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ORIENTUJ SIĘ! 
11 – 80

ZMIANA
ARCHITEKTURA ŚWIADOMOŚCI.  
SŁOWNIK NOWEGO PROGRESYWIZMU
Kończący się właśnie rok był rokiem 
oddolnej polityki zmobilizowanych kryzysem 
społeczeństw. Uważni obserwatorzy już 
wiedzą, że tego samego można oczekiwać  
po roku przyszłym. Od zawsze jedną  
z najistotniejszych zmian we wszelkich 
rewolucjach była zmiana języka. Pojawiają 
się nowe pojęcia, a stare zmieniają swoje 
znaczenie. Podstawowe z nich opisuje Joanna 
Kusiak (wprost z Nowego Jorku)
82 – 95

POSTAWY RADYKALNE
EKONOMIA, SZTUKA I PROCA
Odczuwam wielką przyjemność z robienia 
rzeczy w glinie, ale nie uważam tego za dzia-
łalność pożyteczną. A założenie partii po-
litycznej uważam za działalność sensowną, 
potrzebną, choć nie sprawiałoby mi to przy-
jemności. Mam dylemat moralny związany  
z produkowaniem sztuki. Artyści wpływają na 
rzeczywistość, ale w skali mikro. A tu chodzi 
o skalę makro – z Tomkiem Saciłowskim, eko-
nomistą, artystą, rozmawia Paulina Jeziorek
96 – 107

PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU 
Projektowanie graficzne to nie jest język, który 
da się zgramatyzować, rozpisać na funkcje, 
przeanalizować i przetłumaczyć. Jest to zestaw 
chwytów, wypowiedzi, idiomów, grepsów, 
które składają się na rozległe pole wizualne  
– z Piotrem Rypsonem, autorem książki  
Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–
1949, o fascynujących i trudnych narodzinach 
polskiego języka komunikacji wizualnej 
rozmawia Bogna Świątkowska
108 – 123

POSTAWY
STAWIANIE MIKROSKOPIJNYCH LITER NIE 
JEST CZYNNOŚCIĄ NIEWINNĄ
Walser miał doskonałą świadomość zagrożeń, 
których źródłem był mieszczański porządek 
świata. Z jednej strony chciał, by ten świat 
został rozbity, z drugiej natomiast nie potrafił 
wykonać rewolucyjnego gestu. Postanowił 
zatem ujawnić demoniczność mieszczańskiej 
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rzeczywistości. Uczynił ze swego życia  
i ze swych tekstów laboratorium, w którym 
prowadził eksperymenty z formami życia  
– o mikrogramach Roberta Walsera  
z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem 
Festiwalu Conradowskiego, na który już po 
raz trzeci do Krakowa zjeżdżają setki pisarzy  
z całego świata, rozmawia Bogna Świątkowska
124 – 131

POSTAWY TWÓRCZE
WEWNĘTRZNY MOTOR POSTĘPOWANIA
Jest jednym z najbardziej uznanych na świecie 
artystów polskich. Od 1989 r. przebywa 
za granicą. To, co osiągnął, zawdzięcza 
niełatwym wyborom, ciężkiej pracy i sile 
swojej twórczości. Z Adamem Adachem 
rozmawia Bogna Świątkowska
132 – 147

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
SIŁA RESZTKI
O potencjale zawartym w pozornie 
bezproduktywnych stanach rozczarowania  
i nudy, o zaletach bycia autoironicznym,  
a także o trupach, modernizmie  
i psychoanalizie miasta z Kamą Sokolnicką 
rozmawia Magda Roszkowska
148 – 159

PRAKTYKI PERFORMATYWNE
CAŁY CZAS NA DZIKO
Improwizacja musi się nie udawać.  
Jesteśmy w sytuacji ciągłego kryzysu, z którego 
próbujemy się uratować. Z drugiej strony 
ludzie wiedzą, że improwizujemy, dlatego  
dają nam bardzo duży kredyt zaufania  
– z Magdą Staroszczyk i Michałem Sufinem  
z Teatru Improwizowanego Klancyk! o genezie 
improwizacji i korzyściach z niej płynących 
rozmawia Arek Gruszczyński
160 – 169

POSTAWY ARTYSTYCZNE
MUZYKA, KTÓRA NIESIE BUNT
Ludziom zabrano muzykę, która niesie 
przesłanie związane z buntem. To przesłanie 
zostało w pewnym momencie zawłaszczone 
przez popkulturę – ze Szczepanem Kopytem, 
poetą i muzykiem, rozmawia Arek 
Gruszczyński
170 – 175

GDZIE BYWA NOTES
176



notes 72 / 11–12.2011 / orientuj się2 notes 72 / 11–12.2011 / orientuj się 3

7.11 pon

14.11 pon

21.11 pon

8.11 wt

15.11 wt

22.11 wt

9.11 śr

16.11 śr

23.11 śr

10.11 czw

17.11 czw

24.11 czw

11.11 pt

18.11 pt

25.11 pt

12.11 sob

19.11 sob

26.11 sob

13.11 nd

20.11 nd

27.11 nd27.11 nd

na.6.tygodni.

WYDAWCA

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

ADRES REDAKCJI

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

TEKSTY

Arek Gruszczyński, Paulina Jeziorek, 
Joanna Kusiak, Magda Roszkowska,
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 publikacje@funbec.eu

DRUK

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

Notes.na.6.tygodni został wydany dzięki
dofi nansowaniu 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, 
Ula Gawlik (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 WojewoÅLdzki

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

28.11 pon

5.12 pon

12.12 pon

29.11 wt

6.12 wt

13.12 wt

30.11 śr

7.12 śr

14.12 śr

1.12 czw

8.12 czw

15.12 czw

2.12 pt

9.12 pt

16.12 pt

3.12 sob

10.12 sob

17.12 sob

4.12 nd

11.12 nd

18.12 nd



E KO N O M I A 
P O L I T YC Z NA 
S P O Ł E C Z N E J 

K R E AT Y W N O Ś C I .
P R AC A  I  WA RT O Ś Ć 

W E  WS P Ó Ł C Z E S N Y M 
K A P I TA L I Z M I E .
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Konferencja „Ekonomia polityczna społecznej kreatywności. Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie” 
organizowana jest we współprcy z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie w ramach projektu Wolnego Uniwersytetu Warszawy 
„Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego 

obiegu kultury” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury / 
www.obserwatoriumkultury.nck.pl

WŚ R Ó D  AU T O R ÓW  T E K S T ÓW  M . I N: 

LUC  B O LTA N S K I ,  N E I L  CU M M I NG S , 

D I E D R I C H  D I E D E R I C H S E N,  I SA BE L L E  G R AW, 

M AT T E O  PA S QU I N E L L I ,  JOH N  R O BE RT S ,  G I G I  R O G G E R O, 

M A RT H A  R O S L E R ,  H I T O  S T E Y E R L

PREMIERA: GRUDZIEŃ 2011
W W W.W U W-WA R S Z AWA . P L

O R G A N I Z AT O R  W U W: 

F U N DAC JA  BĘ C  Z M I A NA

WOLN Y  U N I W E R SY T E T  WA R SZ AW Y 

P R Z E D S TAW I A :



 Wydawca  Czasopismo dostępne  

w salonach empik  

i w prenumeracie  

www.autoportret.pl 

ZMYSŁY/  
PERCEPCJA
3[35]/2011

Współczesna architektura uwodzi finezją formy, gładkością, futurystycznym 

sznytem. W bezpośrednim kontakcie budynki te budzą jednak poczucie 

braku – dają imponujące przedstawienie, ale tylko dla naszych oczu. 

Tymczasem jesteśmy ciałem i ciałem doświadczamy, ciałem odmierzamy 

przestrzeń, mierzymy się ze światem. Doświadczeniu cielesnemu 

przestrzeni, a także jego interpretacji jest poświęcony nowy numer 

„Autoportretu”, w którym: 

− Juhani Pallasmaa rysuje krajobraz zmysłów; 

− Maciej Miłobędzki pisze o swoim doświadczaniu architektury; 

− Ákos Moravánszky wychodzi poza szwajcarskie pudełko i analizuje 

atmosfery w architekturze Petera Zumthora i Philippe’a Rahma; 

− John Luther Adams komunikuje się z przestrzeniami Alaski; 

− Edyta Ołdak opowiada o kolorach niewidzenia

Do „Autoportretu” dołączona jest płyta CD z utworami odnoszącymi się do 

artykułów w numerze – „Dźwiękorama” 



„Macierzyƒstwo to doÊwiadczenie Êmierci” – stwierdzi∏a Rachel Cusk, s∏ynna brytyjska
pisarka, której radykalna krytyka spo∏eczeƒstwa matek sprowokowa∏a w Polsce
debat´ dziesiàtek kobiet, teoretycznie lub praktycznie mierzàcych si´ z nieoczywistà
rolà Dobrej Matki. „Czas Kultury” przy∏àcza si´ do trwajàcej dyskusji i wraz ze swoimi
autorkami – studentkami, matkami, blogerkami, pisarkami – analizuje ró˝ne wizje
macierzyƒstwa. Jak mówi przywo∏ana w jednym z esejów Ann Dally: „Matki zawsze
by∏y, ale macierzyƒstwo zosta∏o wymyÊlone”. Nadszed∏ czas, aby si´ przekonaç, skàd
dobiega g∏os Wielkiej Matki, który kolejne pokolenia kobiet wyposa˝a w obowiàzkowà
wyprawk´ nakazów, przekonaƒ i zachowaƒ. W zaskakujàcych tekstach tego numeru
autorki pokazujà najlepsze techniki obrony przed przymusowymi atrybutami
macierzyƒstwa: poÊwi´ceniem i rozgoryczeniem. Czy Matce Polce uda si´ uciec 
z pomnika i przede wszystkim byç sobà? 

Do numeru do∏àczona zosta∏a antologia tekstów matek-blogerek „Macierzyƒstwo bez
lukru”. Piszà „o prawdziwym ˝yciu matki w XXI wieku, bez retuszu, bez lukru”.

W „Czasie Kultury” ponadto eseje: Violetty Sajkiewicz o malarstwie Neo Raucha 
i Dariusza SoÊnickiego o poezji Adama Zagajewskiego, rozmowa Joanny Turowicz 
z dokumentalistà Paw∏em Klocem oraz nowe felietony Agaty Araszkiewicz i Edwarda
Pasewicza.

Dost´pny w dobrych ksi´garniach i EMPIK-ach
Ksi´garnia wysy∏kowa: www.sklep.czaskultury.pl 

Matka bez uzdy
G∏os Wielkiej Matki
Internetowy przeglàd macierzyƒski
M´˝czyêni piszà o matkach i… p∏aczà
Od punkówy do MaMy

Artystki wizytujàce:
Bracha L. Ettinger
Anna Bedyƒska

4
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Książka powstała na zamówienie 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
z okazji Europejskiego Kongresu Kultury.

NOWOŚCI WYDAWNICTWA 
FUNDACJI BĘC ZMIANA

BADANIA WIZUALNE 
W DZIAŁANIU. 

ANTOLOGIA TEKSTÓW
Redakcja: 

Maciej Frąckowiak, 
Krzysztof Olechnikicki, 

współpraca 
Marek Krajewski

Instytut
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

SocjologiiWSPÓŁPRACA

MOBILNOŚĆ WYOBRAŹNI. 
MIĘDZYNARODOWA 
WSPÓŁPRACA KULTURALNA. 
PRZEWODNIK
Dragan Klaić

zamówienia: www.funbec.eu/sklep, sklep@funbec.eu
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WSPÓLNICY
17.11–15.01
Warszawa, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

– Chcemy przyjrzeć się relacji między 
fotografem a artystą, dynamice ich 
współpracy oraz temu, jak każda ze 
stron się w niej odnajdywała – tłuma-
czy Maria Matuszkiewicz, kuratorka 
wystawy Wspólnicy. Fotograf i artysta 
około roku 1970.
Ekspozycję tworzy dziewięć historii 
współpracy, która czasem była jedno-
razowa, czasem zaś trwała latami, ale 
zawsze w jej wyniku powstawało coś 
wspólnego. Te historie dzieją się „oko-
ło roku 1970” – a nominalnie od koń-
ca lat 50. do końca stulecia. Rok 1970 
jest umowną cezurą wyznaczającą 
przemianę, którą przechodziła wte-
dy sztuka: artyści przestawali tworzyć 
tradycyjne obiekty i skupiali się na 
pracach, które miały charakter proce-
su lub wydarzenia.  Fotografi a odgry-
wała w tych eksperymentach ważną 
rolę jako środek wyrazu i jako doku-
mentacja, a fotografowie byli nieunik-
nionymi wspólnikami artystów. Obie 
strony musiały postawić sobie pyta-
nia: W jaki sposób podążając za ideą 
innego artysty, odnajduje się własną 
twórczość? Jak dwa zamysły realizują 
się w jednej pracy?  Co to znaczy dzia-
łać w granicach wytyczonych przez in-
nego artystę?
Wystawa prezentuje najciekawszych 
artystów sztuki eksperymentalnej 
z Nowego Jorku, m.in. prace legendar-
nego artysty i reżysera Jacka Smitha, 
współpracę fotografki i reżyserki Ba-
bette Mangolte z choreografką, perfor-
merką i artystką Yvonne Rainer, dialog 
fotografa i reżysera Hollisa Framptona 
z Carlem Andre, relację dwóch przyja-
ciół i kochanków: artysty Paula Theka 
i fotografa Petera Hujara.

Jack Smith: Untitled, 1958–1962/2011, własność Jack Smith, 
dzięki uprzejmości Gladstone Gallery, New York, Brussels
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META-BIEL
8.11–8.12
Berlin, Freies Museum, 
Potsdamer Strasse 91
www.insitu.pl

Koncepcja wystawy Meta-Biel zrodzi-
ła się z refl eksji nad obecnym zrelaty-
wizowanym obrazem rzeczywistości 
i sztuki, uwięzionym w świecie zdeter-
minowanym formułą i strategią pro-
jektu, kodu, znaku, obrazu, reproduk-
cji, reklamy, kiczu, w którym jedynie 
biel zdaje się odpowiadać sama za sie-
bie – nieokreślona sformalizowaną 
zewnętrzną narracją i rynkowo-poli-
tycznym kontekstem. Nieusidlona in-
terpretacją, nowa tabula rasa jawi się 
jako potencjalne wyzwanie i wyzwo-
lenie – biały to obraz bez obrazu, choć 
jako barwa światła zawiera w sobie 
potencjał wszystkich kolorów, syno-
nim nicości aktywnej, czystej poten-
cjalności, energii i idei. Jest możliwoś-
cią tworzenia za każdym razem od 
nowa. Od niej brała początek dwudzie-
stowieczna myśl awangardowa Du-
champa i Malewicza, van Doesburga 
i Le Corbusiera, a następnie – koncep-
tualizmu, jako czystej idei i minimali-
zmu przedmiotowości.
Organizowana prze Fundację In Situ 
w ramach polskiej prezydencji wy-
stawa Meta-Biel prezentuje dzieła ar-
tystów różnych mediów (malarstwa, 
fotografi i, video, performance), któ-
rych prace, wychodząc od różnie ro-
zumianego pojęcia bieli, poruszają ta-
kie tematy jak potencjalność dzieła, 
początek i koniec – tematy zarówno 
podstawowe, zasadnicze, jak i powsze-
dnie. Zobaczymy prace m.in. Mikoła-
ja Smoczyńskiego, Zbigniewa War-
pechowskiego, Róży Litwy, Romana 
Opałki czy Koji Kamoji.

Joanna Polak: Signals, 4-kanałowa wideoinstalacja, 2007
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TRZY RÓŻE
18.11–30.12
Lublin, Lubelskie Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13
www.zacheta.lublin.pl

Dla Marii Pinińskiej-Bereś, Basi Bańdy 
i Maurycego Gomulickiego róż jest ko-
lorem wizytówką. Wystawa Trzy róże 
tworzy, zaskakujące jak sam kolor, trzy 
różowe światy, który może być zara-
zem infantylny i subwersywny, nie-
winny i rozwiązły, zmysłowy lub wul-
garny, niedojrzały i ironiczny. Kolor 
wyjątkowo afi rmujący przyjemność 
życia, choć stereotypowo kojarzony 
z czymś mało ciekawym i prawdopo-
dobnie lekko podejrzanym.
Oprócz koloru artystów łączy zainte-
resowanie sferą własnej seksualności 
i związanymi z nią kodami, symbolami 
czy mitami. Interesuje ich społeczne 
tabu, obszar (nie)konwencjonalnych 
zachowań, ról i znaków. Wszyscy doty-
kają spraw intymnych, badają ludzkie 
potrzeby i lęki. Każdy prezentuje przy 
tym odmienną postawę artystyczną, 
posługuje się charakterystycznym, wy-
razistym językiem, ukazuje sobie właś-
ciwe spojrzenie i podejście do spraw 
cielesności. Inny jest rodzaj ich wrażli-
wości na formę, materiał oraz ogrom-
ny obszar wizualności związanej 
z płcią i relacjami pomiędzy pierwiast-
kiem żeńskim a męskim. Erotyczne 
symbole, falliczne i waginalne kształ-
ty, namiętnie uprawiany róż pozwala-
ją im na poruszanie się po jasno i wy-
raźnie określonym terytorium, które 
pozostaje pomimo tego wciąż oszała-
miająco mgliste.
Na wystawie obok subtelnych, poety-
ckich i ironicznych dzieł Marii Piniń-
skiej-Bereś zostaną zaprezentowane 
„łobuzerskie” i niepokojące prace Basi 
Bańdy oraz prowokujące, ekstatyczne 
fetysze Maurycego Gomulickiego.

Maurycy Gomulicki: Cream Pie, fotografi a, 2006
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BANK
3.12–22.01
Warszawa, BWA Warszawa, 
ul. Jakubowska 16/3
www.bwawarszawa.pl

Fotograficzna instalacja Bank autor-
stwa Nicolasa Grospierre’a gra z ideą 
instytucji finansowej – tytułowy 
bank potraktowano jako figurę boga-
ctwa, a w szerszym sensie dóbr ma-
terialnych. Z metaforycznego punktu 
widzenia Bank jest próbą przedsta-
wienia ich skończoności i iluzorycz-
ności. W momencie, gdy wszyst-
kie drzwi zostaną otwarte, okazuje 
się, że nie ma nic do odkrycia. Spo-
sób ekspozycji projektu, w którym 
przestrzeń galerii pozostaje pusta, 
a „skarb” ukryty jest gdzieś poza nią, 
inicjuje grę z ludzką ciekawością 
i pogonią za nieznanym. Odczytywa-
nie sekretnych kodów i otwarcie nie-
zliczonej liczby skrytek może okazać 
się bardziej fascynujące niż to, co 
znajduje się za zamkniętymi drzwia-
mi skarbca.

NICOLAS GROSPIERRE jest fotografem archi-

tektury, a także autorem projektów koncep-

tualnych, w których wykorzystuje fotografi ę 

do przedstawiania idei. W 2008 roku laure-

at (razem z Kobasem Laksą, Grzegorzem Piąt-

kiem i Jarosławem Trybusiem) Złotego Lwa na 

11. Biennale Architektury w Wenecji za Hotel 

Polonia, najlepszy projekt w pawilonie narodo-

wym. Autor licznych wystaw w kraju i za grani-

cą, między innymi: Biblioteka (Warszawa, 2006), 

Kunstkamera (Warszawa, 2009).  Jest związany 

z  BWA Warszawa.

Mikołaj Grospierre, Bank, 2009, obiekt fotografi czny, lightbox, aluminium, 
lustra, 70 x 70 x 110 cm, dzięki uprzejmości BWA Warszawa
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PRZECIWNY BIEGUN 
SPOŁECZEŃSTWA
 9.11–29.01
Kraków, MOCAK, ul. Lipowa 4
www.mocak.pl

Otto Muehl, jeden z akcjonistów wie-
deńskich, powiedział kiedyś: W moich 
akcjach wyszedłem początkowo z za-
łożeń artystycznych, ale teraz widzę 
wszystko coraz mniej jako sztukę. To, 
co robię, jest raczej czymś w rodzaju 
przeciwnego bieguna społeczeństwa.
Właśnie do jego słów nawiązuje wy-
stawa Akcjonizm wiedeński. Przeciw-
ny biegun społeczeństwa. Wybór prac 
akcentuje zaangażowanie społeczne 
różnych postaw artystycznych. Arty-
ści, których prace pokazywane są na 
wystawie, sztukę traktują jako narzę-
dzie społecznej negocjacji. Dla kura-
torów ekspozycji istotny jest również 
sam kontekst powstania konkretnych 
prac – społeczno-polityczne zmiany 
zachodzące od początku lat sześćdzie-
siątych XX wieku. Trzon wystawy two-
rzą prace wiedeńskich akcjonistów. To 
pierwszy w Polsce tak duży ich pokaz.
Głównymi przedstawicielami ruchu 
byli Hermann Nitsch, Günter Brus, 
Otto Muehl, Rudolf Schwarzkogler, 
którzy w swoich działaniach wykorzy-
stywali takie formy artystycznej eks-
presji jak happening czy fl uxus. Ich 
głównym celem było osiągnięcie cał-
kowitej swobody cielesnej i kulturo-
wej oraz przełamanie mentalnych 
tabu społeczeństwa austriackiego. Te-
oretyczną podstawę działań akcjoni-
stów stanowiła psychoanaliza Freuda.

Günter Brus: Spacer po Wiedniu, 16-częściowa seria, fotografi e czarno-białe, 1965
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BUDYNKI
do 15.12
Warszawa, Sinfonia Varsovia, 
ul. Grochowska 272
www.sinfoniavarsovia.org 
www.bochenskagallery.pl 
www.kiesner.pl

Architektura na tle nieba to stały mo-
tyw malarstwa Marii Kiesner. W zasa-
dzie tworzy ona ciągle ten sam obraz: 
portret domu. Bryła budynku w okre-
ślonej sytuacji świetlnej. Domy, ich 
całe pierzeje, okna, gzymsy, kominy, 
schody, mosty – wszystko to ustawio-
ne na tle nieba, raz ciemnego, innym 
razem jasnego.
Budynki w cieniu lub w słońcu, w dra-
matycznych kontrastach lub w ponu-
rej poświacie są niby podobnie malo-
wane, ale za każdym razem osobne. 
Oglądając kolejne wystawy artystki, 
można się przekonać, że istnieje nie-
mal nieskończona liczba wariantów 
tego tematu.
– Siłą prac prezentowanych na wysta-
wie Budynki jest to, że mamy do czy-
nienia z obrazami, w których stajemy 
naprzeciwko budynku raz jako gigan-
ci, którzy studiują pejzaż niczym ma-
kietę, a kiedy indziej jako malutkie 
postaci na tle przytłaczających, nie-
osiągalnych murów. Mimo inspiracji 
fotografi ą zgubiona jest optyczna nie-
zręczność tego medium – tłumaczą ku-
ratorzy.

Maria Kiesner: z cyklu Budynki, olej na płótnie
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PROSZĘ SIĘ COFNĄĆ 
DO PRZODU!
do 25.11
Strasburg, Galeria Apollonia, 
12 rue du Faubourg de Pierre
www.laznia.pl

Tematem wystawy fotografi i Proszę 
się cofnąć do przodu! autorstwa gdań-
skich artystów będzie szeroko rozu-
miana ludzka przestrzeń, głównie 
przestrzeń miejska. Procesualny pro-
jekt Michała Szlagi Stocznia Gdańska 
2004–2011 dotyczy tego jednego, ty-
tułowego miejsca, które artysta doku-
mentuje nieprzerwanie od 2000 roku 
– wydarzenia, krajobrazy, robotników 
oraz zachodzące zmiany, wynikają-
ce z bankructwa stoczni: zanikanie za-
wodów stoczniowych, stopniową roz-
biórkę budynków przemysłowych, 
chwasty zarastające miejsca, które 
wcześniej tętniły intensywnym życiem 
industrialnym i politycznym.
Tematami charakterystycznymi dla ar-
tystycznego tandemu Alicji Karskiej 
i Aleksandry Went jest wnikliwa obser-
wacja przestrzeni miejskiej – jej kurio-
zów, absurdów czy na co dzień niedo-
strzeganych detali. Cykl Miastoprojekt 
to sytuacja zaaranżowana na terenie 
Stoczni Gdańskiej: na mokrym grun-
cie, wśród kałuż artystki ustawiły z ko-
stek cukru makietę utopijnego moder-
nistycznego miasta. Tę utopię znamy 
z własnego doświadczenia – jej po-
czątkowe humanistyczne założenia 
w praktyce zmieniły się we własne 
przeciwieństwo. Geometryczne, śnież-
nobiałe cukrowe budynki mokną na 
deszczu i stopniowo się unicestwiają.
Na wystawie pokazane zostaną także 
prace Zbigniewa Kosycarza i Agnieszki 
Wołodźko, kuratorki projektu.

Alicja Karska i Aleksandra Went: Miastoprojekt
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TRIBUTE TO FANGOR
od 5.11
Warszawa, BWA Warszawa, 
ul. Jakubowska 16/3
www.tributetofangor.blogspot.com; 
www.bwawarszawa.pl

Jak twórczość Fangora wpływa na naj-
młodsze pokolenie artystek i arty-
stów? Na to pytanie odpowiadali mło-
dzi twórcy biorący udział w projekcie 
Tribute to Fangor.
Wojciech Fangor jest jednym z naj-
wybitniejszych żyjących polskich ma-
larzy – jednym z ostatnich „wielkich 
mistrzów”, debiutujących tuż po II 
wojnie światowej. To równocześnie 
artysta mający wiele twarzy, często 
zmieniający styl. Tworzący malarstwo 
zarówno fi guratywne, jak i abstrak-
cyjne. 
Paradoksalnie, choć Fangor niechęt-
nie fotografował, Tribune to Fangor 
to w dużej części projekt fotografi cz-
ny. Nawet artyści na co dzień malują-
cy (jak Michał Chudzicki) czy tworzą-
cy instalacje i rzeźby (Iza Tarasewicz) 
zdecydowali się na wykorzystanie me-
dium fotografi i.
Wystawę tworzą prace: Agaty Bień-
kowskiej, Michała Chudzickiego, Mi-
kołaja Długosza, Kuby Dąbrowskiego, 
Przemka Dzienisa, Macieja Landsber-
ga, Sławomira Pawszaka, Mateusza Sa-
dowskiego, Pawła Sysiaka, Małgorzaty 
Szymankiewicz i Izy Tarasewicz.
To  już czwarty – po Tribute to Wrób-
lewski, Nowa fala popierdala oraz Tri-
bute to Krasiński – projekt ArtBaza-
ar, w którym młodzi artyści odnoszą 
się do twórczości artystów będących 
„kamieniami milowymi” polskiej sztu-
ki drugiej połowy XX wieku. Efektem 
działań jest zawsze wystawa, katalog 
oraz limitowana edycja teczek z pra-
cami artystek i artystów biorących 
udział w projekcie.

Małgorzata Szymankiewicz, Tribute to Fangor, 2011, fotografi a kolorowa, 
dzięki uprzejmości BWA Warszawa
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Architektura XXI wieku, namioty Ruchu Oburzonych, Bruksela, 16.10.2011, fot. Żwirek

COŚ, KTÓRE NADCHODZI
Warszawa, listopad–grudzień 
www.architekturaXXI.info

Fundamentalnym założeniem projek-
tu Architektura XXI wieku jest umiesz-
czenie przyszłości architektury w szer-
szym planie społecznym. Interesujące 
są więc nie tylko postawy architektów 
czy możliwości technologiczne budow-
nictwa, ale wszystko, co ma wpływ na 
architekturę rzeczywistości. Obecny 
wielki kryzys fi nansowy zaczął się od 
bańki spekulacyjnej na rynkach nieru-
chomości w Stanach Zjednoczonych. 
Dotkliwie uderza w zwykłych obywa-
teli, oszczędza tych, którzy przez sto-
sowanie ryzykownych narzędzi ekono-
micznych stoją za jego wywołaniem. 
W mijającym roku powstawały sponta-
niczne ruchy społeczne, takie jak Ruch 
Oburzonych w Europie czy 99% w wie-
lu miastach USA. Ekonomiści, fi lozofo-
wie, publicyści przyznają, że jesteśmy 
w punkcie, kiedy wiadomo już, że do-
tychczasowe zasady funkcjonowania 
społeczeństw nie działają, jednak nadal 
nie wiadomo, co miałoby je zastąpić. 
Wyłania się puste pole, przestrzeń, któ-
rą coś musi wypełnić. Tej nadchodzącej 
architekturze poświęcona jest wystawa 
prezentowana w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie, a także seria wykładów 
i dyskusji: o zajmowaniu przestrzeni 
miejskiej i różnych strategiach (projek-
ty kulturalne, społeczne ruchy okupa-
cyjne, handel spontaniczny, ruchy loka-
torskie) dyskutować będą Kuba Szreder, 
Joanna Kusiak, Ola Wasilkowska (15.11, 
godz. 18.30), dokumentujący Ruch Obu-
rzonych Rafał Żwirek oraz Igor Stokfi -
szewski („Krytyka Polityczna”) opowie-
dzą o organizacji wizualnej Oburzonych 
(16.11, godz. 18.30), a Krzysztof Nawra-
tek da wykład „Nowa czerwona archi-
tektura” (17.11, godz. 18.30).
Częścią projektu jest strona interne-
towa poświęcona informacjom przy-
datnym do spekulowania na temat 
przyszłości architektury, miast, społe-
czeństw: www.architekturaXXI.info.

ORGANIZATOR: Fundacja Bęc Zmiana

PARTNER: Biblioteka Narodowa

Projekt realizowany dzięki dotacji od 

Miasta Stołecznego Warszawy
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ORANŻ
18.11–9.12
Lublin, Galeria Biała, 
ul. Narutowicza 32
www.free.ngo.pl/biala/

Przeestetyzowany obraz zjawisk wy-
stępujących we współczesnej kulturze 
w sztuce Ewy Axelrad uwalnia swój 
przeciwległy „cień” – chorobę. Podob-
nie jak w zaburzeniach psychicznych 
o dwubiegunowym charakterze, jeden 
epizod maniakalny pociąga za sobą 
nieodwołalność wybuchu przeciwle-
głej neurozy. Te krańcowe afekty od-
tworzone są przez artystkę i spakowa-
ne w jednej przestrzeni. Na wystawie 
Oranż galeria służy jako scena uwal-
niająca kolejne psychodramy, staje się 
jak gdyby przestrzenią psychiczną. Jej 
„stan” oddziałuje zarówno na umiesz-
czone tam postacie, jak i przedmioty, 
ale również wywołuje określone emo-
cje we wchodzącym do jej wnętrza wi-
dzu. Artystka umieszcza w przestrze-
ni wystawienniczej model bombowca, 
oświetlając go specyfi cznie emitowa-
nym światłem. W wyniku tego zabiegu 
w nastrój ekspozycji wkrada się niepo-
kój. Wychodzi on na wierzch w rezul-
tacie gry zachodzącej pomiędzy świat-
łem, kolorem a umieszczonym w tym 
polu obiektem.

EWA AXELRAD (1984) – ukończyła ASP w Pozna-

niu oraz Royal College of Art w Londynie. Two-

rzy charakterystyczne instalacje, w których 

przeważnie wykorzystuje właściwości zasta-

nych przestrzeni. Stypendystka Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego (2009).

Ewa Axelrad: z cyklu Oranż, instalacja
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HIGIENA MILCZENIA
7–17.11
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
ul. Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

Marcin Berdyszak w swojej twórczo-
ści zajmuje się kulturowymi stereoty-
pami, unifi kacją, konsumpcją właści-
wą dobie globalizacji, mechanicznym 
wartościowaniem rzeczywistości, któ-
re można traktować jako rodzaj tre-
sury kulturowej. Pokaz Higiena mil-
czenia Marcela Duchampa. 45 lat syna 
człowieczego Magritte’a, nawiązując 
do wymienionych wątków, bada mię-
dzy innymi słynne milczenie Marcela 
Duchampa.
– Artysta jest zakorzeniony w XX-
wiecznej awangardzie, z którą podej-
muje dialog i której ikony wykorzystu-
je do obnażania nieadekwatności jej 
zdobyczy. Artysta rozprawia się z mi-
tem „nowości”, „oryginalności ” i „od-
krywczości” dzieła sztuk – zauważa El-
żbieta Kościelak.

MARCIN BERDYSZAK – artysta związany z Uni-

wersytetem Artystycznym w Poznaniu, pro-

wadzi pracownię warsztatów twórczości edu-

kacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej, 

pracownię rzeźby i działań przestrzennych. 

Zajmuje się sztuką instalacji, obiektu oraz 

performance. Swoje prace prezentował m.in. 

w Polsce, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Japo-

nii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Austrii i USA, na 

Słowacji i Litwie.

Marcin Berdyszak: Kulturowy stereotyp rozumienia twórczości Beuysa, 2006, 
zdjęcie z wystawy w Popradzie
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MATKI W KRAKOWIE
do 3.12
Kraków, Galeria BB, ul. Garbarska 24
www.sztukamatek.pl
 

Ta wystawa nie ma tematu. Nie opo-
wiada żadnej konkretnej historii. 15 
polskich artystek spotkało się w pro-
jekcie Sztuka matek tylko dlatego, że 
urodziły i wychowują dzieci. Są nimi 
m.in. Anna Bedyńska, Elżbieta Jabłoń-
ska, Klara Kopcińska, Cecylia Ma-
lik, Małgorzata Malwina Niespodzie-
wana, Agata Endo Nowicka, Joanna 
Pawlik, Viola Tycz.
– Projekt „urodził się”, gdy zostałam 
matką i przekonałam się, że być jed-
nocześnie matką i artystką jest znacz-
nie trudniej, niż godzić pracę zawodo-
wą z życiem rodzinnym. W rozumieniu 
sztuki i „bycia artystą” nie ma miejsca 
na „bycie matką”. Z kolei „bycie mat-
ką” pochłania podobne, bardzo głębo-
kie pokłady zaangażowania, co robie-
nie sztuki. Zaczęłam rozmawiać o tym 
z innymi matkami artystkami. Okaza-
ło się, że wszystkie czujemy, że nawet 
sztuka feministyczna ma nam niewie-
le do zaoferowania. Jednak w odróż-
nieniu od poprzednich pokoleń ar-
tystek jesteśmy świadome swojej 
podwójnej tożsamości – artystki i mat-
ki – i chcemy o niej mówić, znaleźć dla 
niej miejsce – opowiada Patrycja Doło-
wy, pomysłodawczyni projektu.

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Czerwony Kapturek, Tango 1
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SZTUKA SFAŁSZOWANA
10.11–11.12
Nowy Sącz, Galeria BWA Sokół, 
ul. Kościuszki 34
www.sokol.pl

Na czym polega idea wystawy Fake 
Art? Zdaniem Michała Brzezińskiego 
sztuka ma charakter znakowy. Wideo 
cyfrowe jednak nie posiada podstawo-
wych cech charakterystycznych dla in-
nych mediów. A nawet więcej – jego 
cechą jest brak cech, czysta potencjal-
ność. Dzięki temu medium wideo sta-
je się czymś w rodzaju tytułowej Fake 
Art, w której zatarta zostaje różnica 
pomiędzy efektem i defektem. W ra-
mach wystawy Brzeziński symuluje 
eksplozję nanocząstek złota lub pro-
ces inkubacji bakterii, który oblicza-
ny jest w przestrzeni 3D na podstawie 
kodu DNA wirusa grypy. Z punktu wi-
dzenia nauki są to więc działania ab-
surdalne, niemające miejsca w natu-
rze, nieodkrywające ani nieobrazujące 
prawdy o świecie. Jednak w kontekście 
sztuki zyskują one wymiar estetyczny, 
często metaforyczny lub symboliczny. 
Tego typu struktury infekujące naukę 
i przekształcające ją w sztukę są aktu-
alizacjami sztuki konceptualnej. Dzia-
łania na obiektach, obrazach, artefak-
tach procesu poznawczego zmierzają 
do zatarcia oczywistości wyciąganych 
wniosków, a czasem do fabrykacji te-
orii, które będą miały wymiar społecz-
ny, polityczny, religijny czy nawet mi-
styczny. Jednak powstanie on jedynie 
w wyniku interpretacji sfałszowane-
go faktu.

Michał Brzeziński: z cyklu Fake Art, wideo
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PÓŁPRAWDA
18.11–12.01
Warszawa, Galeria LeGuern, 
ul. Widok 8
www.leguern.pl

Pravdoliub Ivanov to bułgarski artysta 
tworzący instalacje, obiekty i fotogra-
fi e. W swojej twórczości wykorzystu-
je przedmioty gotowe i znane, prze-
kształcając je w paradoksalne układy 
albo nielogiczne sytuacje, wyrzuca-
jąc poza nawias ich naturalną funk-
cję. Jego sztuka tworzy pole gry mię-
dzy przedmiotem, jego funkcją, nazwą 
i społecznym kontekstem. Artysta 
bada granice wizualnej reprezentacji, 
związek języka z obrazem, kwestionu-
jąc automatyzm poznawczy. Prace Pra-
vdoliuba, choć osadzone w koncep-
tualnej tradycji sztuki, są najczęściej 
wyrafi nowanymi i wypracowanymi 
formalnie realizacjami przestrzenny-
mi. Artysta, idąc w ślady dzisiejszych 
polityków, w miejsce prawdy proponu-
je półprawdę.
Na wystawie Półprawda pokazane zo-
staną jego najnowsze realizacje.

Pravdiolub Ivanow: z cyklu Półprawda
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AUKCJA
5.12, g. 19
Warszawa, Dworzec Centralny, 
Cafe Poczekalnia
www.centrumarchitektury.org
www.dworzecpolski.pl

W 36. urodziny Dworca Centralnego 
Dworzec Polski i Centrum Architektury 
organizują niezwykłą aukcję reliktów 
oryginalnego wyposażenia wnętrz 
dworca. Podczas intensywnej kuracji 
odmładzającej, której efekty już są wi-
doczne, dworzec powrócił do swojej 
pierwotnej urody, ale postanowił też 
przekazać w dobre ręce niepotrzebne 
już elementy: przede wszystkim zapro-
jektowane w latach 70. tablice infor-
macyjne i podświetlane kasetony. 
To prawdziwa okazja dla kolekcjone-
rów, miłośników designu, fanów retro, 
zbieraczy pamiątek po PRL-u, amato-
rów kolei i wszystkich pasjonatów rze-
czy dziwnych i ponadczasowych, któ-
rzy chcieliby ozdobić swój dom czy 
biuro autentycznym kawałkiem starej 
Warszawy albo zrobić komuś oryginal-
ny prezent świąteczny.
Dochód z licytacji zostanie przezna-
czony na sfi nansowanie upamiętnie-
nia projektantów Dworca Centralnego 
i wielu innych warszawskich dworców 
i stacji (m.in. Powiśle, Ochota, Dwo-
rzec Wschodni), architektów Arseniu-
sza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. 
Formę upamiętnienia przygotuje i wy-
kona architektka Aleksandra Wasil-
kowska, znana m.in. z instalacji Time 
Machine, która w czerwcu 2011 roku 
zdobiła halę główną warszawskiego 
dworca.
Dziesięć dni przed aukcją na stronach 
projektu udostępniony zostanie kata-
log aukcji.

Aleksandra Wasilkowska: Time machine, instalacja, 
fot. Maciej Landsberg
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SIEDEM POKOI
4.12, g. 18
Warszawa, Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.rafalmilach.com

Debiutancka książka Rafała Milacha 
7 Rooms opowiada historię 7 Rosjan, 
z 3 rosyjskich miast: Moskwy, Jekate-
rynburga i Krasnojarska. Wszyscy uro-
dzili się w Związku Radzieckim, ale 
w swoje dorosłe życie weszli w puti-
nowskiej Rosji. Bohaterowie tego cy-
klu nie są superbogaczami, nie pocho-
dzą też z marginesu społeczeństwa. 
Są zwykłymi ludźmi mieszkającymi na 
przedmieściach. 7 Rooms nie jest opo-
wieścią o pokoleniu, nie daje również 
odpowiedzi na to, czym jest współ-
czesna Rosja. To raczej intymny dialog 
fotografa ze swoim bohaterem. 
Autor pojechał do Rosji, żeby poznać 
swoich krewnych, którzy mieszkają we 
wschodniej Syberii. Po drodze poznał 
większość późniejszych bohaterów 
książki. Gościli go w swoich domach, 
pokazywali, jak żyją i gdzie mieszkają. 
Milach z nimi jadł, podróżował, praco-
wał i jeździł na daczę.
Chociaż w książce znajdują się zdjęcia 
z lat 2006–2010, praca nad całym pro-
jektem (w tym także nad konceptem 
książki razem z Anią Nałęcką) trwała 
siedem lat.

RAFAŁ MILACH – fotograf dokumentalista, ab-

solwent ASP w Katowicach oraz ITF w Opawie. 

Od ponad 10 lat realizuje projekty poświęco-

ne transformacji w krajach rosyjskojęzycznych 

i Europie Środkowo-Wschodniej. Efektem tej 

pracy są eseje Szare (2002), Wunderland (2006), 

Czarne Morze Betonu (2009) czy 7 Pokoi (2011).

