
ce profesjonalnego sprzętu do nurkowania oraz kamery. Przy użyciu systemu 
transmisji obraz z kamery przekazywany był w postaci projekcji na ścianę holu 
jednej z kamienic. Przejrzystość wody prawie zerowa, miejscami wyłaniały 
się części zatopionej architektury, nieraz odczuwałem ją na skutek zderzenia. 
Najczęściej rozpoznawały dłonie, bo ten świat dla oczu już prawie nie istnieje. 
Zatopione kondygnacje domów ukazywały się w przedziwnie skadrowanych 
przez ograniczenie widoczności wycinkach. Najłatwiej rozpoznawałem śmie-
ci, butelki. Śledziłem procesy determinujące funkcjonowanie tego miejsca, 
jego destrukcję. Projekt został zrealizowany na zakończenie biennale. Projekt 
też był swojego rodzaju referencją do strategii turystycznych – nurkowanie, 
wejście w rolę archeologa – penetrowanie przeszłości miejsca.

Narzędziem dla wielu twoich prac jest pokonywanie ograniczeń, testowanie od-

porności.

Testowanie odporności nie jest moim celem. Mógłbym natomiast powiedzieć, 
że na pewno są prace, w które włączane są równolegle różne wątki, oraz takie, 
które wprowadzają odbiorcę w stan fizycznego czy psychicznego niepokoju. 
Do nich zalicza się Klimatyzacja, w ramach której zainstalowałem w przestrze-
ni galerii pszczeli ul oraz omawiany wcześniej już projekt, w którym narażam 
odbiorcę na intensywny zapach. Faktem też jest, że odbiorca w obu tych przy-
padkach podlega wykreowanemu przeze mnie środowisku, które może budzić 
w nim rozdrażnienie, niepokój albo poczucie zagrożenia.

Czy możesz opisać schemat działania Klimatyzacji?

W tradycyjnie, solidnie skonstruowanym ulu drewnianym zastosowałem mo-
dyfikację polegającą na zastąpieniu jednej ściany ula szybą. Dało to możliwość 
obserwacji zbioru ramek i plastrów, a w nich sprawnie funkcjonującej spo-
łeczności roju pszczelego. Wydobywający się z ula dźwięk spowodowany był 
pszczelim bytem. Biorąc pod uwagę lokalizację ula, czyli przestrzeń galeryjną, 
dokonałem modyfikacji wylotu pszczół z ula za pomocą przezroczystej rury. 
Tym samym umożliwiłem pszczołom komunikację pomiędzy przestrzenią ga-
lerii, czyli ulem, a przestrzenią zewnętrzną. Dokonujący się tam proces zapy-
lania inicjował życie w skali mikro, wpływając na skalę makro. Powrót pszczół 
doprowadzał w rezultacie do szczególnej kondensacji przestrzeni zewnętrznej 
w wewnętrznej. Proces gromadzenia masy czynił pracę pszczół metaforyczną 
w odniesieniu do procesów rzeźbiarskich. Poprzez przemianę chemiczną gro-
madzonego materiału powstawały między innymi plastry, które, jak wiemy, są 
ważnym motywem bionicznym. Kształt plastra, jego modułowość, jest ważną 
inspiracją dla układów funkcjonalizmu architektury wernakularnej, wzorni-
ctwa, od modeli molekularnych po konstrukcje miast. Odwiedzający stawali 
się obserwatorami procesu związanego z opuszczeniem przestrzeni wewnętrz-
nej przez pszczoły. Konsekwencją tej fuzji pomiędzy galerią, pszczołami i ar-
tystą był słodki miód. Ważna jest też cyrkulacja pomiędzy jedną przestrzenią 
a drugą. Chodzi tu o samą pracę, o trwanie, o proces „bez końca”, nawet jeśli 
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potrafimy dostrzec gdzieś symptomy jego kresu. Indywidualna działalność 
pszczół jest częścią systemu, który jest dla nich nadrzędny, co składa się w kon-
sekwencji na „dzieło wspólne”. Praca się kończy – życie się kończy. Symbolika 
naturalnej śmierci pszczoły, która następuje na skutek przepracowania, jest 
znamienna.

W jaki sposób pracujesz?

Staram się pracować systemowo, bo to pozwala mi prowadzić kolejne działania. 
Współpracuję z wieloma ludźmi, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach 
– architekci, konstruktorzy, socjolodzy, mikromechanicy, a nawet pszczelarze. 
Rzadko w jednym i tym samym miejscu, więc czasem mówię, że moja pracow-
nia jest tam, gdzie moja głowa. Dążę do tego, aby dzień był podporządkowany 
odpowiednim czynnościom związanym z pracą koncepcyjną lub realizacją 
projektów pod względem praktycznym. W sferze koncepcyjnej z kolei działam 
na warstwach, fragmentach, inicjuję procesy – dalej rzeczywistość kondensuje 
się sama. Ważną rolę w mojej pracy odgrywa osobiste doświadczenie związane 
z egzystencją.

Czy twoja obecna praca wypływa z doświadczeń zdobytych w czasie studiów?

Podczas studiów zdobyłem przede wszystkim przeświadczenie, że niemożliwe 
jest nauczenie się sztuki. Ważne są spotkania w szerokim rozumieniu tego sło-
wa. To znaczy spotkania z ludźmi, konfrontacja zdarzeń, postaw, zagadnień. 
Studiowałem w kilku pracowniach, a z akademickiego doświadczenia utkwiła 
mi praktyka Mirosława Bałki. Była to pracownia bardzo wymagająca. Składały 
się na nią indywidualne spotkania, dyskusje, w atmosferze partnerskiej relacji. 
Akcent stawiany był na istotną rolę praktyki i samoedukacji. Mówiąc, że wpływ 
i znaczenie na moją obecną pracę mają postawy, które poznałem w akademii, 
miałem na myśli Zbyszka Trzeciakowskiego w kontekście prawdziwości posta-
wy twórczej. To był bardzo niezwykły człowiek, który swoją postawą dowiódł 
wrażliwości i konsekwencji. Generalnie zderzenie biurokracji z wrażliwością 
zawsze jest trudne.

W twoim portfolio pojawia się taka myśl, że przyszłość będzie irracjonalna 

i większą rolę będą odgrywały emocje. Co przez to rozumiesz?