Rafał Milach: z cyklu Siedem pokoi
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SZTUKA DOMENY 
PUBLICZNEJ
20.11
Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 
pl. Zdrojowy 2
www.pgs.pl

Krzysztof Wodiczko, który począwszy 
od 1980 roku zrealizował przeszło 80 
projekcji publicznych w przestrzeniach 
miast różnych krajów i kontynentów, 
w swoich wystąpieniach podkreśla, że 
„miasto jest sceną i stawką demokracji”.
Wystawa Sztuka domeny publicznej pre-
zentuje dokumentację fotografi czną 
i fi lmową z projekcji Krzysztofa Wodicz-
ko, będących artystyczną odpowiedzią 
na stawiane przez niego pytanie: „Co 
możemy uczynić, by przestrzeń publicz-
na rzeczywiście stała się publiczna?”
Seria zdjęć w przeważającej większo-
ści wykonanych przez samego artystę 
pokazuje kilkadziesiąt projekcji, m.in. 
te zrealizowane w latach 80. przy uży-
ciu slajdów, dla których architektura 
była ekranem krytycznych interwencji 
w przestrzeni miasta. Fotografi e przy-
pominają kolejne działania artysty do-
tyczące znanych, często ikonicznych bu-
dowli i pomników, krytycznej lektury ich 
historii, demontażu ideologicznych nar-
racji i sposobu oddziaływania na prze-
strzeń publiczną.
Dokumentacja fotografi czna i fi lmowa 
obejmuje wszystkie monumentalne pro-
jekcje zewnętrzne, w których od dru-
giej połowy lat 90. artysta używa techni-
ki wideo, ożywiając publiczne budowle 
i pomniki obrazami lub głosami bezdom-
nych, imigrantów, ofi ar przemocy, wete-
ranów wojennych, mniejszości spycha-
nych na margines życia publicznego.
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MOZAIKA
19.11–7.01
Warszawa, Galeria Kolonie, 
ul. Bracka 23/52
www.galeriakolonie.pl
Wydawnictwo W.A.B.
www.wab.com.pl

Książka Maxa Cegielskiego, znanego 
dziennikarza i reportera, to spacer ślada-
mi dzieł zagubionych w czasie. To także 
subiektywna historia Polski od roku 1920 
do dziś oraz historia relacji pomiędzy 
władzą a artystami. Opowiedziana przez 
Hannę i Gabriela Rechowiczów, a tak-
że Andrzeja Wajdę, awangardowy duet 
KwieKulik, Szymona Bojko czy ucznia 
Claude’a Lévi-Straussa, a zarazem przyja-
ciela bohaterów – Abrahama Zemsza. 
W 2011 roku szkice Rechowiczów zosta-
ły po raz pierwszy pokazane na wysta-
wie w Polsce, a media zachwycają się 
ocaloną dokumentacją fresku w war-
szawskim Supersamie, dawno temu zbu-
rzonym.
Mozaika. Śladami Rechowiczów to opo-
wieść, w której Max Cegielski nieustan-
nie szuka swoich korzeni. Zastanawia 
się nad tajemnicą przemijania i śmierci, 
cudem narodzin i chęcią kreacji własne-
go życia, ceną niezależności i rolą sztuki.
Po książkach o Indiach, Pakistanie czy 
Turcji zrozumiałem, że muszę wreszcie 
zrozumieć Polskę i samego siebie, a dzię-
ki losom Rechowiczów otrzymałem klucz 
do naszej historii – zauważa autor. Twór-
czości Rechowiczów poświęcona będzie 
także listopadowa wystawa Aranżacje 
przestrzenne w Galerii Kolonie.

Max Cegielski: Mozaika. Śladami Rechowiczów, 
okładka książki, 2011

Krzysztof Wodiczko: Arco de la Victoria, �
Madryt 1991 
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EWANGELIA WG 
POTĘPIONYCH
od 10.11
Wrocław, Mieszkanie Gepperta, 
ul. Ofi ar Oświęcimskich 1.2
www.arttransparent.org
www.mieszkaniegepperta.pl

Projekt Ewangelia wg potępionych gro-
madzi artystyczne postawy, które ko-
respondują z radykalizmem twórczo-
ści Piera Paola Pasoliniego, zajmując się 
eksploracją marginesu oraz wyparcia 
– nie tylko katolickiego. To szczególny 
hołd złożony włoskiemu reżyserowi. 
Trzeci już odcinek Ewangelii wg potępio-
nych poświęcony jest pojęciu „egzege-
zy”. Twórczość Pasoliniego udowadnia, 
że to właśnie odczytanie i interpreta-
cja „pisma” – a więc prywatne doświad-
czenie tekstu – daje początek kolej-
nym „ewangeliom”, czyli manifestacjom 
światopoglądowym, obyczajowym oraz 
politycznym. W tym roku z tematem eg-
zegezy zmierzą się Anna Kołodziejczyk, 
Maja Wolińska, Łukasz Paluch, Michał 
Bieniek, Dy Tagowska.
Pokazana zostanie m.in. instalacja Źród-
ło Michała Bieńka. Tworzy ją sześć mo-
dułów, z których każdy to metalowa 
forma przypominająca przeskalowa-
ną mydelniczkę oraz umieszczony we-
wnątrz odlew ludzkich dłoni. Sześć par 
dłoni układa się w gest kojarzący się 
z kodem języka migowego lub z ręko-
ma składanymi do modlitwy. W rzeczy-
wistości jest to jednak instrukcja my-
cia rąk – taka, jaką w postaci grafi ki 
umieszcza się nad umywalkami w ła-
zienkach i na zapleczach punktów ga-
stronomicznych, szpitali i innych ośrod-
ków użyteczności publicznej. Odlewy 
dłoni pomalowane są w taki sposób, by 
naśladować „polichromię” gipsowych fi -
gur eksponowanych w kościołach ka-
tolickich.
Projekt został zainicjowany w 2009 roku. 
Jego kuratorem jest Michał Bieniek: arty-
sta, kurator, szef wrocławskiej Fundacji 
Art Transparent.
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PRZEDMOWA
od 25.11
Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5
www.galeria-piekary.com.pl

Najnowszy projekt Leszka Knafl ewskie-
go Przedmowa dotyczy traumatycz-
nych doświadczeń młodego człowieka 
w kontakcie z systemem edukacji w Pol-
sce. Szczególnie dotyczy to szkół spor-
towych i muzycznych, które mają po-
szerzony profi l działania wynikający 
ze specyfi ki kierunku kształcenia. Nad-
mierna liczba prób i treningów oraz pre-
sja wywierana przez niespełnionych 
nauczycieli i rodziców prowadzi do po-
wstania blokad psychofi zycznych i w re-
zultacie do znienawidzenia i zaniecha-
nia uprawiania wybranej dyscypliny. 
Z jednej strony, instalacja składać się bę-
dzie z ażurowego pomieszczenia, będą-
cego rodzajem pokoju ćwiczeń, który 
w rzeczywistości przypomina zazwyczaj 
klaustrofobiczne, miniaturowe miejsce, 
wewnątrz którego odbywa się proces 
edukacji muzycznej. W realizacji Kna-
fl ewskiego dojdzie do swoistego prze-
kształcenia, bo skonstruowane przez ar-
tystę wnętrze będzie otwarte, choć nie 
do końca bezpieczne. Presja wywiera-
na na ucznia w toku nauki, potęgowa-
na przez poczucie osaczenia przestrzeni 
pokoju ćwiczeń, zostanie tutaj obnażo-
na przez zainstalowanie kolców na kra-
wędziach pomieszczenia. Z drugiej stro-
ny, ekspozycję uzupełniać będzie fi lm, 
w którym wystąpią uczniowie szko-
ły muzycznej – rzeczywiści uczestnicy 
współczesnego systemu kształcenia.

LESZEK KNAFLEWSKI (1960) – absolwent PWSSP 

w Poznaniu. W latach 80. współpracował z grupą 

artystyczną Koło Klipsa. Obecnie pracuje na wy-

dziale komunikacji multimedialnej Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu, prowadząc pracow-

nię audiosfery. W swojej twórczości zajmuje się 

szeroko pojętym obrazem i sferą dźwiękową.
←   Leszek Knafl ewski: Przedmowa, instalacja

Michał Bieniek: Źródło, fot. Szymon Hanczar   �
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FONTARTE
do 25.11
Poznań, Galeria Silkworms, 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa, 
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
www.silkwormsgallery.com

Wystawa prezentuje dorobek Studia 
Fontarte – pracownia założona w 2004 
roku przez Artura i Magdalenę Frankow-
skich specjalizuje się w typografi i, pro-
jektowaniu systemów identyfi kacji wi-
zualnej i grafi ce wydawniczej. W swoich 
pracach umiejętnie łączą projektowanie 
grafi czne i typografi ę ze sztuką. Fontar-
te propaguje również historię polskiej 
typografi i poprzez projekty pism bazują-
ce na historycznych drukach, warsztaty 
i artykuły. Klientami Fontarte są głównie 
instytucje kulturalne. Magda Frankow-

ska aktywnie działa na rzecz Stowarzy-
szenia Twórców Grafi ki Użytkowej, we 
współpracy z MSN w Warszawie orga-
nizowała spotkania z wybitnymi pro-
jektantami światowego formatu (Jost 
Hochuli, studio Norm, Irma Boom, Vere-
na Gerlach). Fontarte są też twórcami 
książki o Henryku Berlewim, prekurso-
rze współczesnej typografi i funkcjonal-
nej i grafi ki reklamowej. Artur Frankow-
ski jest autorem książki Typespotting. 
Warszawa, która dokumentuje istnienie 
typografi i w przestrzeni publicznej.

KRZYCZĄCA KONTEMPLACJA 
5.11–17.12
Warszawa, appendix2, ul. Foksal 11
www.appendix2.com
 

Najnowsze prace Aleksandra Ryszki pre-
zentowane pod wspólnym tytułem All 
I Want Is You są malarskim studium pa-
mięci, zapominania i romantycznej no-
stalgii za nigdy niedoświadczonym 
światem. Im głębiej wchodzimy w utra-
cone przeżycie, tym bardziej zostaje ono 
zdeformowane, zamazane i tak napraw-
dę zniszczone. 
Pierwszy kontakt z pracami Ryszki może 
być mylący. Jego obrazy mogą jawić 
się jako nowoczesne podejście do ma-
larstwa pejzażowego. Jednak po chwi-
li każdy dostrzega, że krajobraz przed-
stawiony służy tak naprawdę wyłącznie 
pokazaniu tego, jak jest dla nas nieosią-
galny. Jego czystość przesłaniają kolej-
ne warstwy nanoszonego przez artystę 
„brudu”. Prace, którym z taką wytrwa-
łością odbiera status obiektów służą-
cych przyjemności oka, z jednej stro-
ny odcinają się od subtelności i tradycji 
sztuki malarskiej, z drugiej są wyrazem 
ogromnej tęsknoty za zapomnianą siłą 
oddziaływania malarstwa.
– Jego sztukę można określić mianem 
krzyczącej kontemplacji, która nie ucie-
ka w nowe media i narzędzia w sztuce, 
nie stara się manifestować totalizują-
cych zapędów, wychodząc poza obra-
ne medium. Walka o znaczenie sztuki 
odbywa się u Ryszki w obrębie kawał-
ka płótna – tłumaczą kuratorzy z gale-
rii appendix2.

SĄ WE MNIE WSZYSTKIE 
KOBIETY ŚWIATA
9.11–29.01
Kraków, MOCAK, ul. Lipowa 4
www.mocak.pl

Postfeministyczna wystawa autorstwa 
Ane Lane ukazuje obecność kobiety 
w świecie: jej wszechstronność, wrażli-
wość, umiejętność dostosowania się do 
okoliczności. Stanowi szeroki komen-
tarz do przemian funkcjonowania płci 
w czasach „poszerzonej demokracji”, 
która wymaga zrozumienia drugiej stro-
ny, wczucia się w sytuację, stania się – 
przynajmniej na moment – innym. 
Ane Lan aranżuje sytuacje, które wymu-
szają na nim stanie się kobietą, a co za 
tym idzie spojrzenie na świat jej ocza-
mi. Ponieważ nie ma jednej kobiety, tyl-
ko jest ich tyle, ile zawodów, okoliczno-
ści, losów, artysta wciela się w bardzo 
różne postaci. Robi to zawsze z wiel-
ką przychylnością. W jego pracach nie 
ma ironii – chyba że za ironię uznamy 
jego uległość wobec podejmowanych 
ról – nie ma bawienia się w przebieranie. 
Jest autentyczna potrzeba wczucia, jest 
gest, którego kobiety nie doświadczy-
ły wcześniej. Efekt jego pracy podsumo-
wuje wystawa Są we mnie wszystkie ko-
biety świata!

Aleksander Ryszka: All I Want Is You
Ane Lan: Woman of the World #5, 2008, 
fot. Aurora E. Sandlilje Fontarte: Berlegustopol, 2011
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TRANSFORMACJE
do 23.11
Katowice, Galeria BWA, Al. Wojciecha 
Korfantego 6
www.bwa.katowice.pl

Mały mistrz przeciętności – tak mówi 
o sobie Jacques Lizène, belgijski artysta, 
którego prace możemy oglądać na mo-
nografi cznej wystawie Remakes. Lizene, 
zgodnie z założeniami nurtu fl uxus, zno-
si granice między tradycyjnie pojmowa-
ną sztuką a prozą życia, tworząc równo-
legle rysunki, kolaże, fotografi e i wideo. 
Zespala happeningi, malarstwo, eks-
perymentalną poezję i muzykę. Uznaje 
w działaniach sztuki czynnik przypadku, 
spontaniczności, poczucia humoru. Jego 
akcje przypominają dadaistyczne gry 
(zabawa w sztukę, zabawa sztuką, sztu-
ka zabawy), które okazują się ważnym 
głosem w dyskusji o miejscu i roli arty-
sty w społeczeństwie. Lizène odgrywa 
przed publicznością rolę magika, szama-
na, klowna ironicznie tłumaczącego rze-
czywistość, prawa fi zjologii, meandry 
tożsamości. To pierwsza w Polsce tak 
szeroka prezentacja twórczości artysty.

Jacques Lizene: Sztuka synkretyczna, 
pocięte krzesła, 1964

ULTIMA THULE
17.11–9.12
Wrocław, BWA Studio, ul. Ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

Według średniowiecznej legendy Ultima 
Thule to symboliczny kraj świata, tajem-
nicza ziemia północna, miejsce, gdzie 
kończy się ludzkie poznanie, a zaczyna 
sfera domysłów, wyobrażeń i fantazji na 
temat rzeczy poza-ostatecznych. W hi-
storii o tym samym tytule autorstwa 
Stefana Grabińskiego – pochodzącej 
z cyklu opowiadań Demon ruchu z 1919 
roku – Ultima Thule to zagubiony gdzieś 
w górach dworzec kolejowy. Pracują-
cy tam dróżnik Joszt jest widunem – we 
śnie widzi osoby, które wkrótce mają 
umrzeć. W oknach zrujnowanych ru-
der ukazują mu się ich twarze. Pewnego 
dnia we śnie widzi swoją twarz. Nawią-
zanie do tej konkretnej opowieści Gra-
bińskiego stanowi punkt wyjścia wysta-
wy Ulthima Thule. 
– Zależy nam na uchwyceniu napięcia 
między tym, co pozornie znane, a freu-
dowskim Niesamowitym. Celem tak za-
tytułowanej wystawy nie jest literalne 
odwołanie się do opowiadania, a jedy-
nie wyłonienie z niej symbolicznego 
wymiaru momentu transgresji ku nie-
znanemu, a więc ku czemuś otwarte-
mu na domysły i przypuszczenia. Le-
genda o ziemiach północy od wieków 
była zarówno ekwiwalentem pragnień, 
fantazji, marzeń sennych, jak i źród-
łem pierwotnego lęku przed nieznanym 
i nieokiełznanym.
Na wystawie swoje prace zaprezentu-
ją: Hubert Czerepok, Krzysztof Gawron-
kiewicz, Mariusz Gutowski, Hubert Po-
krandt, Jan Jakub Robaszewski, Paweł 
Sawa, Piotr Skiba, Kama Sokolnicka, Ma-
riusz Tarkawian.
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Hubert Czerepok, z cyklu Seanse – okrponości 
wojny, kalka kopiująca, 2009
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OSZUŚCI NA WAKACJACH
do 15.11
Wrocław, Galeria Arttrakt, 
ul. Ofi ar Oświęcimskich 1/1
www.arttrakt.pl

Wystawa Oszuści na wakacjach stanowi 
podsumowanie dwutygodniowego po-
bytu w Wetlinie Bieszczadzkiej, na któ-
ry Galeria Arttrakt zaprosiła w czerwcu 
ośmiu młodych artystów: Piotra Bosa-
ckiego, Izę Chamczyk, Jakuba Czyszczo-
nia, Angelikę Fojtuch, Patrycję Mastej, 
Mateusza Sadowskiego, Mariusza Tarka-
wiana i Piotra Żylińskiego. Wyjazd skon-
frontował różne osobowości i postawy 
twórcze. Podsumowująca projekt wysta-
wa odbiega nieco od tradycyjnie pojmo-
wanego pokazu poplenerowego, gdzie 
zazwyczaj prezentowane jest malar-
stwo pejzażowe. Oszuści na wakacjach 
to wystawa niespodzianka, na której ar-
tyści pokazują prace wykonane w róż-
nych technikach, a przedmiotem ich za-

interesowania na pewno nie jest pejzaż 
traktowany jako zasadniczy temat twór-
czości. Konsekwencją tego artystyczne-
go spotkania są prace, w których każ-
dy z twórców w bardzo odrębny sposób 
materializuje bieszczadzkie doświad-
czenia, wrażenia i emocje.
– Być może cała wystawa to po prostu 
chwyt artysty-trickstera, który z poczu-
ciem humoru, w przewrotny i inteligen-
tny sposób bawi się rzeczywistością, swo-
bodnie przeskakując granice pomiędzy 
fi kcją i prawdą, na co wskazywałby jej ty-
tuł. Z pewnością spontaniczność, która 
w dużej mierze była leitmotivem pleneru, 
będzie również zauważalna na wystawie. 
Dajmy się więc zaskoczyć i oszukać arty-
stom! – zachęcają kuratorzy.

TEN, KTO WALCZY, 
NIE MUSI BYĆ SMUTNY
17–27.11
Warszawa, Galeria Czułość, 
ul. Dąbrowiecka 1A
www.czulosc.com

Fotografi e Weroniki Ławniczak zgroma-
dzone na wystawie Ten, kto walczy, nie 
musi być smutny opowiadają o tym, co 
się widzi, kiedy sprzed oczu bezpowrot-
nie znika osoba, która jeszcze niedaw-
no siadywała naprzeciwko. To pamiętnik 
z czasu stopniowego zbierania się w so-
bie, obrazy z kolejnych etapów mozol-
nego odzyskiwania wiary, że warto na-
dal patrzeć. 
– Nieostrości na skraju jawy i snu, na 
granicy wspomnień i ich iluzji, na skra-
ju życzenia i lęku, obecności i mirażu 
– gdzieś pomiędzy nostalgią, która łu-
dzi nadzieją na odzyskanie przeszłości, 
a odważną konfrontacją z pustką, która 
nie obiecuje jeszcze żadnej przyszłości. 
To szukanie tego, który odszedł i zosta-
wił po sobie rzeczy, miejsca, skojarze-
nia. Zawsze o chwilę za wcześnie albo 
za późno, jak w poczekalni. Jeszcze za 
wcześnie, żeby się pogodzić ze stratą, za 
późno, żeby się wobec niej buntować. 
Zmęczone oczy dobrze znoszą miejsca 
opustoszałe, spokojne, które nie rozpra-
szają nadmiarem bodźców i otwierają 
myśli na nowe możliwości. Lubią miej-
sca, w które można kogoś włożyć. Ko-
goś, kogo już nie ma – albo kogoś, kto 
się pojawi – opowiadają o wystawie ku-
ratorzy Galerii Czułość.

WERONIKA ŁAWNICZAK (1985) – studentka Uni-

wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Realizu-

je serie i projekty wystawowe z Galerią Czułość. 

Publikuje w magazynie „Exklusiv”.

BAZARCHIWUM
do 13.11
Zielona Góra, Galeria BWA, 
al. Niepodległości 19
www.bwazg.pl

Jacek Milewski jest artystą ulicy. Graffi -
ciarzem. Często pracuje legalnie, wyko-
rzystując swoje umiejętności w obsza-
rze akceptowanym społecznie. Jednak 
Bazarchiwum nie jest pokazem umiejęt-
ności malarskich, wystawą czy autopre-
zentacją. Jest raczej obnażeniem włas-
nego świata, na co dzień dostępnego 
tylko przyjaciołom i bliskim, choć nawet 
nie w tej formie. Milewski zdecydował 
się na pokazanie szkiców, notatników, 
przedmiotów osobistych, często po-
zornie nieważnych, ale stanowiących 
zaplecze jego pracy. Nie jest to  me-
chaniczne przeniesienie pracowni, to 
bardziej opowieść, wycinkowo relacjo-
nująca zaplecze, codzienność, detal my-
ślenia, fragment świata. Jednocześnie 
jest przybliżeniem, materialną namiast-
ką tego, co niedostępne i skrzętnie scho-
wane. Milewski oddaje naszym oczom 
fragment siebie, nie oczekując podziwu 
i akceptacji. Daje nam raczej innego Sie-
bie, wpuszczając do swojego świata na 
chwilę, ale z nadzieją spotkania.

JACEK MILEWSKI (1983) – absolwent Państwowe-

go Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze, 

dyplom z malarstwa zrobiony na ulicy (2004). 

Weronika Ławniczak: Ten, kto walczy, nie musi 
być smutny, cykl fotografi i Jacek Milewski: Bazarchiwum Mariusz Tarkawian:  rysunek z cyklu Rysunki plenerowe 2011
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ZAPISKI Z PODRÓŻY
do 4.12
Elbląg, Galeria El, 
ul. Kuśnierska 6
www.galeria-el.pl

– Malarstwa Julity Malinowskiej nie da 
się pomylić z żadnym innym ani przejść 
obok niego obojętnie. Niewątpliwie za-
pada w pamięć, głównie dzięki swo-
jej niewymuszonej prostocie. Artystka 
utrwala na płótnie chwile beztroskiej, 
dziecięcej zabawy, piaszczyste plaże, 
przepełnione słońcem, w których mimo 
wszystko czuć pewien niepokój, niedo-
powiedzenie – przekonują kuratorzy 
wystawy Zapiski z podróży.
Jej pasją, oprócz malarstwa, są podró-
że i to właśnie z nich czerpie inspira-
cje do swoich prac. Pracuje równolegle 
z zarejestrowanym przez siebie mate-
riałem fi lmowym oraz pamięcią wzroko-
wą i wyobraźnią. W specyfi czny sposób 
tworzy notatki z podróży, wydobywając 
z nich egzotykę, pierwotność i niewin-
ność. Dzieci na obrazach Julity Malinow-

skiej stoją jakby w opozycji do obecne-
go świata, nie znają okrucieństwa czy 
zła, są skupione na niczym nieograni-
czonej zabawie. Wystawa prezentuje 
najnowsze prace Malinowskiej.

JULITA MALINOWSKA (1979) – uzyskała dyplom 

z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa ASP 

w Krakowie w 2005 roku. Ponadto studiowała na 

Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Bry-

tanii i na Wydziale Artystycznym Uniwersyte-

tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypen-

dystka Fundacji Pro Artibus w Finlandii. W 2006 

roku otrzymała stypendium Twórcze Miasta Kra-

kowa. W 2005 roku zajęła II miejsce w konkursie 

Samsung Art Master. Swoje prace prezentowa-

ła na licznych wystawach indywidualnych i zbio-

rowych w Polsce i za granicą (m.in. w Hiszpanii, 

USA, Austrii, Finlandii czy na Ukrainie).

Julita Malinowska: Sąd ostateczny I, 2011, olej na płótnie, 200 x 255 cm

CRUX
do 9.12
Warszawa, Witryna, plac Konstytucji 4
www.dobrawitryna.eu

W pracy Crux Mikołaj Długosz prezen-
tuje przedmiot, który jest jednym z naj-
starszych symboli ludzkości, istnie-
je w każdym miejscu na ziemi. Jest też 
jednym z najczęściej pojawiających się 
problemów we współczesnym świecie. 
Artysta zafascynowany dewocjonalia-
mi i nowoczesnym dizajnem katolickim 
koncentruje się na symbolu jako arty-
kule konsumpcyjnym, przedmiocie pop, 
który ma nam uprzyjemnić życie. Po-
wstaje pytanie, na ile formalna i seryjna 
praca artystyczna umieszczona w okre-
ślonej przestrzeni Witryny może od-

Federico Fellini: Rzym, kadry fi lmu, scena pokazu mody katolickiej

ciąć się od kontekstu politycznego i re-
ligijnego?

MIKOŁAJ DŁUGOSZ (1975) – w latach 1999–2002 

studiował w PWSFiT w Łodzi, zaś od 2002 roku 

utrzymuje się z fotografowania ludzi dla ilustro-

wanych magazynów (m.in. „L’Uomo Vogue” i an-

gielskiego „Tank Magazine”). Wystawiał swo-

je prace na wystawach zbiorowych w Polsce i za 

granicą. Laureat nagrody Chimera 2005 za okład-

kę magazynu „Lajfstyle”. Autor albumu i wysta-

wy Pogoda ładna oraz albumu Real foto, będące-

go zbiorem zdjęć znalezionych w Internecie.
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ZACHĘTA ERMUTIGUNG
19.11–29.01
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Podczas indywidualnej wystawy Zachę-
ta Ermutigung Wolfgang Tillmans, wy-
korzystując swoje prace fotografi czne, 
zamieni przestrzeń wystawową w wiel-
ką instalację. Artysta stale poszerza za-
kres tematyczny swoich prac — obej-
mują one portrety, wnętrza, pejzaże 
i martwe natury oraz fotografi ę abstrak-
cyjną. Artysta koncentruje się także na 
samym procesie fotografowania, na wy-
korzystaniu jego możliwości. Nieustan-
nie bada granice medium oraz ekspery-
mentuje ze sposobami prezentacji prac, 
łącząc różnorodne rodzaje fotografi i, 
zróżnicowane formaty i materiały. Dzię-
ki temu stworzył nie tylko nowy język 
fotografi i, ale i własne formy ekspozycji, 
pokazując swoje zdjęcia i kolaże w for-
mie nietypowych instalacji. 

WOLFGANG TILLMANS (1968) – już pod koniec lat 

80. ubiegłego wieku zaczął w niekonwencjonal-

ny sposób eksperymentować z czarno-białymi 

odbitkami oraz fotografi cznymi powiększenia-

mi różnych detali. W latach 90. zwrócił na siebie 

uwagę pracami będącymi m.in. migawkowymi 

portretami młodych ludzi ze swojego otoczenia, 

przede wszystkim ze środowisk subkulturowych. 

Szerokiej publiczności stał się znany, gdy w roku 

2000 uhonorowano go prestiżową Nagrodą Tur-

nera — został nagrodzony jako pierwszy niebry-

tyjski artysta i fotograf. Artysta mieszka w Lon-

dynie i Berlinie.

Wystawa przygotowana została przez Kunstsam-

mlung Nordrhein-Westfalen z Düsseldorfu we 

współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki.

STATY(A)KCJA
24.11–04.01
Szczecin, Zona Sztuki Aktualnej, 
plac Żołnierza Polskiego 2, 
wejście od ul. Tkackiej 

Do przedstawienia mechanizmu róż-
nych przepływów i kierunków czasu, 
nazywanych „nakręcaniem czasu”, Arti 
Grabowski użył fi lmów odwołujących 
się do kilku motywów – klepsydry, sprę-
żyny, poziomego napięcia czasu, mono-
tonii trwania i powtórzeń, spłaszczenia 
czasu oraz motywu wertykalnego prze-
pływu czasu. Poszczególne fi lmy wideo 
wchodzące w skład instalacji skupiają 
się na statycznych momentach w akcji 
oraz tych elementach procesów dyna-
micznych, które bliskie są punktu zero. 
Doświadczenie, jakie artysta nabył pod-
czas pracy nad tym tematem, i wynika-
jące z niego refl eksje skłoniły go do pre-
zentacji nie tylko obrazów ewidentnie 
statycznych, ale także obrazów fi lmo-
wych ukazujących akcje o minimalnej 
dynamice. Każdy z fi lmów traktowany 
jest przez niego jako osobne „zdjęcie 
czasu”, tryb lub koło zamachowe w ze-
garowym mechanizmie, ukazujące sym-
boliczny przepływ czasu. 

ARTI GRABOWSKI – absolwent Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie. W ciągu 10 lat zrealizo-

wał ponad setkę działań. Występował na najważ-

niejszych festiwalach sztuki performance, festi-

walach teatralnych, przeglądach sztuki wideo 

w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Płd. Od kilku lat 

współpracuje z poznańskim Teatrem Porywacze 

Ciał, członek krakowskiego Stowarzyszenia „Fort 

sztuki”, współorganizator oraz kurator wielu im-

prez artystycznych w Polsce i Europie.

HISTORIA ZNIKANIA
8–9.11
Gdańsk, CSW Łaźnia ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

Jaką rolę w uprawianiu live artu lub 
performance’u mogą odgrywać insty-
tucje? To najważniejsze pytanie poka-
zu prezentującego Franklin Furnace, or-
ganizację artystyczną z Nowego Jorku. 
Przyświecające jej hasło brzmi: „Uczy-
nić świat bezpiecznym dla sztuki awan-
gardowej”. Franklin Furnace zajmuje się 
dziełami, które różnią się od tradycyj-
nych form sztuki, wspierając amerykań-
skich artystów w ich walce o wolność 
wyrazu. Organizacja była szczególnie 
aktywna w ciągu późnych lat 80. i wczes-
nych lat 90. W tym okresie rząd Stanów 
Zjednoczonych, dotując sztukę, zaczął 
podlegać standardom „przyzwoitości” 
– wywołując „wojny kulturowe” między 
władzami a społecznościami artystów, 
którzy odmówili ocenzurowania swoich 
dzieł. W 1996 roku Franklin Furnace za-
mknął swoje wystawy i przekształcił się 
w „instytucję wirtualną”, rozpowszech-
niając na świecie sztukę internetową. 
Obecnie organizacja kontynuuje swo-
ją misję, aby uczynić świat bezpiecznym 
dla sztuki awangardowej, przyznając 
granty innowacyjnym artystom oraz ar-
chiwizując ich dzieła. 
Przegląd prezentacji obejmuje prace 
wideo takie jak Swimming the Missis-
sippi (1987–1997) Billy’ego X. Curmano. 
Film dokumentuje dziesięcioletnie dą-
żenie artysty do przepłynięcia od źród-
ła rzeki Mississippi do Zatoki Meksykań-
skiej, fi lmuje jeden ze słynnych marszy 
ulicznych Williama Pope.L z The Crawl 
Project oraz pokojowe protesty wieleb-
nego Billy’ego przeciwko Starbucksowi 
i sklepowi Walta Disneya.

Arti Grabowski: One Hour Peeling, z cyklu 
Staty(a)kcja, 2009, fot. Marcin Saldat Parakino, z cyklu Euroshots Wolfgang Tillmans: paper drop (light), 2006, dzięki uprzejmości Galerie Buchholz, Köln / Berlin
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SPOJRZENIE KONRADA 
SMOLEŃSKIEGO
do 13.11
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

20 października 2011 roku decyzją mię-
dzynarodowego jury Konrad Smoleński 
został uznany za najbardziej interesują-
cego artystę młodej polskiej sceny arty-
stycznej ostatnich dwóch lat. Zwycięzca 
otrzymał nagrodę o równowartości 15 
000 euro. Drugą nagrodę – trzymiesięcz-
ny pobyt studyjny w Villa Romana we 
Florencji – otrzymał Honza Zamojski.
Spojrzenia 2011 to piąta edycja konkur-
su dla młodych polskich artystów. Inspi-
racją dla tegorocznej wystawy stały się 
słowa rozpoczynające esej fi lmowy Chri-
sa Markera Sans soleil, w którym narra-
torka zestawia obraz szczęścia z czer-
nią taśmy fi lmowej. Taka defi nicja trafi a 
w punkt, gdyż szczęścia jako pojęcia 
abstrakcyjnego w pełni komunikować 
się nie da. Jednocześnie scena otwie-
rająca Sans soleil przypomina, że sztu-
ka poprzez autorefl eksję często dociera 
do podstawowych zagadnień dotyczą-
cych recepcji. Przywołany za Markerem 
stosunkowo niestabilny związek czer-
ni i poszukiwania szczęścia znajduje za-
skakujące odzwierciedlenie w pracach 
i wypowiedziach artystów nominowa-
nych w konkursie. Konrad Smoleński 
w swojej pracy przygotowuje nas na 
eksplozję, do której nigdy nie dochodzi. 
Natomiast Honza Zamojski usiłuje okre-
ślić się, wykorzystując hiphopowe rymy.
Na wystawie pokonkursowej, oprócz na-
grodzonych prac, zobaczyć można: 
Artura Malewskiego, Anny Okraśko, Pio-
tra Wysockiego, Anny i Adama Witkow-
skich oraz Anny Zaradny.

DRZEWA PAŃSTWOWE
7–26.11
Poznań, Galeria ON, ul. Fredry 7
galeriaon.asp.poznan.pl

Lasy Państwowe w Polsce stały się swe-
go czasu wielozakładowym przedsię-
biorstwem, które w ramach centralnego 
planowania zaspokajało potrzeby go-
spodarki narodowej w zakresie produk-
cji drewna oraz spełniało niemniej waż-
ne funkcje ochronne i społeczne. Projekt 
Drzewa Państwowe to wciąż liczba 
mnoga, jednak wskazująca na indywidu-
alizm jednostek. 
Wystawa Communal Trees zachęca do 
refl eksji nie tylko nad dość oczywistym 
procesem wrastania tkanki miejskiej 
w przyrodę, ale też nad nieustanną, 

choć często niezauważaną, obecnoś-
cią przyrody w postindustrialnych me-
tropoliach. Poza planowo umieszczoną 
w obrębie miasta roślinnością odgórnie 
reglamentowaną i kontrolowaną, bie-
rze ona pod uwagę także tę wymykają-
cą się wszelkim ustaleniom, zwalczaną 
i odradzającą się w najmniej oczekiwa-
nych miejscach. 
W wystawie udział biorą: Łukasz Bie-
derman, Filip Chrobak, Dawid Misiorny, 
Kuba Ryniewicz, Yulka Wilam, Joanna 
Tekla Woźniak.

ZEMSTA WRÓŻKI
do 5.12
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
ul. Wojciecha Górskiego 1a
www.fgf.com.pl

Tytuł wystawy Zemsta wróżki zaczerp-
nięty został przez Paulinę Ołowską z ju-
bileuszowego przedstawienia Teatru Lal-
kowego Rabcio w Rabce Zdroju w 1989 
roku. Artystka jest zafascynowana este-
tyką sztuki użytkowej lat 60. i 70., ale tak-
że klimatem społecznym, który sprzyjał 
autentycznemu zaangażowaniu w two-
rzenie kultury plastycznej i organizowa-
nie przestrzeni publicznej. Na wystawie 
Zemsta wróżki wyrazem tej fascynacji 
jest uratowana metalowa rzeźba przed-
stawiająca trzy róże z fontanny w cen-
trum Rabki. W ten sposób artystka 
upomina się o zapomniane sposoby eks-
presji, wagę społecznych funkcji sztuki, 
autentyczność zaangażowania artystów-
pasjonatów oraz ginące techniki (metalo-
plastyka, neony, sitodruki, itp.). 
Tę lokalną tradycję zestawia z historia-
mi innego rodzaju autentyczności. W jed-
nym z portretów przywołuje historię 
artystki Emmy Hennings, założycielki Ca-
baret Voltaire, która wprowadziła do da-
daizmu wątki mistyczne i spirytualistycz-
ne. Jej radykalna postawa i twórczość 
pasują do współczesnego wizerunku ko-
biety-artystki i feministki Suzy Lake, któ-
rej performance A Natural Way to Draw 
z 1975 roku Ołowska pokazuje wśród 
swoich prac. Lake, zgodnie z otrzymywa-
nymi wskazówkami, rysuje portret nie na 
płótnie, ale na własnej twarzy.
Poruszając się nerwowo pomiędzy kul-
turą prowincjonalną (lokalny teatr lal-
kowy), awangardową (dada i feminizm) 
i glamour (fotosesje dla „Vogue’a”), 
Ołowska poszukuje miejsca dla własnej 
autentycznej wypowiedzi. Stawia pyta-
nie o użyteczność malarstwa jako me-
dium zdolnego oddać prawdę auten-
tycznych emocji artysty.

Paulina Ołowska: Zemsta wróżki Kuba Ryniewicz: Communal Trees 2, fotografi a
Konrad Smoleński: Energy Hunters, 2011, 
kadr wideo
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REKAPITULACJA 
SUPERJEDNOSTKI
10–30.11
Katowice, Galeria Rondo Sztuki, 
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1
rondosztuki.pl

Superjednostka to ekonomia pod posta-
cią powtarzanych elementów prefabry-
kowanych, które wymusiły zewnętrzny 
i wewnętrzny układ budynku, zewnętrz-
ny i wewnętrzny układ życia mieszkań-
ców. Superjednostka to także wizualna 
multiplikacja uczuć, lęków, ciekawości, 
obaw. Ta modularność dla Kasi Jendroś-
ki i Gosi Orzechowskiej stała się główną 
inspiracją ich pracy. 
Artystki swoje refl eksje związane z Su-
perjednostką dokumentują już od czte-
rech lat. W tym czasie powstało 10 ko-
laży fotografi cznych złożonych z setek 
zdjęć 10 x 15 cm, gigantyczna praca ma-
larska budowana również z modułu – 
podobrazia 14 x 40 cm oraz projekt spo-
łeczny SUPERogród, który polegał na 
współpracy z mieszkańcami bloku na 
przestrzeni kilku miesięcy i sadzeniu na 
kilkuset balkonach kwiatów.
Obecnie prezentowana jest instala-
cja fotografi czna w 360°. Poprzez rytm 
i powtarzalność poziomych i piono-
wych linii balkonów powstaje uniwer-
salne przedstawienie blokowiska jako 
skupiska mieszkań dla ludzi. Namacal-
ne sąsiedztwo budynku i galerii prze-
transponowane zostało w dziele sztu-
ki, konfrontując się z dotychczasowymi 
wrażeniami, wspomnieniami i stereoty-
pami.  Odbiorca wchodzący do środka 
instalacji zostaje wciągnięty w grę cza-
su, skali i kształtu. W tej sytuacji budy-
nek staje się pretekstem, swoistym pa-
pierkiem lakmusowym.

NARRACJE
17–20.11
Gdańsk
www.gdansk2016.eu

Opisując przestrzeń miejską, często sto-
suje się określenia nawiązujące do świa-
ta natury: „dżungla miejska” czy „serce 
miasta” symbolizują jego centrum, ogro-
dy i parki nazywane są „zielonymi płuca-
mi”, a miejskie bulwary „arteriami”. Jed-
nak nie tylko potocznie przyjęte nazwy, 
ale też fakty świadczą o tym, że miasto 
to swoisty ekosystem, który wyposażo-
ny jest we własne cechy, gatunki i siat-
ki zależności. 
Motywem przewodnim trzeciej edycji 
Narracji, corocznego cyklu interwencji 
w przestrzeni publicznej, będzie obra-
zowanie bioróżnorodności miasta oraz 
otwarcie dyskusji na temat rozwoju ur-
banistycznego miasta postrzeganego 
jako zjawisko naturalne. Międzynarodo-
wy zespół artystów, prowadzony przez 
kuratorkę Bettinę Pelz, zaprezentu-
je instalacje i interwencje przygotowa-
ne specjalnie dla wybranych lokalizacji 
dzielnicy Dolne Miasto. Wszystkie pra-
ce opierać się będą na technologii świat-
ła będącego materiałem lub przekaź-
nikiem, a ich tematyka dotykać będzie 
natury miasta.

CENZURA
28.11–19.02
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Metoda pracy Goshki Macugi nazywa-
na jest „archeologią kultury” i opie-
ra się w dużej mierze na badaniu archi-
wów związanych z historią instytucji. 
Na wystawę Bez tytułu Macuga przy-
gotowuje projekt dotyczący cenzury 
w sztuce polskiej po 1989 roku, a tak-
że wszelkich ataków na obiekty sztu-
ki, artystów, kuratorów czy dyrektorów. 
Punktem wyjścia do projektu są zdarze-
nia związane z Zachętą: głośne zniszcze-
nia prac Piotra Uklańskiego oraz rzeźby 
Maurizio Cattelana, ale projekt będzie 
uwzględniał także cenzurę i ataki, do ja-
kich dochodziło w różnych instytucjach 
w Polsce. Wystawę poprzedza kilkumie-
sięczne przeszukiwanie i badanie pry-
watnych archiwów oraz dokumentacji 
instytucji. Celem projektu jest zbudowa-

nie, poprzez wystawę, nowych znaczeń 
i zaproponowanie widzom możliwości 
ponownego odczytania faktów i arte-
faktów. Macuga tworzy przeważnie in-
stalacje, często wykorzystując prace in-
nych artystów, poruszając się pomiędzy 
różnymi technikami i stylami.

GOSHKA MACUGA (1967) – studiowała w Central 

Saint Martins College of Art and Design i w Gold-

smiths College w Londynie. W 2008 roku znala-

zła się w gronie czterech nominowanych do pre-

stiżowej nagrody Turner Prize, przyznawanej 

najwybitniejszym młodym brytyjskim artystom. 

Wystawiała m.in. w Whitechapel i Tate Britain 

w Londynie, w Kunsthalle Basel. W kwietniu 2011 

otworzy indywidualną wystawę w Walker Art 

Center w Minneapolis.

Katarzyna Jędrośka, Małgorzata Orzechowska: 
Zachodnia wrażliwość, z cyklu Superjednostka!