Wszystko dookoła podlega różnym zasadom, działa w pewnym systemie. Po-
stęp technologiczny sprawia, że obszar naszego funkcjonowania podlega okre-
ślonym, coraz bardziej zracjonalizowanym wytycznym. Te „doskonałe” progra-
my sprawiają, że nie ma miejsca na błąd. Uporządkowane ramy rzeczywistości, 
w której żyjemy, tworzone właśnie przez programy, systemy i zabezpieczenia, 
przerastają jednak nas samych, schematy powoli się dezaktualizują. Próg po-
pełnienia błędu zdaje się obniżać, analogicznie do emocji. Wzrasta natomiast 
ciśnienie. Z pozoru programy pozwalają prawie wszystko przewidzieć. Nie 
uwzględniają jednak tego, co irracjonalne. W przyszłości to się może zmienić. 
Bo obok doskonałości pojawia się niedoskonałość, a racjonalne konfrontuje 
się z tym, co nieracjonalne. Nieracjonalność zakłada coś nieoczekiwanego, jest 
zdolna przerosnąć nasze wyobrażenia, bazując na intuicji i emocjach.
Może to jest coś, co łączy twoje pokolenie.

Już dawno przeczuwałem, że ważne jest to, czego jeszcze nie widać, jakiś pro-
ces, który się toczy. Kształtowałem się w okresie, który sprawiał, ze procesy 
przebiegały szybciej, działania były bardzo intensywne – transformacja ustro-
jowa, rodząca się przedsiębiorczość. Emocje ludzi były niestabilne, jakby ciś-
nienie na przemian wyciekało z nich i wzrastało. To był pejzaż, na tle którego 
budowała się właśnie moja tożsamość. Przeprowadzaliśmy się często. Z małej 
kawalerki w bloku, gdzie na ścianie korytarza ktoś odchodami napisał jakiś 
wulgarny wyraz, do jakiegoś domu. Nieraz takiego, nieraz innego, czasem 
o wiele za dużego jak na liczbę osób, które w nim zamieszkiwały. Zmienia-
ły się miejsca zamieszkania, rodziło się poczucie braku domu, zmieniały się 
podwórka, szkoły i koledzy. Ten okres budował we mnie poczucie, ze dom to 
niekoniecznie miejsce, ale raczej coś, co nosimy w sobie, stan umysłu, a mur, 
gdy pada, może być powodem radości i wolności. Pytasz mnie o tożsamość, 
a ja opowiadam o tym wszystkim dlatego, że moja tożsamość jest procesem, 
który się tworzy. 

FranciszeK orłowsKi 

(ur. 1984). Jest absolwentem Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Po-

znaniu. W ostatnich latach brał udział w wystawach Zerreißproben w Leipziger Kreis (Lipsk), Projekty 

wybrane oraz Nie śpimy w BWA Zielona Góra, Rób tak w Galerii Stereo (Poznań), Nie ma sorry w Muze-

um Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także podczas wystawy 52. biennale w Wenecji Making Worlds 

(2009) i Mediations w Poznaniu (2008). Obecnie bierze udział w Post Socialist Statues, wystawie kurato-

rowanej przez Rael Artel w KIM? Contemporary Art Centre w Rydze (Łotwa).
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POSZUKIW
ANIA

SIŁA DŹWIĘKU

Poprzez muzykę Miya Masaoka wchodzi w interakcję 
z owadami i roślinami. Jon Rose przekształca druty kolczaste 
w instrumenty muzyczne. John Luther Adams na muzykę 
przekłada geofizyczny fenomen Alaski, a Bob Ostertag bada 
zagadnienia socjopolityczne, dokonując transkrypcji zamie-
szek na utwór wykonywany przez Kronos Quartet. Opowiada 
o nich dokument The Reach of Resonance, którego europej-
ska premiera miała miejsce we wrześniu podczas festiwalu 
artystycznego ARTLOOP w Sopocie. Reżyser filmu, Steve 
Elkins, o sile muzyki mówi Przemysławowi Guldzie

Masz dyplom z produkcji filmowej, ale po studiach zacząłeś karierę fotografa 

i artysty wizualnego. Odnosiłeś spore sukcesy w tych dziedzinach, co więc zade-

cydowało, że wróciłeś do filmu?

Szkoła filmowa sprawiła, że odechciało mi się pracować przy filmie. Prawie 
wszyscy moi koledzy ze studiów od dziecka chcieli być filmowcami, przyszli 
więc do szkoły z ogromną wiedzą na ten temat, wiedzą, której ja nie miałem. 
Znałem się raczej na muzyce, literaturze i sztukach wizualnych, nosiłem jeszcze 
w sobie resztki dziecięcych marzeń o tym, żeby zostać paleontologiem, presti-
digitatorem albo pisarzem i ślady ambicji moich rodziców, którzy – jak mi się 
zdaje – potajemnie marzyli, żebym był profesjonalnym tenisistą. Czułem więc, 
że zostaję mocno w tyle za resztą koleżanek i kolegów z grupy, którzy już zaczy-

Steve Elkins: The Reach of Resonance, Fred Frith i ryż, kadr z filmu, 2009, dzięki uprzejmości autora
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wiedziałem, że nie jestem w stanie ich udzielić. Czułem, że to szaleństwo wy-
magać od siebie, żebym jako nastolatek dokładnie wiedział, co chcę osiągnąć, 
zwłaszcza za pomocą medium tak skomplikowanego jak film.
Dlatego gdy tylko udało mi się zrobić dyplom, nie zamierzałem w żaden spo-
sób go wykorzystywać. Zainteresowała mnie wówczas kulturowa różnorod-
ność świata, więc postanowiłem spędzić kolejne siedem lat jeżdżąc po świecie, 

nali się wspinać po stopniach kariery w środowisku filmowym. Poszedłem do 
szkoły, żeby nauczyć się korzystać ze środka wyrazu, o którym w zasadzie nic 
nie wiedziałem, by poruszać za jego pośrednictwem tematy, które mnie intere-
sowały. A fascynowała mnie wówczas podświadomość i surrealizm – kwestie, 
które zdecydowanie nie znajdowały się w kręgu zainteresowań moich nauczy-
cieli. Oni chcieli ode mnie prostych odpowiedzi na pytanie: o co mi chodzi, a ja 

Steve Elkins: The Reach of Resonance, Miya Masaoka i karaluch, kadr z filmu, 2009, dzięki uprzejmości autora
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doświadczając jej w praktyce. Wiele czasu poświęcałem na dokumentowanie 
tych podróży za pomocą zdjęć i notatek. Miałem szczęście: zanim się zorien-
towałem, galerie w Stanach i Europie już pokazywały moje zdjęcia. Niedługo 
później ukazały się drukiem moje wspomnienia o tym, jak zostałem poproszo-
ny, żeby stanąć na czele protestów społecznych w Bombaju. Jednocześnie cały 
czas byłem aktywny jako muzyk i kompozytor. Najwięcej czasu spędziłem za 
perkusją w zespole The Autumns, jeżdżąc na trasy po Europie, Stanach i Ame-
ryce Południowej.
I zupełnie się nie spodziewałem, że to wszystko doprowadzi mnie z powrotem 
do filmu. Zacząłem postrzegać film jako świetny sposób, żeby połączyć różne 
aspekty mojego życia: podróżowanie, fotografię, muzykę. Jako ktoś, kto miał 
do czynienia z innymi środkami artystycznego wyrazu, postanowiłem potrak-
tować film jako kolejny z nich. Uznałem, że najwyższy czas zapomnieć o moim 
uprzedzeniu do filmu i nauczyć się, jak używać tego narzędzia. The Reach of 
Resonance jest pierwszym efektem tej nauki.

To film o muzyce i muzykach. Skąd pomysł na taki właśnie temat?

Przez całe swoje życie jestem aktywnym muzykiem i moc muzyki od zawsze 
mnie intrygowała. Może np. zupełnie zmienić twój nastrój, dać ci nową per-
spektywę patrzenia na pewne sprawy albo nawet zmodyfikować sposób, w jaki 
odnosisz się do innych ludzi. Może nawet wpłynąć na kierunek, w którym to-
czy się twoje życie. To dla mnie wielka tajemnica: jak niewidoczne fale dźwię-
kowe mogą mieć taki kolosalny wpływ na ludzki umysł, ciało i całą stworzoną 
przez człowieka kulturę.
Znam tak wielu ludzi, zresztą sam też należę do tej grupy, których życie zmie-

niło się w jednej chwili za sprawą muzyki, którą usły-
szeli. Muzyka wydaje mi się równie głęboką tajem-
nicą jak świadomość – obie są częścią codzienności, 
która w bardzo mocny sposób wpływa na nasze ży-
cie, a jednocześnie nikt nie jest w stanie precyzyjnie 
zdefiniować, czym są. Na dodatek obie wiążą się ze 
sobą. Jestem przekonany, że słuchanie różnych form 
ekstremalnego noise’u i muzyki improwizowanej 
w czasie, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, w znaczą-
cy sposób zmieniło mój sposób myślenia i wzmogło 
umiejętność dostrzegania w życiu różnych możliwo-
ści. Na dodatek rozbudziło moją empatię wobec in-
nych ludzi.
Wiedząc, że intensywnie myślę o tej sprawie, przyja-
ciel z uniwersytetu w Berkeley przysłał mi esej Wil-
liama Daya na ten temat. Autor sugerował w nim, że 
stosowanie improwizacji w muzyce może mieć skutki 
na płaszczyźnie moralnej, zarówno po stronie artysty, 
jak i słuchacza. Przy czym odniesienie do moralności 
nie oznacza według Daya bynajmniej zwrócenia się 
do zestawu zasad i norm, ale raczej fakt, że szeroko 
rozumiana improwizacja, jako jedna z możliwych 

form życiowej aktywności, sprawia, że musimy się konfrontować z tymi aspek-
tami samych siebie, których nie do końca rozumiemy. Ten artykuł zrobił na 
mnie ogromne wrażenie, bo wyraził coś, co obserwowałem w swoich podświa-
domych reakcjach na muzykę.
Niedługo potem natknąłem się na wywiad z niemieckim muzykiem impro-
wizującym, którego bardzo cenię, Olafem Ruppem. Wyjaśniał w nim swoje 
ciągoty do bardzo szybkich, skomplikowanych partii gitarowych. Twierdził, że 
to dla niego świetny sposób na badanie, jak w jego mózgu powstają pomysły. 
Twierdził, że ze względu na wielką prędkość grania jego ciało zmuszone jest 
do wykonywania ruchów w sposób całkowicie automatyczny, a on sam nie 
ma szansy na analizowanie tego, co robi. Czuł, że w ten sposób jest w stanie 
o wiele łatwiej oderwać swoją twórczość od woli, ale i przypadku, co pozwala 
mu obserwować ze specyficznej perspektywy, jak jego mózg podświadomie 
formułuje pomysły i je rozwija. Dziennikarz prowadzący wywiad zapytał go 
wtedy, co determinuje jego muzykę, skoro nie jest to ani wola, ani przypadek. 
Rupp odpowiedział: „Nie ma na to słowa w języku niemieckim”.
Coraz bardziej miałem więc ochotę sprawdzić, z czego wynika tak wielki 
wpływ muzyki na ludzi. Zacząłem od pięciu lat rozmów z artystami na temat t
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Steve Elkins: The Reach of Resonance, John Sherba (Kronos Quartet) i drut kolczasty, kadr z filmu, 2009, 
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tworzenia jej na drodze improwizacji. Dla mnie taka forma, w której twórcy 
wchodzą na scenę, nie mając żadnego planu, i zaczynają ze sobą „rozmawiać” 
za pomocą nieprzewidywalnych i oryginalnych słów zaczerpniętych z bogate-
go muzycznego języka, jest najbardziej zbliżona do zwykłej rozmowy. Wyda-
wało mi się, że sprowadzenie roli muzyki do tej samej funkcji, którą spełnia 
język, pozwoli spojrzeć na nią z zupełnie nowej perspektywy. Wydawało mi się 
też, że analiza improwizacji da niezwykłą płaszczyznę do badania, jak ludzie 
myślą i jak odnoszą się do innych ludzi, a także do całego swojego otoczenia.
Ale po przeprowadzeniu mnóstwa wywiadów z muzykami zacząłem rozu-
mieć, że ich poczynania inne niż tylko sama improwizacja są znakomitym 
materiałem do badania głębszego znaczenia muzyki, badania, które można by 
opisać za pomocą języka filmu. Na przykład działania muzyczne Miyi Masoaki 
z udziałem roślin i owadów były równie interesujące jak jej twórczość impro-
wizowana, a jednocześnie – o wiele bardziej widowiskowe i lepiej wyglądające 
na ekranie. Zacząłem więc skupiać się bardziej na twórcach, którzy wykorzy-
stują muzykę jako narzędzie do badań nad innymi sferami: ekologią, zacho-
waniami społecznymi itp. Czułem, że takie podejście pozwoli spojrzeć z nieco 
innej perspektywy na tajemnicę muzyki jako środka komunikacji. 

Jak znalazłeś czterech głównych bohaterów swojego filmu? Czy planowałeś po-

święcić więcej uwagi także innym muzykom, ale z jakichś powodów zrezygno-

wałeś z tego planu?