Goshka Macuga: Mula sem Cabeça (Headless Mule), 2006, widok instalacji, 27th São Paulo Biennial, 
dzięki uprzejmości Kate MacGarry i São Paulo Biennial, fot. Eduardo Ortega
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DYFUZJE WSPÓŁCZESNOŚCI
13.10–24.11
Warszawa, Opera Narodowa, 
pl. Teatralny 1
www.csw.art.pl

Uchwycenie oraz zintensyfi kowanie 
związków, jakie łączą różne dziedziny 
twórczości, a także instytucje sztuki to 
główny cel wystawy Dyfuzje współczes-
ności, podczas której prace pochodzące 
ze stałej kolekcji CSW zaprezentowane 
zostaną w nowej przestrzeni – Operze 
Narodowej.
Wystawę rozpoczynają Postacie kro-
czące Magdaleny Abakanowicz, które 
w sposób niepokojący wyobraźnię przy-
pominają obiekty wydobyte z odległej 
przeszłości. Z drugiej strony Goście Chri-
stiana Boltanskiego to skupione na swo-
ich myślach zjawy ze snu, który dzieje się 
pośród widzów Opery. Prowadzą one od-
biorców ku zróżnicowanej stylistycznie 
grupie innych rzeźb, reprezentujących 
trzy wizualne kody współczesnej sztu-
ki. Uformowany ze słodyczy Fred Flinsto-
ne z Knossos Marka Kijewskiego przywo-
łuje (i mitologizuje) kulturę pop, Portret 
zbiorowy Krzysztofa Bednarskiego jest 
przykładem formy modernistycznej, wy-
posażonej jednak w czytelne przesłanie 
społeczne, zaś Człowiek w czerwonym 
płaszczu Grzegorza Klamana obrazuje 
potencjał surowej formalnie ekspresji.
– Z kolei Geometria wnętrza Jarosława 
Kozakiewicza to znak ideowy Dyfuzji 
współczesności, gdyż składają się na nią 
elementy choreografi i, rzeźby, architek-
tury oraz doświadczenia snu i ludzkiej 
cielesności. Czyż te istotne dla współ-
czesnej sztuki idee nie są pokrewne 
ideom ważnym dla programu Opery Na-
rodowej? – pyta kurator Grzegorz Bor-
kowski.

NOWY TEATR
12–13.11
Warszawa, hala warsztatowa zajezdni 
MPO, ul. Madalińskiego 10/16
www.csw.art.pl

Tam, gdzie od lat Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania reperuje swoją fl o-
tę, już niedługo otworzy się centrum ar-
tystyczne Nowego Teatru. Sytuacja ta 
stanowi punkt wyjścia dla artystycznej 
interwencji Neues Theater autorstwa 
Daniela Köttera, w której artysta zesta-
wia pojęcia pracy i przedstawienia. Hala 
warsztatowa staje się teatrem kilku spo-
łecznie odrębnych sposobów działania. 
Pięciu mechaników, piątka aktorów i re-
żyserka, dwóch teoretyków i jedna eki-
pa fi lmowa wykonują swoją pracę, a my 
możemy się im przyglądać. Czy też sami 
jesteśmy aktorami? Nowa praca niemie-
ckiego artysty porusza kwestię paktu 
między teatrem a społeczeństwem. To 
performance, ale jego czas jest odmie-
rzany przez kamerę na planie fi lmowym.

DANIEL KÖTTER (1975) – od 2008 roku tworzy try-

logię Arbeit und Freizeit będącą głosem w dys-

kusji na temat znaczenia pracy w praktykach 

artystycznych. Stworzone we współpracy z kom-

pozytorem Hannesem Seidlem spektakle mu-

zyczno-teatralne pokazywane były na między-

narodowych festiwalach – m.in. w Wenecji, 

Madrycie. W 2010 roku Kötter rozpoczął nową se-

rię prac na temat urbanistycznych i socjopoli-

tycznych uwarunkowań performatywności.

Daniel Kötter: Neues Theater Iwona Demko: Usiądź na mnie, przytulanka

OTWARTY TRON

Katalog nieistniejącej wystawy Otwarty 
tron dotyczy nie tyle osoby Karola Woj-
tyły, ile artystycznych, a także społecz-
nych reakcji na jego pontyfi kat i rodzą-
cy się kult. Wątki papieskie okazały się 
przedziwnym przewodnikiem po mean-
drach polskości, prowadząc artystów 
od wiejskiej sielanki Polski wschodniej, 
fotografowanej przez Igora Omuleckie-
go, przez rozgoryczenie bezrobotnych 
robotników likwidowanej Stoczni Gdań-
skiej, z którymi pracował Hubert Czere-
pok, po katastrofę smoleńską obecną 
w pracy Piotra Wysockiego Czuwaj.
Album zawiera ikoniczne prace polskich 
artystów, które powstały na ten temat 
w ciągu ostatnich 20 lat, między inny-
mi Rafała Bujnowskiego, Piotra Uklań-
skiego czy Roberta Rumasa. Kuratorzy 
zamówili też nowe prace oraz materia-
ły fi lmowe mówiące o społecznych reak-
cjach na sztukę o Janie Pawle II. Wszyscy 
pamiętają spór wokół pracy Maurizio 
Cattelana w Zachęcie, a z drugiej strony 
niespodziewaną sakralizację pracy Pio-
tra Uklańskiego, która wbrew intencjom 
artysty trafi ła na ołtarze.
Poza kanonem współczesnych sztuk wi-
zualnych Otwarty tron prezentuje tak-
że „złą sztukę”, zarówno tę nieprofesjo-
nalną, czyli pamiątkarstwo – dzisiejszy 
odpowiednik ludowości, jak i prace za-
wodowych artystów wykonane na za-
mówienie ofi cjalnej propagandy – po-
mniki, portrety, sztuki teatralne.
Początkowo projekt pomyślany był 
jako wystawa, która miała być pokaza-
na w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, 
jednak w międzyczasie minister kultury 
zdecydował się zwrócić to miejsce Koś-
ciołowi. Wystawa została bezdomna, 
dlatego ukazuje się w formie albumu –
wystawy wirtualnej.

NIEMIECKIE TWARZE
26.11–25.01
Bytom, CSW Kronika, ul. Rynek 26
www.kronika.org.pl

Pierwsza w Polsce wystawa monogra-
fi czna nowojorskiej artystki Collier 
Schorr składa się w głównej mierze ze 
zdjęć z jej dwóch, najbardziej znanych 
cyklów  Neue Soldaten oraz Forests and 
Fields.
Artystka najbardziej znana jest dzięki 
swoim portretom dojrzewających chłop-
ców i dziewcząt, łączącym fotografi cz-
ny realizm z elementami fantazji i mło-
dzieńczej wyobraźni. 
W projekcie Neue Soldaten Schorr ze-
stawia paradokumentalne zdjęcia żoł-
nierzy w historycznych mundurach SS 
i Wehrmachtu granych przez niemie-
ckich efebopodobnych nastolatków. 
Granica między ekscytacją a krytyką jest 
w nich bardzo cienka. Collier Schorr nie 
pozwala odbiorcy oswoić fantazmatycz-
nie sfotografowanych młodych ciał: wi-
kła je w rozwarstwioną płeć, seksual-
ność, narodowość. Odgrywane „sceny” 
skutecznie udają reportaż, odwołują-
cy się jednocześnie do obrazów historii 
europejskiej kultury. Zdjęcia sprawiają 
wrażenie „dokumentu przed tragedią”.
Artystka tak komentuje ten cykl: „Cho-
dziło zarówno o to, by opanować histo-
rię, przed którą wychowano mnie w stra-
chu, jak i o to, by zbliżyć tych chłopców 
do tabu – by mogli je poczuć oraz in-
stynktownie na nie zareagować”.
Z kolei Forests and Fields przedstawia 
aranżacje ciętych kwiatów w quasi-na-
turalnych i studyjnych przestrzeniach, 
w ten sposób artystka poszukuje świe-
żej formuły dla pytania o tożsamość, nie 
uciekając od cielesności i unikając agre-
sywnej ideologicznie dosłowności.

Collier Schorr: Traitor, German Faces, 
cykl fotografi i, 2001–2004
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ABSTRAKCYJNA UWERTURA
3.11–3.12
Warszawa, Bochenska Gallery, 
Centrum Kulturalne Koneser, 
ul. Ząbkowska 27/31
www.bochenskagallery.pl

Abstrakcja jest po części nieustającym 
poszukiwaniem uniwersalnego wizual-
nego języka pozbawionego granic. Roz-
poczęte jako utopijne przedsięwzięcie 
przez wczesnych modernistów, takich 
jak Mondrian i Kandinsky, poszukiwanie 
to ewoluowało w stronę afi rmacji i jed-
noczesnej transformacji istniejących ko-
dów wizualnych.
Wystawa Abstract Overture jest pierw-
szym projektem artystycznym realizo-
wanym przez E1 Nation Art Projects, ini-
cjatywę młodego kolekcjonera i kuratora 
Iwana Yamina. W projekcie pokazane zo-
stanie malarstwo abstrakcyjne Ronalda 
de Bloeme (Holandia), Joachima Gromme-
ka (Niemcy) i Judy Millar (Nowa Zelandia), 

artystów reprezentujących nowy kieru-
nek w malarstwie abstrakcyjnym. 
Bloeme wyizolowuje posiadające poten-
cjał znaki wizualne z popkultury i znaj-
duje dla nich zastosowanie w języku 
malarstwa abstrakcyjnego. Język przy-
pomina strategie kolorystyczne świa-
ta marketingu. Z kolei Grommek usuwa 
utopijną, pozornie idealną równowagę 
geometryczną z dzieł kanonu abstrakcji 
i zastępuje ją polami symulującymi pły-
tę wiórową i taśmę. W ten żartobliwy 
sposób wytrąca z równowagi statecz-
ne dzieła Warhola, Mondriana i Donal-
da Judda. Wreszcie Judy Millar umiej-
scawia malarstwo abstrakcyjne w erze 
reprodukcji.

RECYKLING MEDIÓW
do 16.11
Berlin, Emerson Gallery, 
Schiffbauerdamm 19
www.emerson-gallery.de
09.11–22.12
Wiedeń, Galerie Steinek, 
Eschenbachgasse 4
www.galerie.steinek.at

W pracy Recycled News, składającej się 
z setek stron gazet pomalowanych bar-
wnymi akwarelami, Jarosław Kozłowski 
posługuje się formami modernistycznej 
sztuki w kontekście polityki mediów. Ty-
tuły gazet obejmują prasę z całego świa-
ta, niezależnie od języka, miejsca wyda-
nia czy orientacji politycznej, wszystkie 
są tak samo oprawione, tak samo pod-
porządkowane estetyce rytmów i po-
wtórzeń i tak samo nieczytelne. Nieby-
wałym nagromadzeniem wielojęzycznej 
prasy Kozłowski prowokuje do pytań 
o granice medializacji współczesnego 
doświadczenia i o same media, których 
wiarygodność z góry niejako kwestio-
nuje, skrzętnie zamalowując całe strony 
prezentowanych gazet.

JAROSŁAW KOZŁOWSKI (1945) – przedstawiciel 

sztuki konceptualnej, tworzy instalacje, rysunki, 

obiekty, a także wykonuje performanse. W swo-

jej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę 

jako obszar krytycznej i samokrytycznej anali-

zy. Inicjator międzynarodowej sieci artystycz-

nej NET (1971), zaangażowany w ruch artystycz-

ny Fluxus.

DOKUMENTART
do 9.11
Szczecin
Neubrandenburg
www.dokumentart.org

Dwa państwa, dwa miasta (Szczecin 
i Neubrandenburg), dwa biura organi-
zacyjne i jeden festiwal – to już 20. Eu-
ropejski Festiwal Filmów Dokumen-
talnych dokumentART. Kolejny raz 
dokumentaliści z całej Europy spotkają 
się, żeby zaprezentować fi lmy podejmu-
jące ważne tematy dzisiejszego świata. 
Ich dodatkowe walory to nowoczesne 
techniki dokumentalne oraz przekracza-
ne granice gatunkowe, dzięki zderzeniu 
elementów tradycji i awangardy. Doku-
mentART chce tworzyć wiedzę w piguł-
ce o współczesności oraz rejestrować 
zmiany społeczeństwa, w którym tech-
nika – szczególnie audio, foto i wideo – 
zakorzenia się w codzienności.
W tym roku w konkursie głównym zo-
baczymy 43 fi lmy z 15 krajów świata. 
Oprócz tego w bloku wschodnim obej-
rzymy fi lmy dotykające tematu prze-
mian w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Pozostałe sekcje to Historia-polityka-
-fi lm, Ekstraklasa, Wspólne granice, 
wideoART, Klasyka polskiego dokumen-
tu, a także fi lm absolwentów szkół fi l-
mowych.

Jarosław Kozłowski: Recykled News II, 2009 Judy Millar: Giraffe-Bottle-Gun, 2009, Biennale w Wenecji
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POPOŁUDNIE W BARZE OZON
www.pisf.pl

Laureatem pierwszej edycji Nagro-
dy Filmowej Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie we współpracy 
ze Szkołą Wajdy został Zbigniew Libera 
ze swoim projektem Popołudnie w Ba-
rze Ozon. Nagrodzony projekt wyłoni-
ło jury w składzie: Wojciech Marczewski, 
Edward Żebrowski, Sebastian Cichocki, 
Łukasz Ronduda.
Projekt Libery najpełniej godził jakości 
sztuk wizualnych z kinem współczes-
nym. Innowacyjny formalnie kształt fi l-
mu, wywodzący się z dotychczasowej 
twórczości tego artysty, został ciekawie 
połączony z intrygującą wizją świata, 
bohaterami i ich historią. 
– Akcja fi lmu dzieje się w nieokreślonej 
bliżej przyszłości, świata postkontroli, 
z miliardami nanokamer wdzierającymi 
się w każdy zakamarek rzeczywistości, 
nad którymi już utracono jakąkolwiek 
kontrolę. Bohaterowie spędzają swoje 
ostatnie dni zawieszeni w ekstremalnej 
sytuacji czasu ostatecznego, który zmu-
sza ich do odpowiedzi na najważniejsze 
pytania – czytamy w eksplikacji Zbignie-
wa Libery.
Obecnie Libera będzie rozwijał scena-
riusz swojego fi lmu w ramach roczne-
go Programu Fabularnego „Studio Prób” 
w Szkole Wajdy, przygotowując swój 
fi lm do produkcji. Nagroda Filmowa 
przeznaczona jest dla artystów z pola 
sztuk wizualnych, którzy w profesjo-
nalny sposób chcą stworzyć pełnome-
trażowy fi lm fabularny. Celem wspól-
nej inicjatywy PISF, MSN i Szkoły Wajdy 
jest zaistnienie fi lmu eksperymentalne-
go w kinach.

GEPPERT ROZWIĄZANY
do 27.11
Wrocław, Galeria BWA Awangarda, 
ul. Wita Stwosza 32
www.geppert.art.pl

Tegorocznymi zwycięzcami konkur-
su Gepperta zostali: Agnieszka Polska 
(Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, 30 tys. zł), Agata Biel-
ska (Nagroda Prezydenta Wrocławia, 20 
tys. zł), Magdalena Karpińska (Nagro-
da Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. 
E. Gepperta we Wrocławiu, 5 tys. zł), Ho-
norata Martin (Nagroda Dyrektora BWA 
Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, 
5 tys. zł) i Tomasz Baran.
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 zakwalifi kowani 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.
Prace laureatów można oglądać na wy-
stawie pokonkursowej.

Agnieszka Polska: How the Work is Done, wideo, 2011, kadr z fi lmu

BIELSKA JESIEŃ 2011
do 30.12
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 
ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

56 prac autorstwa 31 artystów – z regu-
ły młodych – prezentowanych jest na ju-
bileuszowym, 40. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień 2011”.  Na wystawie zna-
lazły się obrazy dotykające wielu tema-
tów, utrzymane w różnych konwencjach 
– od realistycznej, odkrywającej ukry-
ty potencjał malarski w najbardziej pro-
zaicznych materiałach i przedmiotach, 
po surrealizującą, przenoszącą banal-
ne fragmenty rzeczywistości w symbo-
liczny i estetyczny wymiar. Artyści pro-
ponują także stylistyki wykorzystujące 
fotografi ę i wchodzące w mariaż z ko-
miksem czy graffi ti oraz obrazy łączące 
geometryczny rygor z lekkością malar-
skiego gestu; podejmują ironiczną grę 
z kulturą masową. Na wielu płótnach wi-
dać eksperymenty formalne, zaintereso-
wanie materią, kolorem i fakturą przed-
miotu.
„Bielska Jesień” jest organizowana przez 
Galerię Bielską BWA od 1962 roku, będąc 
od początku konkursem otwartym na 
różnorodne postawy artystyczne i nie-
znane szerzej nazwiska. Stwarza szansę 
na zaistnienie malarzom, którzy dopiero 
przebijają się do świadomości widzów 
i tu mogą zostać zauważeni. 
W tegorocznym pokazie udział biorą 
m.in. Rafael Akahira, Rafał Borcz, Kari-
na Czernek, Marta Frej, Maciej Linttner, 
Konrad Maciejewicz, Paweł Matyszew-
ski, Izabela Ołdak, Dominik Podsiad-
ły,  Jarosław Sankowski, Bartłomiej Zyg-
munt-Siegmund.

Małgorzata Rozenau: The End, 2011
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ŚLADY I ZNAKI
7–27.11
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
ul. Stary Rynek 6
arsenal.art.pl

Na wystawie Ślady i znaki pokazany zo-
stanie zestaw prac grafi cznych wykona-
nych w technice mieszanej druku cyfro-
wego i sitodruku. Potoczne, codziennie 
spotykane obrazy, kadry z otoczenia sta-
ją się inspiracją dla prac, w których śla-
dy działalności człowieka czy działania 
natury zmieniają się w znaki będące do-
kumentem autorskiej kreacji. Wzboga-
cone odręcznym gestem są zapisem oso-
bistej interpretacji, dając jednocześnie 
szansę dialogu z widzem.

JACEK PAPLA (1951) – zajmuje się grafi ką warszta-

tową i projektową. Ukończył Akademię Sztuk 

Pięknych w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem 

w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Arty-

stycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, pro-

wadzi pracownię grafi ki warsztatowej – sitodru-

ku i grafi ki wydawniczej. Miał ponad 20 wystaw 

indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesię-

ciu najważniejszych ekspozycjach zbiorowych 

w kraju i za granicą.

MIEJSKA NATURA
19–27.11
Poznań, Galeria ON, ul. Fredry 7
galeria on.asp.poznan.pl

 – Tygodniowy projekt Urban Nature 
ma charakter otwarty i prezentuje pra-
ce w procesie powstawania. Ekspozycja, 
wykłady i warsztaty mają zaangażować 
widzów nie tylko do zdobywania wie-
dzy i refl eksji, ale także do działania – 
tłumaczy kuratorka i artystka Joanna Te-
kla Woźniak.  
Artyści i teoretycy biorący uczestniczący 
w Urban Nature w sposób nieoczywisty 
i krytyczny odnosić się będą do obecno-
ści dzikiej roślinności w mieście, a tak-
że do różnorodnych manifestacji natury 
i tego, co postrzegamy jako naturalne.
Tytuł projektu z jednej strony odnosi 
się do przyrody, w szczególności roślin-
ności istniejącej w obrębie współczes-
nych metropolii – obecnej na skwerach, 
w parkach – oraz położonych nieopodal 
metropolii obszarów leśnych. Z drugiej 
strony, Urban Nature może być rozumia-
ne jako sposób życia ludzi w miastach, 
rodzaj instynktu kojarzącego się bezpo-
średnio z walką o przetrwanie. 
Prezentowane na wystawie prace to 
w przeważającej mierze fotografi e –  
efekt obserwacji, poznania, mniej lub 
bardziej dosłownego współdziałania 
z fotografowanym obiektem lub sytua-
cją. W ramach projektu Maciej Łepkow-
ski poprowadzi warsztaty z mikroogrod-
nictwa, zaś Eva Lis opowie o kulturze 
koczowniczej w Wielkiej Brytanii.

FRAGMENTARYCZNOŚĆ 
WSPOMNIEŃ
od 18.11
Poznań, Galeria EGO, ul. Wrocławska 19
www.galeriaego.pl

Cykl fotografi czny Joanny Chudy Frag-
mentaryczność wspomnień, czyli po-
cztówki z podróży to obraz osobistej po-
dróży, która swój początek i koniec ma 
na Śląsku, obejmując tereny południo-
wej Polski, a także południową Euro-
pę. Ponadto artystka obszar swojej wę-
drówki przeniosła w sferę wyobraźni 
i marzeń – opowiadając o podróżach, 
które nigdy nie miały miejsca.
– Pocztówki z podróży to przede wszyst-
kim podróż sentymentalna i osobista, 
to opowieść o obrazach przywiezionych 
z podróży, które przechowujemy przez 
lata, jak pamiątkę z wakacji. Z czasem 
obrazy zanikają, a nasze wspomnienia 

zostają zawężone do jednego kadru fo-
tografi cznego, tytułowej pocztówki. Hi-
storia podróży staje się historią z ży-
cia, zawartą w kilkunastu fotografi ach. 
Mimo to wciąż przedstawia codzienny 
obraz południa Polski, południa Europy 
– tłumaczy Chudy.

JOANNA CHUDY (1976) – absolwentka Krakowskiej 

ASP i Łódzkiej PWSFTViT, obecnie studentka stu-

diów doktoranckich warszawskiej ASP. Uczestni-

czyła w kilkunastu zbiorowych wystawach foto-

grafi cznych, m.in.: Show Off, Miesiąc Fotografi i, 

Kraków 2010; VI Warszawski Festiwal Fotografi i 

Artystycznej, Warszawa 2010; Obrazowanie – Wy-

stawa ASP w Warszawie w Galerii El, Elbląg 2010.

Jacek Papla: Ślad Łukasz Łepkowski: Miniogródki Joanna Chudy: Fragmentaryczność wspomnień, czyli pocztówki z podróży, cykl fotografi i
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DOLCE VITA
do 27.11
Zielona Góra, Galeria BWA, 
al. Niepodległości 19
bwazg.pl

Pokazywana na wystawie Dolce Vita 
praca Aleksandry Oli Kubiak to fi lm do-
kumentujący spotkanie artystki z nie-
pełnosprawnym mężczyzną, żebrzącym 
na zielonogórskim deptaku. Artystka po-
przez wspólną naukę tańca – bliskość, 
wysiłek oraz bezpośredni kontakt fi zycz-
ny – nawiązała z nim relację. 
Dolce Vita to opowieść o przekraczaniu 
granic swojej fi zyczności i emocjonal-
ności, to efekt zderzenia z rzeczywistoś-
cią Innego. Wielokrotnie podejmowa-
ne przez artystkę starania, by znaleźć 
wspólny język, zmotywować go do pod-
jęcia nowego wyzwania napotykają ba-
rierę wyznaczoną przez status społecz-
ny bohatera. Ogromny wysiłek dla obu 
partnerów i towarzyszące poznawaniu 
się emocje znajdują swój fi nał dopiero 
w ostatnim wspólnym tańcu.

ALEKSANDRA KUBIAK (1978) – od 2001 roku wraz 

z Karoliną Wiktor tworzy Grupę Sędzia Główny. 

W 2004 artystki wspólnie obroniły dyplom na Wy-

dziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogór-

skiego. Jego tytuł brzmiał Wypróbuj przyszłego 

magistra, a promotorem był Ryszard Woźniak. 

W 2006 grupa otrzymała nagrodę TVP Kultura, 

zaś w 2007 była nominowana do nagrody Spoj-

rzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank. W tym 

samym roku otrzymały główną nagrodę Interna-

tional Prize for Performance w Trento. Mieszkają 

w Warszawie i Zielonej Górze.

PRZETWORY ZGŁOŚ SIĘ!
do 20.11
www.przetworydesign.com

Co dizajn może dla ciebie zrobić? – pod 
takim hasłem w grudniu wystartuje 6. 
edycja Festiwalu Twórczego Recyklin-
gu Przetwory. Tym razem uczestników 
interesować będzie dysonans zawar-
ty w praktyce dizajnu, która rozpięta 
jest pomiędzy zwyczajną użytecznoś-
cią, przydatnością w codziennym życiu 
a kosztowną elitarnością, snobizmem.
– Chcemy otaczać się wyjątkowymi, do-
brze zaprojektowanymi, pięknymi rze-
czami. Do tego jest nam potrzebny de-
sign. Ale dzisiaj w czasach „drugiego 
kryzysu”, kiedy media straszą nas wizją 
upadku światowej gospodarki, czujemy 
się mało komfortowo, wydając duże pie-
niądze na rzeczy obrendowane znanymi 
nazwiskami. Dziś od dizajnu oczekuje-
my czegoś więcej niż świecenia próż-
nym błyskiem luksusu, raczenia nas kla-
sykami – chcielibyśmy, by design, który 
zaprezentujemy, nie tylko był recyclin-
gowy, ale przejął się też sprawami świa-
ta, naszymi sprawami, aby umiał rea-
gować zarówno na masowe problemy 
związane np. z biedą, zanieczyszcze-
niem środowiska, globalnym ocieple-
niem, jak i nasze osobiste, personal-
ne potrzeby – tłumaczą organizatorzy.
Na stronie Przetworów każdy może 
zgłosić swoją potrzebę, zebrane postu-
laty zostaną przekazane dizajnerom, 
którzy w tegorocznej edycji Przetworów 
zmierzą się ze społeczną funkcją dizaj-
nu. Ich prace będą bezpośrednią reak-
cją na zadania postawione im przez wi-
dzów, gości naszego festiwalu.
Projektanci, który chcą wziąć udział 
w twórczym recyklingu, powinni jak naj-
szybciej wypełnić i wysłać formularz 
zgłoszeniowy, który dostępny jest na 
stronie projektu.

POGNIEWANI NA 
SZTUKĘ GNIEWU
do 20.11
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Kto dziś zdolny jest kumulować i gene-
rować energię gniewu? Takie pytanie 
towarzyszy wystawie Thymós. Sztuka 
gniewu 1900–2011. W tekście kurator-
skim Kazimierza Piotrowskiego czyta-
my: „Czy ambitna, żądająca dla siebie 
szacunku Polska i jej sztuka gniewu, 
kontynuując przerwane tragicznie sny 
o przewodzeniu krajom tej części Euro-
py, zdolna jest uchronić polski thymós 
przed postępującym zafl egmieniem (by 
przywołać tylko ostatni dopust Pawilo-
nu Polskiego w Wenecji)? Czy zdoła za-
konserwować dawne i stworzyć nowe 
modele narodowej dumy, powołując za 
obcym przykładem „Ruch Odrodzenia 
Polskiego w Polsce”, skoro obecny rząd 
– przynajmniej na czas imprezy wene-
ckiej – popiera takie egzotyczne inicja-
tywy?”

Z takim ujęciem problemu gniewu nie 
zgadza się część artystów, których pra-
ce miały być pokazane na wystawie. 
Wystosowali oni list protestacyjny – 
czytamy w nim, że kurator w sposób nie-
uczciwy wykorzystał ich prace, wystawa 
bowiem służy za pretekst do wygłasza-
nia teorii spiskowych dotyczących za-
równo świata sztuki, jak i polityki, naru-
szając tym samym autonomię dzieł. Pod 
listem podpisali się: Krzysztof M. Bed-
narski, Marcin Berdyszak, Hubert Czere-
pok, Ryszard Grzyb, Józef Robakowski, 
Aleksandra Ska, Marek Wasilewski – 
wszyscy wymienieni artyści zdecydowa-
li się wycofać swoje prace z wystawy. 
Z protestującymi solidaryzuje się dyrek-
tor toruńskiego CSW Łukasz Łebowski: 
„Pretekstem wystawy miał być atak na 
WTC w Nowym Jorku, a główną ideą pro-
jektu motyw klasycznego greckiego po-
jęcia gniewu thymós”.

Aleksandra Kubiak: Dolce Vita, kadr wideo Krzysztof M. Bednarski: Sztuka gniewu
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WARSZAWSCY OBYWATELE 
KULTURY
www.obywatelekultury.pl

Po to, by podnieść rangę kultury w co-
dziennym życiu miasta, by nadać jej od-
powiednią rolę w rozwoju Warszawy, po 
to, by wspólnie pracować nad lepszym 
dostępem do kultury dla mieszkańców 
– zawiązał się ruch społeczny Warszaw-
skich Obywateli Kultury, jednoczący in-
dywidualnych mieszkańców stolicy, 
działaczy stołecznych organizacji po-
zarządowych, przedstawicieli prywat-
nych, samorządowych oraz narodowych 
placówek kulturalnych i edukacyjnych. 
Ruch nawiązuje do idei ogólnopolskiego 
ruchu Obywateli Kultury, ale skupiony 
jest na problemach stolicy.
Podczas spotkania inauguracyjnego, 
które odbyło się pod koniec październi-
ka, przedstawiona została idea stołecz-
nego ruchu obywateli, Program Rozwo-
ju Kultury w Warszawie do roku 2020, 
plan wypracowania Warszawskiego Pak-
tu dla Kultury oraz propozycja apelu do 
władz o niezmniejszanie nakładów na 
kulturę i edukację.
Tworzysz? Organizujesz wydarzenia kul-
turalne? Prowadzisz działalność eduka-
cyjną, bibliotekę, dom kultury, kluboka-
wiarnię, teatr, galerię, muzeum? A może 
po prostu jesteś odbiorcą kultury? Je-
śli życie kulturalne Warszawy leży ci na 
sercu – to jesteś Warszawskim Obywate-
lem Kultury. Przyłącz się do ruchu!

CICHYM ŚCIĄGAŁAM JĄ 
LOTEM
18.11–27.01
Wrocław, Centrum Sztuki Wro, 
ul. Widok 7
www.wrocenter.pl

– Izabela Gustowska uważana za jedną 
z najciekawszych polskich artystek po-
sługujących się techniką wideo zajmuje 
się także grafi ką, malarstwem i perfor-
mansem, w tym wideoperformansem – 
opowiada kurator indywidualnej wysta-
wy artystki Cichym ściągałam ją lotem. 
Przygotowany przez Gustowską po-
kaz anektuje przestrzeń galerii wszech-
otaczającym dźwiękiem oraz narracją 
zawartą w sześciu fi lmach prezento-
wanych na monitorach i w sześciu koli-
stych lightboxach. Tropy tej dziwnej po-
dróży wyznaczają w przestrzeni galerii 
czerwone diody wędrujące pomiędzy 
obiektami.

IZABELA GUSTOWSKA (1948) – w 1972 roku uzy-

skała dyplom poznańskiej PWSSP. Na macierzy-

stej uczelni prowadzi Pracownię Działań Per-

formatywnych i Multimedialnych na Wydziale 

Komunikacji Multimedialnej oraz w Wyższej 

Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikar-

stwa na kierunku grafi ka. Jej prace znajdują się 

m.in. w kolekcjach Contemporary Graphics Col-

lection w Edmonton, Graphische Sammlung Al-

bertina – Museum Moderner Kunst Stiftung Lu-

dwig w Wiedniu, Victoria and Albert Museum 

w Londynie.

PROFESOR
do 20.11
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Pokaz zatytułowany Profesor, przygo-
towany przez Tomasza Wójcika, jest 
podróżą przez życie nieznanego nam 
z imienia i nazwiska bohatera. Profesor 
był wykładowcą akademickim, specjali-
stą w zakresie nauk technicznych. Jego 
pasją były podróże, bankiety i inne uro-
ki życia wypływające z percepcji luksu-
su. Wykonał w życiu kilkaset całkiem 
udanych fotografi i. Był również zaan-
gażowanym komunistą, korzystającym 
z przywilejów, wysoko usytuowanym 
w hierarchii, członkiem partii. Zdjęcia 
wybrane do wystawy Profesor trafi ły 
w ręce Wójcika przypadkowo. Autor fo-
tografi i był sąsiadem artysty. Właściwie 
nie znali się dobrze. Profesor niespo-
dziewanie zmarł.

Wójcik odkrył w fotografi ach opowieść 
o losach uczestnika egzotycznych po-
dróży, otoczonego pięknymi przedmio-
tami i wpływowymi ludźmi. Zdjęcia 
pokazują również Profesora i jego towa-
rzyszy w ikonosferze krajów demokracji 
ludowych – otoczonych transparentami 
propagandowymi i portretami wodzów.

TOMASZ „WACIAK” WÓJCIK (1966) – studiował na 

Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i War-

szawie. Jest malarzem, fotografem, dizajnerem 

i performerem. Tworzy instalacje, fi lmy, klipy 

(m.in. dla Pudelsów, Mitch&Mitch, Olafa Derigla-

soffa). Jest członkiem grupy Łyżka Czyli Chilli, 

Grupy Detalicznej, Boskich Torsów i Drewbudu.

Izabella Gustowska: Cichym ścigałam ją lotem, 
mat. Galeria Piekary i Centrum Sztuki WRO Tomasz Wójcik: Profesor
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DOBRA RADA
do 13.11
Toruń, Galeria Wozownia, 
ul. Rabiańska 20
www.wozownia.pl

Wystawa Cezarego Klimaszewskiego 
jest przedostatnią prezentacją w te-
gorocznym cyklu Laboratorium sztu-
ki, skoncentrowanym na miniaturyzacji 
i makietyzacji. Artysta pokaże obiek-
ty będące rozwinięciem projektu Do-
bra rada, który miał premierę w Galerii 
Białej w Lublinie w 2010 roku. Praca od-
nosi się do przestrzeni Osiedla Słowa-
ckiego w Lublinie zaprojektowanego 
w 1961 roku przez Oskara Hansena w du-
chu Formy Otwartej. Klimaszewski two-
rzy projekt podziemnej budowli sakral-
nej, która jest negatywowym odbiciem 
osiedlowego domu kultury, który prze-
kształcony został z czasem  w kościół 
neogotycki. W ten sposób godzi nową 
architektoniczną strukturę z językiem 
Formy Otwartej.

CEZARY KLIMASZEWSKI (1971) – ukończył stu-

dia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lubli-

nie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunk-

ta. Razem z Tomaszem Kozakiem i Tomaszem 

Malcem tworzy grupę Pawilon Stabilnej Formy. 

W jego działaniach często pojawiają się archi-

tektoniczne makiety i przeskalowane obiekty, 

ożywiając zróżnicowane historyczne konteks-

ty i skłaniając odbiorcę do aktywnej konfronta-

cji z nimi.

NOWE TENDENCJE
19.11–26.02
Bydgoszcz, Galeria BWA, ul. Gdańska 20
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

Jak zmieniły się postawy twórców zaj-
mujących się malarstwem w przeciągu 
ostatnich lat? Na to pytanie usiłowali 
odpowiedzieć członkowie kapituły No-
wych tendencji w malarstwie polskim 
2. W efekcie powstała wystawa prac 14 
twórców, m.in. Jana Berdyszaka, Jana Ja-
kuba Ziółkowskiego, Magdy Moskwy, Ra-
dosława Szlagi, Kamila Kuskowskiego 
oraz Magdy Moskwy. 
Wystawa jest też próbą ukazania isto-
ty polskiego malarstwa powstające-
go w określonej przestrzeni kulturowej. 
Przestrzeni określającej wartości nazna-
czone specyfi cznym sposobem myśle-
nia, miejscem urodzenia, wpływami kul-
tur regionów i zdarzeniami polskiego 
rysu historycznego. Celem projektu nie 
jest przegląd postaw, ale ukazanie ak-
tywności twórczej oraz jakości nowych 
zjawisk. To już druga edycja tej wysta-
wy, pierwsza odbyła się na przełomie 
2006 i 2007 roku.
– Informacje o śmierci malarstwa od za-
wsze były mocno przesadzone i prze-
jaskrawiane. Brzmiały nieświeżo i nie-
prawdziwie. Nie wierzę w koniec 
malarstwa. Należę do tych, którzy nigdy 
nie zwątpili w jego sens. Malarstwo bez-
ustannie jest najpopularniejszą dyscy-
pliną sztuki. Ma swoją publiczność, swój 
twardy i wcale niemały elektorat, ma 
uroczyście obchodzone święta, do któ-
rych należą też Nowe tendencje w ma-
larstwie polskim 2 – przekonuje Paweł 
Lewandowski-Palle, członek kapituły.

ULECZ ŚWIAT!
do 6.11
Łódź, Muzeum Sztuki, ul. Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Joseph Beuys mawiał: „Muszę wyglądać 
jak postać z baśni, by dotrzeć do ludzi 
z ideami”, czy Michael Jackson nie pod-
pisałby się pod tymi słowami? – pyta na 
wystawie Heal the World jej kurator Ka-
rol Radziszewski.
Joseph Beuys, traktując sztukę jako na-
rzędzie wielkiej społecznej przemia-
ny, stawiał na wartości pozaartystycz-
ne. Pragnął ożywiać ducha. Dlatego na 
wystawie Heal the World nie znajdzie-
my sztuki. Pokazywane obiekty pozba-
wione są aury. Choć służą szlachetnym 
celom – to tylko przedmioty, które po-
wrócą do rzeczywistości, z której przy-
były. W szklanych witrynach wyglądają 
absurdalnie, udając „sztukę”. Podobnie 
jak tekst Zasady dostosowania gospo-

darki leśnej w Puszczy Białowieskiej do 
potrzeb zachowania jej walorów przy-
rodniczych wydaje się znacznie mniej 
atrakcyjny niż pomysł zasadzenia 7000 
dębów. Bo kogo tak naprawdę obchodzą 
chrząszcze saproksyliczne?
Dziś, jak chyba nigdy dotąd, to, co po-
lityczne, staje się modne, estetyczne, 
sexy. Jednak na każdym kroku przeko-
nujemy się, że pozorna „neutralność, 
„przezroczystość” języka sztuki spo-
łecznie zaangażowanej to fi kcja. Moż-
na zaryzykować twierdzenie, że obecnie 
większość istotnych zmian w społecz-
nej świadomości dokonuje się poprzez 
popkulturę.

B.E. Bialecka: Who Killed Amanda Palmer, 
2011, 100 x 140 cm Cezary Klimaszewski: Dobra rada

Dary rzeczowe dla opuszczonych i osieroconych dzieci, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce, fot. P. Tomczyk
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ŚMIAŁY MALARSKI GEST
do 1.01
Londyn, Whitechape
Gallery, 77-82 Whitechapel High Street
www.whitechapelgallery.org

Obszar poszukiwań formalnych Wilhel-
ma Sasnala nie jest łatwy do zdefi nio-
wania. Posługuje się on takimi środkami 
wyrazu jak: rysunek, fotografi a, fi lm, ale 
szerszej publiczności znany jest głównie 
z osiągnięć malarskich. Koncepcja mo-
nografi cznej wystawy jego prac zakłada 
śmiały malarski pokaz obejmujący róż-
norodne środki wypowiedzi artystycz-
nej dokumentujące ostatnią dekadę 
twórczości.
Ekspozycja dzieli się na trzy części. 
Pierwszą tworzą najnowsze prace po-
chodzące z lat 2005–2011, odnoszące 
się do wydarzeń prezentowanych przez 
mass media oraz dokumentujące po-
dróże Sasnala. Część druga nawiązu-
je do początków artystycznych poszu-
kiwań, przywołujące takie zagadnienia 
jak II wojna światowa, Holokaust. Trze-
cia, ostatnia, sekcja poświęcona została 
okresowi 2001–2005, wybór prac odno-
si się do zainteresowania fi lmem i foto-
grafi ą. Charakterystyczny dla tych me-
diów sposób kadrowania uwidacznia się 
w pracach malarskich. Na wystawie zo-
stanie zaprezentowany także wybór naj-
nowszych krótko- i pełnometrażowych 
fi lmów artysty.
W twórczości Wilhelma Sasnala nic nie 
jest oczywiste, historia świata przeplata 
się często z osobistymi przeżyciami (pra-
babka artysty zginęła w Auschwitz). Sas-
nal jest ciekawym i wnikliwym obser-
watorem życia codziennego, inspiracje 
czerpie z przekazów medialnych, w któ-
rych poważne tematy pojawiają na rów-
ni z banalnymi informacjami. Na wysta-
wie zostaną zaprezentowane m.in. takie 
obrazy jak: Mouse 5, Bathers at Asnières 
czy też sceny rodzajowe o prywatnym, 
intymnym charakterze – Bez tytułu (Kac-
per i Anka).

KRZYWY KOMIN
do 15.11
Zielona Góra, Fundacja Salony, 
ul. Fabryczna 13b
www.fundacjasalony.pl

Wystawa zielonogórskich artystów od-
nosi się do specyfi ki miejsca, w którym 
od trzech miesięcy pracują – zaadapto-
wanego na potrzeby kulturalne budyn-
ku należącego do kompleksu dawnej 
tkalni niemieckiego fabrykanta Karla 
Eichmanna. Prezentowane na wystawie 
Krzywy komin prace przedstawiają pró-
by odnalezienia się przez artystów na 
nowym terenie, eksplorują zakamarki 
przestrzeni wspólnej, wychodzą na po-

dwórko i krążą po pracowniach.  
Przemieszczanie się i przeprowadzka nie-
odłącznie kojarzą się z rozpoczęciem ko-
lejnego etapu życia lub twórczości. Na-
wiązania do historii miejsca w pracach 
Rafała Wilka i Michała Jankowskiego, mo-
ment zamknięcia archiwum przez Mar-
ka Lalko, praca nad znakiem grafi cznym 
Aleksandry Oli Kubiak oraz nowe obrazy 
Jarka Jeschke i Basi Bańdy stanowią zapo-
wiedź podjęcia nowych wyzwań.