Do głównych bohaterów dotarłem podczas rozmów z niezliczonymi twórcami 
na temat improwizacji. Miya Masaoka występowała wówczas w zespole Freda 
Firtha, który był jednym z pierwszych, a zarazem jednym z najbardziej inspi-
rujących artystów, z którymi rozmawiałem. Nazwisko Boba Ostertaga wymie-
niało mnóstwo innych twórców, z którymi rozmawiałem, ale początkowo nie 
planowałem się z nim spotkać. Zmieniło się to, kiedy natknąłem się na jego 
dzienniki z czasów wojny na Bałkanach, publikowane w magazynie „Wire” 
– opisywał tam przerażające doświadczenia, wiążące się z jego wyprawą do 
targanego wojną kraju, którą podjął tuż po NATO-wskich bombardowaniach, 
w nadziei na stworzenie za pomocą muzyki forum dialogu między ludźmi. 
I okazało się wówczas, że twórcza droga, którą wybrał Bob, była idealnym 
przykładem tego, co chciałem pokazać w swoim filmie: to ciągłe zacieranie 
granicy między zmienianiem za sprawą muzyki podejścia do życia a zmienia-
niem przez życie podejścia do muzyki. Kiedy zapytałem Boba, o kim chciałby 
opowiedzieć w filmie, gdyby to on go realizował, podał nazwisko Jona Rose’a, 
o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. John Luther Adams pojawił się w ra-
mach tego projektu w ostatniej chwili, kiedy jeden z przyjaciół przysłał mi 
artykuł o jego twórczości. Od razu wiedziałem, że będzie idealnym uzupełnie-
niem tej układanki. 
Kronos Quartet miał się według początkowego pomysłu pojawić w filmie tylko 
przy okazji scen dotyczących utworu Boba, wykonywanego przez ten zespół. 
All the Rage to kompozycja powstała za sprawą transkrypcji dźwięków zare-
jestrowanych podczas manifestacji gejowskich aktywistów w San Francisco. 
Ale podczas rozmowy na ten temat muzycy Kronos Quartet wspomnieli, że 
zamówili u Jona Rose’a kwartet smyczkowy na druty kolczaste, który mie-

li premierowo zagrać w budynku opery w Sydney. 
Wiedziałem, że muszę tam być i to nakręcić, więc tak 
właśnie zrobiłem. Tym samym okazało się, że Kro-
nos Quartet odegrał w filmie znacznie większą rolę, 
niż początkowo planowałem: jako zespół, który miał 
kluczowe znaczenie dla dwóch bohaterów. Trudno 
byłoby wyobrazić sobie wcześniej tak korzystny zbieg 
okoliczności. 
Oczywiście, że było mnóstwo innych muzyków, 
z którymi przeprowadziłem wywiady, ale nie zmieś-
ciły się one ostatecznie w filmie. Nawet mimo tego, 
że były tak samo interesujące jak te, które się w nim 
znalazły. Lista nazwisk jest bardzo długa, ale powinie-
nem wymienić przynajmniej kilka z nich: Nels Cline, 
Pauline Oliveros, Zeena Parkins, Ikue Mori, Norton 
Wisdom, DJ Olive, Z’EV, Elliott Sharp, Okkyung Lee, 
Raz Mesinai, Shelley Hirsch, Derek Bailey, Anthony 
Coleman, Leroy Jenkins, Marilyn Crispell, William 
Winant, John Oswald, Miguel Frasconi, David Cope 
i mnóstwo innych. Próbowałem porozmawiać także 
z muzykami, do których ostatecznie nie udało mi się 
dotrzeć. Chodzi m.in. o takich artystów jak: Jim O’ 
Rourke, Yasunao Tone, Frances-Marie Uitti, Wadada Leo Smith, Olaf Rupp, 
Annie Gosfield, Anthony Braxton, Mike Patton i inni. Materiały, które nie 
zmieściły się w filmie, zaczynam powoli udostępniać na swojej stronie inter-
netowej.

Gdyby ten film robił Werner Herzog, z pewnością ośmieszyłby swoich bohate-

rów. Co zresztą nie byłoby wcale bardzo trudne. Jaki miałeś pomysł, żeby poka-

zać ich jako kreatywnych artystów, a nie dziwaków, grających na płotach albo 

opowiadających o nietypowych zwyczajach karaluchów?

Myślę, że jedną z najważniejszych funkcji artysty jest wskazywanie ludziom ta-
kich spraw, na które w najlepszym razie sami nie zwróciliby uwagi, a w najgor-
szym – po prostu je wyśmiali. Każdy z nich z pewnością tak właśnie podziałał 
na mnie: zmienił moje postrzeganie rzeczywistości i uwrażliwił na wiele spraw 
w moim otoczeniu. I właśnie na to chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, 
portretując ich na potrzeby filmu. Poza tym, jednym z moich ważnych zamie-
rzeń była zmiana stereotypowego spojrzenia na ich pracę: czułem wyraźnie, 
że to, co robią, często jest marginalizowane poprzez wtłoczenie do szufladek 
z nic nieznaczącymi określeniami takimi jak: awangardowe, eksperymentalne 
czy po prostu dziwne. Takie traktowanie sprawia, że większość potencjalnej 
publiczności z miejsca odrzuca ich twórczość. Jestem święcie przekonany, 
że jest dokładnie odwrotnie: to artyści, którzy powinni być postrzegani jako 
twórcy na tyle wrażliwi, by potrafili stosować zupełnie nowe sposoby tworze-
nia dźwięku, by tworzyli nową gramatykę, nowy język muzyki. Język, dzięki 
któremu da się powiedzieć dużo więcej. Według mnie to z ich strony wielkie 
poświęcenie, a nie ucieczka.
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Mam jednocześnie nadzieję, że widzowie będą potrafili odnaleźć wiele hu-
moru w pracach moich bohaterów, bo przecież pomysł, żeby grać zwykłym 
smyczkiem na drucie kolczastym, jest bardzo zabawny, podobnie jak ten, żeby 
z karaluchów zrobić muzyków. Chciałem wywołać śmiech, ale śmiech rozu-
miany tyko jako mechanizm, dzięki któremu uda się inaczej spojrzeć na to, 
co jest jego powodem. Byłoby znakomicie, gdyby widzowie przez śmiech do-
chodzili do zainteresowania tym, z czego się śmieją, a na końcu – do zachwytu 
nad tym. Jeden ze słynnych specjalistów od badań nad działaniem ludzkiego 
mózgu, Gary Lynch, po obejrzeniu filmu powiedział, że twórczość moich bo-
haterów zwraca uwagę na głębokie, przedrozumowe kwestie, których zwykle 
się nie zauważa. Że nie są oni dziwakami, ale artystami zajmującymi się czymś, 
czym większość z nas nie potrafi się zająć.

Która z części filmu była najbardziej wymagająca i kłopotliwa w realizacji? Ta 

realizowana na Alasce? Ta powstała w Australii? Czy może jeszcze jakaś inna?