OJCIEC I JA
do 12.11
Wrocław, Galeria Szkła i Ceramiki, 
BWA, pl. Kościuszki 9/10
www.bwa.wroc.pl

Wystawa Ojciec i ja prezentuje szkło 
dwóch czeskich artystów, ojca i syna 
– Jakuba Berdycha i Jakuba Berdycha. 
Obaj artyści pochodzą z cenionej na ca-
łym świecie czeskiej szkoły szkła, w któ-
rej maestria warsztatowa łączy się z ory-
ginalnymi pomysłami artystycznymi. Na 
wystawie prezentowane będą prace ma-
jące na celu ukazanie zmiany w podej-
ściu, rozumieniu i traktowaniu szklanej 
materii, jaka wydarzyła się na przestrze-
ni jednego pokolenia – od Jakuba ojca 
do Jakuba syna…

JAKUB BERDYCH (1953) – w latach 1968–1973 stu-

diował w Wyższej Szkole Rzemiosł Artystycznych 

w Pradze, w której później wykładał (1975–1983). 

Od roku 2003 jest wykładowcą Uniwersytetu 

Technicznego w Libercu. W ostatnich latach pra-

cuje nad cyklem Co po nas zostanie?, w ramach 

którego odlewa znalezione przedmioty codzien-

nego użytku i wytwarza z nich hutnicze obiekty.

JAKUB BERDYCH (1971) – współzałożyciel jednego 

z najpopularniejszych czeskich studiów wzorni-

ctwa Qubus Design. Jako projektant zajmuje się 

przede wszystkim twórczością koncepcyjną re-

alizowaną z wykorzystaniem tradycyjnych ma-

teriałów czeskich, jakimi są szkło i porcelana. 

Jego prace można zobaczyć na terenie Czech, ale 

także w galeriach takich jak Moss Gallery w No-

wym Jorku czy Mint Gallery w Londynie. Od 2008 

roku jest dyrektorem artystycznym galerii Dox 

w Pradze.

Michał Jankowski: Salon, instalacja, 2011, fot. Marek Lalko
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TRANSPARENTNOŚĆ
do 21.11
Gdańsk, Instytut Sztuki Wyspa, 
ul. Doki 145/1b
www.wyspa.art.pl

Malarstwo Anny Reinert nastawione 
jest na rekonstrukcję widzialnej rze-
czywistości, a nie na jej naśladowanie. 
Redukcja trójwymiarowej przestrzeni 
i brył na płaszczyznę obrazu w sposób 
zgodny z naukowym podejściem przy-
wodzi na myśl XV-wieczne intencje two-
rzenia nowych reguł w malarstwie rene-
sansowym oraz koncepcję obrazu jako 
okna otwartego na świat. 
Świat obrazów prezentowanych na wy-
stawie Transparentność posiada swój 
trudno uchwytny punktu widzenia. 
Jest to rzeczywistość wyselekcjonowa-
na przez artystkę, sprowadzona jedynie 
do tych elementów, które dają się ująć 
w precyzyjnie obrysowane kształty i opi-
sać terminami zapożyczonymi z geome-
trii. Jest przy tym ściśle powiązana ze 
współczesną debatą nad modernistycz-
ną obecnością architektury, a równo-
cześnie wolna od jej relatywizmu, obo-
wiązujących ją norm i ideałów. 
Transparentność architektury w pracach 
Reinert powoduje nieustające przenika-
nie jej otoczenia. Lustrzane odbicia fa-
sad multiplikują obrazy, mnożą porząd-
ki rzeczywistości, lekceważą zasady. Nie 
wiadomo, co jest w środku, a co na ze-
wnątrz, co znajduje się blisko, co dale-
ko, który element jest realny, a który 
stanowi odbicie w tafl i szkła. Zaburzo-
na zostaje relacja pomiędzy przedmio-
tem oglądanym a oglądającym go pod-
miotem.

EKSPERYMENT Z OBRAZEM
do 1.01
Berlin, Akademie der Künste, Berlin, 
Hanseatenweg 10
www.adk.de
www.wrocenter.pl

Poszukiwania Zbigniewa Rybczyńskiego 
i Gábora Bódy w dziedzinie ruchomego 
obrazu – fi lmu eksperymentalnego, wi-
deo i telewizji – miały znaczący wpływ 
na rozwój oraz przemiany zachodzą-
ce w sztuce i kulturze tak Europy Środ-
kowej, skąd pochodzą, jak i przestrzeni 
audiowizualnej w ogóle. Wystawa Der 
Stand der Bilder ukazuje kolejne eta-
py rozwoju artystycznego twórców, po-
cząwszy od wczesnych lat 70. ubiegłego 
wieku, po najnowsze eksperymenty Ryb-
czyńskiego z zaawansowanymi techno-
logiami cyfrowymi. Wystawa prezentu-
je całokształt twórczości Rybczyńskiego 
– obrazy fi lmowe i elektroniczne, towa-
rzyszące im szkice, rysunki, obliczenia 
i wykresy – oraz wybrane prace z dorob-
ku Gábora Bódy.
Wystawa odbywa się w ramach projektu 
Blickwechsel, który ma na celu prezen-
tację polskiej sztuki dwudziestego wie-
ku oraz wzmocnienie dialogu między 
Niemcami a Polską.

LOMOGRAFICZNY POKÓJ 
ŚWIATOWY
do 27.11
Łódź, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ, 
ul. Pomorska 39/41
www.lomujlodz.pl

Ilu lomografi cznych zdjęć potrzeba, by 
zawrzeć obraz świata w jednym poko-
ju? Tysiące kolorów, dziwnych, zupełnie 
nietypowych kadrów, setki przeświet-
leń, przypadkowe gry świateł i cieni to 
wszystko składa się na wystawę Lomo-
grafi czny pokój światowy – prawdopo-
dobnie największą w Europie mozai-
kę ze zdjęć, zajmującą podłogę, ściany 
i meble galerii. Podczas wystawy zbu-

dowana zostanie kamera otworkowa 
mieszcząca około czterdziestu osób. 
W jej wnętrzu fotograf Marek Domański 
z Akademii Sztuk Pięknych poprowadzi 
wykład od camery obscury do pinhole’a, 
zorganizowane zostaną także warsztaty 
dotyczące długiej ekspozycji, czyli w jaki 
sposób robić zdjęcia przy kompletnym 
braku światła.

Lomografi a z wystawy Lomografi czny Pokój Światowy
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UWIERZ W DUCHA
do 27.11
Warszawa, Galeria Kordegarda, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
www.kordegarda.org
 

Czy powinniśmy korzystać z tradycji, 
wierzeń i obyczajów słowiańszczyzny 
przedchrześcijańskiej jako odniesienia 
do źródeł naszej kultury? Gdzie pojawia 
się różnica między pogaństwem a nie-
obecnością religii? Wiara w jakie symbo-
le przenosi nas w dany obszar wyznań? 
Symbole mogą występować jako intui-
cyjna cecha danego zjawiska bądź re-
fleksja naukowa. W sztuce także docho-
dzi do podobnych inspiracji. Symbolika 
może wtedy przybrać dowolny wyraz 
w pracach, które często wyrażają więcej 
niż złożony esej. Surrealizm, kicz, folk-
lor, budzenie grozy, przywoływanie zja-
wisk nadprzyrodzonych są pierwszymi 
narzucającymi się narzędziami/temata-
mi, dzięki którym udaje się połączyć wie-
le rzeczywistości.
Do wystawy Uwierz w ducha zostały wy-
brane prace, które w niezobowiązujący 
sposób mierzą się z przywołanymi wa-
riantami. Jedyną pracą, która w bezpo-
średni sposób odnosi się do tematyki 
poganizmu, jest praca Katarzyny Majak 
Kobiety mocy, która powstała jako uzu-
pełnienie etnograficznych badań artyst-
ki nad współczesnymi czarownicami. 
Reszta prac generuje szerokie pole inter-
pretacji, pozostając dzięki temu jeszcze 
bliżej zjawisk niewyjaśnialnych, wystę-
pujących raczej w indywidualnej inter-
pretacji. Piotr Bosacki traktuje symbo-
le w sposób surrealistyczny, Hege Lønne 
pozostawia nas w poczuciu głęboko du-
chowej tajemnicy, a Ewa Juszkiewicz po-
rusza się w sferze legend i podań. Łu-
kasz Ziętek z kolei operuje symboliką 
popkulturową, tworząc ze swoich boha-
terów postaci rodem z hollywoodzkie-
go horroru.

ZIMNA WODA
19.11–11.12
Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17b/30
www.lokal30.pl

Szwedzkim światem kultury i sztuki 
wstrząsnęło kilka artystycznych skanda-
li wywołanych realizacjami artystów wy-
wodzących się ze sztokholmskiej uczel-
ni Konstfack. W 2009 roku niektóre prace 
próbowano zdejmować z wiosennego 
pokazu dyplomowego akademii, a na te-
mat działań jednego z artystów z tego 
kręgu szwedzka minister kultury otwar-
cie wypowiedziała się: to nie jest sztuka!
Na wystawie Cool Water pokazywane 
są prace czterech artystów zaliczanych 
do grona najbardziej kontrowersyj-
nych i bulwersujących szwedzką opinię 
publiczną. Przyczyna? Prace te godzą 
w samą podstawę wizerunku Szwedów 
w świecie oraz w to, jak oni sami po-
strzegają siebie jako społeczeństwo.
Oscar Guermouche przedstawia pracę 
Chcemy iść na Moskwę. Jest to kompo-
zycja złożona z trzech szwedzkich flag 
z wymalowanymi fragmentami pieśni 
bojowych z repertuaru szwedzkich puł-
ków piechoty okresu ostatniej wojny ro-
syjsko-szwedzkiej (1808–1809), pełnych 
brutalnych wizji rozprawienia się z wro-
giem. Elin Magnusson w wideo Wysia-
daj przemierza Sztokholm z mocnym 
postanowieniem odzyskania czegoś, 
co zostało jej odebrane. Z kolei kryjący 
się pod pseudonimem NUG artysta sku-
pia uwagę na energii uwalnianej w trak-
cie tworzenia graffiti, znajdującej uj-
ście w irracjonalnej kresce i ruchach ręki 
wiedzionej instynktem i emocjami, co 
widoczne jest na dokumentującym jego 
akcje filmie. Wreszcie Anna Odell swoim 
radykalnym działaniem rzuca wyzwanie 
państwowym instytucjom, w których 
gestii leży orzekanie o stanie zdrowia 
psychicznego obywateli.

Oscar Guermouche: Chcemy iść na Moskwę, obiekt
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ZMIANA

Kończący się właśnie rok był rokiem oddolnej polityki zmobi-
lizowanych kryzysem społeczeństw. Uważni obserwatorzy już 
wiedzą, że tego samego można oczekiwać po roku przyszłym. 
Od zawsze jedną z najistotniejszych zmian we wszelkich 
rewolucjach była zmiana języka. Pojawiają się nowe pojęcia, 
a stare zmieniają swoje znaczenie. Podstawowe z nich opisuje 
Joanna Kusiak (wprost z Nowego Jorku)*

* Tekst pochodzi z książki towarzyszącej projektowi Architektura XXI realizo-
wanemu przez Fundację Bęc Zmiana, która ukaże się na początku grudnia 
tego roku.

SŁOWNIK NOWEGO PROGRESYWIZMU

Architektura 

świadomości

Nowy Jork, 29.10.2011, Occupy Wall Street, dzień 43, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, 
wikimedia commons

świadomości
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Mój przyjaciel, który zawodowo współpracuje z BBC i innymi dużymi między-

narodowymi stacjami telewizyjnymi, powiedział mi ostatnio, że zagraniczne 

stacje tną obecnie środki na przyszłe transmisje z EURO 2012. Dlaczego? Mi-

niony rok obfitował w istotne międzynarodowe wydarzenia, które zwyczajnie 

zjadły telewizjom budżet. Po kilkunastu latach odwrotnej sytuacji sport wresz-

cie przegrywa z polityką. Pomijając japońskie tsunami, najczęściej wyświetla-

nym obrazem w telewizorach całego świata był obraz protestujących. Arabska 

wiosna, hiszpańskie oburzenie, demonstracje w Portugalii, rozruchy w Londy-

nie, protesty w Chile, strajki w Grecji, okupacja Wall Street, okupacja Nowego 

Jorku, okupacja wielu innych amerykańskich miast. W Polsce odbyło się kilka 

Kongresów Kultury, bardzo znaczący Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu, 

powstają oddolne ruchy obywatelskie jak Obywatele Kultury, którzy wywierają 

realny wpływ na działania rządu. Oto 25 podstawowych pojęć, które trzeba 

znać, aby zrozumieć, o co chodzi:

99% – wszyscy, którzy zarabiają  poniżej 250 tys. dolarów rocznie – 

czyli np. w Ameryce 99% społeczeństwa (można podejrzewać, że 

w Polsce taki wyliczony odsetek może być nawet większy). Hasło „Jesteśmy 

dziewięćdziesięcioma dziewięcioma procentami”, niestety nie do wyskando-

wania po polsku (po angielsku rytmiczne we-are-ninety-nine-percent), okaza-

ło się najbardziej nośnym hasłem ruchu Occupy Wall Street w Nowym Jorku 

i  zrobiło spektakularną międzynarodową karierę wśród wszystkich progre-

sywnych ruchów społecznych na całym globie.

Idea 99% buduje nową arytmetykę polityczną, redefiniując pojęcia większości 

i reprezentacji. Sformułowanie „stanowimy 99%” jest zarazem prawdą i fałszem. 

Z jednej strony, niemilionerów jest naprawdę 99%, z drugiej, skandujący „sta-

nowimy 99%” na ulicach Ameryki nie reprezentują JESZCZE przekroju społe-

czeństwa. „Jeszcze” jest o tyle istotne, że wyznacza horyzont działania: jednym 

z głównych (i niełatwych) zadań protestujących, których spora część rekrutuje 

się z białej klasy średniej, jest wciągnięcie w protest ludzi pozostałych klas, ras, 

wyznań oraz przekonań politycznych i religijnych, a o różnych stopniach edu-

kacji. Hasło 99% zobowiązuje do wciągania w ruch innych grup społecznych, za 

każdym razem jednak na ich (owych grup) partykularnych zasadach. Zbiorcza 

kategoryzacja „99%” ma wykluczać symboliczną  dominację  poszczególnych 

dziesięciu czy dwudziestu procent (np. wykształconych albo białych) nad in-

nymi piętnastoma czy trzydziestoma procentami (np. niewykształconymi albo 

imigrantami), jednocześnie ujawniając to samo dla wszystkich, systemowe 

źródło jakże różnych problemów (jedni czują się prekariatem dlatego, że nie 

mają za co iść do fryzjera, inni nie mają pieniędzy na jedzenie dla dzieci).

Zadanie postawione kiedyś proletariatowi przez Karola Marksa – że proletariat 

z „klasy-w-sobie” musi stać się „klasą-dla-siebie” – zostaje w nowych ruchach 

progresywnych przebudowane, gdyż protestujące 99% społeczeństwa nie sta-

nowi i nie będzie stanowić jednej klasy społecznej. Poszczególne klasy społecz-

ne muszą zatem z „klasy-w-sobie” przemienić się nie tylko w „klasę-dla-siebie” 

(rozpoznając swoją sytuację), ale też „klasę-dla-reszty-klas” (rozpoznając obo-

wiązujący system jako wspólne źródło problemów). Dlatego protestujący uży-

wają nie tylko sformułowania „jesteśmy 99%”, ale też – np. w sytuacjach kon-

fliktu z policją i przemocy – sformułowania „jesteście 99%”, które redefiniuje 

konflikt, kwalifikując protestujących i  policję  jako reprezentantów tej samej 

sytuacji egzystencjalno-politycznej.

aktywizm online (online activism) – 

wszystkie formy aktywi-

zmu odbywające się w przestrzeni wirtualnej. Podstawową funkcją aktywizmu 

online jest budowanie poparcia oraz koordynowanie działań poprzez porta-

le społecznościowe i strony internetowe. Aktywizm online pomaga zarówno 

utrzymać uwagę i zaangażowanie członków ruchu oraz szerokie zainteresowa-

nie sprawą, jak i dostarczyć informacji, które z jakichś powodów są pomijane 

w  mediach (np. filmiki pokazujące wyjątkową brutalności policji). Półpry-

watny charakter portali społecznościowych sprzyja również wymianie opinii 

oraz podtrzymywaniu oburzenia, gdyż w porównaniu z mediami klasycznymi 

portale społecznościowe częściej łączą informację z otwartą, prywatną emo-

cją informatora, przyczyniając się tym samym do jej upowszechnienia i często 

upolitycznienia („moje” oburzenie okazuje się sprawą polityczną).

Nowy Jork, 28.09.2011, Occupy Wall Street, dzień 12, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, 
wikimedia commons
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Aktywizm online można krytykować za to, że tylko w pewnej części przenosi 

się do tzw. realu (całe rzesze ludzi wyłącznie „klikają”, nie uczestniczą nato-

miast np. w marszach i protestach). Zarazem jednak można potraktować to 

zjawisko odwrotnie, jego główną funkcję widząc w budowaniu poparcia wśród 

nieaktywistów (rzesze ludzi, które nie zrobiłyby nic, a może nawet nie dowie-

działyby się o  sprawie, teraz mają określoną wiedzę i  kliknięciem wyrażają 

swoje poparcie dla pozostałych, bardziej aktywnych grup).

architektura świadomości 
(architecture of consciousness) – określenie użyte w kontekście ruchu Occupy 

Wall Street przez Jaya Gaussoina, bezrobotnego aktora i cieślę, w rozmowie1 

z krytykiem architektury i publicystą „New York Timesa”, Michaelem Kimmel-

manem. Architekturę świadomości stanowią wszystkie materialne, praktyczne 

1 http://www.nytimes.com/2011/10/16/sunday–review/wall–street–protest–shows–po-
wer–of–place.html?_r=1&hpw

Nowy Jork, 30.09.2011, Occupy Wall Street, dzień 14, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, 
wikimedia commons
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i  funkcjonalne wytwory nowych ruchów progresywnych, które wykraczają 

poza czystą funkcjonalność, sprzyjając refleksji, dialogowi i budowaniu więzi 

pomiędzy protestującymi. Architektura świadomości jest co najmniej cztero-

wymiarowa, wytwarzana zarówno w  przestrzeni miasta, jak i  w  przestrzeni 

mentalnej. Do architektury świadomości należą m.in. ludzki mikrofon, mate-

rialne przejawy okupacji przestrzeni, kartonowe tablice z hasłami protestują-

cych, miasteczka namiotowe, polowe biblioteki etc.

dzień transferu oszczędności (bank trans-

fer day) – odrębna inicjaty-

wa powstała wokół ruchu Occupy Wall Street, wpisująca się w  jego założe-

nia. Organizatorzy apelują do uczestników, by 5 listopada 2011 roku (a także 

wcześniej lub później) przenieśli swoje oszczędności z banków komercyjnych 

do niezależnych spółdzielczych kas oszczędności (credit unions). Te ostatnie 

są wspólnotowymi instytucjami parabankowymi, które oferując klientom te 

same usługi co banki (prowadzenie kont, karty płatnicze, kredyty), jednocześ-

nie są organizacjami niezarobkowymi (non-for-profit, nie mylić z non-profit). 

Spółdzielcze kasy oszczędności wszelki dochód z operacji finansowych prze-

znaczają wyłącznie na utrzymanie działalności oraz preferencyjne usługi fi-

nansowe dla swoich członków (ubezpieczenia, nisko oprocentowane kredyty). 

Dzień transferu oszczędności jest formą manifestacji niezadowolenia wobec 

działalności banków komercyjnych, jednocześnie zaś promuje ideę spółdziel-

czości jako jedną  z  nowych (a  przynajmniej odświeżonych) form odpowie-

dzialnej społecznie gospodarki.

emergencja (emergency/emerging) – pojęcie o  po-

dwójnym znaczeniu, oparte na nieprze-

tłumaczalnej na polski grze słów emergency/emerging. Nowe progresywne 

ruchy społeczne typu OWS lub Ruch Oburzonych nie są gotowym, ukonsty-

tuowanym bytem, ale niejako wytwarzają się  same (emerging) i  nieustannie 

redefiniują poprzez swoje działania, będąc zarazem reakcją na wyjątkowy stan 

kryzysowy społeczeństwa (słowo emergency, niemające swojego dosłownego 

odpowiednika po polsku, oznacza polityczny stan wyjątkowy, ale także sytua-

cję, w której trzeba zadzwonić po karetkę pogotowia i udzielić natychmiasto-

wej pomocy medycznej – w tym sensie nowe ruchy społeczne są „karetkami 

pogotowia” dla społeczeństwa będącego w zapaści).

generalne zgromadzenie 
(general assembly) – zgrupowanie publiczne o otwartym, inkluzywnym cha-

rakterze. Zgromadzenie służy przekazywaniu informacji i  koordynacji dzia-

łań, jednak jego podstawowym celem jest ukonstytuowanie ludzi jako bytu 

politycznego. Generalne zgromadzenie jest podstawowym ciałem politycznym 

i decyzyjnym nowych ruchów progresywnych. Podczas zgromadzenia każdy 

może zabrać głos, nie ma lidera ani wyznaczonej osoby prowadzącej spotkanie.

grupy robocze (working groups) – mniejsze niż 

generalne zgromadzenie, jed-

nak również otwarte, inkluzywne think tanki, których zadaniem jest analiza 

poszczególnych problemów i dziedzin, wypracowywanie rozwiązań oraz two-

rzenie nowego języka.

heterotopia – termin pierwotnie wprowadzony przez 

Michela Foucaulta w  opozycji do utopii. 

Heterotopia to miejsce funkcjonujące poza systemową hegemonią, przestrzeń 

inności, która – podobnie jak architektura świadomości – występuje na pogra-

niczu struktur materialnych i  mentalnych. Inność przestrzeni heterotopicznej 

wymyka się obowiązującym regułom politycznym i społecznym, wytwarza za-

miast nich nowe. W nowoczesnej geografii humanistycznej termin heterotopia 

był używany w odniesieniu do przestrzeni imigrantów w wielokulturowych me-

tropoliach wymykających się dominacji jednej kultury. Nowe ruchy progresyw-

ne budują heterotopię opartą na odmienności reguł politycznych – klasyczną he-

terotopią polityczną nowych ruchów progresywnych jest okupacja przestrzeni.

Nowy Jork, 30.09.2011, Occupy Wall Street, dzień 14, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, 
wikimedia commons
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horyzontalizm (horizontalidad) – rodzaj rela-

cji społecznych i  politycznych 

oparty na strukturach poziomych, tzn. takich, w których nie jest wyznaczona 

żadna istotna hierarchia władzy lub hierarchia symboliczna. Horyzontalizm 

łączy się z postulatem decentralizacji władzy, aktywności politycznej oraz ot-

wierania struktur politycznych i upowszechniania partycypacji w procesie de-

cyzyjnym dla wszystkich grup społecznych.

kom-o-nizm vs kom-unizm 
– (comm-u-nism vs comm-o-nism) – jedna z  identyfikacji ideowych prote-

stujących, promowana m.in. przez Slavoja Žižka i  Susan Buck-Morss. Idea 

kom-o-nizmu, odwołująca się do niewykluczającej, otwartej powszechności 

(commonness, patrz też 99%) raczej niż do zamkniętej, a zatem wykluczają-

cej wspólnoty (commune), ma być podstawą dla nowych form lewicowości. 

Komunizm jako ideologia i  utopia społeczna obciążony jest wypaczeniami 

i  zbrodniami swojej historycznej, środkowo-wschodnioeuropejskiej wersji. 

Dlatego nawet Žižek, na co dzień i na konferencjach naukowych deklarujący 

się jako komunista, w przemówieniach na Occupy Wall Street mówi do tłumu 

protestujących: „Nie jesteście komunistami”. Bycie kom-o-nistą nie ma ozna-

czać wyboru jakiegoś gotowego, zamkniętego systemu, ale budowanie nowego, 

otwartego systemu opartego na idei powszechności.

lewicowość – pozycja polityczna ulegająca aktualnie 

przedefiniowaniu przez nowe ruchy pro-

testujących. W odczuciu zarówno znacznej części protestujących, jak i obser-

watorów protesty takie jak w Barcelonie lub na Wall Street nie są protestami 

lewicowymi w klasycznym sensie. W protestach bierze udział znaczna liczba 

osób i środowisk nieidentyfikujących się do tej pory jako lewicowe, a często 

także w ogóle do tej pory nieaktywnych politycznie. Jakkolwiek hasła prezen-

towane podczas protestów („uratowaliście banki, sprzedaliście nas”, „chcemy 

pracy”, „chcemy sprawiedliwości społecznej”) wpisują się pod względem treści 

w kręgosłup ideowy klasycznej lewicy, to jednak odżegnują się od odwołań do 

dotychczas znanych form lewicowych ideologii i -izmów (patrz: kom-o-nizm 

vs kom-u-nizm), dzięki czemu przemawiają również do osób o  innej auto-

identyfikacji ideowej. Tak pojęta, otwarta lewicowość jest przez niektórych 

uznawana za formę nowego radykalizmu.

ludzki mikrofon (human microphone) – 

jeden z  podstawowych 

elementów architektury świadomości, powstały jako sposób radzenia sobie 

z  zakazem technicznego nagłośnienia w  miejscu okupacji przestrzeni. Za-

sada działania ludzkiego mikrofonu polega na powtarzaniu przez tłum, fraza 

po frazie, słów czyjegoś przemówienia, dzięki czemu mogą je usłyszeć także 

osoby stojące daleko. Mechanizm ludzkiego mikrofonu bazuje na wzajemnego 

zaufaniu – ludzie powtarzają frazy, zanim się dowiedzą, co mówca chce powie-

dzieć. Ludzki mikrofon sprzyja również uważnemu słuchaniu mówcy (trzeba 

powtarzać), jednocześnie budując szczególny rodzaj materialno-akustycznej 

wspólnoty (pierwsze wrażenie obserwatorów zgromadzeń używających ludz-

kiego mikrofonu często odwołują się do doświadczenia świątyni lub wspólnoty 

religijnej). Fraza „sprawdzam mikrofon” (mic check) sygnalizuje, że ktoś chce 

skomunikować się z  tłumem i  tym samym przygotowuje resztę do uważne-

go powtarzania. Teoretycznego potwierdzenia prodemokratycznych aspek-

tów ludzkiego mikrofonu będącego podstawowych narzędziem generalnego 

zgromadzenia można szukać już u Arystotelesa, który w Polityce wspomina, 

że idealna „polis nie powinna być większa, niż może sięgnąć głos posłańca”2.

miłość – jedna z  emocji politycznych pojawiająca się podczas 

protestów, odwołująca się do tradycji protestów hippi-

sowskich roku 1968. W przeciwieństwie do oburzenia miłość jest traktowana 

niejednoznacznie, gdyż promując solidarność społeczną, może jednocześ-

nie sprzyjać trywializacji i hippizowaniu ruchu, które byłoby tożsame z  jego 

znacznym zawężeniem. Postulat miłości, powiązany z ideą politycznego kar-

nawału, niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo, że protestujący zakochają się 

w sobie i w swoim ruchu w sposób narcystyczny3, zapominając o szerszym celu 

politycznym, jakim jest zmiana systemowa.

(nowy) radykalizm – pozycja politycz-

na nastawiona na 

całkowitą przebudowę obowiązującego systemu politycznego (rewolucję). 

W przeciwieństwie do dotychczas znanych form radykalizmu, nowy radyka-

lizm ruchów progresywnych stara się poszukiwać takich środków i sposobów 

zmiany, które opierałyby się na powszechnym udziale różnych klas społecz-

nych (patrz idea 99%) i zmierzały do wytworzenia zupełnie nowego systemu 

politycznego. Nowy radykalizm bywa dezauwuowany przez dotychczasowe 

grupy identyfikujące się jako radykalne (komuniści, socjaliści, anarchiści), 

które jednak odwołują się do historycznych radykalnych utopii społecz-

nych i  – opierając się na ich zasadach – traktują nowy radykalizm jako 

reakcyjny.

(nowy) ruch progresywny 
– otwarte ciało polityczne o bardzo szerokich granicach i rozmytej klasyfikacji 

członków, oparte na inkluzywności, istniejące zarówno w  przestrzeni mate-

rialnej (patrz: okupacja przestrzeni), przestrzeni wirtualnej (patrz: aktywizm 

online), jak i  przestrzeni świadomości (patrz: architektura świadomości). 

Jak wskazuje nazwa, ruch jest bytem dynamicznym, nieustannie redefiniu-

jącym się poprzez swoje działanie, zmierzającym do radykalnej przebudowy 

istniejącego systemu politycznego (patrz: nowy radykalizm) dla zwiększenia 

sprawiedliwości społecznej. Do podstawowych form działania ruchu należy 

2 za: http://www.nytimes.com/2011/10/16/sunday–review/wall–street–protest–shows–
power–of–place.html?_r=1&hpw
3 por. komentarz S. Žižka: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/26/
occupy–protesters–bill–clinton?fb=native&CMP=FBCNETTXT9038
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wytwarzanie heterotopii i próżni w istniejącym systemie politycznym po to, 

by rozwijać wyobraźnię polityczną społeczeństwa i tworzyć warunki dla zaist-

nienia nowego systemu.

oburzenie – najbardziej podstawowa z  katalogu emocji 

politycznych, będąca warunkiem możliwości 

wszelkiego zaangażowania. Oburzenie nie jest aktem intelektualnym i nie opie-

ra się na subtelnej analizie sytuacji politycznej – jest prostym, emocjonalnym 

odruchem sprzeciwu wobec obserwowanej niesprawiedliwości. Od oburzenia 

na niesprawiedliwość społeczną wziął swoją nazwę jeden z najistotniejszych 

progresywnych ruchów politycznych – hiszpański Ruch Oburzonych. Najważ-

niejszą lekturą wyjaśniającą rolę oburzenia jako politycznego fenomenu jest 

książka–broszura ponaddziewięćdziesięcioletniego weterana Ruchu Oporu 

Stéphane’a Hessela Czas oburzenia! Jak pisze Hessel, „najgorszą z postaw jest 

obojętność, powiedzenie sobie «ja nic nie mogę, sam staram się sobie jakoś 

radzić». Zachowując się w ten sposób, pozbawiacie się jednego ze składników, 

które czynią was człowiekiem. Jednego ze składników niezbędnych: zdolności 

do oburzania się i do zaangażowania, które jest jej konsekwencją (...) kiedy coś 

was oburza, tak jak ja byłem oburzony na nazizm, wtedy stajecie się bojowni-

kami, silnymi i zaangażowanymi (...) jeśli dziś (...) aktywna mniejszość wystąpi 

ze sprzeciwem, wystarczy to za drożdże, na których urośnie ciasto”4.

obywatelskie nieposłuszeństwo – celowe i świado-

me działanie wbrew obowiązującym 

przepisom i  prawu w  imię przekonania, że owe przepisy naruszają zasady 

sprawiedliwości społecznej, prawa człowieka lub inne wartości uznawane za 

podstawowe w  istniejącym społeczeństwie. W  przypadku nowych ruchów 

progresywnych nieposłuszeństwo obywatelskie połączone jest ze świadomoś-

cią radykalnego naruszania zasad moralnych i zasad sprawiedliwości społecz-

nej przez elity finansowe, bez ponoszenia żadnych prawnych konsekwencji. 

Członkowie nowych ruchów społecznych są gotowi ponosić konsekwencje 

prawne swojego działania (aresztowania, przemoc policji), jednocześnie wie-

rząc, że solidarność protestujących nie przerwie form protestu i doprowadzi 

do przebudowy systemu prawnego.

okupacja przestrzeni – podstawo-

wa forma 

działania nowych ruchów, polegająca na zajęciu określonej przestrzeni pub-

licznej (lub prywatnej przestrzeni o publicznej dostępności, jak np. Zuccotti 

Park w Nowym Jorku) oraz jej reorganizacji. W miejscach okupacji powstają 

najczęściej małe, otwarte miasteczka z własną infrastrukturą (kuchnia, pub-

liczna biblioteka, przestrzeń do spania, przestrzeń seminaryjna, centrum 

medialne) oraz służbami (służby porządkowe, służby medyczne, obsługujący 

bibliotekę lub kuchnię). Wytworzenie przestrzeni okupowanej w przestrzeni 

miasta (nawet w  niewielkich hiszpańskich miasteczkach liczących kilkaset 

4 S. Hessel, Czas oburzenia!, tłum. P. Witt, Warszawa 2011, Ofi cyna Naukowa.

mieszkańców) umożliwia komunikację pomiędzy protestującymi a resztą spo-

łeczeństwa, wymianę informacji oraz dialog, który sprzyja dalszemu otwie-

raniu oraz poszerzaniu ruchu. Okupowana przestrzeń staje się heterotopią.

postulaty – najbardziej kontrowersyjny, bo pozornie nie-

istniejący element protestu OWS. Jednym z naj-

powszechniejszych punktów krytyki wobec nowych ruchów jest brak listy po-

stulatów, na które rządzący mogliby jakoś zareagować. Brak postulatów często 

jest dezawuowany przez komentatorów, którzy twierdzą, że protestujący „nie 

wiedzą nawet, czego się domagają”. Jednocześnie wewnątrz ruchu istnieją oba-

wy, że brak postulatów będzie dezintegrujący, gdyż jakakolwiek reakcja opi-

nii publicznej i polityków na postulaty albo pełniłaby funkcję motywacyjną 

(w przypadku „małych sukcesów”, które wzmacniają wiarę w zwycięstwo ru-

chu), albo podtrzymywałaby oburzenie (gdy politycy nie są w stanie spełnić 

nawet najprostszych postulatów).

Przeciwnicy tworzenia listy postulatów zwracają uwagę, że każda taka lista po-

tencjalnie zmniejszałaby otwartość ruchu. Ponadto istnienie listy postulatów 

byłoby implicite afirmacją istniejącego systemu – zgodą na to, że wystarczy 

zmiana wewnątrz systemu, podczas gdy protestujący, zwracając uwagę na ist-

niejącą obecnie, patologiczną symbiozę kapitalizmu i  polityki, domagają się 

zmiany całego systemu. Z kolei postulat zmiany systemowej, który choć ist-

nieje i jest wypowiadany przez protestujących, ciągle nie jest traktowany jako 

postulat ze względu na brak wyobraźni politycznej opinii publicznej. Powstała 

w ten sposób próżnia, chociaż niekiedy kłopotliwa dla protestujących, może 

okazać się jeszcze bardziej kłopotliwa dla polityków, którzy muszą skonfronto-

wać się z obecnością tysięcy protestujących na ulicach, mając bardzo ograni-

czoną możliwość reakcji.

Jedną ze strategii, jakie  przyjmuje ruch, jest połączenie próżni z  otwartym 

wspieraniem i  legitymizowaniem postulatów bardziej partykularnych, po-

mniejszych grup protestu – np. antyeksmisyjnych ruchów prawa do miasta 

lub związków zawodowych. Ich postulaty, choć wspierane przez OWS, nie stają 

się jednak oficjalnymi postulatami samego OWS.

prawo do miasta – idea ta (sformułowa-

na początkowo przez 

H. Lefebvre’a i D. Harveya) zakłada, że jednym z podstawowych praw człowie-

ka jest prawo do miasta, w którym zawierają się zarówno prawo do dostępu 

do godnego miejsca zamieszkiwania, prawo do życia w przyjaznej przestrzeni 

miejskiej, ale też prawo do współdecydowania o polityce miasta i prawo do 

zmieniania siebie (jako jednostki i  jako społeczeństwa) poprzez działanie 

w  mieście i  poprzez przekształcanie miasta. Wszystkie te idee zawierają się 

implicite w sposobach działania nowych ruchów progresywnych, które chociaż 

jako takie nie są i nie mogą być ruchami miejskimi (adresowane są do znacznie 

szerszych grup społecznych niż mieszkańcy miast), korzystają jednak z infra-

struktury miejskiej i polityczności miasta, by osiągać swoje cele. Jedną z form 

korzystania z prawa do miasta jest okupacja przestrzeni.
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prekariat – określenie nowej klasy społecznej, utworzone 

w  analogii do określenia „proletariat”. Prekariat 

tworzą osoby i grupy wykonujące pracę niematerialną, tzn. taką, której wyni-

kiem nie jest wytworzenie fizycznie istniejącego produktu (podczas gdy prole-

tariat w fabrykach produkuje np. samochody albo garnki, prekariat produkuje 

np. teksty, kulturę lub design). Podobieństwo pomiędzy obiema klasami polega 

na niestabilności ekonomicznej, dużym stopniu niepewności egzystencjalnej 

oraz złych (lub potencjalnie złych) warunkach życiowych wynikających m.in. 

z braku umów lub tzw. umów śmieciowych, wyzysku pracowników przez pra-

codawcę pod pretekstem zdobywania doświadczenia, braku dostępu do świad-

czeń socjalnych. Ze względu na przeciętnie większe uznanie społeczne niż np. 

w przypadku robotników taśmowych, lepsze wykształcenie oraz przekonanie 

o wyższości niematerialnej pracy twórczej (napędzane popularnością idei kre-

atywności i tzw. zawodów kreatywnych), a także – w przypadku Polski – nimb 

„zachodniości” obecny m.in. w nazwach poszczególnych zawodów (np. desig-

ner, copywriter), prekariat często odmawia autoidentyfikacji jako klasa społecz-

na, a  tym bardziej jako klasa wyzyskiwana, skłaniając się raczej ku liberalnej 

koncepcji indywidualnego sukcesu. Na Zachodzie drogę do samoświadomości 

klasowej prekariatu otworzył ostatni kryzys gospodarczy, który w  znacznym 

stopniu uderzył w  dotychczas pewną  siebie „klasę kreatywną” (określenie 

Richarda Floridy) oraz pretendujących do niej absolwentów wyższych uczelni.

próżnia – sytuacja polityczna, w  której masowo i  dobitnie 

artykułowana jest potrzeba zmiany, ruch nie identy-

fikuje jej jednak z żadnymi konkretnymi, partykularnymi postulatami, choć 

często wspiera grupy takie postulaty artykułujące. Próżnia uważana jest za 

bardzo specyficzną broń polityczną – z jednej strony delegitymizuje bowiem 

obecnych polityków jako partnerów do dyskusji o prawdziwej zmianie spo-

łecznej, powołując się na ich powiązania z systemem kapitalistycznym w jego 

najbardziej antyetycznej i antyspołecznej wersji, z drugiej zaś często wywołuje 

konfuzję w szeregach ruchu. Próżnię można również traktować jako przeję-

cie i odwrócenie strategii polityków, którzy początkowo zupełnie ignorowali 

nowy ruch progresywny – teraz to nowy ruch progresywny ignoruje polity-

ków i opinię publiczną, pozostając jednak wyraźnie obecny w przestrzeni pub-

licznej. Próżnia polityczna jest również podstawowym narzędziem rozwijania 

wyobraźni politycznej – brak postulatów zmusza do zastanawiania się  nad 

większą liczbą możliwych wersji przebiegu wydarzeń.

przemoc – zasadniczo nowe ruchy społeczne decydują 

się  na nieużywanie przemocy ze względów za-

równo strategicznych, jak i politycznych (wyznaczanie nowych standardów). 

Jednocześnie nowe ruchy progresywne redefiniują przemoc, zwracając uwa-

gę na różnorodność jej form, klasyfikując dominację ekonomiczną i jej kon-

sekwencje (np. eksmisje) jednoznacznie jako formy przemocy. Ruch zwraca 

również uwagę, że samo prawo amerykańskie lub miejskie (np. nowojorskie) 

może być źródłem przemocy (np. zakaz używania namiotów pomimo zbliża-

jącej się zimy).

Szczególną kwestią jest przemoc i brutalność ze strony policji, obserwowane 

wielokrotnie podczas protestów i klasyfikowane jako reakcja obronna syste-

mu. Przemoc policji, jako przemoc systemowa, jest zjawiskiem odrębnym 

wobec sytuacji policjantów i  policjantek jako członków społeczeństwa (stąd 

okrzyk „jesteście 99%”). Przemoc policji w USA jest ciągle powiązana z dys-

kryminacją rasową i klasową – policja jest znacznie częściej brutalna wobec 

niebiałych imigrantów z niższych klas społecznych. Uzasadniona obawa tych 

grup przed przemocą fizyczną i systemową (np. deportacją) jest dużym wy-

zwaniem dla strategii 99% – owe grupy ryzykują bowiem znacznie więcej, włą-

czając się w protest, niż biali reprezentanci klasy średniej. 

wyobraźnia – jedna z  podstawowych, a  zarazem 

najmniej oczywistych sił politycznych 

wytwarzanych przez nowe ruchy. Jak zauważa Žižek, przeciętnemu obywate-

lowi (będącemu zarazem odbiorcą hollywoodzkich filmów) znacznie łatwiej 

jest wyobrazić sobie apokalipsę i atak kosmitów niż trwałą, radykalną zmia-

nę systemu politycznego i  gospodarczego. Podstawowym zadaniem nowych 

ruchów, którym często towarzyszy próżnia postulatów politycznych, jest 

ćwiczenie i rozwijanie wyobraźni politycznej społeczeństwa, w szczególności 

zaś łamanie dominującego przekonania, że porządek status quo jest jedynym 

możliwym porządkiem społecznym. Problem wyobraźni pojawia się we wspo-

mnieniach aktywistów politycznych i  zwykłych ludzi m.in. w  Polsce przed 

rokiem 1989 (wielu nie mogło sobie wyobrazić, że komunizm może upaść), 

a ostatnio w Egipcie przed tzw. arabską wiosną. Zmiana kolektywnej wyobraź-

ni często dokonuje się wtedy, gdy pozornie nic się nie dzieje – mimo że polity-

cy nie reagują wprost na obecność protestujących, powoli, ale systematycznie 

i zauważalnie zmienia się język mediów, a za nim język polityki.