Rzeczywiście, zdjęcia na Alasce i w Australii były największym wyzwaniem. 
Pierwszy raz na Alaskę wybrałem się w styczniu, więc pracowałem na zabój-
czym mrozie, otoczony lodową mgłą, która unosiła się w powietrzu. W prak-
tyce wyglądało to tak, że musiałem owinąć kamerę kocami i swetrami. Na do-
datek między warstwy materiału wkładałem rozgrzewające pakiety, których 
zwykle używają alpiniści. A mimo wszystko było tak zimno, że kamera albo 
mikrofon przestawały działać w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Na do-
datek całkiem zamarzł mi statyw, więc nie miałem szansy zmienić wysokości, 
na której ustawiona była kamera. Ta pogoda sprawiła, że już samo dotarcie 
do domu Johna Luthera Adamsa było trudne. Muzyk mieszka w górach na 
przedmieściu miasta Fairbanks. Najpierw chciałem dotrzeć tam samochodem, 
wynajętym na lotnisku. Szybko okazało się jednak, że przedstawiciele wszyst-
kich czterech firm, które miały tam biura, siedzą w nich tylko po to, żeby mi 
powiedzieć, że nie mogą pożyczyć mi żadnego samochodu. Wszystkie były 
zepsute, bo zamarzły im silniki, albo były uszkodzone z powodu wypadków 
na oblodzonych drogach. Wziąłem więc taksówkę, ale po drodze na miejsce, 
prowadzącej stromo pod górę, auto straciło przyczepność i zaczęło zsuwać się 
w dół. Taksówkarz krzyknął, żebym łapał swój sprzęt filmowy i wyskakiwał. 

Tak właśnie zrobiłem. Stałem tam i patrzy-
łem przerażony, jak samochód coraz szybciej 
mknie w dół. Na szczęście wbił się w zaspę, 
która go zatrzymała. Ale taksówkarz stwier-
dził, że kolejne próby dotarcia do celu będą 
zbyt niebezpieczne dla nas obu, nie miałem 
więc wyjścia: resztę drogi musiałem pokonać 
na piechotę, z całym sprzętem na plecach. To 
było iście magiczne przywitanie z Alaską.
Z drugiej strony Australia to natomiast miej-
sce, gdzie dosłownie wszystko jest piekielnie 
daleko, na dodatek co chwila coś chce cię za-
bić. Współpracująca z Jonem Rosem podczas 
jego koncertów na płotach Hollis Taylor ujęła 

to kiedyś doskonale, mówiąc: „Przyroda w Ameryce jest świetnym dowodem 
na istnienie Boga, w Australii jest raczej świadectwem jego nieobecności”. 
Większość tamtejszych sekwencji powstawała w najdalszych zakątkach cen-
tralnej Australii, gdzie żyją co najmniej cztery gatunki najbardziej jadowitych 
węży świata. Na dodatek przeżyliśmy jeden z najbardziej rozległych i gwałtow-
nych pożarów buszu w ostatnich latach, który pochłonął wiele istnień i mnó-
stwo domów. Jon i Hollis mieli przygodę z powodzią, atakowały ich krokodyle 
i gigantyczne gryzące muchy, które zawsze próbują dostać się do oczu. Z dzi-
siejszej perspektywy mogę jednak śmiało powiedzieć, że podróżowanie przez 
ten rok po całym świecie i doświadczanie atrakcji, które oferują najróżniejsze 
jego zakątki, było wspaniałym przeżyciem.

Część filmu, która powstawała na Alasce, jest zdecydowanie bardziej wyciszo-

na, spokojna i kontemplacyjna w porównaniu z całą resztą filmu. Początkowo 

zdaje się nie pasować do pozostałych części, ale koniec końców okazuje się, że 

znakomicie je uzupełnia. Czy taki miałeś zamysł od samego początku?

Strasznie się cieszę, że tak to odebrałeś. Dokładnie o to chodziło: chciałem, 
żeby publiczność zaczynała oglądać ten film z poczuciem, że dotyczy on wielu s
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spraw, które nie łączą się za bardzo ze sobą, a potem 
coraz bardziej nabierała przekonania, że są one jed-
nak ściśle ze sobą powiązane na bardzo głębokim po-
ziomie. Producent David G. Marks powiedział kiedyś 
coś bardzo ważnego: że ten film ma strukturę spiral-
ną: zaczyna się od narysowania linii, które zdają się 
nie stykać ze sobą, ale z czasem zbliżają się do siebie 
coraz bardziej, by wreszcie osiągnąć punkt, w którym 
splatają się w bardzo mocny węzeł. Co więcej – roz-
mawiając z widzami, nie spotkałem się dotąd ze zgod-
ną opinią dotyczącą tego, które części najlepiej do sie-
bie pasują. To działa w ten sposób, że każdy odbiorca 
musi samodzielnie skompletować te puzzle, dodając 
do tego swoje własne życiowe doświadczenie.

Sam jesteś muzykiem. Jaki to miało wpływ na powsta-

wanie filmu?

To raczej powstawanie filmu miało wpływ na moje 
bycie muzykiem. Bo kiedy poświęcałem czas na pracę 
za kamerą, nie miałem już szansy na granie czy pisa-
nie muzyki. W tym sensie film mocno spowolnił mój 
rozwój jako muzyka. Ale z drugiej strony – spędzanie 
czasu z tak dużą liczbą bardzo oryginalnych i krea-
tywnych artystów w bardzo mocny sposób wpłynęło 
na moje rozumienie tego, czym jest i czym może być 
muzyka. A więc w dłuższej perspektywie odłożenie in-
strumentu na bok, żeby poznać tych wszystkich twór-
ców i móc się inspirować ich pomysłami, może być 
dla mnie, jako dla muzyka, dużo bardziej korzystne. 

Jakie były pierwsze reakcje na twój film?

Po pierwszym oficjalnym pokazie, na Angel City Jazz 
Festival w Los Angeles w październiku 2010 roku, 
widzowie zgotowali nam owację na stojąco. Potem 
obraz zdobył nagrodę dla najlepszego eseju filmowe-
go na festiwalu filmów o sztuce w Toronto. To była dla 
mnie prawdziwa ulga: wcześniej pokazywałem film 
tylko na kilku zamkniętych pokazach i publiczność 
była raczej niezadowolona. Po pierwsze widzowie 
mieli trudności z tym, żeby dźwięki pojawiające się 
w filmie w ogóle uznać za muzykę. Po drugie – byli 
mocno zdezorientowani ze względu na niespodzie-
waną i nieprzewidywalną strukturę filmu. Nietypo-
wy sposób prezentacji tematu sprawił, że większość 
widzów wychodziła z założenia, że w ogóle nie wie-
działem, co tak naprawdę chciałem powiedzieć. Tym 
bardziej, że był to mój pierwszy film i nie miałem 

za grosz doświadczenia. Bardzo się martwiłem, że film nie zdołał przekazać 
tego, o co mi chodziło, mimo że od samego początku byłem bardzo pewien, 
co chciałem w nim zawrzeć. Pocieszało mnie tylko jedno – po kilku minutach 
krytykowania samego filmu wszyscy widzowie testowych pokazów zaczynali 
raczej rozmawiać o tym, jak sami odpowiedzieliby na pytania, które się w nim 
pojawiają, opowiadać o swoich własnych doświadczeniach. I nikt nie mówił 
o filmie samym w sobie. Wiedziałem więc już wtedy, że udało mi się osiągnąć 
chociaż jeden z zamierzonych celów: widzowie po projekcji zaczynali myśleć 
o swoim życiu. A to przecież jeden z głównych tematów tego obrazu – pytanie 
o to, w jakim stopniu sztuka może zmienić sposób, w jaki komunikujemy się 
z innymi ludźmi i w jaki reagujemy na otoczenie, w którym się znajdujemy. Te 
rozmowy były więc dla mnie o wiele ważniejsze niż ewentualne poklepywanie 
po plecach i stwierdzenia: tak, to ciekawy film. Po pokazach w Los Angeles 
i Toronto dotarło do mnie coś jeszcze: film powoduje, że ludzie zadają sobie 
pytania, o których wcześniej nawet nie pomyśleli. To dało mi pewność, że jest 
on zrozumiały i znajdzie się publiczność, która będzie chciała go zrozumieć. 

sTeve eLKins

(ur. 1979) – ukończył produkcję filmową na Uniwersytecie Chapmana w Kalifornii. Prywatny detektyw, 

gondolier, pisarz, muzyk i kompozytor. Wystawiał swoje fotografie w wielu galeriach na całym świecie. 

Album The Grammar of Fire relacjonujący sytuację, kiedy został poproszony o stanięcie na czele zamie-

szek w slumsach Bombaju, opublikowało wspólnie wydawnictwo Warner Brothers i Ad Astra Books. 

Elkins poświęcił większość pierwszej dekady XXI wieku na przeprowadzanie wywiadów i zbieranie ma-

teriałów na temat twórczości awangardowych muzyków, które złożyły się na jego debiutancki film The 

Reach Resonance. Kolejny dokument Elkinsa jest w fazie przygotowań i na razie wiadomo, że będzie 

realizowany w Szwajcarskim Ośrodku Naukowym CERN, gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów.

www.steveelkins.net
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DZIAŁANIA LEŚNE

NIEZŁA 

FRIKO
WNIA

Wcześniej jak opowiadałam swoim znajomym o tych insta-
lacjach, to często mówili „no niezła frikownia”. A tym, którzy 
zwyczajnie przychodzą i spacerują po lesie w Powsinie, po 
prostu się to podobało – z Izą Rutkowską, twórczynią Fun-
dacji Form i Kształtów, autorką projektu Grzybobranie, 
o projektowaniu dla przestrzeni leśnej rozmawia Bogna 
Świątkowska Ania Iwaniuk: Muchomory i huby, www.szaza.pl



168 notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia 169notes 71 / 10–11.2011 / czytelnia

Ile jest tych grzybów właściwie?

Grzybów jest 6 rodzajów...

Dobrze, a teraz powiedz mi, jak ci to wszystko przyszło do głowy?

Kiedyś moi znajomi nie chcieli wybrać się ze mną na prawdziwe grzybobra-
nie. Pojechałam sama i wtedy przyszło mi do głowy, że w sumie byłoby faj-
nie, gdyby te grzyby były tekturowe, wyobraziłam sobie możliwe instalacje. 
Potem, kiedy poznawałam projektantów, których później zaprosiłam do Grzy-
bobrania, to wiedząc, jakie kto ma zainteresowania, od razu myślałam, kto co 
mógłby zaprojektować. Uświadomiłam sobie, że poznałam bardzo wielu ludzi, 
którzy wykonują swoje instalacje w nietypowy sposób. Każdy robi co innego, 
ale świetnie się dogadujemy, bo łączy nas podobne poczucie humoru. Zależało 
mi na tym, żeby zebrać wszystkich we wspólnym projekcie. Do Grzybobrania 
powstały rzeczy, po których od razu widać, że ich autorzy znają się na projek-
towaniu, ale jednocześnie dają dużo radości oglądającemu. Ania Iwaniuk na 
przykład zrobiła na szydełku siedziska muchomory, jemioły i świecące huby. 
Patryk Zakrocki dorobił im dźwięk. Mirella von Chrupek zrobiła mrowisko, 
Dominik Cymer – ogromną pajęczynę, Ivo Nikic – umywalkę z wikliny, a Fon-
tarte – galerię dla mrówek. W sumie powstało ponad kilkadziesiąt projektów.

Ale wróćmy do źródeł pomysłu na działania leśne. Pojechałaś więc sama do tego 

lasu i było ci smutno. I co? Za mało ci było tego lasu? Za mało drzew, mchu, krza-

ków, pustych butelek, plastikowych toreb i puszek?

No nie, jak pojechałam sama, to chodziłam sobie i przyszło mi do głowy, że było-
by fajnie, gdyby Robert Czajka zrobił kartonowe grzyby. A potem, jakiś miesiąc 
później, pojechałam do takiej słynnej grzybowej wioski w Borach Tucholskich 
Krzywogoniec, w której nawet drogowskazy są w kształcie grzybów. Pojechałam 
tam w zorganizowanej grupie z prawdziwym grzyboznawcą, panem Tadeuszem 
z Krakowa. Chodziliśmy, szukaliśmy różnych grzybów i potem składaliśmy je na 
jednym stole, a on nam mówił, które są jadalne, a które nie.
Jak chodziłam po lesie, to widziałam dużo ciekawych grzybów, ale ich nie zbie-
rałam, bo miałam paranoję, że są trujące. A potem okazało się, że one były ja-
dalne. Tak więc nie zbierałam wtedy grzybów, ale zrobiłam bardzo dużo zdjęć 
rzeczy, które można w lesie znaleźć: jakieś buty omszone, jakieś reklamówki 
ciekawe, śmietnik, i pomyślałam sobie, że poza grzybami jest w lesie dużo faj-
nych rzeczy, które pojawiły się w nim po ingerencji człowieka. Wtedy też za-
częłam sobie wyobrażać: a co by było, gdyby tu w lesie nagle stało coś, a tu coś. 
I co to mogłoby być. Jak w końcu udało się dostać na ten projekt dofinanso-
wanie, a dwa lata się starałam, to pomyślałam, że super będzie zaprosić do nie-
go tych ludzi, których sobie przez ten czas zbierałam, notowałam w notesiku. 
Okazało się, że wiele z nich robi scenografię, rzeczy, które są tłem, dodatkiem 
do czegoś. Zależało mi, żeby w Grzybobraniu wszystkie obiekty nawiązywały 
do rzeczy naturalnych, ale żeby naturalne nie były. I one w lesie, z daleka cię 
mylą, dopiero z bliska widzisz, że zmieniają trochę znaczenie tego lasu.
Kiedy robiliśmy sesję fotograficzną w Powsinie, to okazało się – o czym też my-
ślałam – że nie jest to jedynie działanie dla projektantów, żeby cieszyli się tym, 
co w lesie zrobili, ale ważne jest, żeby to spojrzenie projektantów, mających 

taką fajną wyobraźnię, pokazać ludziom, którzy sobie po parku w Powsinie 
spacerują, że będzie to dla nich fajne, bo nagle zobaczą sarnę z pleksy, wyska-
kującą zza drzewa.
Okazało się, że reakcje były niesamowite. Wszyscy tak się wkręcili w zbiera-
nie grzybów, że nie nadążałyśmy ich rozstawiać. Najbardziej podobało mi się, 
jak grupki nieznajomych udzielały sobie wskazówek, jak dotrzeć do kupy albo 
pajęczyny. Wcześniej jak opowiadałam swoim znajomym o tych instalacjach, 
to często mówili „no niezła frikownia”. A tym, którzy zwyczajnie przychodzą 
i spacerują po lesie w Powsinie, po prostu się to podobało.