JOANNA KUSIAK
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POSTAWY RADYKALNE

Odczuwam wielką przyjemność z robienia rzeczy w glinie, 
ale nie uważam tego za działalność pożyteczną. A założenie 
partii politycznej uważam za działalność sensowną, potrzeb-
ną, choć nie sprawiałoby mi to przyjemności. Mam dylemat 
moralny związany z produkowaniem sztuki. Artyści wpływają 
na rzeczywistość, ale w skali mikro. A tu chodzi o skalę makro 
– z Tomkiem Saciłowskim, ekonomistą, artystą, rozma-
wia Paulina Jeziorek

Ekonomia, 

sztuka
  i 

proca
Tomasz Saciłowski: Neon kina Siekierki. Realizacja w altance działki pracowniczej w ramach projektu 
Działka, Praca, Edukacja,  2009

si
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Byłam dzisiaj na twoim profilu na facebooku i znalazłam parę ciekawych rzeczy. 

Np. link, pod którym można kupić specjalną kanapę dla psa. Rozważałeś jej kup-

no. Ale ty przecież nie masz psa.

Nie. Ale przecież zawsze ktoś może do mnie przyjść z psem. I wtedy i on, i pies 

poczuliby się bardzo komfortowo.

I jeszcze link do strony: „W co się ubrać na wigilię”.

Tak, pamiętam. Najlepsza jest oczywiście mała czarna. Ale to było bardzo daw-

no. Aż tak daleko się dokopałaś?

No tak. Bo na facebooku można czasem zajrzeć komuś w głowę...

Albo w majtki...

Napisałeś między innymi: „Zmiany, zmiany, nienawidzę”. Nie lubisz zmian?

Chodziło o konkretną sytuację: kolejną zmianę strony facebooka. Otwierasz 

ją, pojawia się jakaś nowa funkcjonalność. Praktycznie rzecz biorąc, face-

book to jest taki nasz wspólny „duży pokój”, a  tu nagle ktoś ci przestawia 

meble bez twojego udziału. To jest wkurzające. Uruchamia ci jakąś dodat-

kową opcję, przesuwa ci okno. Czat, który był tu, jest gdzieś indziej. O co 

chodzi? Nie można już wpisać statusu. Zlikwidowali. A mnie status bardziej 

interesował od posta, który za chwilę znika, jest płynny, jak u  Baumana... 

(śmiech). Może nie lubię zmian, ale i tak pojawiają się w moim życiu z czę-

stotliwością co 5 lat. Choć nie wiem, czy nie jest za późno, żeby się teraz 

zajmować czymś innym.

Na przykład czym?

Na przykład polityką. Albo ekologią. Przyszło mi do głowy coś takiego: po-

nieważ świat zmierza do katastrofy, to chyba 

powinna nastąpić dyktatura ekologiczna. 

Na czym by polegała?

Na ograniczeniu praw obywatelskich, pod-

porządkowaniu wszystkiego roślinom i zwie-

rzętom, i  naszej planecie – Gai. Wszystkie 

działania, które ranią Gaję, są nieakcepto-

wane przez system. To by była ogromna ma-

china biurokratyczna, trzeba by zatrudnić 

mnóstwo urzędników, każdy krok musiałby 

być weryfikowany – czy służy planecie, czy 

też nie.

W  ten sposób wszystko by się przeciągało 

w czasie...

To dobrze, że ktoś musiałby się długo zasta-

nawiać, zanim ściąłby drzewo. Nie rozumiem 

np., dlaczego chore drzewa się ścina. Dlacze-

go się ich nie leczy? Jeżeli przyrodę traktu-

jemy serio, to powinniśmy leczyć drzewa. Widziałbym się w  roli dyktatora. 

(ogólna wesołość)

Tak? Jak byś się ubrał do tej roli?

W płaszcz myśliwski...

Jeszcze jakieś atrybuty?

Oficerki esesmańskie. Wszyscy urzędnicy byliby ubrani w zielone mundury.

Moim zdaniem powinni mieć proce.

W tym systemie władza miałaby narzędzia przemocy. Urzędnicy mieliby broń. 

Trzeba by się zastanowić, czy produkcja broni służy Gai. Być może trzeba by 

było zrezygnować z przemysłu...

Czyli jednak proce.

Być może tak. Ale guma jest szkodliwa... Ostatnio przeżyłem okropną sy-

tuację. Przez rok zbierałem baterie, żeby je oddać. W trakcie przeprowadz-

ki ten pojemnik z bateriami zaginął. Straszna bomba ekologiczna. Przecież 

jedna bateria powoduje 3 m3 skażenia ziemi. Gdyby więc dostały się w nie-

powołane ręce – jakiegoś recydywisty albo nowego właściciela mieszkania... 

Wolę nie myśleć, co by się mogło stać. Podczas przeprowadzki wyrzucaliśmy 

śmieci, a pudełko z bateriami leżało jako ostatnia rzecz do zabrania. I znik-

nęło. Przekopałem cały śmietnik, szukając tej bomby ekologicznej. Już się 

załamałem. Typowe. Dobre intencje i na końcu wszystko się pierdoli. Ale ją 

znalazłem.

Ch
yba powinna 
nastąpić dyktatura 
ekologiczna, 
ograniczenie praw 
obywatelskich i  
podporządkowanie 
wszystkiego 
roślinom 
i zwierzętom, 
i naszej planecie

Tomasz Saciłowski: Curriculum Vitae, dzięki uprzejmości artysty
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I co z nią zrobiłeś?

Mam ją znowu w domu. Straszliwą bombę.

Tomek, ty studiowałeś ekonomię. I byłeś menedżerem. Kiedy postanowiłeś zo-

stać artystą?

Jak skończyłem 30 lat. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nic nie 

zrobiłem dla siebie. Pracowałem w firmach i przedsiębiorstwach, nastąpił kry-

zys w ocenie wartości tego, co robię – czyli reklamy.

A czym dokładnie się zajmowałeś?

Trade marketingiem, publikacjami, instrukcjami sprzedażowymi, komunika-

cją wewnętrzną skierowaną do sieci sprzedaży – i to jeszcze był fajny element 

tej pracy, bo służył temu, żeby ułatwiać innym ludziom pracę. Ale element 

związany z reklamą totalnie mnie frustrował. To było przejście, bo właściwie 

ja jestem dzieckiem kapitalizmu. W latach 90. nastąpił boom na myślenie neo-

liberalne, na wolność gospodarczą. I  mnie to fascynowało, że mogę działać 

na szeroką skalę, że mogę coś wymyślić i będzie to publikowane w tysiącach 

egzemplarzy, pojawi się na bilboardach.

Że masz wpływ na rzeczywistość...?

Tak. Ale potem nastąpił moment uświadomienia i wyrzutów sumienia zwią-

zanych z  kłamstwem. Z  tym, że się oszukuje ludzi, namawia do kupowania 

rzeczy, których nie potrzebują itd. Socjalistyczny dyskurs, który zaczął się 

wtedy pojawiać, pojawił się także w mojej głowie. Mimo że interesowałem się 

wtedy działalnością twórczą w większej skali, to sztuką się specjalnie nie in-

teresowałem. Prawdę mówiąc, nie byłem w  galerii sztuki do 30. roku życia. 

Poza wernisażem koleżanki mojego przyjaciela i kolegi ze studiów – Agnieszki 

Brzeżańskiej. Moja żona, Kasia Kochmańska, która jest obecnie scenarzystką, 

interesowała się sztuką bardziej niż ja.

I co wtedy zrobiłeś? Tak jednym cięciem zmieniłeś swoje życie?

Nie. Kupiłem aparat fotograficzny i  zacząłem robić zdjęcia. Zobaczyłem, że 

rzeczy, które robię nie mieszczą się w  fotografii, ponieważ nie interesowała 

mnie sama technika, ale pewne fenomeny estetyczne, które fotografowałem 

i kolekcjonowałem.

Co wtedy fotografowałeś?

Np. roślinność w przestrzeni miejskiej, a potem krzaki, z czego powstał cykl 

Krzaki. Właściwie nie interesowała mnie techniczna fotografia i  kreowa-

nie obrazu, ale dokumentowanie pewnej rzeczywistości. Zbierałem zdjęcia 

z internetu. Tak się złożyło, że znajomi znajomych to byli artyści, na przykład 

Paulina Ołowska. Ponieważ chciałem zaistnieć z tymi zdjęciami, to zacząłem 

wydawać ZINA w liczbie 7 sztuk i rozdawałem go znajomym. Nie było w tym 

elementu sztuki współczesnej ani też fotografii w tradycyjnym ujęciu. Paulinie 

strasznie się spodobało to, co robiłem, więc zacząłem się interesować sztuką, 

czytać blogi. Raster prowadził świetnego bloga. Uświadomiłem sobie dopiero 

wtedy, że to, co robię, mieści się w kategorii sztuka. Tak się okazało.

Ale byłeś też jednocześnie menedżerem?

Tak, ale nie przez duże M. Raczej urzędnikiem. 

Menedżer w korporacji jest kimś, kto ma pod 

sobą ileś osób, które mu mają pomagać, ale 

właściwie pracuje więcej od nich. Do pewnego 

szczebla jest mniej pracy, a potem siedzisz po 

kilkanaście godzin. W  tygodniu pracowałem, 

a w weekendy brałem aparacik i robiłem foty. 

Poświęcałem weekendy na to, żeby spacero-

wać, odreagowywać to, co robiłem w pracy i co 

traktowałem jako nieinteresujące – nudę i sza-

rzyznę życia. Wtedy właśnie pojawiły się krzaki 

i fascynacja kaczkami, obsesja parku jako jedy-

nego miejsca, na które mnie stać w sensie cza-

sowym, gdy chodzi o podróż. Mogłem ją odbyć 

tylko po mieście, żeby gdzieś wyjechać, trzeba było poczekać pół roku. Jedyna 

interesująca rzecz, która mogła mnie spotkać, choć w sumie obiektywnie nud-

na – to wyjście do parku, karmienie kaczek i fotografowanie krzaków...

To bardzo dramatyczne. Nie zdawałam sobie sprawy, ile w tych krzakach drama-

tyzmu, kiedy je oglądałam na wystawie w galerii Le Guern... 

Tak. (śmiechy) Za to moja pierwsza wystawa, czyli debiut, wiązała się z kacz-

kami. Gdy zacząłem się interesować sztuką, na blogu Rastra znalazłem ogło-

szenie, open call, dotyczące wystawy o zwierzętach. Wysłałem wtedy skompo-

nowaną przeze mnie piosenkę i powiedziałem, że chcę zrobić do niej teledysk. 

Kuratorka się zachwyciła. No i z kolegą z SGH, Michałem „Benzyną” Wuczyń-

skim, zrobiliśmy teledysk.

Potem wiodłeś podwójne życie? Już zdecydowałeś, że chcesz być artystą, cho-

dzić do parku z  aparatem, a  z  drugiej strony wprowadzać zmiany w  pracy, do 

której chodziłeś?

Tak, zdałam sobie sprawę, że mogę też robić coś interesującego tam na miej-

scu. Momentem decydującym była szczytowy moment kariery trade marke-

tingowej. Wszystkie projekty artystyczne, które robiłem w pracy, pojawiły się 

po odebraniu nagrody w kategorii low budget, która nazywa się Globe Award 

i jest nagrodą za marketing BTL. Pojechałem do Miami, odebrałem nagrodę. 

To najważniejsza nagroda w świecie reklamy. Gdy ją odebrałem, stwierdziłem, 

że mnie w tym wszystkim nie ma. Może przesadzam, twierdząc, że wszystkie 

honory spłynęły na zarząd, ale nie ułatwiło mi to w  żadnym stopniu drogi 

zawodowej. Jak pracujesz w dużej organizacji, wszystko, co robisz, należy do 

niej. Ktoś pracuje 20 lat, nawymyślał kupę rzeczy, a po odejściu z pracy zostaje 

z niczym. Nie należą już do niego, nie może się nawet pod nimi podpisać. Musi 

zaczynać od zera. Zorientowałem się, że to, co robię, nie należy do mnie. Ale 

też przestałem cenić to, czym się zajmowałem. Wpadłem w obsesję, żeby moje 

nazwisko jakoś zaistniało. Bo w firmie twoje nazwisko nie istnieje. Jakoś nie 

jestem dumny ze swojej przeszłości. Nie eksponuję tego.

P
raktycznie rzecz 
biorąc, nie byłem 
w galerii sztuki 
do 30. roku życia
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Tomasz Saciłowski: Portfolio, 2010
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To się samo eksponuje, bo to, co robisz czy mówisz w obrębie sztuki, przecież 

oscyluje wokół konsumpcjonizmu, polityki neoliberalnej, która się kończy. 

Architektura, i ta gospodarcza, i społeczna, za chwilę prawdopodobnie runie...

No ja wiem. Mam tego świadomość. Trzeba, żeby artyści wzięli w tym udział. 

Jesteśmy w przededniu rewolucji obalającej system – głównie finansowy. Ale 

po rewolucji wcale nie musi przyjść socjalizm. To może być dużo trudniejsza 

wersja kapitalizmu, to może być Korwin Mikke, to może być libertarianizm, 

który w końcu się ujawni... Oczywiście pojawi się ruch oddolny, ale jednak ste-

rowany przez klasę średnią, która będzie chciała mniejszych podatków, mniej 

państwa, mniej polityki, ale jeszcze więcej wolności. Którą frustruje to, że nie 

jest wystarczająco wynagradzana za swoją pracę. W tym nowym świecie może 

nie być miejsca dla sztuki, artystów, instytucji, szkół publicznych... Dla tego 

wszystkiego, co jest publiczne i wspólne...

Co miałeś na myśli, mówiąc, że artyści mają 

w „tym” wziąć udział? Jak?

Wczoraj zastanawiałem się, co jest istotne. 

Przyszły mi do głowy trzy rzeczy: polityka, 

ekologia i  ogólnie – losy ludzkie czy jakość 

życia ludzi albo po prostu społeczeństwo. I te-

raz zastanawiam się, czy jest w  tym miejsce 

dla sztuki? Wiem, że są artyści zaangażowani 

społecznie. Ale czy ich sztuka ma wpływ na 

rzeczywistość polityczną? Czy oni rzeczywiście 

mogą mieć wpływ na przemiany i wziąć w nich 

udział? Mam wątpliwości i  jestem sceptyczny, 

jeśli chodzi o niezwykle rzadkie zdarzenia (na-

wiązuję tu oczywiście do pewnej wystawy – w 

CSW Zamek Ujazdowski, 2009 – przyp. red.). 

Uważam, że to jest bajka. Podobnie jak pro-

jekty artystyczno-społeczne np. Yael Bartany 

czy Artura Żmijewskiego. Powiem szczerze, 

że jestem w potrzasku. Bo nie za bardzo wie-

rzę w taką sztukę, że ona zmieni rzeczywistość. 

Lubię robić sztukę, ale uważam, że jest ona 

nieistotna. Istotna jest polityka. Trudno robić 

sztukę i  prowadzić poważną działalność po-

lityczną, ponieważ sztuka operuje językiem, 

który nie mieści się w języku demokratycznym. Z jednej strony chciałbym ro-

bić rzeczy sensowne – sensowne jest zajmowanie się polityką, próba zmiany 

społeczeństwa, wpływanie na nie i na ustalenia prawne, działalność ekologicz-

na. Uważam, że to są rzeczy istotniejsze... Sztuka nie jest narzędziem do tego, 

żeby to realizować. Odczuwam wielką przyjemność z robienia rzeczy w glinie, 

ale nie uważam tego za działalność pożyteczną. A założenie partii politycznej 

uważam za działalność sensowną, potrzebną, choć nie sprawiałoby mi to przy-

jemności. Mam dylemat moralny związany z produkowaniem sztuki. Artyści 

wpływają na rzeczywistość, ale w skali mikro. A tu chodzi o skalę makro. 

Obecny ruch obywatelskiej okupacji Wall Street został wsparty przez licznych 

artystów...

To bardzo dobrze. Ten ruch trzeba monitorować. To może być rewolucja klasy 

średniej, która doprowadzi do ultrakapitalizmu. Trzeba obserwować, co z tego 

wyniknie...

Artyści powinni brać w  tym udział, ale przecież żeby to robić, trzeba wyjść 

z pracowni i poza hermetyczny język sztuki. Nie zajmować się produkcją wy-

staw, biennale... Mój dylemat polega na tym, że nie jestem z wykształcenia ar-

tystą. Mam więc pewne kompetencje, które pozwoliłyby mi teraz na to, żeby 

się zając ekonomią – skończyłem ten kierunek i mam łatwość przyswajania tej 

wiedzy. Jeżeli ktoś jest z wykształcenia malarzem, to niech maluje i podpisuje 

się pod rewolucją. Ale jeśli o mnie chodzi, to mam wątpliwości, czy mogę być 

pożyteczny jako artysta. 

Ale może działanie na mikroskalę jest teraz 

również bardzo potrzebne. Ktoś może potrafić 

porwać całe masy, ale ktoś inny z  kolei może 

potrafić w  istotny sposób zmienić świadomość 

punktowo...?

No tak, punktowo. Ale mamy demokrację i po-

trzebujemy iluś milionów głosów. Punktowo to 

można zmieniać w systemie totalitarnym. Wy-

starczy zmienić wodza. Może poprzez sztukę 

można zmienić jego nastawienie? (śmiech). 

Cyrankiewicz upierał się, że w Polsce jest de-

mokracja. Zarzucano mu, że przecież premier 

się nie zmienia. Powiedział: Jak to? Ja się nie 

zmieniam? Cyrankiewicz się zmieniał i to była 

jego wizja demokracji. 

Myślisz, że możesz zrobić skok w  politykę, jak 

dobijesz do 40-tki?

Mój kolega, z  którym siedziałem biurko 

w biurko, jest teraz głównym doradcą Donal-

da Tuska. Ja się zajmowałem zegarkami Casio, 

czyli czymś masowym, a on Seiko, czyli czymś 

elitarnym. Teraz już nie wiem, czy on jest bar-

dziej elitarny, czy masowy. Jest szefem biura 

informacji rządu. Ale działanie na polu oczy-

wistym nie jest dla mnie tak przyjemne. Za to 

wywracanie języka z kursu jest przyjemne. To 

jest dzika przyjemność, a nawet namiętność, 

kiedy pokazujesz coś w krzywym zwierciadle. 

A pokazać coś w lustrze już nie jest tak przyjemne. Po prostu budujesz duże 

lustro i już. Ale sztuka nie jest lustrem...

JeJe
żeli ktoś jest
z wykształcenia
malarzem, to
niech maluje
i podpisuje się
pod rewolucją.
Ale jeśli o mnieAl j śli i
chodzi, to mam
wątpliwości,
czy mogę być
pożyteczny jako
artysta

MM
ój kolega,
z którym
siedziałem biurko
w biurko, jest
teraz głównym
doradcą Donalda
Tuska. Ja się Tuska Ja się
zajmowałem
zegarkami Casio,
czyli czymś
masowym, a on
Seiko, czyli czymś
elitarnym. Teraz 
już nie wiem, czy
on jest bardziej
elitarny, czy
masowy
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To co was tak ujęło, że chcecie go reaktywować?

No bo dlaczego znowu ma powstawać nowy zespół? Lepiej reaktywować stary. 

Przynajmniej coś dla nich zrobimy. Choć będziemy grać na innych instrumen-

tach i inną muzykę. Mieliśmy już siedem prób. Ja gram na tym starym synteza-

torze, a Łukasz na dwóch Casio. Mam jakieś nasze nagrania, to ci puszczę. Ale 

muzyka to nie jest sztuka. 

Nie? 

Nie. Zresztą ja nie jestem ekspertem, żeby mówić, co jest sztuką, a co nią nie 

jest. W każdym razie muzyka to na pewno nie jest sztuka wizualna. (śmiech)

TOMEK SACIŁOWSKI

(ur. 1972) – producent sztuki i artysta, piosenkarz, fotograf, działkowiec. Z wykształcenia ekonomista, 

ze sztuką związany od kilku lat. Założyciel fanzinu fotograficznego „Trzaskopismo”. Publikował w ma-

gazynie „Piktogram”. W 2008 roku miał indywidualną wystawę w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. 

Uczestniczył również w wielu istotnych wystawach zbiorowych. W 2009 zorganizował trwający kilka 

miesięcy cykl działań o charakterze edukacyjno-performerskim na terenie Ogródków Działkowych 

„Sierkierki” w Warszawie. Członek zespołu Rano.

Zobacz
yłem setki młodych artystów z laptopami słuchających 
prezentacji. Pomyślałem wtedy: No pięknie. Odszedłem 
z korporacji i jestem na kolejnej nudnej konferencji, 
na której nikt nie słucha wykładu. Zupełnie jakby 
się prezentował dział key account managementu, 
pokazując, ile sprzedał usługi telekomunikacyjnej. 
Pomyślałem: Kurwa, jestem w systemie, który działa 
tak samo

A pamiętasz swój projekt Robię to, co chcę w PTK Centertel?

To był moment kryzysu, kiedy już zdecydowałem, że odejdę...

A teraz?

Teraz jest tak, że też czasem męczę się w środowisku, które posługuje się her-

metycznym językiem sztuki i to też jest nudne i monotonne. W wewnętrznym 

języku sztuki też się nie odnajduję. Kiedy patrzysz na prace młodych artystów 

z krajów, gdzie jest wyższy poziom dobrobytu, to cię zatyka. Oni nie mają tych 

dylematów. Produkują setki podobnych prac. Nie mają oporu moralnego ani 

systemowego przed produkowaniem sztuki. To wszystko jest takie grzeczne. 

Przeżyłem szok, kiedy byłem na konferencji z  rezydentami w  CSW Zamek 

Ujazdowski. Zobaczyłem setki młodych artystów z  laptopami słuchających 

prezentacji. Pomyślałem wtedy: No pięknie. Odszedłem z korporacji i jestem 

na kolejnej nudnej konferencji, na której nikt nie słucha wykładu. Oto pre-

zentacja o osiągnięciach galerii czy programu rezydencjalnego, której nikt nie 

słucha. Zupełnie jakby się prezentował dział key account managementu, po-

kazując, ile sprzedał usługi telekomunikacyjnej. Pomyślałem: Kurwa, jestem 

w systemie, który działa tak samo. 

A byłbyś w stanie robić coś bez środowiska?

Czyli bez odbiorcy? Bo w Polsce odbiorcami są tylko ludzie ze środowiska. Igor 

Omulecki, moim zdaniem obecny fotograf, twierdzi np., że może się zamknąć 

z rodziną i robić sztukę sam dla siebie. Ja się z tym kompletnie nie identyfikuję. 

Nie chcę robić czegoś, co nikogo nie interesuje. Robię rzeczy, o których wiem, 

że mogą interesować innych. Dla mnie ten show, zainteresowanie w obecnym 

momencie – są kluczowe. Ale strasznie dużo ludzi robi dużo fajnych rzeczy, 

a ja nie wiem właściwie po co. Dla przyjemności swojej i odbiorców? Być może 

nie powinno się temu nadawać większej rangi poza przyjemnością. Z drugiej 

strony robienie absolutnie tego, co się chce, jest kuszące. Zawsze mnie strasz-

nie kusiło, żeby choć raz w życiu pozwolić sobie na ten moment, żeby zrobić 

dokładnie to, co chcę...

Chodzi ci o działanie aintelektualne? Jak taniec?

Tak. Taniec rzeczywiście jest momentem, kiedy się robi to, co chce. I muzy-

ka też. Są aintelektualne i pierwotne. Ale żeby ludzie przestali myśleć, trzeba 

zrobić dobrą muzykę. Przy złej zaczynają się zastanawiać, co to w ogóle jest. 

A zrobienie takiej muzyki wymaga dużo pracy. Żeby przestali myśleć, to kom-

ponując, trzeba bardzo dobrze tę muzykę przemyśleć... 

A co teraz robisz muzycznie?

Gram z Łukaszem Jastrubczakiem. Chcemy reaktywować zespół Zima, zespół 

punkowy tworzący w latach 80. Jego nagrania zaginęły, więc reaktywujemy ten 

zespół we dwójkę, już bez członków tego zespołu. 

Nie słyszeliście żadnych nagrań tego zespołu?

Nie. Tylko o nim czytałem. 
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PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Na 

przekór 

wszystkiemu

Projektowanie graficzne to nie jest język, który da się zgra-
matyzować, rozpisać na funkcje, przeanalizować i przetłuma-
czyć. Jest to zestaw chwytów, wypowiedzi, idiomów, grepsów, 
które składają się na rozległe pole wizualne – z Piotrem 
Rypsonem, autorem książki Nie gęsi. Polskie projekto-
wanie graficzne 1919–1949, o fascynujących i trudnych 
narodzinach polskiego języka komunikacji wizualnej 
rozmawia Bogna Świątkowska

Ilustracje z archiwum Piotra Rypsona

przekór
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Punktem wyjścia do naszej rozmowy niech będzie pytanie o to, czy polskiemu 

projektowaniu graficznemu potrzebny jest kamień węgielny? Czy twoja książ-

ka jest poszukiwaniem dziedzictwa, na którym dzisiejsi projektanci mogliby się 

oprzeć, odbić od niego, zanegować je, kontynuować? Czy, mówiąc wprost, twoja 

książka jest właśnie tym kamieniem węgielnym?

Mam taką nadzieję – powiem nieskromnie. Dotarłem do bardzo wielu rzeczy 

będących w  naszych zasobach, i  jasne, że w  tej próbie zbudowania narracji 

dotyczącej tradycji komunikacji wizualnej w Polsce pewnie czegoś brakuje, ale 

per saldo myślę, że większość istotnych rzeczy udało mi się w tej książce zebrać. 

A wracając do pytania, to uważam, że społeczeństwo, które ma się w sposób 

cywilizowany ze sobą komunikować 

– dziś, jutro, przedwczoraj, kiedykol-

wiek – musi być świadome zarówno 

na poziomie twórców i odbiorców ko-

munikatu, jak i nośników komunikatu, 

wydawców – co jest idiomem, który 

w  tym kraju nad Wisłą się formował. 

To tajemnicza kwestia, bo projektowa-

nie graficzne nie jest takim językiem 

jak język mówiony, który da się zgra-

matyzować, rozpisać na funkcje, prze-

analizować i przetłumaczyć. Jest to ze-

staw chwytów, wypowiedzi, idiomów, 

grepsów, które składają się na rozległe 

pole wizualne. I  teraz pytanie: dlacze-

go to jest ważne? Ja jestem oczywiście 

kosmopolitą, od razu to powiem. Ale 

uważam, że społeczność lokalna po-

winna być jednak osadzona we właś-

ciwej sobie sferze kulturalnej – i  ją 

rozumieć. Jeśli jesteśmy czy też bywa-

liśmy w różnych momentach XX wie-

ku analfabetami na poziomie ekspresji 

wizualnej, kiedy ani wydawca tego nie 

rozumiał, ani grafik tego nie rozumiał, 

a publika po prostu brała to, co było na 

ladzie – to zwyczajnie poddajemy się 

wpływowi, który przychodzi skądkolwiek. Najczęściej z niskiej półki, bo rynek 

wydawniczy jest głęboki raczej płytki i dość biedny. I w efekcie kretyniejemy 

jako społeczeństwo. Np. w latach 90. nastąpił zalew jakiegoś makabrycznego 

szitu, mam na myśli pochodzące najczęściej z Niemiec wzory paperbackowo-

bildowe . Oczywiście towarzyszyła temu także rewolucja technologiczna, która 

polegała na tym, że projektanci dostali do ręki narzędzia: corele, słabe pierwsze 

photoshopy. I  myśleli, że na nich tworzą, a  tak naprawdę robili na nich to, 

co wymyślili inżynierowie, projektując te narzędzia. To był moment zapaści. 

I kończąc, powiem tylko, że to według mnie stanowi to rodzaj – użyję tego 

słowa – afazji w skutecznej komunikacji społecznej. Kropka.
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Po
kazuję, jak wraz
z narodzinamiz narodzinami
nowego państwa
rodzi się polski język
komunikacji wizualnej.
A rodzi się w wielkich
bólach, ponieważ
w zasadzie nikt go
nie potrzebuje; nienie potrzebuje; nie
ma przemysłu, nie
ma reklamy, nie ma
kasy. Jest głód, bieda,
i jeszcze do tego
wojny dookoła
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W książce zawarłeś dorobek swoich długoletnich poszukiwań.

Dość długo się to wszystko rodziło. Złożyły się na to lata fascynacji, kolekcjo-

nowanie różnych rzeczy, parę projektów, które zrobiłem po drodze z książką 

awangardową, jakimiś artystycznymi rzeczami...

Nie jest to twoja pierwsza książka, masz w dorobku znaczące pozycje dotyczące 

poezji wizualnej i komponowania graficznego.

Zajmowałem się tymi tematami przez ponad 20 lat. Jestem coraz starszy i moja 

pamięć już tak sprawnie nie działa (śmiech). Do pisania tej książki zabrałem 

się jakieś dwa lata temu. Pomyślałem sobie: dobrze, to już mniej więcej wiem, 

o czym będzie. Bo początkowo miałem zupełnie inne ambicje, mniej – że tak 

powiem – rozpasane. Chciałem zrobić projekt dotyczący specyfiki tego, co się 

w Polsce wykluło jako charakterystyczne zjawiska i nie uwzględniać w tym ani 

fotomontaży, ani większości awangard...

Poczekaj, zanim do tego dojdziemy, powiedz, jaka wiedza wyłoniła się z twoich 

badań? Jak podzieliłeś materiał, który prezentujesz w książce? Czy miałeś trud-

ności w dokonywaniu wyboru?

Nie było to bardzo trudne. Jest to 

książka o  projektowaniu graficznym 

i  rodzeniu się komunikacji wizualnej. 

Zamierzałem napisać około 45 roz-

działów. I oczywiście w trakcie pisania 

wiele się zmieniło. Książka dotyczy 

okresu 1919–1949. W  1919 roku Pol-

ska składała się z trzech krajów, bardzo 

różnych. Była rozległym terenem, wie-

lokulturowym. W mojej książce braku-

je kilku rzeczy, które zapewne powinny 

się tam znaleźć. Jest na przykład bar-

dzo mało rzeczy żydowskich, które 

często osiągały bardzo wysoki poziom. 

Oczywiście nie oddałem sprawiedli-

wości każdemu nurtowi czy ważnemu 

czasopismu. Myślę, że i Lwów, i Wilno 

Po
lacy słabo szanują 
tradycję opartą na 
wiedzy. Wolą różne 
mity na swój temat. 
Mniej lubią się 
przyjrzeć rzeczy, 
jak ona rzeczywiście 
mogła wyglądać, 
i przeanalizować 
związane z nią procesy
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także nie wybrzmiewają tu tak mocno, jak by mogły. Chciałem też ustruktu-

ryzować treść w taki sposób, żeby poświęcić więcej uwagi autorom – to mi się 

nie do końca udało.

Zbudować narrację wokół nazwisk?

Tak, w taki klasyczny sposób. Ale okazało się, że przede wszystkim tych auto-

rów jest za dużo. W indeksie jest ich trzystu. Z tych trzystu pięćdziesięciu zasłu-

guje na to, żeby ich poważnie potraktować w formie podrozdziału, rozdzialiku 

– niewykonalne. A  poza tym zrozumiałem, że sfera społeczna – czyli osio-

wanie różnych tematów wokół takich kwestii jak mity narodowe, obronność, 

propaganda państwowa, kwestie dotyczące rozwoju Polski przed i po wojnie – 

to momenty, które tak naprawdę magnesują to wszystko. W związku z tym po-

stanowiłem zrobić trzy części. Jedna pokazuje, jak wraz z narodzinami nowego 

państwa rodzi się polski język komunikacji wizualnej. A rodzi się w wielkich 

bólach, ponieważ w zasadzie nikt go nie potrzebuje; nie ma przemysłu, nie ma 

reklamy, nie ma kasy. Jest głód, bieda, i jeszcze do tego wojny dookoła. Tylko 

państwo zamawia znaczki, banknoty, obwieszczenia – rzeczy niezbędne. Co 

interesujące – w tym momencie, w latach 20., pojawiają się ideologie, głównie 

lewica, komunizm, które oczywiście czerpią ze wzorów sowieckich. I jest też 

oczywiście awangarda, która wówczas odgrywa mało znaczącą rolę, bo prawie 

nikt o niej nie wie. Druga część tej książki dotyczy w zasadzie końca lat 20., 

kiedy zaczyna kwitnąć życie społeczne. Ponieważ zaczyna być wizualizowa-

ne, postaciowane – poprzez rozmaite druki, fachowe czasopisma, reklamy – ta 

środkowa część jest i o życiu społecznym, i o  rozwoju Polski po wszystkich 

zapaściach pierwszej połowy lat 20. Po czym łup, następuje kryzys, ale ten kraj 

trwa, już jest jakoś osadzony. Potem zaczyna przyspieszać, z różnych powo-

dów. Rozwija się przemysł, nowoczesne fabryki, koncerny, itd.

Wiedza o tym, co się działo z kulturą polską po roku 1939, w tym oczywiście z pro-

jektowaniem, jest niewystarczająca. W twojej książce jest sporo na ten temat 

i są to informacje przeciekawe.

To, co się dzieje w czasie okupacji oraz tuż po wojnie, jest w pewnym sensie 

kontynuacją lat 30. Lata 40. nie tworzą jakiejś nowej jakości, co jest szczególnie 

paradoksalne w obliczu nowego ustroju. Tak naprawdę wszyscy dalej lecą swo-

im wyuczonym przed wojną trybem, sznytem. Lewicowi artyści robią swoje 

– mega już w tamtej chwili – lewicowe propagandowe plakaty i okładki, mają 

dwa razy więcej zleceń niż, powiedzmy, w 1938 roku, więc się pewnie cieszą, 

dostają pieniądze. Zamawiający to też nie są ludzie, którzy nagle wylądowa-

li na spadochronach, choć przyszli z Moskwy. Często są to ich przedwojen-

ni kumple, towarzysze, znajomi – w zasadzie jedno środowisko. A po drugiej 

stronie – jeśli tak można to ustawić, bo to pewne uproszczenie – jest bodaj 250 

prywatnych wydawców, którzy reprodukują swoje rzeczy i oni też mają swoich 

grafików, swoje środowiska. Oni kontynuują tę, nazwijmy to, belle époque, tak 

jak potrafią. Jednocześnie mając gdzieś – i tego będzie dotyczyła moja nowa 

książka – ukryty, niewypowiedziany, a może i czasem nieuświadomiony plan, 

że ten dizajn, który pojawia się w ich książkach, ma być właśnie nawiązaniem 

do ancien régime’u. To nie jest komunistyczny druk, tylko, proszę państwa, 
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nasz stary, fajny świat, który jeszcze czasem usiłujemy przeciągnąć w tych la-

tach 40. do momentu, w którym w 1949 roku komuna już wie, że jakoś opa-

nowała sytuację, może wziąć wszystkich za gardła, zabrać im wszystkie prawa 

autorskie, nakłady, papiery i  co tylko. A niektórych wsadzi do pierdla, żeby 

sobie nie myśleli.

Prezentowany w książce materiał wizualny jest po prostu fascynujący. Ale jest 

to zaledwie część tego, co mogłoby i powinno być ujawnione. Nie gęsi wyraźnie 

ujawniają lukę w funkcjonowaniu polskich instytucji kulturalnych, które jakoś 

nie dbają o to, żeby po pierwsze zabezpieczyć, stworzyć tę pamięć, a następnie 

jeszcze poddać te zbiory intelektualnej obróbce, wyeksponować treści, które 

w tej chwili wyrywasz, mam wrażenie, trzewiom historii i punktom skupu maku-

latury. Twoja refleksja mogłaby być dużo głębsza i iść dużo dalej, gdybyś praco-

wał z materiałem, który został już przygotowany.

Miałbym tylko mniej frajdy, ale to jest zupełnie inna rzecz.

Może miałbyś inną frajdę. Dlaczego 

twoim zdaniem ani w PRL-u, ani po 1989 

r. nie powstała instytucja, która zajmo-

wałaby się tą częścią kultury, dzisiaj de-

finiowaną jako niezwykle istotna, czyli 

narzędziami, którymi się komunikuje-

my społecznie?

Wydaje mi się, że jednak w PRL-u wi-

siała nad tym mglista czapa niekomu-

nikacji społecznej. Tamto państwo nie 

było zainteresowane komunikacją spo-

łeczną, a  nawet jeśli mówiło, że było, 

i  zakładało różne instytuty czy insty-

tucje, które miały się tym zajmować, 

pisano różne interesujące książki na te-

mat Romana Jacobsona i teorii komu-

nikacji, to działało w  bardzo ułomny 

sposób. Po drugie, społeczeństwa, któ-

re szanują tego typu rzeczy, funkcjo-

nują w  innej strukturze gospodarczej. 

Bo projektowanie jest na tyle związane 

z rynkami, że te rynki w pewien sposób 

czują się odpowiedzialne za podtrzymywanie tradycji. Nawet w taki sposób, 

że fundują galerii zakup modelu Ferrari, żeby mogła go pokazać jako wytwór 

XX-wiecznego projektowania.

Wydaje się, że dopiero dzisiaj jesteśmy w stanie dobrze ocenić istotność tamte-

go projektowania. Nie będę powtarzał komunału, ale powiem go raz – Polacy 

słabo szanują tradycję opartą na wiedzy. Wolą różne mity na swój temat. Mniej 

lubią się przyjrzeć rzeczy, jak ona rzeczywiście mogła wyglądać, i przeanali-

zować związane z nią procesy. Poza tym pewnie z punktu widzenia muzeów, 

poważnych zbiorów i tak dalej, to, czemu się w książce przyglądam, to nadal 

śmieci. W różnych muzeach, bibliotekach są działy, które zbierają dokumenty 

życia społecznego, druki ulotne. Ale tutaj trzeba pewnej wizji, żeby zbudować 

z tego ogromnego zbioru jakiś obraz. To nie polega na tym, że się tę masę ka-

tegoryzuje, wkłada do teczuszek, żeby to tam leżało. To musi być kawałek misji 

takiej instytucji. A takiej instytucji w Polsce zwyczajnie brak.

I swoją książką ujawniasz ten brak.

Więcej – wypowiem teraz groźbę: ja i kilku kolekcjonerów zebraliśmy te rozsy-

pane klocki. Niektórzy zbierali je przez lata. Ale te klocki znowu się rozsypią. 

Nie będziemy muzealnikami, nie będziemy trzymali tego w naszych małych 

mieszkankach. Wiedza i dokumentacja, która znalazła się w książce, zostanie. 

Ale cała reszta się rozsypie.

Niedobrze. Jest to bardzo wyraźna propozycja pod adresem czynników pań-

stwowych pod tytułem „wyskakiwać z  kasy” na powoływanie kolejnej insty-

tucji, co dziś nie budzi entuzjazmu (śmiech). W takim razie wprowadźmy inny 

wątek. Szalenie interesujące jest to, co piszesz o połączeniu śmiałego dizajnu 

przedwojennego ze środowiskiem architektów. Jak przebiegały punkty styczne? 

Dzisiaj tego rodzaju połączenia są znacznie słabsze.

Warszawa w końcu lat 20. i w latach 30. była czymś w rodzaju twórczej centrali. 

Działały tu dwie szkoły: Akademia Sztuk Pięknych, gdzie kształcono „arty-

stów”, i Politechnika, która miała bardzo ciekawy pomysł na edukację. Moim 

zdaniem to było w ogóle najlepsze środowisko przed wojną w Polsce, najbar-

dziej światłych ludzi, którzy do tego potrafili jeszcze coś zbudować. Wiedzieli, 

co się działo w  innych krajach, co się działo np. w  Bauhausie, i  na tyle, na 

ile mogli to robić, wdrażali pewne rozwiązania również u siebie na Wydziale 

Architektury. Oprócz tego, że studenci musieli potrafić budować domy, pro-

jektować, to musieli się też nauczyć fotografii, rysunku, fotomontażu, plakatu. 

To były normalne zadania na drugim, trzecim roku. Musieli zasuwać. Jednak 

nawet przy tym ówczesnym względnym boomie gospodarczym nie wszyscy 

architekci dostawali dobre zamówienia i posady. Marzeniem było zresztą do-

stać posadę państwową, bo jednak panowała bieda. W związku z czym ci, któ-

rzy posady nie dostali, reszta dziewcząt i  chłopaków, łapała się za tę grafikę 

i po prostu smarowała okładki. Myśleli sobie: dom potrafię zrobić, to okładkę 

chyba też potrafię trzasnąć. I oni wywarli ogromny wpływ na polskie projek-

towanie przedwojenne.

Podaj jakieś przykłady.

Co najmniej połowa grafików funkcjonujących na warszawskim rynku pro-

jektowym, a więc też i ogólnopolskim, przeszła przez Wydział Architektury. 

Bardzo często szli na rok na ASP albo ludzie z ASP przenosili się na rok na 

Polibudę, żeby się dokształcić. Ta grupa projektantów wprowadziła też dość 

charakterystyczny sposób komponowania, właściwy architektom – kompozy-

cja jest u nich zorganizowana, podziały są mocno rysowane. Przykładem jest 

środowisko zgromadzone wokół grupy Praesens – przede wszystkim architek-

ci, Strzemiński, Stażewski i  tak dalej. W  latach 30. wszystkie czasopisma są 

robione przez nich: i architektoniczne, i medyczne, właściwie każde. To byli 

CiCi
architekci, którzy
nie dostali posad
państwowych, myśleli
sobie: dom potrafię
zrobić, to okładkęzrobić, to okładkę
chyba też potrafię
trzasnąć. I oni wywarli
ogromny wpływ na
polskie projektowanie
przedwojenne
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ludzie bardzo utalentowani, bardzo sprawni, bardzo szybcy. Często działający 

w tandemach – to też jest takie novum, które mogło wyjść z Politechniki, że 

oni umieli pracować zespołowo i wiedzieli, że nie jest to żadna hańba. Pary 

były mieszane i dzięki temu widać realny udział kobiet w projektowaniu. Nie 

mówiono: pani by jakąś ilustracyjkę nam tutaj trzasnęła, tylko małżeństwo czy 

para po prostu pracowała razem.

Trudno dziś znaleźć aż tak wyraźne przykłady tego rodzaju działania ze strony 

środowiska architektonicznego.

Ale wtedy nie było tak sprofesjonalizowanej edukacji projektowej, która jed-

nak ma miejsce dzisiaj w Polsce. Po raz pierwszy od bardzo dawna mamy do 

czynienia ze środowiskiem projektantów graficznych, które jest skomuniko-

wane wewnętrznie, a do tego bardzo twórcze, fajne. Powołane do życia kilka 

lat temu Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej tworzy szereg indywi-

dualności, ale nie są to indywidualności typu „jestem Leonardo da Vinci, mój 

koń jest najpiękniejszy” – tylko ludzie, którzy pracują zgodnie z zasadami tego 

fachu. To jest świetne. Dzięki temu moja książka ma pewnie większy sens, bo 

nie trafia w próżnię, tylko w realny świat.

Tytuł twojej książki czerpie z  Mikołaja Reja, że Polacy nie gęsi, że swój język 

mają. Sięgasz głęboko z tym swoim kamieniem węgielnym.

Kiedy Mikołaj Rej to pisał, kierował swoje słowa do cudzoziemców. Natomiast 

w moim przypadku cytat „nie gęsi” jest kierowany do rodaków, niezależnie od 

ich etnicznego pochodzenia (śmiech). A tytuł angielski to po prostu Against 

the Odds, „na przekór wszystkiemu”, który jest też dobrym podtytułem do 

polskiego wydania, bo w tym trudnym okresie w polskich dziejach wszystko 

robiono właśnie pod prąd okolicznościom.

To, że jesteśmy w  stanie wytworzyć własny język, własną jakość, jest jednym 

z podstawowych fundamentów poczucia, że jestem Polakiem i dam radę, choćby 

nie wiem co. Podczas spotkania promocyjnego ktoś powiedział, że i nie gęsi, i nie 

papugi...

Papugowania w tej branży jest sporo i nie ma co się temu dziwować. Jak ktoś 

ma dobry pomysł, to należy go rąbnąć, przetworzyć, zrobić coś fajniejszego 

i koniec (śmiech). I w ogóle nie ma zmiłuj, tak jest w  sztuce, architekturze, 

teatrze, życiu społecznym, w zakładaniu partii pewnie też tak jest. Natomiast 

ja chciałem rozmontować parę mitów. Po pierwsze, mit całkowitej dominacji 

awangardy, który był potrzebny w latach 60. i 70.: próbom tworzenia takiego 

polskiego Bauhausa towarzyszył rodzaj agresji defensywnej, że my też mamy 

swoje. Myślę, że to było nieco przesadzone, zresztą też i twórcy tych mitów – jak 

Andrzej Turowski – dokonują teraz autorefleksji, piszą o marginesach tej rze-

czywistości artystycznej, że jednak były rzeczy ciekawe, niekoniecznie w cen-

trum, które poniekąd sami skonstruowali. To jest jedna rzecz – żeby troszeczkę 

przytrzeć nosa awangardom, których znaczenie zostało bardzo podbite przez 

muzea. Bo jak wisi ten Strzemiński na ścianie, to i druczek Strzemińskiego bli-

sko się znajdzie i staje się dziełem. Podczas kiedy dla nie gorszej produkcji ja-

kiegoś Iksińskiego, który na ścianie nie wisi, bo się zwyczajnie malarstwem nie 
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zajmował, nie ma już miejsca w tej muzealnej przestrzeni, w związku z czym 

w perspektywie historyczno-sztucznej również się nie odnajduje.

Drugi mit, który chciałem rozmontować, to mit pojawienia się po wojnie Pol-

skiej Szkoły Plakatu ex nihilo. Że jest odwilż i po prostu puszczają prądy, płyną 

wody i z tych wód wynurzają się nenufary geniuszu (śmiech). Jasne, było bar-

dzo dużo utalentowanych ludzi wśród twórców Polskiej Szkoły Plakatu – i było 

też sporo knociarzy, o czym należy mówić. Polska Szkoły Plakatu jest na swój 

sposób kontynuacją tej mowy, o której w Nie gęsiach piszę.

Trzeci mit jest taki, że jak przyszła komuna, to zgasły światła. Otóż wcale tak 

nie było – lata 40. są bardzo ciekawym okresem, słabo poznanym, bo nakłada 

mu się historyczną czapkę, że wtedy był socrealizm i tylko Stalina żeśmy rzeź-

bili. A tu nieprawda, życie kipiało przez kilka lat, aż wreszcie około 1949 roku 

czerwoni wszystkich wzięli za gębę. Ale do tego momentu działo się bardzo 

dużo ciekawych rzeczy – w różnych sferach. Niektóre z tych sfer życia społecz-

nego są opisane. Znacznie lepiej opisana zbadana jest literatura, która często 

jest opisem traumatycznego doświadczenia. Kwestie wizualne i okołowizualne 

są trochę słabiej rozpoznane – myślę, 

że warto się temu jeszcze przyjrzeć, 

może w innym kontekście, nie książki, 

ale wystawy.

Mówiąc o  mitach: czy znalazłeś jakąś 

treść wśród tych prac, nad którymi się 

pochylałeś, która cię zaskoczyła?

Tak, zaskoczyło mnie parę rzeczy. Za-

skoczyła mnie błyskawiczna recepcja 

formuł późnoawangardowych przez 

wszystkie środowiska w  Polsce: kato-

lików, ekstremalną prawicę, faszystów. 

Wszyscy po prostu załapali, że to, co 

robi Praesens, to w zasadzie jest super, 

nowoczesne – i  my też, mimo że bie-

gamy po Uniwersytecie i  tniemy ludzi 

żyletkami, też jesteśmy nowocześni. 

Pismo Akcji Katolickiej, ONR-owskie 

gazetki albo z  zupełnie innej parafii 

czasopismo „Potas” wydawane przez 

fabrykę chemiczną bodaj w Mościcach, czasopismo jakiejś firmy zajmującej 

się aparaturą pomiarową do wody w  Toruniu – wszyscy lecieli tym samym 

sznytem, co jest przezabawne, komiczne. Prawdopodobnie było to również 

tańsze – zamiast zamawiać jakieś rysunki albo drukować z kliszy, brało się po 

prostu dwa kwadraty, trzy kreski, kropeczkę – i już, dobrze siedzi.

Drugim zaskakującym odkryciem dla mnie była właśnie radykalna prawica 

polska. Tej poświęciłbym z miłością więcej miejsca i  czasu. W  ich warstwie 

projektowej odbywał się proces przejęcia stylistyk skrajnej lewicy: fotomon-

tażu, rozmaitych agitacyjnych chwytów komunikacji wizualnej. Jeden do jed-

nego, po prostu. I te pisma robiono bardzo nowocześnie. Prawie nikt w Polsce 

o tym nie wie, to temat tabu, który też należy naświetlić – bo czemu się temu 

bliżej nie przyjrzeć?

Jest też trzecia rzecz, o której w ogóle nie wiedziałem i której poświęciłem tyl-

ko trochę miejsca, bo w ogóle wszystkiemu mogłem poświęcić tylko trochę 

miejsca, mimo że książka ma dużo obrazków i jest dosyć opasła. Tym tematem 

są kolaboranci polscy w czasie okupacji. Mit Polaka niezłomnego czy człowie-

ka niezłomnego na ziemiach polskich pryska. I to pryska w dość zaskakujący 

sposób, bo pryska bardzo lokalnie, np. w Krakowie. Rzeczy, za które w roku 

1942 czy 1943 w Warszawie dostałoby się kulę w łeb od podziemia, w Krako-

wie przechodziły. Stąpałem po kruchym lodzie, bo to szalenie delikatna ma-

teria i nie ma co potomkom robić przykrości, że dziadek był złamasem. Albo 

babcia. Trzeba te sprawy starannie rozdzielać. Jedna rzecz to legalna produkcja 

książek w tamtym okresie. Funkcjonowali przedwojenni wydawcy, którzy po 

prostu robili np. książki kucharskie. Mam taką super książkę z tamtego okresu 

Jak dziś gotować? z przepisami np. jak z dwóch kartofli i pół marchewki zro-

bić pudding. I oczywiście robiło się też książki dla dzieci – tu wszystko było 

w porządku, ale były też takie sprawy, które już nie były w porządku i ówczesne 

środowiska opozycyjne, czyli podziemie, bardziej surowo na to patrzyły. Czyli 

już taki trash kompletny, romansidła dla pani Heli i pana Wacka.

Ale co, że „tylko świnie siedzą w  kinie”, że nie wolno się ogłupiać czytaniem 

bzdurnych czytadeł?

No tak, bo to jest blisko takiego zmiękczania mózgu, o które zresztą Niemcom 

chodziło. Ale wiadomo, że za to nikt nikogo nie zabił. Bo dzisiaj też trzeba by 

wystrzelać połowę wydawców, większość czasopism i całą telewizję. Natomiast 

jest trzecia rzecz – współpraca z hitlerowskim urzędem propagandy, który zaj-

mował się działalnością propagandową na ziemiach Generalnej Guberni. Tu 

zamawiano plakaty, książki i ulotki stricte polityczne, propagandowe: Żydzi to 

wszy, Bolszewicy to coś tam, bohaterski Niemiec ratuje Polaka przed wredny-

mi swojakami...

Ja zawsze myślałam, że te druki przyjeżdżały gotowe z Niemiec.

Rzeczywiście, można by tak myśleć i część z tych rzeczy przyjeżdżała pewnie 

z Niemiec – bo tak było pewnie taniej. Miałaś kliszę, plastyk lokalny domalował 

podpis i już. Ale niestety bardzo wiele rzeczy robiono na miejscu i zachowały 

się również kwity, bo Niemcy oczywiście to wszystko skrupulatnie przechowy-

wali. W związku z czym i nadgodziny są rozpisane, kwoty za nadgodziny wy-

płacone. Ci autorzy, przede wszystkim właśnie ze środowiska małopolskiego, 

czyli Kraków i okolice, popisywali się, że tak powiem, kreatywnością. Bo to już 

nie było takie zadanie: tu ma Pani wzór, tu ma pani ołówek, proszę odryso-

wać – być może nie masz talentu, wyboru, rysujesz. Ale nie, tutaj było: pani 

wymyśli, temat jest mniej więcej taki i żeby to było mocne. Po wojnie procesy 

nawet sądzono tych ludzi, ale nikt nie został skazany, wszystkim tym artystom 

lokalne środowisko artystyczne wystawiło glejt poprawnej polskości.

Po wojnie słynny lewicowy warszawski grafik Eryk Lipiński powiedział, że we-

dle jego wiedzy wszyscy artyści w Krakowie kolaborowali. Trudno to zmierzyć, 

jednak widać, że była ogromna przepaść między tymi środowiskami. Nie jest 

PaPa
pugowania w tej
branży jest sporo
i nie ma co się temu
dziwować. Jak ktośdziwować. Jak ktoś
ma dobry pomysł, to
należy go rąbnąć,
przetworzyć, zrobić
coś fajniejszego
i koniec
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sze”. Uzyskiwali trochę inny efekt – nie 

taki równiutki, tylko z jakąś organiczną 

fakturą. Nieźle się też wyrobili w ryso-

waniu liter z  ręki – było przecież nie-

wiele nowoczesnych czcionek. I to jest 

wspaniałe, widać, jak to przeszło do 

plakatu, te wszystkie ciągnięte z  łapy 

duże napisy to jest właśnie nasza trady-

cja, kawałek naszego języka. Głównym 

minusem jest to, że ten kraj nie był 

w  stanie zafundować sobie porządnej 

szkoły dizajnu.

Twoja książka wypełnia tylko fragment 

luki, która wciąż pozostaje do wypełnie-

nia. Jak oceniasz, gdzie jeszcze te dziury 

w naszej wiedzy są najdotkliwsze?

Ciekawią mnie zderzenia ideologii. 

Interesująca byłaby książka, która 

pokazywałaby, jak różnego rodzaju 

ideologie – importowane, wewnętrzne 

– definiowały języki komunikacji. To, 

w jaki sposób państwo kształtuje swój 

wizerunek, jest szalenie interesujące. 

W  mojej książce szczególnie się na tym obszarze nie popisałem, bo to wy-

magałoby większej ilości tekstu, nie da się tego syntetycznie i  lekko napisać. 

A bardzo chciałem, żeby moja książka była książką dla wielu ludzi, a nie tylko 

dla tych, którzy są z branży. Ufam, że Gąski zagoszczą pod niejedną strzechą.

PIOTR RYPSON

ur. 1956 w Warszawie, krytyk sztuki, historyk sztuki i literatury, publicysta, specjalista w dziedzinie edu-

kacji elektronicznej. Studiował archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor 

naczelny pisma artystycznego „Obieg” w latach 1990–1994. Główny Kurator Zbiorów i Galerii w Centrum 

Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim (1993–1996). Wykładowca gościnny Rhode Island School of 

Design w  Providence, USA (1993–1999). Autor sześciu książek – m.in. Piramidy, słońca, labirynty (2002), 

Książki i  strony. Polska książka awangardowa i  artystyczna w  XX wieku (2000) oraz licznych artykułów, 

esejów i recenzji drukowanych w Polsce i za granicą. Współpracuje z magazynem „Piktogram”.

NIE GĘSI. POLSKIE PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 1919–1949, 

KARAKTER 2011

Książka Piotra Rypsona, krytyka i  historyka sztuki, jest przejrzystym prze-

wodnikiem po głównych nurtach sztuki projektowej i dokumentem rodzącej 

się nowoczesności: eksperymentów futurystów, osiągnięć funkcjonalizmu 

i  konstruktywizmu. To pieczołowicie odtworzone uniwersum projektów: 

okładek, plakatów, ulotek, opakowań, czasopism, znaczków, a  także prze-

gląd wszystkich dziedzin ówczesnego życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego: od prac lewicowych propagandzistów, przez reklamy różnych dziedzin przemysłu („Cu-

kier krzepi!”), do zaskakujących kuriozów, jak fotomontaż na okładce tomiku poezji polskich faszystów.

to jeszcze dobrze zbadane, mało kto tego dotykał, sprawa jest trefna. Nato-

miast Jan Grabowski, historyk polski, który wykłada na University of Ottava 

Kanadzie, zrobił badania na ten temat, opublikował je, podał podstawowe fak-

ty wyliczone razem z nazwiskami i z aktami przechowywanymi w Archiwum 

Akt Nowych w Krakowie i gdzie indziej. Zaskoczyło mnie, jak duża to była 

produkcja.

Czyli ten okres wymaga jeszcze solidnego zbadania, bo przecież z drugiej strony 

wiadomo, że drukarze także ryzykowali życie, składając nielegalne druki.

No tak. Konspiratorzy – wspaniała karta. Swoją drogą Polacy mają ogromny 

talent do robienia czasopism, po prostu naród czasopiśmiarzy. Jak robią, to od 

razu 5 tysięcy tytułów, nawet przy jakimś największym przykręceniu śruby: 

proszę bardzo, każda dzielnica ma swoją gazetę.

Masz na myśli te konspiracyjne?

Tak. Także te ze stanu wojennego są porażające, jeśli chodzi o liczby – dzisiaj 

nie wychodzi pewnie tyle tytułów, ile wychodziło wtedy pod ziemią. Ale te 

z czasów okupacji są również bardzo imponujące.

Mówisz o tym, co było siłą. A jakie są słabe strony, czym nie ma co się chwalić?

Słabą stroną była chyba relacja rynku do twórcy. Przemysłowcy byli bardzo 

często niedoedukowani, społeczeństwo było niewykształcone. Po odzyskaniu 

niepodległości ogromną większość mieszkańców Polski stanowili analfabeci. 

Rynek nie bardzo miał więc dla kogo tworzyć. Widać było zacofanie cywili-

zacyjne i technologiczne. Plusem z kolei było to, że w sytuacji, kiedy człowiek 

czegoś nie ma, to musi kombinować, no i ci graficy naprawdę fajnie kombino-

wali. Jak nie mieli aerografu, to brali szczoteczkę do zębów i pryskali tzw. „pru-

Za
skoczyła mnie
błyskawiczna
recepcja formuł
późnoawangardowych
przez wszystkie
środowiska w Polsce:
katolików, ekstremalną
prawicę, faszystów.
Wszyscy po prostu
załapali, że to, co
robi Praesens, to
w zasadzie jest superw zasadzie jest super
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Walser miał doskonałą świadomość zagrożeń, których źród-
łem był mieszczański porządek świata. Z jednej strony chciał, 
by ten świat został rozbity, z drugiej natomiast nie potrafił 
wykonać rewolucyjnego gestu. Postanowił zatem ujawnić de-
moniczność mieszczańskiej rzeczywistości. Uczynił ze swego 
życia i ze swych tekstów laboratorium, w którym prowadził 
eksperymenty z formami życia – o mikrogramach Roberta 
Walsera z Grzegorzem Jankowiczem, dyrektorem 
Festiwalu Conradowskiego, na który już po raz trzeci 
do Krakowa zjeżdżają setki pisarzy z całego świata, 
rozmawia Bogna Świątkowska

Stawianie 

mikroskopijnych 

liter 

nie jest 

czynnością 

niewinną

POSTAWY
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Mikrogramy Roberta Walsera to zapi-

sane mikroskopijnym pismem, otoczo-

ne legendą teksty tego niezwykłego 

pisarza. Zacznijmy od spraw technicz-

nych: czy kiedykolwiek podejmowałeś 

próby zapisania czegoś w ten sposób?

W  ostatniej klasie szkoły podstawo-

wej oglądałem program telewizyjny 

o osobliwościach edy-

torskich. Największe 

książki świata, prze-

zroczyste kodeksy, 

książki-kamienie etc. 

Wśród prezentowa-

nych woluminów było 

dziełko pt. Diurnale 

Mogantinum, czyli 

pierwsza wydrukowa-

na książka-miniatur-

ka (wydał ją w  1468 

roku Peter Schöffer, 

pomocnik Gutten-

berga). Próbowałem 

później zrobić własny 

minitom, do którego 

wpisałem krótki tekst. 

Nie mierzyłem liter, 

ale musiały mieć ok. 

1,5 milimetra wyso-

kości.

Postać Roberta Walse-

ra, mimo że jest bar-

dzo barwna, to wciąż 

pozostaje dla wielu 

nieco anonimowa. 

Czy mógłbyś pokrótce 

scharakteryzować au-

tora mikrogramów?

To jest ważne i  za-

razem kłopotliwe 

pytanie. Ważne dlatego, że Walsera 

należy ciągle przedstawiać. Nie jest 

on w  Polsce pisarzem popularnym, 

choć ukazało się już siedem jego ksią-

żek. Kłopot jednak polega na tym, że 

teksty Walsera bardzo często zasłania 

biografia pisarza. Częściej mówi się 

o  Walserze-spacerowiczu, Walserze

-służącym, Walserze-urzędniku, 

Walserze-schizofreniku... Rzadziej 

zaś o jego projekcie literackim, który 

w  dziejach europejskiego moderni-

zmu jest zjawiskiem absolutnie wy-

jątkowym.

Niech jednak chęć po-

znania twórcy przez 

jego życie chwilowo 

zwycięży nad analizą 

twórczości.

Walser urodził się 

w 1878 roku w Szwaj-

carii, w  wielodzietnej 

rodzinie. W  wieku 

czternastu lat był 

zmuszony porzucić 

szkołę i podjąć pracę. 

Zatrudniał się w  roz-

maitych miejscach, 

głównie na stanowi-

skach urzędniczych. 

Marzył o  aktorstwie, 

ale bardzo szybko 

zrozumiał, że jego po-

wołaniem jest pisanie. 

W  1905 roku wyje-

chał do Berlina, gdzie 

mieszkał jego brat 

Karl, malarz. Przeby-

wał tam do 1913 roku. 

Był to bardzo twórczy 

okres. Powstały trzy 

powieści: Rodzeństwo 

Tanner, Asystent, któ-

ry w  języku polskim 

nosi tytuł Willa pod 

Gwiazdą Wieczorną, 

oraz powieść Jakub von Gunten. Prócz 

tego krótkie prozy. W  pewnym mo-

mencie Walser postanowił zostać słu-

żącym. Zapisał się nawet do szkoły dla 

służących, którą sportretował później 

w Jakubie... Przez jakiś czas pracował 

jako kamerdyner w rezydencji w Dą-

browie Niemodlińskiej pod Opolem, 

ukrywając przed pracodawcami swo-

je pisarskie działania. Swych wydaw-

ców prosił, aby nie umieszczali na ko-

pertach pieczęci firmowych, żeby nikt 

nie mógł się domyślić, że Wasler jest 

pisarzem. Potem jest powrót Szwajca-

rii i powolne – rozło-

żone na kilkadziesiąt 

lat – zapadanie się 

w siebie.

Z  czego wynikała ta 

przygoda, którą sobie 

wybrał, to bycie ka-

merdynerem?

Szukał zajęcia, któ-

re byłoby dla niego 

źródłem dochodu, 

a  jednocześnie da-

wałoby mu czas na 

tworzenie. Ale jest coś 

demonicznego w jego 

wyborach zawodo-

wych i  życiowych. 

Jakby za wszelką cenę 

próbował utrzymy-

wać się na najniższym 

poziomie społecz-

nym, podejmując 

prace, które nie da-

wały szans na rozwój, 

na awans społeczny. 

Agamben powiada, że 

demoniczność obec-

na w  tekstach Wal-

sera przypomina tę, 

o której pisał Spinoza: 

demon jest istotą naj-

słabszą, pozbawioną 

kontaktu z Bogiem, nie posiada żad-

nej mocy, nie zasługuje na potępie-

nie, lecz przeciwnie – wymaga naszej 

troski, modlitwy, bez pomocy innych 

nie jest w stanie przetrwać. I taki ro-

dzaj demoniczności jest także częścią 

osobowości pisarza. Carl Seelig, jego 

przyjaciel i  opiekun jego twórczości, 

odwiedzał Walsera w  zakładzie dla 

obłąkanych w  Herisau, gdzie pisarz 

spędził przeszło 20 ostatnich lat życia. 

Pewnego dnia powiedział mu podczas 

spaceru, że w przyszłości będzie rów-

nie znany co Gottfried Keller. Walser 

poprosił Seeliga, by 

nigdy więcej nie opo-

wiadał podobnych 

bzdur, jeśli zależy mu 

na ich przyjaźni. Prze-

konywał, że jest abso-

lutnym zerem i  chce 

nim pozostać. 

Jest w  Walserze coś 

z  postaci kopisty, 

która często poja-

wia się w  literaturze 

nowoczesnej: w  Szy-

nelu Gogola, w  Bou-

vardzie i  Pécuchecie 

Flauberta, w  Kopiście 

Bartleby Hermana 

Melville’a. Kopiści są 

figurą mieszczańskie-

go świata – od same-

go początku skazani 

na klęskę, bezbronni 

wobec bezdusznej 

maszyny instytucji. 

Jest taki kapitalny 

fragment w  Szynelu, 

w  którym głównemu 

bohaterowi, Akakiu-

szowi, ktoś proponuje 

inne zadanie niż ko-

piowanie. Akakiusz 

odmawia, pośpiesznie 

wracając do przepisy-

wania. Nie chce i  nie może niczego 

zmienić w swym życiu.

Walser miał doskonałą świadomość 

zagrożeń, których źródłem był miesz-

czański porządek świata. Z  jednej 

strony chciał, by ten świat został roz-

C
zęściej mówi
się o Walserze-
spacerowiczu,
Walserze-Walserze-
służącym,
Walserze-
urzędniku,
Walserze-
schizofreniku...
Rzadziej zaś
o jego projekcieo jego projekcie
literackim, który
w dziejach
europejskiego
modernizmu
jest zjawiskiem
absolutnie
wyjątkowym

K
oncentrując się
na materialności
tekstu,
rugujemyrugujemy
ze sfery
publicznej spór
ideologiczny, 
w którym
najważniejsze
są przekonania
i argumenty. i argumenty
Zamiast próby
rozumienia
i następującej
po niej próby
działania
jest bierna
kontemplacja
obiektu
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bity, z  drugiej natomiast nie potrafił 

wykonać rewolucyjnego gestu. Posta-

nowił zatem ujawnić demoniczność 

mieszczańskiej rzeczywistości. Uczy-

nił ze swego życia i ze swych tekstów 

laboratorium, w  którym prowadził 

eksperymenty z formami życia. 

To może dobry mo-

ment, by poruszyć kwe-

stię sposobu, w  jaki 

zostały zapisane poka-

zywane przez was na 

wystawie teksty. Wy-

daje się, że ten sposób 

jest chęcią ich ukrycia, 

ponieważ wyglądają 

jak szyfrowane.

No właśnie, a  szyfro-

wane nie są, chociaż 

tak o nich bardzo dłu-

go myślano. Całą spuś-

ciznę Walsera odzie-

dziczył Seelig. Był 

przekonany – przynaj-

mniej tak utrzymywał 

– że Walser w  swoich 

mikroskopijnych za-

piskach posługiwał 

się sekretnym kodem, 

którego nigdy nie roz-

szyfrujemy. Coś na 

kształt szalonego kon-

ceptu schizofrenika, 

który notuje sobie na 

przypadkowych kart-

kach niezrozumiałe 

znaki. Później okazało 

się, że Walser posługi-

wał się popularnym na 

obszarze niemieckoję-

zycznym pismem go-

tyckim (tzw. Kurrentschrift) charak-

teryzującym się uproszczoną grafią. 

Litery stawiane przez Walsera były 

bardzo małe, na dodatek pisarz uży-

wał do tego ołówka kopiowego, przez 

co zapiski były trudne do odczytania. 

Jako pierwszy odcyfrował je Jochen 

Greven, podówczas doktorant litera-

turoznawca, później wydawca pism 

Walsera. Napisał do Seeliga, żeby 

podzielić się swym odkryciem. Carl 

nie zareagował. Myślę, że wiedział, 

z czym ma do czynienia, ale znając in-

tencje samego Walsera 

lub się ich domyślając, 

postanowił nikomu 

nie udostępniać manu-

skryptów pisarza. Stał 

się strażnikiem dzieła 

i jego autora.

Jaki był powód zapi-

sywania treści w  ten 

sposób? 

W  1927 roku Walser 

wysłał list do Maxa 

Rychnera, wydawcy 

pewnego szwajcarskie-

go pisma, w  którym 

opowiada o  metodzie 

ołówkowej. Pisze tam, 

że dziesięć lat wcześ-

niej przeżył „kryzys 

ręki”. Kryzys objawił 

się tym, że nie mógł 

dłużej zapisywać teks-

tów piórem, które go 

obezwładniało, które 

czyniło zeń niemowę, 

głupca niepotrafiącego 

wyrazić żadnych myśli. 

Porzucił zatem pióro 

i  opracował coś, co 

nazwał metodą ołów-

kową. Wszystkie teksty 

zaczął notować za po-

mocą ołówka. Wybrał 

sposób zapisu, który jest nietrwały, 

narażony na zniszczenie, wytarcie. 

W ten sposób przeciwstawiał się temu, 

co utrwalone, niezmienne i  w  swej 

niezmienności paraliżujące myśl. 

W  liście do Rychnera Walser ani 

słowem nie zająknął się na temat 

mikroskopijnej formy zapisu. Te no-

tatki ołówkiem robił na skrawkach 

papieru, co jest bardzo istotne. Za-

pisywał teksty na kawałkach gazet, 

kopert, biletów. Czasem na jednym 

takim skrawku mieściło się kilka teks-

tów. Była to niezwykle 

żmudna, czasochłonna 

praca.

Ale co jest treścią tych 

zapisków? Na czym po-

lega ich wartość?

Treść tych zapisków 

jest niezwykle różno-

rodna. Mamy felieto-

ny, czasem wiersze, 

kilkadziesiąt stron 

niedokończonej po-

wieści, krótkie opo-

wiadania, szkice, 

rozważania. Trudno 

znaleźć kategorię, za 

pomocą której można 

by określić całość tej 

produkcji literackiej. 

Walser pisze krótkie 

fabuły, np. o  kobiecie, 

którą zdradza mąż, 

albo zastanawia się, 

czym jest szczęście 

w  miłości i  dlaczego 

tak często zakochani 

zachowują się jak świ-

nie (niemieckie wy-

rażenie „schwein ha-

ben” oznacza literalnie 

„mieć świnię”, ale figu-

ratywnie znaczy „mieć 

szczęście” – Walser 

bawi się tymi znaczeniami i wysnuwa 

z  nich poważny argument na temat 

natury ludzkich uczuć).

Mikrogramy stanowiły jego brulion, 

notatnik, który zawierał materiały 

jeszcze nieuformowane. Wszystkie 

teksty mikrogramiczne charaktery-

zują się tym, co od samego począt-

ku było znakiem rozpoznawczym 

szwajcarskiego prozaika: kolażowoś-

cią. Czytając je, mamy wrażenie, że 

zostały poskładane z  innorodnych 

kawałków, pozlepiane z  różnych sty-

lów, rejestrów języ-

kowych, słowników.

Walter Benjamin po-

wiedział nawet, że 

Walser nie miał swo-

jego stylu. Sam pisarz 

mówił o  mechanicz-

ności tworzenia teks-

tów. Był z  niej bardzo 

dumny i miał nadzieję, 

że za jej pomocą spra-

wi przyjemność czy-

telnikowi. Potem ten 

automatyzm zaczął mu 

doskwierać. Walser 

zrozumiał, że tworząc 

mechanicznie, traci 

kontrolę nad procesem 

twórczym, a także nad 

swoim życiem. Mikro-

gramy stanowiły próbę 

powrotu do „pierw-

szego” gestu pisar-

skiego, do momentu, 

w  którym wszystkie 

możliwości są otwarte, 

a  ręka nie ulega presji 

bezwzględnego im-

pulsu, który zmienia 

pisarza w  bezwolny 

przekaźnik literatury. 

Dlaczego te teksty 

i  cała związana z  nimi 

historia jest dzisiaj istotna?

Warto też zapytać, dlaczego w  ogó-

le prezentuje się mikrogramy, skoro 

Walser nie chciał ich nikomu pokazy-

wać. Według mnie literaturoznawcy 

W
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nie mają innego wyjścia – muszą 

sprzeniewierzyć się woli pisarza 

i  popełnić grzech polegający na na-

ruszeniu prywatności, o  ile dotyczy 

ona pisania. Dzięki Grevenowi, a po-

tem Bernhardowi Echte i Wernerowi 

Morlangowi, poznaliśmy kilkaset ge-

nialnych tekstów Walsera. 

Odpowiadając na twoje pytania – 

z  dzisiejszej perspektywy projekt 

Walserowski ma klu-

czowe znaczenie dla 

zrozumienia przemian 

literatury nowoczesnej. 

Mniej istotne są przy-

gody Walsera jako czło-

wieka, ważniejszy jest 

jego projekt literacki. 

Odwołują się do niej 

pisarze (Robert Walser 

Zentrum poprosiło 12 

pisarek i  pisarzy euro-

pejskich, dla których 

Walser stanowił in-

spirację, o  napisanie 

jednego zdania o  nim 

– okazało się, że jako 

prekursora wymieniają 

go Fleur Jaeggy, Elfrie-

de Jelinek czy Herta 

Müller), krytycy, teore-

tycy literatury i  filozo-

fowie.

Giorgio Agamben, któ-

ry często nawiązuje do 

Walsera, uważa, że jest 

to jeden z największych 

eksper ymentatorów 

literatury nowoczes-

nej. Nie chodzi o to, że 

Walser stworzył przełomowe teksty 

eksperymentalne (w  porównaniu 

z  literackimi działaniami Joyce’a  czy 

Becketta jego dzieła wypadają blado). 

Idzie o  wielki eksperyment, którego 

celem jest naruszenie formy ludzkie-

go życia, zarażenie jej kryzysem, któ-

ry ostatecznie doprowadzi do meta-

morfozy egzystencji. We Wspólnocie, 

która nadchodzi Agamben przypo-

mina, że Walser przyrównywał słowa 

do drobnych tancerek. Wyczerpane 

kolejnymi obrotami słowa porzu-

cają pretensję do ścisłości, wchodzą 

w  obszar umowności, podważając 

mieszczańskie reguły komunikacyj-

ne. Właśnie w ten sposób – w języku 

i z jego pomocą – Wal-

ser majsterkuje przy 

mechanizmach nowo-

czesnego życia. Te for-

my egzystencji wciąż są 

obecne, co czyni z nie-

go pisarza na wskroś 

aktualnego. Można 

powiedzieć, że Walser 

jest jednym z  naszych 

współczesnych.

Dzięki mikrogramom 

możemy także przepra-

cować pewien problem 

filozoficzno-polityczny, 

który zawdzięczamy 

p o s t m o d e r n i z m o -

wi, a  który ma wpływ 

na sferę publiczną. 

W  tym samym czasie, 

w  którym odbywać się 

będzie wystawa Wal-

sera, w  Ha!arcie uka-

że się książka Waltera 

Benna Michaelsa pt. 

Kształt znaczącego. 

WBM analizuje pewną 

koncepcję tekstu jako 

obiektu wizualnego, 

obiektu, na który się 

patrzy, zamiast go czytać, odnosząc 

się do jego argumentów. Właśnie 

tak traktował mikrogramy Walsera 

Seelig. Po śmierci pisarza opubliko-

wał kilka zapisków w  postaci faksy-

milowych reprodukcji, sugerując, że 

możemy się im jedynie bezmyślnie 

przyglądać. Taka postawa wobec 

tekstu ma niezwykle poważne kon-

sekwencje teoretyczne i  polityczne.

Na czym dokładnie polegają?

Koncentrując się na materialności 

tekstu, na kształcie znaczącego, ru-

gujemy ze sfery publicznej spór ideo-

logiczny, w  którym najważniejsze są 

przekonania i  argumenty. Zamiast 

próby rozumienia i  następującej po 

niej próby działania jest bierna kon-

templacja obiektu. Sam Walser nie 

angażował się bezpośrednio w  spory 

ideowe, a mimo to można go nazwać 

pisarzem politycznym właśnie dla-

tego, że m.in. pozwala nam postawić 

pytanie o warunki możliwości prowa-

dzenia takich sporów.

Okazuje się, że stawianie mikro-

skopijnych liter nie jest czynnością 

niewinną. Nie chodzi jedynie o  to, 

że w  charakterze pisma odbija się 

charakter człowieka. Pismo nie tylko 

odbija ślad naszej osobowości, lecz 

przede wszystkim zmienia formy na-

szego życia. 
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POSTAWY TWÓRCZE

Wewnętrzny 

motor 

postępowania

Jest jednym z najbardziej uznanych na świecie artystów 
polskich. Od 1989 r. przebywa za granicą. To, co osiągnął, 
zawdzięcza niełatwym wyborom, ciężkiej pracy i sile swo-
jej twórczości.  Z Adamem Adachem rozmawia Bogna 
Świątkowska

Adam Adach: Kobro alone with her daugther, 2011, dzięki uprzejmości artysty
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Naczytałam się o tobie, zanim tutaj przyszłam – wszystkiego, co było w Interne-

cie: i teksty krytyczne, i biogramy rozbudowane. I tak sobie pomyślałam, że to 

wszystko nie może być prawda (śmiech). Pamięć osobista i historyczna, pamięć 

osobista w  strumieniu pamięci zbiorowej – to określenia, które pojawiają się 

najczęściej w opisach twojej twórczości. Oczywiście to absolutnie fascynujące, 

zwłaszcza w  naszych czasach, w  których pamięć jest intensywnie poddawana 

różnym zabiegom modyfikującym, bo nie tylko nasza biologia modyfikuje pa-

mięć, ale także nadmiar źródeł, informacji, interpretacji. Pamięć jest płynna, 

modyfikowalna. Z drugiej strony, niepokój związany z kryzysem w Europie i Sta-

nach Zjednoczonych, zmianami w państwach arabskich rośnie. Jeszcze w latach 

60., 70., a  nawet 80. było jakieś przeczucie, że np. „będzie gorzej, ale później 

będzie lepiej”. A teraz nie wiadomo właściwie. Ekonomiści, publicyści, politycy, 

filozofowie przyznają, że jesteśmy teraz w „momencie zero”, kiedy musimy na 

nowo wymyślić system, w którym funkcjonujemy, na poziomie ekonomicznym 

i społecznym. Pomyślałam więc, że zacznę od pytania o to, jakie w tej obecnej 

sytuacji, w 2011 roku, jest twoje odczuwanie tych tematów, którymi wcześniej 

cię charakteryzowano: historii, przeszłości, pamięci?

Faktycznie w wydawnictwach internetowych pojawia się głównie interpretacja 

moich prac pod kątem relacji pamięci osobistej, pamięci kolektywnej do hi-

storii i przeszłych wydarzeń. Samo pojęcie pamięci nie jest jednoznaczne, jak 

to zaznaczyłaś, bo istnieje pamięć niejako odziedziczona, pamięć zewnętrzna, 

a wyobrażenie pamięci, które zyskujemy i wydaje nam się, że my to coś na-

prawdę przeżyliśmy w rzeczywistości, jest bardzo konkretnym odczuciem cze-

goś, czego tak naprawdę nie przeżyliśmy. Wiąże się to na przykład z traumą, 

która jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie.

Bardzo często w mojej pracy kryje się wysiłek, żeby wyjść z tego przeklętego 

kręgu wspomnień. To doświadczenie bardzo konkretne i realne. Prace zazwy-

czaj, wręcz systematycznie zderzają wątki historyczne i przeszłościowe z wąt-

kami bardzo teraźniejszymi, nawet sensualnymi. Nie przez przypadek zapro-

szono mnie na wystawę Ars Homo Erotica (Muzeum Narodowe w Warszawie, 

2010 – przyp. red.), gdzie istotna była relacja do miłości, do ciała – i już nie 

w znaczeniu jakiegoś konfliktu moralności, tylko właśnie doznania normalno-

ści czegoś, co być może dla wielu ludzi normalne nie jest, ale jest częścią mojej 

rzeczywistości. A wracając do tego, co powiedziałaś o momencie, w którym 

teraz żyjemy i nie znamy przyszłości – to nigdy człowiek nie znał przyszłości, 

chyba tylko wróżki i tak dalej (śmiech). 

Chodzi o umiejętność planowania, która jest dzisiaj mocno zachwiana. O obronę 

wymyślonego biegu zdarzeń.

W PRL-u mieliśmy plany pięcioletnie. W kapitalizmie – Miltona Friedmana 

i wyobrażenie wolnego rynku, który reguluje wszystko dokładnie, precyzyj-

nie i można mu zawierzyć w stu procentach. Dzisiaj wiadomo, że to prze-

konanie całkowicie mylne i  fałszywe, bo po prostu nie można zaplanować 

wszystkiego. Próbujemy i co? Nie jestem ekonomistą, ale jeśli obserwujemy 

zamieszki w Anglii, kryzys w Grecji, całą rewolucję islamską Afryki Północ-

nej, uprising demokratyczny – uświadamiamy sobie fakt, że te zmiany na-

stąpią. I w Europie też już następują, bo ludzie po prostu będą mieli dosyć. 

Alain Badiou powiedział niedawno, że rewolucja musi przyjść. Czekamy na 

rewolucję.

Ale zostawmy to na boku, bo przecież mieliśmy rozmawiać o tobie.

Ale jeszcze wracając do tego wątku zmiany rewolucyjnej, postępu, progresu 

– wydaje mi się, że świetną interpretację tego zjawiska dał Walter Benjamin: 

analizując anioła historii, przeszłości czy przyszłości, bo to w sumie w dwie 

strony działa, przedstawił je jako kataklizm. Mam znajomą, która mówi: to już 

Biblia mówiła o skandalu – „skandal jest przeklęty, ale musi przyjść”. Skandal 

jako ta rewolucja, jako zmiana, coś, co zaburza porządek.

Wróćmy jednak do tego, od czego zaczęłam: jakoś nie zaufałam temu Interneto-

wi i wiadomościom o tobie.

I słusznie.

Nie mogłam się doszukać rozsądnych 

informacji o  tym, co robisz ostatnio, 

powiedzmy od wybuchu kryzysu w roku 

2008 do dzisiaj.

Miałem wystawy indywidualne, w Ar-

senale w  Poznaniu Modlitwa o  ptaka, 

a wcześniej w Białymstoku Przy odro-

binie szczęścia może o tym zapomną...

Dobry tytuł.