Ale czy zabranie takich obiektów do lasu coś w tym lesie zmienia? Czy on jest 

fajniejszy, atrakcyjniejszy? Co daje ten dysonans między nimi a naturą? Czy 

drzewa wydają się jeszcze bardziej naturalne i powykręcane, czy niestarannie 

zaprojektowane?

Chciałam, żeby te zaprojektowane rzeczy trzymały poziom, żeby nie były prze-
gięciem, bo na przykład mamy tu kupę z muchami. A jeśli chodzi o las, to zale-
żało mi na tym, żeby ci ludzie, którzy tam normalnie przychodzą, zobaczyli las, 
tak jak my go widzimy, żeby on był taki bajkowy. Jeśli chodzi o naturę i inge-
rencję, to oczywiście mogliśmy zrealizować Grzybobranie w dzikim lesie, ale to 
byłoby bez sensu. Ten projekt był dostosowany do tej pół leśnej, pół parkowej 
przestrzeni Powsina. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy ja się nie boję, że wiewiórki 
się obrażą, że to będzie przeszkadzać zwierzętom, że wchodzimy w naturę in-
wazyjnie. Wydaje mi się, że to jest zrobione delikatnie i na śmiesznie.

Projektowanie trójwymiarowe świetnie ci wychodzi – pokazujesz faktyczne 

możliwości takiego widzenia, proponując, tak jak to było we wszystkich projek-

Robert Czajka: Grzyby, www.papierowemiasto.pl
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Iza Rutkowska: Pień drzewa i piła ręczna, www.formyiksztalty.pl
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tach Fundacji Form i Kształtów, obiekty estetycznie pociągające, dobrze pomy-

ślane, starannie wykonane. Co sobie wyobrażasz, projektując te obiekty?

Do Grzybobrania każdy z nas projektował tak, żeby wszystkie obiekty jak 
najbardziej przypominały rzeczywiste. Na przykład w obiekcie Pień drzewa 
i piła ręczna struktura pociętego kartonu przypomina korę drzewa. To nie jest 

przedmiot użytkowy. No może mogłabym prze-
robić go na siedziska. Wszystkie obiekty są zaczy-
nem mebla, ale nie pełnią funkcji użytkowej.
Część z nich można przenieść do galerii, ale do-
piero po pewnych modyfikacjach, bo one są przy-
gotowane do konkretnego miejsca. Ważki, chmu-
ra, krople, sarna – one są do lasu.
Dyrekcja parku w Powsinie jest bardzo otwarta na 
projekt, bardzo się cieszyli z Grzybobrania i pan 
Marcin Osuch chodził ze mną po lesie i wybierał 
miejsca, w których te instalacje prezentowałyby 
się najlepiej, prześwity słońca.

A nie pytali, po co właściwie robić takie rzeczy?

To są działania bardzo efemeryczne, poszerzają-
ce wyobraźnię. Ich celem jest, żeby i projektanci, 
i ci, którzy przypadkowo znajdą się w parku, mieli 
z tego przyjemność. Każdy wyciągnie z tego dzia-
łania co innego. Projektantom dało to możliwość 
pokazania swoich projektów w rzeczywistości. 
Druga grupa to ci, którzy interesują się tym, co 
się dzieje w kulturze, i chcieli uczestniczyć w tej 
zabawie. A trzecia grupa to ta, na której najbar-
dziej mi zależy – przypadkowi odbiorcy.
A na przykład chmura jest sporo warta i trochę się 
bałam, że przyjdzie ktoś, kto będzie chciał sobie 
poodcinać deszcz. To byłaby katastrofa.

Poodcinać deszcz? Brzmi nieźle. Czy to jest jakaś 

tendencja u projektantów na świecie? Zajmują 

się powtarzaniem natury w 3d?

Na świecie jest sporo ludzi, którzy robią super 
rzeczy. „Cut Magazine” (www.cut-magazine.
com), czasopismo wydawane w Monachium, 
prezentuje projektantów posługujących się tymi 
narzędziami.

Czy wy sami robicie te obiekty, czy tylko projektu-

jecie? Artyści dzisiaj coraz częściej są oderwani od 

swoich prac – nie robią ich, ale jedynie projektują, 

a robią je naprawdę inne osoby, często nie wymie-

nione z imienia i nazwiska.

Tak, a u nas inaczej. Większość rzeczy, które powstały, każdy zrobił ręcznie. 
Mirella strasznie dużo czasu spędziła nad swoim mrowiskiem, bo 270 mró-
wek przygotowała ręcznie. A Kolorowe gałęzie, jedna z prac konkurowych, jest 
pozornie bardzo prosta – kolorowane gałęzie leżą porozrzucane w lesie. Ale 
Marcin Foryś malował je ręcznie z dziećmi. Oczywiście niektórych rzeczy nie 

Nina Braun: Chmura, www.ninabraun.net
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da się zrobić własnoręcznie – 5000 grzybów kartonowych na przykład, które 
zaprojektował Robert Czajka, wydrukował drukarz, ale Robert sam sprawdzał, 
jak te grzyby będą się prezentować.

Ile jest właściwie tych wszystkich obiektów?

5000 grzybów,
270 mrówek niosących obiekty na grzbietach,
1 mech o wymiarach 2 x 3 m i 300 kropel rosy,
1 lodówka o wymiarach 20 x 30 cm,
100 ważek,
2 kałuże,
3 głazy,
30 obiektów w Galerii dla mrówek,
2 dziki,
1 pajęczyna o średnicy 6 m, z 8 muchami i 1 pająkiem krzyżakiem,
1 kupa o wysokości 50 cm z 5 muchami,
1 stolik z 2 krzesłami, 16 ciastkami na paterze,
1 chmura z deszczem,
40 liści o wymiarach 50 x 30 cm,
3 muchomory, 3 huby i 1 jemioła,
1 umywalka z wikliny,
30 liści klonu wykonanych z filcu,
300 kolorowych gałęzi,
120 papierowych kani,
2 pnie drzewa i 1 piła ręczna wykonane z papieru.
Bardzo mi się podoba kontakt z ludźmi podczas załatwiania pozwoleń. Na 
przykład pani z ubezpieczenia pytała mnie, czy ważki, kałuże i głazy ubezpie-
czamy razem.