Pochodził z  wideo, które nakręciłem 

– to jest rozmowa z rodziną, w której 

protagonista, ojciec, urodził się w cza-

sach II wojny światowej. Jego żydowską 

rodzinę – dziadkowie, rodzice i siostra 

– przez trzy lata ukrywał w ziemiance 

chłop polski na Wileńszczyźnie. Prze-

żyli trzy lata w tej ziemiance, pod zie-

mią, i zależeli całkowicie od dobrej woli 

tego chłopa, który przynosił im co wieczór jedzenie, czego robić przecież nie 

musiał. Wiadomo było, że ten chłop bił żonę, pił, a jednocześnie dbał o nich, 

przechował ich przez trzy lata. Ojciec, Dawid, narodził się, kiedy rodzina zo-

stała wyzwolona, ale w pewnym sensie odziedziczył historię rodzinną, traumę 

rodziców i siostry. Był dzieckiem, które niejako z obowiązku, jak często zda-

rza się w takich tragicznych sytuacjach, ma być elementem pozytywnym – ma 

robić wszystko, żeby poprawić rodzicom humor. I on rzeczywiście jest taką 

bombą energetyczną, pozytywnym człowiekiem. Kiedy jednak z nim rozma-

wiam, okazuje się, że ten uśmiech, to dobre, pozytywne nastawienie do życia, 

jest swego rodzaju maską. Tak naprawdę to niesamowite doświadczenie z cza-

sów wojny, kiedy część rodziny została zamordowana, a oni przeżyli, zostawia 

ślady na drugim, trzecim pokoleniu. Tak więc tytuł wystawy pochodził od 

tego wideo, ale były na niej również odniesienia do zupełnie innych wydarzeń, 

To,To, 
co mnie interesuje,

,,
to takie zawirowanie
historyczne, w którym
człowiek mimo trudów
próbuje się odnaleźć,
znaleźć swoją ścieżkę
w życiu, swój motoró
postępowania
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np. tego, że dyrektor białostockiego Muzeum Wojska Polskiego został kry-

tycznie oceniony przez tamtejszych wyborców czy któregoś z posłów za to, że 

wystawa o wyzwoleniu Ziem Wschodnich przez Armię Radziecką nosiła tytuł 

Wyzwolenie. W reakcji na protesty dyrektor dorzucił po prostu znak zapyta-

nia. Dla rodziny przedstawionej w moim wideo to było wyzwolenie, to był 

koniec ich życia pod ziemią, „w grobie”, jak ta rodzina mówi. Matka bohatera 

mówiła, że to był „czas grobu”. Zostawiłem więc ten znak zapytania, bardzo 

mnie to zaciekawiło. Zresztą historycy dzisiaj mówią, że historia jako taka 

nie istnieje – to interpretacja historii stwarza sens. Wiąże się to z pamięcią, 

która jest zawodna, przekształca wydarzenia, a jednocześnie jest elementem, 

który można oczywiście manipulować, co może być związane z  ideologią. 

To, co mnie interesuje, to takie zawirowanie historyczne, w którym człowiek 

mimo trudów próbuje się odnaleźć, znaleźć swoją ścieżkę w życiu, swój motor 

postępowania. Lubię, jak ktoś przy herbacie zapyta mnie, co ja maluję. Albo 

kiedy idę z psem na spacer i panie koleżanki psa pytają mnie: „A co pan ma-

luje?”. Wtedy używam takiego określenia wytrycha i mówię, że opowiadam 

o tym, jak duża historia spada małym ludziom na głowę, jakie strategie czło-

wiek znajduje, żeby nie zwariować, jak mimo wszystko utrzymać swój punkt 

odniesienia.

Mówisz z wrażliwością kulturoznawcy, antropologa, kogoś, kto zajmuje się ba-

daniem mechanizmów psychologii społecznej... A studiowałeś weterynarię, jak 

to się stało, że wybrałeś akurat ten kierunek?

Wiesz, interesowałem się wieloma rzeczami jeszcze w liceum, chciałem robić 

teatr, myślałem o Akademii Sztuk Pięknych, ale już w podstawówce wybra-

łem biologię, bo niezwykle mnie fascynowała: zrozumieć sens życia, jak biolo-

gicznie komórka wchodzi w relację z układem, kompleksem innych komórek, 

tworzy organizm, jak z tego powstaje człowiek i jak ten człowiek funkcjonuje. 

To było dla mnie naprawdę największe pytanie. Pamiętam, że chodziłem na za-

jęcia plastyczne w liceum – malowaliśmy jabłka, jak te u Cézanne’a... W pew-

nym momencie stwierdziłem, że to takie nudne... Nie potrafiłem zrozumieć, 

jak można poświęcić lata pracy na malowanie jabłek, na rysowanie ogryzków 

jabłek Cézanne’a. Po latach myślę, że jednak jest to ważne – ale potrzebo-

wałem na to pół życia. Wtedy najważniejsze dla mnie było, żeby zrozumieć, 

jak funkcjonuje życie. Zdecydowałem, że pójdę na weterynarię, która łączy 

praktykę działania i możliwość życia na wsi, wsi, która zawsze mnie pociągała 

jako Eden. Pochodzę z małego miasteczka, później, już w liceum, mieszkałem 

w Warszawie, ale zawsze marzyłem o życiu zgodnie z naturą. Dlatego w obra-

zach często wracam do natury jako miejsca pozornego Edenu, który tak na-

prawdę jest konstruktem mentalnym człowieka.

Wybrałem więc weterynarię i szybko to przekląłem, bo oczywiście studia były 

bardzo trudne i zrozumiałem, że się do tego nie nadaję. Później był stan wo-

jenny, strajki studenckie na Akademii. Mój starszy brat zginął w czasie odby-

wania służby wojskowej. Byłem w żałobie po bracie i ogarnął mnie strach, że 

jeśli coś mi się nie powiedzie i wyrzucą mnie ze studiów, to trafię do wojska 

i umrę tragicznie tak jak mój brat. Przez długi czas, przynajmniej trzy lata, za-

nim osiągnąłem wiek, w którym zmarł mój brat, miałem poczucie, że również Adam Adach: Revolution on the table (Klinom krasnym bei belykh), 2011, dzięki uprzejmości artysty
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mnie to spotka. Dopiero kiedy zrównałem się z nim wiekiem, wyzwoliłem się 

i zrozumiałem, że moja droga jest inna, że to się tak nie musi powtarzać.

W tamtym czasie zasadnicza służba wojskowa trwała dwa lata, była obowiązko-

wa, robiła dziury w życiorysie i w mózgu. Pamiętam ten straszliwy lęk kolegów 

przed wojskiem.

Ja byłem ostatnim rocznikiem objętym obowiązkiem służby wojskowej 

i wspominam tamten rok jako najgorszy rok mojego życia. Odbyłem później 

przeszkolenie wojskowe, ale w  rocznym systemie, już po studiach, czyli zo-

stałem podchorążym. Pamiętam, że było to dla mnie tragiczne przeżycie, że 

leżąc na pryczy, wyobrażałem sobie, że podrzynam sobie żyły i w ten sposób 

mówię ostatnie słowo. Oczywiście nigdy bym tego nie zrobił, bo mam obowią-

zek bycia silnym wobec moich rodziców. Nie mógłbym tego zrobić. W wojsku 

byłem odpowiedzialny za pluton szeregowych żołnierzy, których rzeczywiście 

bardzo źle traktowano. I wtedy obiecałem sobie stawać w ich obronie. Kiedy 

więc kapitan na poligonie walnął z jakiegoś powodu łopatą w głowę żołnierza, 

za którego byłem odpowiedzialny, to zrobiłem zadymę i poszedłem do gene-

rała. I chyba taka jest moja natura – mówię cicho, ale w sytuacji gdy chodziło 

o kogoś z zewnątrz, za kogo byłem odpowiedzialny, okazałem się bardzo silny.

Z  tego wynika, że twoje rozważania na temat tego, jak historia grzebie nam 

w życiorysach i jak potrafi zmienić czy też bardzo agresywnie wejść w nasz pry-

watny życiorys, wcale nie są teoretyczne. Miałeś okazję tego doświadczyć przez 

to, że się urodziłeś...

W 1962 roku.

Wróćmy jednak do studiów na weterynarii. Chyba wielu studiujących jest dziś 

w  podobnej sytuacji do twojej  – wiedzą, że kierunek, który wybrali, to w  ich 

przypadku pomyłka. W  którym momencie zdecydowałeś, że rzucisz weteryna-

rię? Że jednak będziesz artystą?

Pierwsze dwa lata studiów były bardzo konkretne: żałoba po bracie, strajki, 

stan wojenny. Wychodząc ze swojej trudnej sytuacji, próbując jakoś ogarnąć 

swoją rzeczywistość, zrozumiałem, że chciałbym ją zmienić. Poszedłem na 

Akademię Sztuk Pięknych dowiedzieć się o warunki przyjęcia. W sekretariacie 

jakaś pani powiedziała mi, że państwo płaci już za jedne studia i  nie mogę 

zdawać na drugie. Co oczywiście bardzo mnie rozczarowało. Znalazłem więc 

inny kierunek, na który mogłem się przenieść: kształtowanie pejzażu. To było 

na SGGW, architektura krajobrazu, czyli dużo rysunku i praca twórcza w prze-

strzeni. Pamiętam, że byłem już umówiony i przygotowany na egzaminy, za-

cząłem przygotowywać teczkę, przychodziłem przez kilka miesięcy rysować 

krzaki i  lasy (śmiech)... I zrozumiałem, że tak naprawdę to ja bym nie mógł 

tych roślin całe życie rysować (śmiech)...

Wracamy do jabłek Cézanne’a. I co zrobiłeś?

Ja wolę zwierzęta, w tym człowieka, który też jest zwierzęciem. Studia wetery-

naryjne zbliżały się do końca, było dużo ciekawiej, bo ostatnie lata to klinika, 

praktyka, leczenie zwierząt, sprawy naprawdę pasjonujące. Po studiach rozpo-

cząłem pracę na etacie w Polskiej Akademii Nauk w katedrze Immunogenetyki 

Zwierząt, ale bardzo szybko zrozumiałem, że to też nie to. Już widziałem się na 

emeryturze. Nie byłem w stanie wyobrazić sobie, że całe życie poświęcę na po-

szukiwanie jednego genu zapaści sercowej świń czy jakiejś choroby koni. Zde-

cydowałem się więc wszystko rzucić. Był rok 1989, kiedy wyjechałem do Fran-

cji, wiedząc, że tam będę próbował zdawać na Akademię. Po prostu: rzucam 

wszystko, bo chcę żyć takim życiem, jakie sobie wyobraziłem, że powinno być.

Czy to była trudna decyzja, czy może łatwa, bo wtedy wszystko było 

„w zmianie”?

To było bardzo wyzwalające. Chociaż przez następnych 20 lat, kiedy niejako 

zacząłem odcinać kupony od tego, że zajmuję się sztuką – to znaczy mogę za-

robić na chleb, kupić sobie mieszkanie – przez cały ten czas mój ojciec uwa-

żał, że jestem głupcem. Głupcem. Że dokonałem złych wyborów. Nie mógł 

zrozumieć, jak mając dyplom, mogłem 

wszystko rzucić i  zająć się czymś tak 

trywialnym jak sztuka, żyć na emigra-

cji. Było to dla mnie bardzo trudne, ale 

nigdy nie żałowałem swoich decyzji. 

Kiedy zdałem egzaminy na Akademię, 

nie miałem pracy, a oczywiście w tam-

tej rzeczywistości polskiej żadna po-

moc ze strony rodziny nie wchodziła 

w grę. Potem znalazłem pracę – praco-

wałem w  nocy, a  w  dzień szedłem na 

Akademię.

Gdzie pracowałeś? Co robiłeś? 

Różne rzeczy, ale dosyć szybko tak 

się szczęśliwie złożyło, że dzięki temu 

wcześniejszemu doświadczeniu z ludź-

mi upośledzonymi znalazłem pracę 

w  ośrodku dla osób głuchoniemych 

i  upośledzonych umysłowo. Byłem 

stróżem nocnym, a  bardziej opieku-

nem, bo prowadziłem zajęcia, poda-

wałem lekarstwa i  zostawałem na noc 

pilnować pacjentów i w razie potrzeby 

pomagać. To była bardzo ciężka praca.

Emocjonalnie pewnie wyczerpująca...

Tak, a jednocześnie było to takie prawie rodzinne miejsce, które emocjonalnie 

bardzo mi pomagało – byłem we Francji sam i relacje ludzkie, które tam na-

wiązałem, poniekąd zastępowały mi moją polską rodzinę.

Zawsze byłem zafascynowany upośledzonymi umysłowo. Tacy ludzie czę-

sto generują negatywne skojarzenia. Jednak kiedy ktoś kończy studia i nagle 

zachoruje psychicznie, jest niezdolny do samodzielnego życia, a jednocześnie 
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mnie buduje
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Adam Adach:  Uwaga Deszcz Śnieg Mgła Gołoledź, 2009, dzięki uprzejmości artysty
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ma rozwiniętą wyobraźnię – to staje się to fascynujące. Kiedyś na przykład 

jeden z pacjentów stał cały dzień na słońcu – zresztą dostał popatrzenia sło-

necznego – ponieważ obserwował plamy słońcu, które go fascynowały. Bardzo 

mnie to ciekawiło. Pracowałem trzy noce w tygodniu. Rano przychodziłem na 

Akademię, rozkładałem swoje materiały do rysowania, teczki – i się śmiałem, 

przez pierwsze 10 minut śmiałem się ze szczęścia, że wreszcie mogę się zająć 

tym, co chciałem, co lubię, co mnie buduje.

To był moment wyzwolenia?

Całkowicie. To były trudne lata, ale ponieważ realizowałem swoją pasję, byłem 

szczęśliwy i nigdy nie żałowałem swoich decyzji.

Pamiętasz pierwszy namalowany obraz, z którego byłeś naprawdę zadowolony? 

Satysfakcja artysty to trudny temat, ale...

Tak. Szczerze mówiąc, gdy namaluję obraz, to mam raczej poczucie frustracji, 

że to nie jest to. Zdarza mi się czasami, że gdy widzę obraz po dłuższym czasie 

– po roku, dwóch, trzech latach – patrzę na niego i jestem zaskoczony, że to 

taki świetny obraz. Nie wierzę, że to ja zrobiłem. Tak na gorąco zawsze jestem 

sfrustrowany. To mnie też popycha do pracy – nadzieja, że następny obraz bę-

dzie lepszy czy trochę inny.

Pamiętam pierwszy obraz, który zmienił moje życie. Byłem na drugim roku 

studiów czy na pierwszym, nie pamiętam dokładnie... W każdym razie wyda-

wałem ostatnie pieniądze, ale dosłownie ostatnie pieniądze co do grosza – na 

autobus do Polski, żeby zobaczyć się na święta z rodziną. Tuż przed wyjazdem 

wysłałem obraz na jakiś konkurs. I kiedy byłem już w Polsce, zadzwonili do 

mnie, że mój obraz wygrał pierwszą nagrodę, co wiązało się z pewną sumą 

pieniędzy. To było niesamowite. Wracając, wiedziałem, że mam pieniądze na 

kilka miesięcy spokojnego życia.

Czy to zadowolenie z odrzucenia tego, co cię do tej pory krępowało, wystarcza-

ło? Jak sobie radziłeś?

Nie było łatwo, ale to było naprawdę pasjonujące. Zaczynałem studia na aka-

demii w  Lyonie, później robiłem dodatkowy dyplom w  Paryżu, a  w  Paryżu 

40% studentów pochodziło z zagranicy. Największa korzyść i nauka polegała 

na wymianie z ludźmi z innych kultur. Kiedy zrobiłem dyplom, wyjechałem na 

rok, żeby zerwać z myśleniem o sztuce w konwencji Akademii. Pojechałem do 

Londynu zajmować się zupełnie innymi rzeczami niż sztuka – mieszkałem we 

wspólnocie ekumenicznej opiekującej się upośledzonymi. Po roku wróciłem, bo 

miałem już zaproszenie na poważną wystawę w Paryżu, gdzie mogłem zapre-

zentować swoje prace. I to była pierwsza wystawa, na której rzeczywiście zwró-

cono na mnie uwagę, w prasie ukazał się bardzo pochlebny artykuł i tak dalej.

Nie jesteś artystą, który został dostrzeżony i doceniony dlatego, że jest z Polski, 

takiego egzotycznego kraju. Nie byłeś promowany przez żadną galerię.

Jestem o tym przekonany, bo nigdy nie byłem w żadnych układach, a  to, co 

robiłem, robiłem sam i  właśnie z  pasji. Nie powiem „po amatorsku”, bo to 

nie o to chodzi. Ale pamiętam, że jak przyjeżdżałem do Warszawy na wysta-

wę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, to wiozłem obrazy 

w plecaku, bo to były takie lata, że Zamek jako instytucja nie był w stanie zor-

ganizować tego lepiej. Ja też nie miałem innych możliwości i tak to się robiło.

No tak, dziś to się wydaje już za bardzo entuzjastyczne. Jest wielu artystów, któ-

rzy chcieliby, by Hans-Ulrich Obrist zaprosił ich do czegokolwiek. Ciebie zaprosił. 

Czy to było wyraźne wyróżnienie, interesujące spotkanie?

Mówisz o tej wystawie w 2002 roku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu. 

Tak, to była bardzo znacząca wystawa. Pokazywałem serię kilku obrazów, zresz-

tą niefortunnie na tej samej ciągłej ścianie wisiały obrazy Wilhelma Sasnala, 

w związku z czym dla ludzi tworzyła się jakaś taka zbitka.... Pokazałem kilka 

obrazów. Jeden przedstawiał grobowiec Karola Marksa na cmentarzu w Lon-

dynie. Później była bardzo romantyczna scena z parku: dwoje młodych ludzi 

z  łabędziem na pierwszym planie – bardzo romantyczny obraz, uczuciowy. 

Ciekawy, bo pod względem formalnym należał do innej estetyki i zastosowa-

łem w  nim rozwiązanie będące sprzecznością samą w  sobie: scena była taka 

powiedzmy kiczowata, a wybrałem do 

niej bardzo nowoczesną formę – tak 

uważam. Ale bez pretensji do czystej 

abstrakcji, to było bardzo, no, specy-

ficzne. I miało swój odzew. Pokazałem 

też obraz przedstawiający walec, który 

pojawiał się kiedyś przed oknem moich 

rodziców w Witkowie, w miejscowości, 

gdzie spędziłem dzieciństwo. Ten wa-

lec był pierwszym symptomem zmian. 

Kiedy robi się nową drogę, przyjeżdża 

walec, niweluje teren i tak dalej.

W  twoich obrazach pojawia się nawią-

zanie do utopii, porażki utopii czy też 

ideologii formułujących ideał człowie-

ka, którym chciałyby nas zastąpić. Ale 

tematy, które można znaleźć w  twoich obrazach, są szalenie różnorodne. Czy 

jest jakiś temat, który nie byłby dla ciebie interesujący?

Na pewno są tematy, które wydają się nieinteresujące, ale faktycznie... Ja 

pochodzę, powiedzmy, od malarstwa abstrakcyjnego, które eliminowało in-

spirację zewnętrzną w  obrazie. W  pewnym momencie stało się to dla mnie 

niesatysfakcjonujące i stwierdziłem, że mogę pracować nad malarstwem, nie 

koncentrując się tylko na stylu i  formie plastycznej, ale również wprowa-

dzać inspirację zewnętrzną, temat zewnętrzny. I  ten temat może być różny. 

W związku z tym ta multiplikacja tematów powoduje, że obrazy mogą być róż-

ne. I w sumie to jest dla mnie jako malarza najciekawsze, dlatego że wówczas 

mam możliwość pracy, kreatywności, innowacyjności, modyfikacji sposobu, 

w  jaki maluję, w  zależności od tematu. Na przykład jedna z  pierwszych se-

rii, która była kiedyś pokazywana w Polsce i w Japonii, to były monochromy, 

zielone ławki na zielonym tle. Postrzeganie tej figury odbywało się tylko dzięki 

KieKie
dy dużo czytam
– wtedy nie mogę
malować. Żeby
malować, muszę miećmalować muszę mieć
pustkę w głowie
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światłu. Była to prawie praca abstrakcyjna, monochromatyczna, ale jednocześ-

nie zainspirowana rzędem zielonych ławek w ogrodzie w Paryżu, w Tuileries, 

przez który to ogród przechodziłem codziennie, idąc na Akademię. Bardzo 

często widziałem tam grupy polskich kloszardów, którzy pili wino, bluzgali – 

a ja jako anonimowy przechodzień mijałem ich i tylko ja rozumiałem, o czym 

mówią. W tej serii ławek pokazanych jako szpaler anonimowych ławek tylko 

znalazła się tylko jedna, przy której leżała jakaś butelka – zielona na zielonym 

tle przy zielonej ławce. W innej była złamana deska, więc element społeczny 

czy zewnętrzny również się pojawiał. Była to też konfrontacja z funkcjonują-

cym we Francji stereotypem polskości. Mówi się np. „pije jak Polak”. W obec-

nych czasach to określenie negatywne, 

ale znalazłem materiały wskazujące, że 

pojawiło się ono w czasie wojen napo-

leońskich jako określenie całkowicie 

pozytywne. Szwadrony polskie przed 

bitwą, jak wszystkie inne, dostawały 

alkohol. Różnica polegała na tym, że 

wszyscy inni żołnierze byli pijani i nie-

zdolni do walki, a  szwadrony polskie 

dostawały animuszu i walczyły.

Pamiętam, jak zainteresowałem się 

tekstem Alison M. Gingeras na temat 

transgresywnej siły kiczu. To element 

łączący sztukę popularną, bardzo 

naiwne wyobrażenie o  lepszym, ład-

niejszym, przyjemniejszym życiu bez 

konfliktu, z  modernistycznym wyklu-

czeniem tych elementów. To ciekawe, 

bo mówimy o utopiach, ale to tak sze-

rokie pojęcie, że w zasadzie nawet nie 

można go przedstawiać bez odniesie-

nia do antyutopii, czyli tych wszystkich 

powrotów do rzeczywistości, gdy oka-

zuje się, że żadna z  utopii nie jest tak 

naprawdę realizowalna i ważne jest, to 

żeby do niej dążyć. Zresztą w rzeczywistości to i tak zawsze jest porażka. I trze-

ba nie tylko się z nią liczyć, ale docenić porażkę czy katastrofę jako element 

wywołujący potrzebę zmian, czyli budowania, poszukiwań utopii, utopijności.

Jedna z definicji mówi, że utopia jest tym, co się nie udało. Że w utopii zawarta 

jest pewna porażka, że nie da się jej wprowadzić w życie. Może dlatego, że uto-

pie są dla kogoś innego niż my, że każda utopia jest wymyślona dla człowieka, 

który nie istnieje, który ma inny zestaw cech niż my. Bo utopia ma poprawiać 

społeczeństwo. W  Polsce powstają ostatnio różne ruchy społeczne, także na 

rzecz kultury. A czy ty potrzebujesz ciszy, izolacji? Czy raczej właśnie współpra-

cy, angażowania się?

Łączę te dwie przeciwstawne postawy, ponieważ zawsze potrzebowałem pracy 

P
raca jest
przekleństwem,
a jednocześnie
praca może być
w szczęśliwych
układach elementem
samorealizacji
i elementem przede
wszystkim wymiany
społecznej, komunikacji
z innymi ludźmi, bycia
z innymi

Adam Adach: Nazi Holidays, 2011, dzięki uprzejmości artysty
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boję. I  faktycznie nie przeraża mnie 

myśl, że miałbym przestać być artystą 

i zająć się czym innym – dlaczego nie? 

Jeśli w  którymś momencie zdecyduję, 

że są ciekawsze rzeczy do samorealiza-

cji czy do zrobienia... Na razie jeszcze 

odnajduję się w  sztuce i  uważam, że 

warto to robić. Oczywiście bardzo czę-

sto zniechęcają mnie układy, to, co się 

promuje, wszystkie te uwikłania sztuki 

w  system komercyjny czy polityczny, 

nadużycia sztuki. Ale wierzę, że istnie-

je taki margines działania, w  którym 

można coś zrobić, coś przekazać, coś 

komunikować.

Gdybyś miał wybrać sobie takie zajęcie, 

którym ewentualnie byłbyś zaintereso-

wany, gdybyś nagle z jakichś powodów przestał malować, to co to by było?

Jest kilka takich, np. bardzo chętnie pojechałbym do Afryki i zajmował się dzi-

kimi zwierzętami w jakimś parku ochrony zwierząt. Innym pomysłem, zwią-

zanym z taką dziecinną, autystyczną niemalże postawą, jest praca na poczcie. 

Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, fascynowało mnie stawianie pieczątek. 

I nawet w Polsce, na obecnej poczcie, która jest zmechanizowana, jeszcze pie-

czątki stukają. I to jest dla mnie niezwykłe – marzyłem, żeby mieć taką pie-

czątkę i pieczątkować!

Ha, ha! Ja też jako dziecko zdekompletowałam wszystkie karafki w domu, ponie-

waż zatyczkami od karafek stemplowałam listy na wyimaginowanej poczcie...

No, w tej prostej czynności jest coś wyzwalającego – w mózgu masz pustkę, 

a jednocześnie coś robisz, jest ten gest. To jest fascynujące. Miałbym spokój, 

święty spokój (śmiech). 

ADAM ADACH 

malarz. Urodził się w roku 1962 w Nowym Dworze Mazowieckim. Skończył studia weterynaryjne w War-

szawie (SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 1981) i  pod koniec lat 80. wyemigrował do Francji. 

W latach 1989–1996 pracował z dziećmi w szpitalach psychiatrycznych, wspólnotach dla osób upośle-

dzonych w L’Arche we Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził zajęcia terapii przez sztukę. Ukończył 

Ecole Supèrieure des Beaux-Arts w Lyonie (1990) i podyplomowo (ze specjalnym wyróżnieniem) Ecole 

Nationale Supèrieure des Beaux-Arts (ENSBA) w Paryżu w roku 1995. Nominowany do najbardziej presti-

żowej francuskiej nagrody dla młodych artystów Prix Marcel Duchamp. Mieszka i pracuje w Warszawie. 

Jego prace są w kolekcji m.in. Centrum Pompidou w Paryżu, The Burger Collection i w wielu cenionych 

kolekcjach prywatnych, m.in. kolekcji Hortów w Nowym Jorku. W Warszawie związany jest z galerią BWA 

Warszawa: www.bwawarszawa.pl 

U 

artysty również 
potrzebny jest moment 
wycofania się kontroli 
psychicznej, żeby 
pojawiła się pustka, 
w której coś może się 
zadziać

u podstaw, czyli konkretnej relacji z ludźmi, zrobienia czegoś konkretnego. To 

mnie inspiruje, rozwija jako człowieka, ale jednocześnie potrzebuję skupienia. 

Przy malowaniu obrazu przede wszystkim muszę się skoncentrować. To bar-

dzo indywidualna praca, ale nie w znaczeniu negatywnym, że żyję na wieży 

z kości słoniowej, nie. To nie jest praca kolektywna, budowana przez system. 

Jest dystansem wobec systemu. Oczywiście to też swego rodzaju utopia – bo na 

ile ta moja indywidualność i potrzeba indywidualności nie jest ukształtowana, 

wykształcona przez nasze kulturowe wyobrażenie?

Dużo czytasz?

To też jest, widzisz, niełatwe. Bo czytam okresami. Kiedy czytam dużo – wtedy 

nie mogę malować. Żeby malować, muszę mieć pustkę w głowie. W filozofii 

judaistycznej jest taki bardzo mistyczny wątek, który również można przełożyć 

na funkcjonowanie artysty: to moment, kiedy Bóg wycofuje się ze wszechświa-

ta i zostawia pustkę, która ma się sama zadziać. Istnieją analizy psychoanali-

tyczne mówiące o tym, że u artysty również w pewnym momencie potrzeb-

ny jest moment wycofania się kontroli psychicznej, żeby pojawiła się pustka, 

w której coś może się zadziać. Można to odnieść do chaosu czy przypadku, 

przypadkowości w kulturach wschodnich.

Jednocześnie uważam, że w  pewnym momencie trzeba namalować obraz, 

trzeba coś zrobić. Oczywiście są różne postawy, także bardzo minimalistycz-

ne, że wystarczy tylko mały gest. Często bardzo dużo pracuję, przemalowuję 

obraz. Ciekawsze jest zmęczenie obrazu, zamęczenie go, zabicie niejako. To 

metafora, wydaje mi się, prawie alchemiczna – zamknięcia energii w  formę 

statyczną. Energia 

zaklęta w obrazie, coś, co czasami widz może odebrać. Na tym też polega na-

branie dystansu do przekazu, ale to już jest bardzo niewerbalne, nawet trudno 

mi o tym mówić, bo trzeba by się zatrzymać przy konkretnym obrazie i prze-

analizować odczucia i to, jak różnie różni ludzie je odbierają.

Jaki jest twój stosunek do pracy? Czy praca jest dla ciebie jakąś wartością?

Kiedyś moja ciotka, ateistka, mówiła, że praca jest przekleństwem biblijnym. 

Że to pochodzi jeszcze z Biblii: Adam i Ewa zostali wypędzeni z Raju i skazani 

na pracę. Praca jest przekleństwem, a jednocześnie praca może być w szczęśli-

wych układach elementem samorealizacji i elementem przede wszystkim wy-

miany społecznej, komunikacji z innymi ludźmi, bycia z innymi. Praca, która 

nie jest pracą niewolniczą, tylko pracą w znaczeniu pozytywnym, to niezbędny 

element. Powinniśmy być nagradzani po prostu za życie, a pracować dla przy-

jemności (śmiech).

Czyli domagasz się dochodu gwarantowanego. Wydaje się, że jesteś bardzo pra-

cowitym artystą. Dużo pracujesz?

Wydaje mi się, że pracuję niewystarczająco dużo (śmiech).

Wykonywałeś różne prace poza byciem artystą, prace często bardzo męczące, 

angażujące psychicznie i fizycznie. Czy te doświadczenia są dla ciebie istotne?

Żartując, powiem jak Kwiatkowska w Czterdziestolatku: żadnej pracy się nie 
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O potencjale zawartym w pozornie bezproduktywnych 
stanach rozczarowania i nudy, o zaletach bycia autoironicz-
nym, a także o trupach, modernizmie i psychoanalizie miasta 
z Kamą Sokolnicką rozmawia Magda Roszkowska

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

Siła 

resztki
Kama Sokolnicka: Kotłownia z częścią socjalną, tech. mieszana na tekturze, 70 x 70 cm, 2003

S
resztki
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Dla większości ludzi poczucie rozczarowania to stan, od którego jak najszybciej 

chcieliby się uwolnić, bo pogrążanie się w nim rodzi bezsilność i marazm. Ty na 

przekór wszystkim tematem rozczarowania zajmujesz się już od dwóch lat, rea-

lizując projekt Disappoint of View. Czemu interesuje cię ten chyba dość bezpro-

duktywny stan?

Może dlatego, że rozczarowanie stanowi nieodzowny element naszego funk-

cjonowania w rzeczywistości, jest wszędzie i przenika wszystko. Disappoint of 

View to gra słów, oznaczająca m.in. punkt widzenia, z którego wszystko wy-

gląda z  reguły rozczarowująco. Przyjmując taką pozycję, można sobie wiele 

uświadomić. Jest się jakby w takim kryzysie constans, a to już jest stan-automat 

wytwarzający krytykę.

Mój projekt traktuję częściowo jako rodzaj gry z samą sobą, z własnymi me-

chanizmami: ciągle się na coś nabieram, ułudy dopadają mnie na każdym 

kroku, a potem stopniowo się kruszą. Zasta-

nawiam się w nim nad taką ogólną konstruk-

cją, w  której najpierw przechodzi się przez 

etap zachwytu nad czymś, by zaraz potem za-

cząć dostrzegać wady – projekcja wyobraźni 

przechodzi w demontaż atrakcji. Coś, co było 

prawe i słuszne, z dzisiejszej perspektywy jest 

powodem do wstydu.

Dla mnie rozczarowanie nie jest bezproduk-

tywne, wręcz przeciwnie – ponieważ jest to 

kryzys, który rodzi krytykę, oznacza ono stan 

przejścia, proces będący trampoliną do dzia-

łania. Interesują mnie takie stany zawiesze-

nia, momenty krytyczne – z pozoru pasywne, 

w  których tkwi zalążek ruchu, stawania się. 

Zanim zajęłam się rozczarowaniem, afirmo-

wałam pewne rodzaje nudy. Wydaje mi się, że 

rozczarowanie podobnie do nudy może być 

bardzo oczyszczające, a stąd już tylko krok do 

podjęcia działania.

Ale potem znowu pojawia się rozczarowanie... 

To jest niesamowicie pesymistyczna wizja rzeczywistości, bo jeśli zaczynasz 

działać ze świadomością, że i tak koniec końców się rozczarujesz, to po co w ogó-

le cokolwiek robić? Czy nie sądzisz, że taki jest właśnie problem współczesno-

ści – niewiara w  możliwość stworzenia projektu, który nas ostatecznie nie 

zawiedzie?

Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy i jak używamy pojęcia rozczarowania. 

Pogrążanie się w nim rzeczywiście może skutkować tym, o czym mówisz, ale 

przecież to nie jedyna możliwość! Ja staram się wykorzystywać rozczarowanie 

jako paliwo. Dla mnie jest ono taką siłą resztki w czasach, kiedy wszystko niby 

już zostało wyczerpane. I  właśnie jako takie działa w  różnych kontekstach, 

poczynając od jednostkowych i  drobnych zdarzeń, aż po ogólne, dotyczące 

całego społeczeństwa. Spójrz, najpierw był permanentny kryzys spod znaku 

ZaZa
nim zajęłam się
rozczarowaniem,
afirmowałam
pewne rodzaje
nudy

Kama Sokolnicka: Disappoint of View, Smutek tropików, kolaż na papierze bezkwasowym, 21 x 31 cm, 2011
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lukrowanego, uśmiechniętego i wiecznie młodego kapitalizmu, a teraz są obu-

rzeni, przecież taka logika musiała w końcu spowodować kontrę. Mnie to bar-

dzo cieszy – także z trochę egoistycznego powodu – bo dowodzi, że wszelkie 

moje przeczucia i wieszczenie (śmiech) znajdują potwierdzenie.

Czy nie jest tak, że dopóki na dobre nie pozbędziemy się związanych z rozcza-

rowaniem autoironii i autokrytyki, nie ruszymy się z miejsca? Dla ciebie te dwa 

pojęcia także są istotne, skoro mówisz, że nieustannie się na coś nabierasz. Czy 

nie uważasz, że zajmowanie takiej pozycji jest bezpieczne, bo w ten sposób uni-

kasz rzeczywistej konfrontacji?

są autoironiczni i autokrytyczni, to fajnie byłoby, gdyby w końcu coś z  tego 

wyszło. (śmiech)

Powiedziałaś, że istotne jest to, w jaki sposób oraz do czego używa się rozcza-

rowania, dlaczego więc narzędziem twojego działania na tym polu stała się ar-

chitektura?

Architektura, a właściwie może lepiej powiedzieć różnego typu zabudowania 

i przestrzeń wokół nich, to stały element mojego działania i nie dotyczy on 

jedynie kwestii rozczarowania. Najprościej mówiąc, architektura mnie pociąga 

i nie mogę się od niej odkleić i nieustannie do niej powracam, od czasu, kiedy 

pod koniec studiów odkryłam, czemu tworzę takie, a  nie inne kompozycje, 

oraz używam akurat takich, a nie innych barw. Uświadomiłam sobie wówczas, 

że punktem wyjścia jest dla mnie niezmiennie 

miejsce i zabudowania, w których się wycho-

wałam, mój dom, podział okna w moim po-

koju i  to, co przez nie oglądałam codziennie 

przez wiele lat. Dostrzeżenie, jak wiele wybo-

rów estetycznych jest uwarunkowanych wi-

zualnym otoczeniem z dzieciństwa, uwolniło 

mnie w  pewnej mierze od tej determinacji. 

Prześledziłam ten proces w  pracy dyplomo-

wej z 2003 r. Kotłownia z częścią socjalną. Są 

to rysunki z użyciem mlecznej barwy na tek-

turze, o domu w ogrodnictwie, które prowa-

dzili moi rodzice. Takie podejście otworzyło 

przede mną szerokie pole możliwości i trud-

no mi je porzucić, zresztą nie widzę takiej po-

trzeby. Potem trafiłam na książki Krzysztofa 

Nawratka, który szeroko opisuje idee zawarte 

w architekturze. 

Chodzi mi przede wszystkim o  taką prostą, 

ale brzemienną w  skutki konstatację, że ar-

chitektura – budynki i  w  ogóle organizacja 

przestrzeni – kształtuje jednostki, silnie w nie 

ingerując, ponieważ ktoś wcześniej zawarł 

w niej jakąś myśl. Obraz architektury budyn-

ku czy krajobrazu odnosi się według mnie zawsze do jakiegoś stanu umysłu – 

nie potrafię się od tej myśli odkleić. Kiedyś czytałam też dużo Henri-Frédérica 

Amiela, który uważał, że krajobraz jest zawsze stanem duszy – może to brzmi 

naiwnie, ale mi się wydaje to bardzo zobowiązujące.

No właśnie, ty sama kiedyś powiedziałaś, że twoim celem jest zamienianie kon-

kretnych miejsc w stany umysłu. Jak to się dzieje?

Zawsze kiedy dochodzi we mnie do takiego przesunięcia, tzn. kiedy jakaś 

przestrzeń nie tylko wiąże się z określonym uczuciem czy nastrojem, ale po 

prostu się nim staje, to jest to dla mnie bardzo ważny moment. Brzmi to nie-

jasno, ale pracując nad danym obrazem czy projektem, staram się zawrzeć 

W
pewnym momencie
autoironię
i autokrytykę
trzeba przekuć
na działanie.
Skoro wszyscy
są autoironiczni
i autokrytyczni,
to fajnie byłoby,
gdyby w końcu coś
z tego wyszło

Znowu zależy to od tego, jak kto używa tych pojęć. Oczywiście mogą one 

działać jako rodzaj mechanizmu obronnego: nie możecie mnie złapać, bo 

tam, gdzie byłem, już mnie nie ma. Można utknąć w bezpiecznym zaułku au-

toironii, którą się stworzyło, ale można też to kontrolować, wówczas wbrew 

temu, co mówisz, te stany umożliwiają konfrontację z samym sobą i mogą być 

oczyszczające. Chodzi chyba znowu o to samo: po prostu w pewnym momen-

cie autoironię i autokrytykę trzeba przekuć na działanie. Ja w tej postawie do-

szukuję się pozytywnych elementów, nie zaś tych upupiających. Skoro wszyscy 

Kama Sokolnicka: Niepokój z widokiem, akryl na płótnie, 50 x 70 cm, 2011
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w nim pewien zbiór bodźców, które powinny wywołać u odbiorcy podobne 

przesunięcie. Poza pracami site-specific lubię przebudowywać, zmienić prze-

strzeń fizycznie, jak np. na wystawie we wrocławskim Studio BWA, O  bieli, 

elipsie i nudzie (2009). Z pomocą kuratorki oraz ekipy montażowej przefor-

mułowałam dużą galerię w taki sposób, że wystawa wywoływała w odbiorcach 

klaustrofobiczne poczucie niemożności pójścia dalej, rodzaj rozczarowania 

połączonego z pustką. Nie było to poczucie negatywne, bo coś rozładowywało. 

W malowaniu też dość uparcie zmyślam architekturę. W cyklu obrazów Fan-

tom i nieruchomy krajobraz nawiązałam do architektury przemysłowej. Stara-

łam się wyszczególnić pewien rodzaj promieniowania ery industrialnej, ale też 

każdej wcześniejszej już nieistniejącej, a przez to trochę strasznej i śmiesznej. 

Namalowałam chyba coś na kształt pauzy w erach.

Pauza w erach to znowu jakiś rodzaj zawieszenia, zapowiadający, że zaraz coś 

się wydarzy. To jest ciekawe, że w stanach zdawałoby się mało zajmujących, pa-

sywnych i bezproduktywnych szukasz dręczącego je niepokoju.

Być może naoglądałam się za dużo kryminałów i dlatego łączę różne fragmen-

ty w służbie funkcji, którą tu akurat jest nastrój. Moja ostatnia seria obrazów 

z cyklu Disappoint of View dotyczy właśnie niepokoju (Niepokój z widokiem). 

Śmiało można ją nazwać serią z trupami (śmiech). To obrazy modernistycz-

nych budynków i przestrzeni wokół nich, porządek i racjonalność, aż tu nagle 

z krzaków lub z cienia wystaje martwe ciało. Czy to nie jest rozczarowujące? 

Komuś się podoba obrazek domu ze stutt-

garckiego osiedla, ale nie jest to przecież cała 

prawda, bo w  trawie leży jakiś trup, którego 

symbolika jest różnorodna. Całość można 

potraktować jako komentarz do dyskusji 

o  tradycji modernizmu, ale ja nie chcę być 

tak jednoznaczna, można przecież tego trupa 

czy nogę wystającą z krzaków odebrać płasko 

i popowo, w końcu to są popowe obrazki, na-

wiązują do kanonu filmowego.

Czyli zmuszasz siebie i widza do nieustannego 

wysiłku korygowania własnego nastawienia?

Jacques Rancière – nie obejmuję go oczywi-

ście w całości, ale urzeka mnie różnymi frag-

mentami – powiedział, że w ambiwalencji te 

same procedury tworzą i usuwają sens, powo-

łują i  niszczą związki między myślą, emocją 

i działaniem. Świadomość tego mechanizmu 

daje zbawienny dystans, wspomaga też chyba 

cechę czy „umiejętność” patrzenia na jedną 

rzecz z  różnych punktów widzenia. Usiłuję 

za pomocą przedstawienia zbudować pewien 

nastrój, jakąś specyficzną aurę, np. tytułowy 

niepokój lub wspomniane dojmujące poczucie rozczarowania. Nie chodzi mi 

o  to, żeby dystansować się wobec przeżywania pewnych stanów, tylko o dy-

stans, dzięki któremu zaburzone zostają nasze przyzwyczajenia percepcyjne 

czy utarte sposoby myślenia i recepcji obrazów. Obraz czy dzieło sztuki naj-

częściej daje przestrzeń, w której dużą rolę odgrywają spostrzegawczość, wraż-

liwość i poczucie humoru odbiorcy.

Chyba czarnego humoru?

Znowu stawką jest tu wspomniana ambiwalencja. Motywy przewrotności, 

wieloznaczności, śmieszności, niepewności to coś, na co jestem wyczulona.