Wiedziałaś, kogo chcesz zaprosić i jakiego rodzaju prace mają się pojawić. Po-

stanowiłaś jednak jeszcze zorganizować konkurs, dlaczego? Przecież miałaś 

strasznie mało czasu.

Ja strasznie nie lubię klikowości i takiego dobierania ludzi do wystawy we-
dług klucza znajomych. Byłam pewna, że są ludzie, których jeszcze nie znam 
i których pomysłów nawet się nie domyślam. Nie chciałam, żeby to był her-
metyczny projekt. Ogłaszaliśmy konkurs w sierpniu, w sezonie ogórkowym, 
a przyszło ponad 70 prac. W regulaminie bardzo szeroko określaliśmy ramy 
projektu, żeby zachować wolność twórczą. No i same obrady były czymś kos-
micznym – siedziało profesjonalne jury (Łukasz Drgas, Tomek Rygalik, Lidia 
Pańków) i czytaliśmy odpowiedzi na obowiązkowe pytanie: „Z czym ci się 
kojarzy las?” Ludzie pisali takie rzeczy! To było naprawdę super. Wybraliśmy 
ostatecznie cztery projekty.

Ale do lasu przyjdzie po jesieni zima i co będzie dalej?

Na jakiś czas część tych rzeczy na pewno może tam zostać. Na przykład kolo-
rowane gałęzie.

A może pod wpływem twojego pomysłu powstanie odwrotny ruch, może ludzie 

zaczną do lasu przynosić zrobione przez siebie obiekty?

No nie wiem. Sam temat Grzybobrania jest efemeryczny. Gdyby te obiekty mia-
ły tam zostać na stałe, musiałyby być trwałe, zaprojektowane pod tym kątem. 
Trwałe, więc nie mogłyby być robione chałupniczymi metodami, jak myśmy to 
robili. Muszę to jeszcze przemyśleć.

iza ruTKowsKa

z wykształcenia kulturoznawczyni (studiowała również dziennikarstwo, PR i projektowanie ubioru, po-

siada dyplom młodego rolnika). Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi. W 2008 roku 

założyła Fundację Form i Kształtów, którą opisuje tak: „Nadajemy nowe formy i kształty rzeczywistości. 

Zmieniamy przestrzenie w miejsca interakcji ze sztuką. Interesują nas lokalne mity i narracje. Analizuje-

my obsesje codzienności oraz promujemy ich twórczy potencjał. Szukamy muzyki w dźwiękach z kuch-

ni. Tworzymy platformy wymiany pomysłów między twórcami kultury i jej obserwatorami. Mobilizuje-

my do dialogu architektów, ogrodników, filozofów, muzyków, grafików, rolników, kucharzy oraz fizyków 

i z wymiany ich doświadczeń produkujemy interdyscyplinarne projekty”. Z Fundacją Form i Kształtów 

zrealizowała klika świetnych projektów: Plac Zabawiciela, Teren Budowy, Eugeniusz i Grzybobranie.

formyiksztalty.pl
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gdzie bYwa noTes
BERLIN: Collectiva, Brunnenstraße 152, ; Instytut Polski w Berlinie, Burgstraße 27; Żak / Branicka, Lindenstraße 
35; BIAŁYSTOK: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2; Klub Metro, ul. Białówny 9A; BIELSKO BIAŁA: Galeria Bielska 
BWA, ul. 3 Maja 11; BYDGOSZCZ: Galeria BWA, ul. Gdańska 20; Klub Mózg, ul. Gdańska 10; Akademia Przestrzeń 
Kulturalna, ul. Gabary 2; BYDGOSZCZ: Zespół Szkół Plastycznych, ul Konarskiego 2; KlubTabu, ul. Zbożowy Rynek 
6; BYTOM: Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27; Galeria Kronika, Rynek 26; CIESZYN: Zamek Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc; Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, ul.Bielska 66; Galeria Szara, ul. Srebrna 1; ELBLĄG: Centrum 
Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6; GDAŃSK: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1; Galeria Gablotka, 
ul. Doki 1, Stocznia Gdańska, Budynek Dyrekcji, II pietro; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska; 
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12; GDYNIA: Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; 
Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, ul. Armii Krajowej 24; GLIWICE: Centrum Organizacji Kulturalnych ul. Studzienna 
6; GORZÓW WIELKOPOLSKI: MCK Magnat, ul. Drzymały 26; Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73; GRĘBODZIN: 
Fundacja Świątynia Sztuki ul. Szkolna 31; GRUDZIĄDZ: Centrum Kultury Teatr ul. Marszalka Focha 19; JELENIA 
GÓRA: Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1; KATOWICE: Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 
1; Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9; Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Al. Korfantego 6; ASP Katowice, 
Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby, ul Dąbrówki 9; Centrum Kultury Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2; KATO.
BAR ul. Mariacka 13; Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ul. Rolna 43; KIELCE: Galeria Winda, 
pl. Moniuszki 2b; KONIN: Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; KONSTANCIN-JEZIORNA: Galeria f150 
ul. Ścienna 150, Bielawa; KOSTRZYN NAD ODRĄ: Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34; KOSZALIN: 
HOLO::Studio, ul. Franciszkańska 24; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A; Pracownia Projektowa MJM, ul. 
Artylerzystów 6c; KRAKÓW: ArtPol, Zacisze 14; Barwoteka ul. Gertrudy 19; Bomba, Plac Szczepanski 2/1; Drukarnia 
Kolory, ul. Starowiślna 51; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3; Galeria ZPAF i S-ka, ul. św. Tomasza 24; Galeria 
Camelot & księgarnia fotograficzna f5, ul. Józefitów 16; Galeria MOHO, ul. Berka Joselewicza 21c; Galeria Pauza, ul. 
Floriańska 18/5, II piętro; Goldex Poldex ul. Józefińska 21/12; Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53; Kawiarnia 
Les Couleurs, ul. Estery 10; Korporacja Ha!Art, w Bunkrze Sztuki na piętrze, Pl. Szczepański 3A; Małopolski Instytut 
Kultury, Karmelicka 27; Miejsce, ul. Miodowa 21 (wejście od Estery 1); MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. 
Lipowa 4; Policealne Studium Plastyczne Anima Art, ul. Zamoyskiego 29/8; Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25; 
Wydział Form Przemysłowych ASP, ul. Smoleńsk 9; LESZNO: 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

WYSTAWA

WYKŁADY

DYSKUSJE

PUBLIKACJA

Żeby wiedzieć
czym będzie 
architektura 
przyszłości,
musimy najpierw 
dowiedzieć się
czym ma być 
społeczeństwo 
przyszłości
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Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Projekt fi nansowany jest dzięki dotacji od m. st. Warszawy

www.synchronicity.pl
www.funbec.eu

BĘC
sklep wielobranżowy

łomo aparaty, książki, dizajn

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