A
rchitektura –
budynki i w ogóle
organizacja
przestrzeni
– kształtuje
jednostki, silnie
w nie ingerując,
ponieważ ktośś
wcześniej zawarł
w niej jakąś myśl

Kama Sokolnicka: Disappoint of View, Vienna set (Elfriede Jelinek z zasłoną), kolaż, c-print, folia, 
15 x 21 cm, 2010
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Wracając do architektury – rola i wpływ przestrzeni na jednostkę wiążą się też 

z innym polem twoich zainteresowań, psychoanalizą. Powiedziałaś, że chciała-

byś zrealizować projekt, który byłyby psychoanalizą miasta, na czym miałby on 

polegać?

Powiedziałam to à propos Wiednia, a ten projekt mógłby być prostym przeło-

żeniem struktury osobowości na strukturę miasta. To dość przejrzyste powią-

zanie między urbanistycznym sposobem myślenia a zawiłością jednostkowe-

go życia. Z Wiedniem związani byli monumentalni kompozytorzy, Zygmunt 

Freud, naziści, teraz jest w nim Elfriede Jelinek i Hermann Nitsch, no i dość 

radykalne Gelitin. Chciałam przyjrzeć się bliżej temu, dlaczego wiedeńczycy 

robią tak bezkompromisowe rzeczy, co w Wiedniu i Austrii jest takiego mę-

czącego. Jest to coś wyczuwalnie specyficznego i  nie tylko przypadek Frit-

zla czy zasłona milczenia spuszczona po 1945 roku mają w tym swój udział. 

Freud przepraszał za rozczarowanie i dostarczenie jedynie „rodzaju mitologii” 

na temat wojny. Jelinek wszystko to, co jest starannie zamiatane pod dywan, 

wywleka na powierzchnię. Dlatego zaczęłam pracę nad cyklem o zasłanianiu, 

nieprzejrzystości. Myślę, że zależy mi na momencie, w  którym praca, taka 

u podstaw, wykonywana choćby przez Jelinek, utyka jakby w ciężkiej kotarze. 

Chodzi mi o przepaść w świadomości, czarną dziurę przyzwolenia społeczne-

go. Ja nawet nie lubię Freuda, bardzo cenię natomiast jego uczennicę Karen 

Horney, która krytykując wiele jego wniosków, a ceniąc metody, w latach 30. 

przeniknęła neurotyczną osobowość naszych czasów. Pisała wtedy o Amery-

ce, ale i późniejszy zachodnioeuropejski model, a teraz nasz późny kapitalizm 

postkomunistyczny idealnie pasują do jej teorii – rozczarowanie jest mocno 

związane z  psychoanalizą. Jednak nie wpadam w  psychologię, to jest raczej 

takie przyglądanie się.

Wydaje mi się, że nie tyle psychologizujesz, ile jesteś wierna podstawowemu 

założeniu psychoanalizy, które mówi, że rzeczywistość naszego codziennego 

doświadczenia stanowi jedynie powierzchnię, a to, co ją warunkuje, jest ukryte 

gdzieś indziej.

No tak, ale też to „gdzie indziej” jest tu i teraz, nie potrafię tego nazwać i też 

nie widzę takiej potrzeby, chodzi mi raczej o wzbudzenie przeczucia poprzez 

granie na nastroju, psychoanaliza nazwała to nieświadomością, czasem strasz-

ną, a  czasem bardzo śmieszną. Równocześnie usiłuję też trochę badać, jak 

bardzo psychoanaliza przeniknęła do popkultury. Trudno jest dzisiaj oglądać 

lub robić wystawę, film czy czytać albo pisać książkę, nie mając z tyłu głowy 

zakodowanych pojęć albo wręcz stereotypów psychoanalitycznych. Niepokój 

z widokiem (chodzi o ostatnią indywidualną wystawę Sokolnickiej w Projek-

cie Kordegarda w  Warszawie – przyp. red.) był trochę piętrowo pomyślany: 

obrazy z trupami, wulkanem i górą lodową znajdowały się w piwnicy Projektu 

Kordegarda, a cykl kolaży o suspensie na parterze. Czasem właśnie tak nieod-

krywczo bawię się tą psychoanalityczną symboliką, zawsze jest to jakieś źródło 

przyjemności...

Ale powiedziałaś też kiedyś, że sztuka ma sens tylko wtedy, gdy rzeczywistość 

czyni widzialną. To bardzo pasuje do twojego zainteresowania psychoanalizą. 
Kama Sokolnicka: Disappoint of View, seria VII (suspens), kolaż na papierze bezkwasowym, 28 x 39 cm, 2011
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Czy według ciebie sztuka „pracuje” w sposób analogiczny do psychoanalizy?

To akurat powiedziała Kathrin Rhomberg, wiedenka zresztą, kuratorka ostat-

niego Berlin Biennale –  chyba dość dobrze ujęła to, co i mnie chodziło po 

głowie, dlatego cytuję ją w  Disappoint of View. Sztuka jest tak różnorodna, 

że pewnie jej część może mieć z  takim „pracowaniem” coś wspólnego, choć 

brzmi to jak z Gustava Junga, a reszta wcale.

Jesteś też krytycznym czytelnikiem współczesnej humanistyki, cytujesz Lévi-

Straussa, Baumana, Baudrillarda i innych. Skąd taka potrzeba?

Może ja czasem przesadzam z podpieraniem się literaturą, ale jest, jak jest i to 

słowa często stanowią bodziec do myślenia nad obrazem. Przecież film też po-

wstaje ze scenariusza; to zdania prowokują pojawianie się obrazów.

Czytam zrywami, również młodszych autorów. Zmagam się z własnymi ogra-

niczeniami, ale też niejednokrotnie z hermetycznością dyskursów. Nie mam 

uniwersyteckiego wykształcenia, skończyłam tylko ASP i często po prostu nie 

mam siły ani czasu na przebijanie się przez dość trudne teksty, które wymaga-

ją wielokrotnego czytania. Wiele osób pisze i bada rzeczy związane ze sztuką 

czy kulturą w ogóle, wkładają w to dużo pracy, więc uważam, że wypada to 

czytać. Lubię materię języka, którą można się bawić – tak jak we wspomnia-

nym cyklu Smutek Tropików, gdzie nawiązując do tytułu dzieła Lévi-Straussa, 

jednocześnie wykorzystałam niejednoznaczność słowa tropik w  języku pol-

skim – fotografując stare namioty, tzw. tent-art. Potrafię bardzo infantyl-

nie podejść do tekstu, lubię wszelkie pomyłki w rozumieniu i  lapsusy, które 

osobie bez odpowiedniego aparatu pojęciowego zdarzają się co krok. Kiedyś 

się tego wstydziłam, ale w  końcu zaczęłam robić z  tej niezborności użytek. 

Fakt, że wciąż można się przejęzyczać i nie rozumieć, to jest taka moja pry-

watna wolność. Wdzięcznym tworzywem są tu teksty Baudrillarda, z  czego 

skwapliwie korzystałam, konstruując choćby Pełnię sztuczną. W małym, czar-

nym pomieszczeniu wyświetliłam slajd z pełnią księżyca, ale można było tam 

zajrzeć, jedynie stojąc w białym korytarzu i patrząc przez oprawioną w ramę 

szybę. Pełnię sztuczną wymyśliłam, czytając w  Spisku sztuki o  tym, jak we 

współczesności rzeczy pełnią sztuczną, ironiczną funkcję.

Dobrym przykładem jest tu kolaż, technika, którą wykorzystujesz w specyficz-

ny sposób: nie łączysz na jednej płaszczyźnie różnych porządków, które od razu 

wywołują zaskoczenie, ale na przekór tworzysz iluzję jednego porządku, np. 

poprzez łączenie fragmentów różnych przestrzeni w  jedną. Czemu służy taka 

strategia?

Iluzja niezmiennie mnie pociąga, nigdy nie uwierzyłam, że ona całkiem znik-

nęła. Ta moja, jak ją nazwałaś, strategia prawdopodobnie służy unaocznieniu 

tej wciąż żywej potrzeby. Iluzja ma moc uwodzenia! Kolaż, technika zachęcają-

ca do nieumiarkowania, u mnie jest powściągliwo-logiczny. Redukując zbędne 

elementy, oddaję pole interpretacji patrzącemu. Kolaż stanowi dla mnie taką 

dość lekką formę, w  której niekoniecznie trzeba zawierać lekkie treści, jeśli 

w ogóle chodzi o zawieranie treści, ale to samo jakoś tak wychodzi. (śmiech)

Zajmujesz się diagnozą teraźniejszości, a gdybym cię zapytała, co z przyszłoś-

cią? Czy dziś jest ten moment, kiedy należy porzucić rozczarowanie i przekuć je 

w działanie?

Ale że tak wszyscy razem? Jestem zdania, że to są sprawy indywidualne 

(śmiech). Najpierw dobrze byłoby mieć jakiś plan tego działania i wiedzieć, 

dokąd ma ono doprowadzić. Od razu mam przed oczami napis TERAZ z Lo-

cus solus Raymonda Roussela.

KAMA SOKOLNICKA

(1978) – absolwentka Wydziału Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy obrazy, instala-

cje wideo, prace site-specific oraz kolaże. Zajmuje się głównie procesami związanymi z miejscem, te-

rytorializmem, percepcją przestrzeni, obrazem jako funkcją pamięci, potrzebą orientacji w otoczeniu 

oraz fenomenem horror vacui. Pobyty twórcze m.in. w Europejskim Centrum Współczesnych Działań 

Artystycznych CEAAC w Strasburgu (2004). Jej prace znajdują się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwo 

Zachęty Sztuk Pięknych i w kolekcjach prywatnych. Nagroda za wspólną pracę z Tomaszem Zalejskim-

Smoleniem na 8. Raciborskim Festiwalu Sztuki (2008), nominacja do nagrody kulturalnej „Gazety Wybor-

czej” wARTo (2010). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Nominowana 

do Nagrody Fundacji Vordemberge-Gildewart (2011).

Kama Sokolnicka: Pełnia sztuczna, 2009, plexiglas w białej, drewnianej ramie 50 x 70 cm, widok na 
czarny pokoik z jasną podłogą i projekcją slajdu pełni księżyca [źródło obrazu: wikimedia. Zdjęcie 
wykonała sonda Galileo 7.12.1992 r., http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Full_moon.png]
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PRAKTYKI PERFORMATYWNE

Cały 

czas 

na 

dziko

Improwizacja musi się nie udawać. Jesteśmy w sytuacji ciąg-
łego kryzysu, z którego próbujemy się uratować. Z drugiej 
strony ludzie wiedzą, że improwizujemy, dlatego dają nam 
bardzo duży kredyt zaufania – z Magdą Staroszczyk i Mi-
chałem Sufinem z Teatru Improwizowanego Klancyk! 
o genezie improwizacji i korzyściach z niej płynących 
rozmawia Arek Gruszczyński

Klancyk!, plakat do spektaklu, projekt: Patryk Mogielnicki
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Klancyk jest wyjątkowym zjawiskiem na warszawskiej scenie teatrów niezależ-

nych. Od kilku lat wasze spektakle, oparte na improwizacji i interakcji z publicz-

nością, cieszą się dużą popularnością. Jakie były początki?

michał sufin: Grupa powstała z  inicjatywy studentów Wiedzy o  Teatrze 

(WOT) i  funkcjonowała jako koło naukowe na warszawskiej Akademii Tea-

tralnej. Założyli ją ludzie, którzy uczyli się pisać o teatrze, a nie występować 

na scenie. Obecna grupa jest dosyć zróżnicowana: mamy filozofa, socjologa, 

montażystę, kulturoznawców, dziennikarza. Każdy i każda z nas uczył się bli-

sko szkoły teatralnej i zajmuje się w życiu zawodowym działaniami artystycz-

nymi. 

magda staroszczyk: To, co nas łączy – bo każdy z nas poza Klancykiem pra-

cuje w różnych miejscach – to chęć kreatywnego spełniania się. Od najmniej-

szych rzeczy jak pisanie bloga, aż po pisanie książek, nagrywanie płyt czy ro-

bienie filmów. Słowem: każdy tworzy.

michał sufin: Na moim roku musieliśmy napisać prace połówkowe, które 

są odpowiednikiem dzisiejszego li-

cencjatu. Miały prezentować dorobek 

połowy studiów. Nasz kolega, aktu-

alnie reżyser teatralny, podbiegł do 

nas na korytarzu, złapał nas za rękę 

i  powiedział: słuchajcie, widziałem na 

festiwalu teatralnym coś nowego, mu-

sicie to koniecznie zobaczyć. I pobiegł 

sobie. Dwa dni później przyniósł nam 

wycinek z „Dialogu”, gdzie była opisa-

na grupa, która improwizowała film. 

W  pierwszej części był to tradycyjny 

improwizowany spektakl, natomiast 

w drugiej grupa wybiegła na miasto, aby tam kontynuować fabułę. W ogóle 

nic z tego nie zrozumieliśmy. Postanowiliśmy napisać o tym pracę. Po prostu 

założyliśmy, że dowiemy się czegoś nowego. Na WOT panuje przeświadczenie, 

że jeżeli masz się czymś zajmować, to lepiej wcześniej zobaczyć to w praktyce. 

magda staroszczyk: W  naszym przypadku było to trudne, ponieważ teatr 

w pełni improwizowany nigdy nie został w Polsce opisany. Więc sami zaczęli-

śmy to robić, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.

W którym to było roku?

magda staroszczyk: W 2004. 

Nawet nie chcecie wiedzieć, ile miałem wtedy lat.

michał sufin: Ważne, że byłeś wtedy na świecie. To był przełom drugiego 

i trzeciego roku studiów. Nasze prace o teatrze improwizowanym były strasz-

nie nudne, ale jednocześnie zaczęliśmy prowadzić warsztaty, na które przy-

chodziło sporo osób. Z tamtego rozdania w Klancyku pozostały cztery osoby. 

Nie sądziliśmy, że będziemy się tym zajmować jeszcze długo po napisaniu 

pracy.

Na czym opierają się wasze spektakle?

michał sufin: Przede wszystkim właśnie na improwizacji. Zajmujemy się pracą, 

która sprawi, że osoby wyjdą przed publiczność i będą mogły bez przygotowania, 

z niewielką szkodą dla tej publiczności, zagrać spektakl osadzony w fabule. To 

jest klucz do naszej działalności. Improwizacja w teatrze ma mnóstwo form i jest 

kluczem do rozumienia jego genezy. Jednak my zajmujemy się jej szczególną 

formą: na drodze spotkania z publicznością i początkowego kontaktu wymyśla-

my przed nią różne historie. Ludzie coś mówią, my zaczynamy improwizować. 

Czy wcześniej narzucacie temat? 

magda staroszczyk: Z  tym jest różnie. Nasze premierowe przedstawienie, 

które zrealizowaliśmy w październiku, opiera się na inspiracji jednym słowem 

i naszych z nim skojarzeniach. To jest bardzo otwarta formuła, w której może 

się bardzo dużo wydarzyć. Fabuła miesza się ze strumieniem świadomości, 

skojarzeń na jeden temat. 

michał sufin: Nie robimy dziwacz-

nego teatru. Nie tworzymy spektakli 

o  człowieku stojącym na podwyższe-

niu w  samych rajtuzach i  mówiącym 

poezję po niemiecku od tyłu. To nie 

jest raczej ten klimat. Naszym celem 

jest przejrzyście opowiedziana historia. 

Punktem wyjścia jest słowo wypowie-

dziane przez publiczność, w  którym 

znajdujemy coś swojego. Odpowiedzi 

publiczności są bardzo różne. Graliśmy 

spektakle, które składały się z serii zu-

pełnie niezależnych scen i miały w so-

bie dużo z klaunady, zabawy teatralnej.

magda staroszczyk: To są takie krót-

kie formy teatralne, pod którymi się 

podpisujesz bądź nie. W krótkim czasie musisz zmierzyć się z zadaniem typu 

mówienie wierszem.

michał sufin: Improwizacja jest dla nas narzędziem, które przykładamy do 

różnych sytuacji. Prowokujemy momenty, które mają w zamierzeniu utrudnić 

grę, a  tak naprawdę ją ułatwiają. Graliśmy spektakle śpiewane, spektakle na 

bazie scenografii istniejącego spektaklu czy konkretnego gatunku, robiliśmy 

akcje w przestrzeni miejskiej. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy spektakl dla 

festiwalu Niewinni czarodzieje, który był zainspirowany Kabaretem Starszych 

Panów. Nie cytowaliśmy ich utworów, tylko stworzyliśmy przestrzeń pomię-

dzy naszymi własnymi skojarzeniami, mianowicie dwoma knajpami wymie-

nionymi w Kabarecie – knajpą „Pod knotem” i kawiarenką „Sułtan”, czyli mor-

downią i poetycką kawiarnią. Wyznaczało nam to przestrzeń, w której działa 

się fabuła. Mieliśmy tam wiele sytuacji wychodzących od Kabaretu..., ale nigdy 

w  tym świecie się nie pojawiających. Klancyk to przede wszystkim zabawa 

z naszą wyobraźnią i wrażliwością na siebie nawzajem. Najważniejsza nie jest 

inspiracja, tylko to, że jesteśmy z drugą osobą na scenie.

NieNie
robimy dziwacznego
teatru

NieNie
tworzymy spektakli
o człowieku stojącym
na podwyższeniu
w samych rajtuzach
i mówiącym poezję po
niemiecku od tyłui i k d t ł
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magda staroszczyk: I to, że się dzieje tu i teraz. Publiczność to czuje. Dużą 

wartością jest energia wydarzenia i motyw współpracy osób w grupie.

Rozumiem, że nie macie żadnych prób?

michał sufin: Dwa razy w  tygodniu spotykamy się na warsztatach. Swoją 

drogą jesteśmy w grupie najlepszych przyjaciół. Nasze spotkania różnią się od 

zwykłych prób w tradycyjnie rozumianym teatrze tym, że uczymy się swoich 

odruchów, wyczuwania siebie, budowania pewnych konstrukcji i ram. Jedno-

cześnie chcemy zachować świeżość i nowość. Trenujemy współpracowanie ze 

sobą poprzez praktyczne ćwiczenia, jak uważanie na to, co mówi druga oso-

ba, rozwijanie kreatywności, zdejmowanie z siebie różnych blokad, krzyczenie 

różnych słów, ćwiczenia z ciałem.

magda staroszczyk: Uruchamiamy narzędzia, które przydają się w  teatrze 

i pracujemy nad ćwiczeniami potrzebnymi bezpośrednio do improwizacji.

Czy to, co robicie, można w ogóle nazwać spektaklem?

michał sufin: To jest spektakl – ma początek, koniec, swoje podpunkty, lu-

dzie siedzą i patrzą. Czasami zdarza nam się robić akcję w otwartej przestrzeni 

miejskiej, na przykład ostatnio przez tydzień animowaliśmy przestrzeń Dwor-

ca Centralnego, prowokowaliśmy też interakcje z ludźmi na ulicy przy Sponta-

nicznym Toaście Urodzinowym.

Zastanawiam się, na ile wasze działania są performensami? 

michał sufin: To jest dzielenie włosa na czworo. Ponieważ nasze działania są 

performensem, który jest jednocześnie spektaklem. Performens jest szerszą 

kategorią. Nie wszystkie nasze performense są spektaklami.

Performerzy uczą się zwalczać teatralność swoich działań. Czy to też jest dla 

was problem?

michał sufin: Nie. Z drugiej strony w działaniach performance jest wiele z te-

atralizacji. Kiedy ostatnio robiliśmy akcję pomiędzy ludźmi na ulicy, którzy 

nie spodziewali się naszych zaskakujących działań, od razu została zbudowa-

na ściana. Ci ludzie byli nami zafascynowani, ale pomiędzy nami pojawiła się 

kurtyna. Nawet jak jej nie ma, to ludzie sami ją tworzą. Podczas gdy my nie 

mamy takich problemów. W ogóle nie zastanawiamy się nad takimi sprawami. 

Improwizując, nie myślimy, że jesteśmy na spektaklu.

magda staroszczyk: Nasza działalność nie ma podstaw ideologicznych.

michał sufin: To nie jest problem z naszego języka. Nasze projekty zbliżają się 

do takich kategorii jak spotkanie: jest między nami większy kontakt, jesteśmy 

momentami trochę bardziej prywatni niż wielu aktorów, których widziałem na 

scenie. Okazuje się, że jest w tym mało efektu obcości.

Jaka jest wasza rola, jeżeli to publiczność sama określa kierunek spektaklu? Czy 

ta publiczność nie mogłaby sama sobie wystawić spektaklu?

michał sufin: Publiczność jest tutaj bardzo ważna i ma możliwość pierwsze-

go ruchu, ale ciąg dalszy już zupełnie jest od nich niezależny. Pójdziemy taką 

drogą, którą sami obierzemy. Moglibyśmy wyjść i zacząć improwizować bez 

kontaktu z publicznością. Etos improwizatora opiera się na niewiedzy zwią-

zanej z  treścią spektaklu, ponieważ chcemy siebie zaskoczyć, skonfrontować 

się ze znaczeniami słów i subiektywnymi skojarzeniami. Staramy się jak naj-

prawdziwiej na to odpowiedzieć. Marnotrawstwo pomysłów jest pozytywnym 

elementem naszej pracy. Mogę wyjść sam na scenę, ale wolałbym dostać od 

kogoś innego inspirację. To jest element zbudowania adrenaliny i  technicz-

ny aspekt naszego grania. Traktujemy wyjście na scenę jako święto zrobienia 

Klancyk!, plakat do spektaklu, projekt: Patryk Mogielnicki
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czegoś z niczego. I co najważniejsze – publiczność ma poczucie, że jest ważna. 

Niektórzy przychodzą i tylko czekają, aż pozwolimy na podanie inspiracji. I ci 

ludzie zaczynają krzyczeć. Nieraz wydaje mi się, że oni przyszli tylko po to, 

żeby krzyknąć jedno słowo. To ogromna wartość naszego spektaklu.

W  instytucjonalnych teatrach publiczność nie ma takiej okazji. Na ostatnim 

festiwalu w  Edynburgu pokazywano spektakle, które opierały się m.in. na se-

sji terapeutycznej, a  krytycy utyskiwali na brak tradycyjnie skonstruowanych 

przedstawień. W  Polsce to nadal jest nietypowe, rzadko spotykane i  niezro-

zumiałe, ponieważ zaburza konserwatywne myślenie o  scenie, pozycji aktora 

i publiczności. 

michał sufin: To ciągle są teatry klasyczne bądź niszowe. Tak ekstremalnie ot-

wartych teatrów jak nasz chyba nie ma. Teksty Schaeffera, swego czasu robione 

przez Grabowskich, były w jakiejś mierze otwartymi partyturami i pod wzglę-

dem improwizacji pewnie najciekawszą rzeczą, jaką miałem okazję widzieć 

w  Polsce. Nie ma lepszego odpowiednika, żeby o  tym rozmawiać. Dwa dni 

temu czytałem o pewnej aktorce, która wykorzystuje zdjęcia zmarłych osób, jej 

spektakle ewoluują. Dzisiaj wiele rzeczy się przenika.

Po co wy to robicie?

magda staroszczyk: My sami jeszcze szukamy odpowiedzi. Na początku, kie-

dy się o tym dowiedzieliśmy, był efekt zaskoczenia, teraz ciągle doświadczamy 

ogromu możliwości, jakie daje improwizacja. Z  każdym rokiem robimy coś 

nowego, wprowadzamy nowe ćwiczenia, dowiadujemy się wielu rzeczy o tym 

narzędziu.

michał sufin: Jesteśmy zainteresowani tym, co można z improwizacją zrobić. 

Okazało się również, że grupa przyjaciół jest w stanie znaleźć narzędzie, przez 

które może razem tworzyć jako zespół. Nie ma żadnego autora, tylko ta więź, 

która tworzy się między nami. Raz lepiej, raz gorzej. Mamy świadomość, że 

znaleźliśmy wspólne medium do tworzenia. To jest ogromna satysfakcja dla 

ludzi, którzy robią coś indywidualnie, cały czas muszą brać na siebie odpowie-

dzialność, muszą ściągać wszystkie recenzje, opinie na siebie i być sobą, a tu 

nagle odnajdują się w  narzędziu, w  którym najważniejsze jest powiedzenie: 

my. W konsekwencji energia ukryta w pracy zespołowej rozchodzi się na ludzi. 

Zajmujemy się improwizacją z czystej próżności robienia czegoś, co wydaje się 

ciekawe. W tworzeniu istnieje element irracjonalności. Nie wiemy do końca, 

dlaczego coś robimy. Czujemy, że dzieje się między nami coś, czego w poje-

dynkę nie jesteśmy w stanie zrobić. Wydaje mi się, że to jest strasznie dziwne 

doświadczenie, którego nie znałem wcześniej: by być z ludźmi, których znam, 

muszę im totalnie zaufać.

Kiedy improwizacja się nie udaje? I jak zauważyć, że ona się nie udaje?

michał sufin: Największym problemem jest ocenianie. To, co robimy, jest 

wersją bardzo popularnego na całym świecie teatru, który ma swoje 10 przy-

kazań, podział na młode i stare teatry, zasadę, że co trzecia scena i spektakl 

są nieudane. Improwizacja musi się nie udawać. Jesteśmy w sytuacji ciągłego 

kryzysu, z  którego próbujemy się uratować. Z  drugiej strony ludzie wiedzą, 

że improwizujemy, dlatego dają nam bardzo duży kredyt zaufania. Bardzo czę-

sto nieoglądana improwizacja, wyrwana z kontekstu, nie ma tej siły, jaką ma 

doświadczana na żywo. Istnieje atmosfera dopingu i kibicowania dla naszych 

scenicznych poczynań. Publiczność nam sprzyja. Improwizacja jest formą 

sztuki i  jakoś ją wewnętrznie rozumiemy, ale podstawowymi miernikami są 

ludzie. Czujesz, kiedy wydarza się coś wyjątkowego. Nie znam się specjalnie na 

jazzie, ale nieraz czuję, że pomiędzy muzykami dzieje się coś niesamowitego. 

Porównanie do muzyki jest w pełni uprawomocnione, ponieważ ona też w ja-

kiejś mierze opiera się na improwizacji. Ostatnio byliśmy na spektaklu grupy 

z Kanady, która działa trzy razy dłużej od nas. Czułem, że wydarza się przede 

mną coś bardzo ciekawego i  nawet wyjątkowego, chociaż to spektakl, który 

jest z założenia zabawny. Ale nie to było kluczem wydarzenia. Gdyby nie było 

mnie na tym konkretnym spektaklu, nie przeżyłbym tego wszystkiego. To jest 

bardzo ciekawe doświadczenie dla ludzi zajmujących się teatrem.

magda staroszczyk: Tego spotkania 

nie można w żaden sposób przenieść, 

zrelacjonować czy pokazać w  formie 

filmu. Jeżeli cię tam nie było, nie jesteś 

w stanie tego w pełni doświadczyć. To 

wydarza się tu i  teraz. Improwizator 

bardziej niż aktor jest sobą na scenie. 

Dzieli się sobą z publicznością. Na sce-

nie są jego skojarzenia, jego myśli, jego 

słowa padają na scenie.

To chyba jest trudne tak się otwierać 

przed obcymi ludźmi?

magda staroszczyk: To zależy od 

osoby. Autocenzura jest cechą, którą 

musimy w  sobie zwalczać, ponieważ 

przeszkadza w  swobodnym improwi-

zowaniu. 

michał sufin: Dziwną rzeczą jest to, że jesteś postacią, a jednocześnie reagu-

jesz, jakby chodziło o ciebie. Wykorzystujesz te same mechanizmy obronne: 

te same wycofania, te same zachowania, a  scena potrzebuje autentyczności 

i postaci, która się otworzy. Takie doświadczenie staje się oswabadzające i daje 

ogromną wolność. Jesteś postacią, a mówisz własnymi słowami. Możesz ro-

bić, co tylko chcesz. Z drugiej strony, nie jest łatwo dojść do tego momentu. 

Po to są otwarte warsztaty, na które przychodzą bardzo różni ludzie. Badamy 

sytuację, kiedy na chwilę odpuścimy wszystkie nasze procedury zamykania, 

wyłączania, oceniania i otworzymy się na siebie i przez trzy godziny zacznie-

my eksperymentować. Często kończy się to wyzwoleniem gigantycznej ener-

gii. Ludzie skaczą pod sufit, ponieważ coś im to dało. Co innego zrobić to 

przy 15 osobach w sali, a co innego wyjść do 150 i zaimprowizować spektakl. 

Dlatego często te sceny są zabawne, ponieważ śmiech naturalnie domyka jakąś 

trudną sytuację. Dla nas to trudna sytuacja, ponieważ staramy się mówić coś 

bardzo szczerze. I czasem nawet nie wiemy, dlaczego ludzie się śmieją.

JeJe
steśmy communitas, 
która nie chce się
stać instytucją.
Funkcjonujemy
cały czas na dziko.
Zaczynamy wyglądaćZaczynamy wyglądać
na sektę
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Macie jakieś wzorce, nawiązujecie do innych grup? 

michał sufin: Istnieje bardzo dużo festiwali. Za granicą jest to bardzo rozwi-

nięta przestrzeń. Byliśmy ostatnio na spektaklu grupy, która skupia się nie tak 

jak my wokół jednego słowa, ale wokół miejsca. Tym razem wybrali lotnisko 

i zbudowali własne postacie, problemy. Wszystko wymyślali na bieżąco. Udało 

im się to zebrać w 40-minutowy montaż teatralny z pewną rytmiką filmową. 

Jest kilka rejestracji filmowych tego typu teatrów oraz programów telewizyj-

nych wykorzystujących improwizację. Tak jak telewizja spłaszcza teatr, tak 

samo dzieje się z  improwizacją. Programy telewizyjne są zwykle nastawione 

na rozrywkę. My też tacy jesteśmy, ale w telewizji jest to bardzo skomercjalizo-

wane. Inne grupy teatralne uważają podobnie: osadzenie w formacie telewizyj-

nym jest umniejszeniem improwizacji. 

magda staroszczyk: W Polsce jest to nadal dosyć nowe, dlatego uczymy się 

wszystkiego od początku. Za granicą improwizacja istnieje od 50 lat i ich na-

rzędzia rozrosły się do wielu form. Istnieją festiwale i ruchy studenckie, w któ-

rej są ligi improwizowane, jak u nas mecze. Są sporty teatralne i teatry impro-

wizowane. Istnieją grupy, które grają tylko poważne spektakle, inni wybierają 

operowe improwizacje.

michał sufin: Bawią się też Augusto Boalem i  teatrem uczestnictwa, w któ-

ry wciągają publiczność. Wyciągają ludzi w małych miasteczkach, odgrywają 

różne sytuacje i silnie wpisują się w narrację polityczną i społeczną. My jednak 

koncentrujemy się na ironii. Jesteśmy też zafascynowani akcjami w mieście, 

ale nie znajdujemy na to czasu. Spektakle są kluczem do naszego działania. Nie 

robimy teatru społecznie zaangażowanego.

W pewnym momencie dojdziecie do granicy improwizacji. Pewnie przez wyczer-

panie się potencjału grupy, inne zajęcia, które staną się ważniejsze. Co wtedy 

się z wami stanie? Albo inaczej – czy już to odczuwacie? 

michał sufin: Czasami przeczuwamy, że zbliżamy się do takiej granicy i robi-

my wiele rzeczy, żeby się od niej oddalić. To jest pytanie, czy możesz się znu-

dzić drugą osobą. Jeżeli narzędzia są tak rozwinięte, że można zrobić z drugą 

osobą cokolwiek na scenie i zrozumieć jej reakcje, to nigdy się nią nie znudzę. 

Jeżeli zaczynasz mieć jakieś swoje sposobiki, jakieś zagrania, wiedzę, co zrobić, 

jak ty mi odpowiesz, to już nie jest twórcze działanie, które ma jakiś swój język, 

tylko zagranie pod publiczność. 

magda staroszczyk: Na samym początku nie trenowaliśmy pewnych narzędzi 

i  złapaliśmy się na tym. Nasze spektakle stały się do siebie podobne. Miały 

podobną strukturę.

Co z tym zrobiliście?

magda staroszczyk: Rozpadliśmy się. 

Czy to was zmobilizowało do czegoś nowego?

michał sufin: Po kilku miesiącach wzięliśmy głębszy oddech i zaczęliśmy ro-

bić inne rzeczy. Teraz mamy takie czerwone światło. Kiedy czujemy rutynę 

w naszym działaniu, zaczynamy szukać nowej formy i przestrzeni do działania. 

Stąd się wzięły spektakle inspirowane twórczością innych artystów, śpiewane, 

a  teraz jak najszerzej otwarty spektakl. Gdzieś pewnie jest koniec tej drogi, 

ale możliwe, że po niej znajdziemy inny punkt docelowy, który po raz kolejny 

będzie tymczasowy. Będziemy się po prostu rozwijać. 

magda staroszczyk: Jest trochę tak, że my z tymi egocentrycznymi zawodami 

i  ambicjami artystycznymi podczas każdego spotkania łapiemy gigantyczny 

oddech. Praca w grupie pokazuje prawdziwe motywy działania osób. Najwięk-

si egoiści okazują się najbardziej zaangażowani. Nagle okazuje się, że właśnie 

tego nam brakowało. Nie mówimy o tym, ale podejrzewamy, jak to działa. Je-

steśmy communitas, która nie chce się stać instytucją. Funkcjonujemy cały czas 

na dziko. Zaczynamy wyglądać na sektę.

Ale nie macie hierarchii? 

michał sufin: Poza tajnym zarządem (śmiech). Mamy wiele cech, które utrud-

niają nam improwizację. Jesteśmy jako Polacy – i nie chcę tutaj generalizować, 

bo to jest zawsze trochę krzywdzące – trochę chropowaci w kontaktach. A ludzie 

od improwizacji mogą się pół roku nie widzieć, wyjść na scenie i stworzyć spek-

takl. Gramatyka kreatywności jest językiem, którego możemy użyć na scenie. 

Czy ono będzie zinstytucjonalizowane, czy nie – zawsze pozostanie narzędziem. 

Czy Klancyk jest otwarty? Jesteście skłonni przyjmować nowe osoby? Wydaje 

się, że stanowicie bardzo ekskluzywną grupę.

michał sufin: Są różne formy naszej działalności. Mamy bardzo silną presję 

na animowanie i  prowadzenie zajęć. Właśnie na nich wiele osób się otwie-

ra, ponieważ wszechobecny przymus kreatywności jest ciężarem, który często 

blokuje ludzi.

Czyli strach przed działaniem? 

magda staroszczyk: Niestety każdy to ma. Nasze zajęcia pozwalają się tego 

pozbyć. Przyjmujemy na nie wszystkich. Niestety dziewczyny rzadziej impro-

wizują. Wszystkie grupy na świecie mają z tym problem.

michał sufin: W pewnym momencie przestajemy być osobami, a zaczynamy 

być grupą. Bardzo często to jest dobry moment na to, by sobie wiele rzeczy 

wyjaśnić i odłożyć na bok pewnie sprawy. Improwizacja nie polega na wykle-

paniu tekstu i pójściu do domu. 

TEATR IMPROWIZOWANY KLANCYK 

to jedna z  pionierskich grup zajmujących się improwizacją sceniczną w  Polsce. Komedia improwizo-

wana polega na wymyślaniu i odgrywaniu scen na bieżąco, bez scenariusza. Inspiracją są podpowiedzi 

publiczności (np. miejsce akcji, motyw przewodni, tytuł sceny itp.). Poza tym uczestnikom mogą być 

narzucane różnego rodzaju ograniczenia (np. dialog wolno prowadzić tylko przy użyciu pytań; jedna 

osoba poza sceną podkłada głos osobie na scenie itp.). Na cały występ składa się od kilku do kilkunastu 

scen, mniej lub bardziej powiązanych ze sobą tematycznie.

Klancyk to: Maciej Buchwald, Krzysztof Dziubak, Bartosz Młynarski, Magda Staroszczyk, Błażej Stary-

szak, Michał Sufin i Krzysztof Wiśniewski. Spektakle komedii improwizowanej w ich wykonaniu można 

regularnie obejrzeć w klubowo-teatralnych przestrzeniach Warszawy.

http://klancyk.art.pl

http://klancyk.blox.pl



170 notes 71 / 11–12.2011 / czytelnia 171notes 71 / 11–12.2011 / czytelnia170 notes 71 / 11–12.2011 / czytelnia 171notes 71 / 11–12.2011 / czytelnia

Ludziom zabrano muzykę, która niesie przesłanie związa-
ne z buntem. To przesłanie zostało w pewnym momencie 
zawłaszczone przez popkulturę – ze Szczepanem Kopytem, 
poetą i muzykiem, rozmawia Arek Gruszczyński

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

Muzyka, 

która 

niesie 

bunt

Kopyt Kowalski na Off Festival, fot. Monika Stolarska
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Po co do tekstów dodawać muzykę? 

W celu puszczenia tekstów do ludzi. Poezja zawsze wiązała się z muzyką. Rów-

nie dobrze można by zapytać: po co zapisywać teksty?

Czy jest sens krytykowania obecnego systemu gospodarczego i/lub społecznego 

przez muzykę?

W  projekcie Buch muzyka od samego początku była drugorzędna, wiedzie-

liśmy tylko, że będziemy się dobrze bawić. Miała ona przede wszystkim po-

kazać, że działalność literacka, poetycka, która nie ma żadnego audytorium 

porównywalnego do tego, z  jakimi spotykają się realizacje stricte muzyczne, 

może w  odpowiedniej formie dotrzeć do większej liczby osób. Nie zastana-

wialiśmy się, czy muzyka to udźwignie, czy jest sens to robić – chcieliśmy po 

prostu spróbować. Poświęciliśmy na to sporo czasu. Ludzie to chwytają, cza-

sami pytają, o  co mi chodzi. Większość ludzi nie słucha tekstów, ale cieszą 

się, że ktoś tam szczeka. Nie ma jakiegoś założonego celu, traktujemy to jako 

eksperyment. Chociaż dla mnie cel jest ostatecznie jeden.

Jaki?

Wyjście z  prymatu produkcji. W  tym momencie, nawet pracując przy tym 

projekcie, uczestniczymy, chcemy czy nie, w produkcji towarowej. Gdybyśmy 

mogli sobie pozwolić na to, żeby choć trochę przyczynić się do zmiany, byłoby 

fajnie.

Co masz na myśli, mówiąc zmiana?

Ludziom zabrano muzykę, która niesie przesłanie związane z buntem. To prze-

słanie zostało w pewnym momencie zawłaszczone przez popkulturę.  General-

nie chodzi o koncertowanie, rozmowę, dotarcie do ludzi z naszymi tekstami 

i partycypację w tym społeczeństwie oraz wychodzenie poza, jakby obok. Cho-

dzi nam o stworzenie tożsamości na granicy produkcji towarowej. 

Jesteś komunistą, a  jednocześnie tworzysz, wykorzystując wszystkie dobro-

dziejstwa kapitalizmu, rynku itd.  W jaki sposób to wszystko łączysz?

Nie da się funkcjonować poza rynkiem. Ale z drugiej strony powiedzenie, że 

jako Kopyt / Kowalski funkcjonujemy na rynku, jest trochę na wyrost. Po siód-

mym koncercie projektu rynkowość polega na tym, że jestesmy zapraszani na 

pojedynczy koncert, są nam zwracane koszty podróży, dodatkowo środki na 

naszą siłę roboczą. Gdybyśmy byli cyniczni, mówilibyśmy innym językiem, 

bardziej zrozumiałym. To nie byłoby trudne. Chodzi jednak o próbę pokaza-

nia, że możliwa jest absolutnie inna narracja na styku muzyki i poezji, która 

może być pociągająca.  

Czy język, którym się posługujesz, jest aktualny? Czy perspektywa marksowska 

przywołana w twoich wierszach może realnie wpłynąć na kulturę, na świat?

Nie wyrażamy tylko kwestii politycznych. Nie mówimy tylko o kapitalizmie – 

taka forma byłaby bez sensu. Można by zwariować. W pewnym momencie też 

zadawałem sobie to pytanie, czy jest sens mówienia tych rzeczy w taki sposób.  

Język wydaje mi się jak najbardziej aktualny. Wystarczy śledzić najnowsze pub-

likacje i zmiany społeczne, wyrażone w różnych formach buntu, z którym nie 

radzi sobie dyskurs głównego nurtu. Media i uniwersytety nie przerabiają tego 

dyskursu. Nie wiadomo, co zrobić z  oburzonymi. Spójrz na to, co się dzia-

ło w Wielkiej Brytanii. Nie jestem wielkim entuzjastą przemocy, ale według 

czołowych intelektualistów lewicy, Zygmunta Baumana czy Antonio Negriego, 

destrukcyjne zachowania młodych ludzi są w pełni zrozumiałe. Co więcej – 

nawet zdają się temu kibicować, wskazując na kryzys o podłożu systemowym.  

Chris Harman dwa lata temu wydał książkę Kapitalizm zombie. Kryzys i aktu-

alność Marksa.  Posługuje się w niej kategoriami Róży Luxemburg, opisujący-

mi przede wszystkim gospodarkę jako globalny rynek, gdzie działa maszynka, 

która w pewnym momencie sama się zniszczy przez tendencję ciągle malejącej 

stopy zysku/wyzysku. 

Czyli dokładniej?

Jest to bardzo utopijne myślenie – bo w koń-

cu nie może być aż tak łatwo. Kolejną książką 

pokazującą aktualność języka marksowskie-

go jest pozycja, która została napisana 25 lat 

temu, wydana przez poznańskich anarchi-

stów – Polityczne czytanie kapitału. Autor, 

Harry Cleaver, czyta pierwszy rozdział Kapi-

tału i proponuje odczytanie go w taki sposób, 

aby wskazać na punkty w  walce klas, które 

bezpośrednio wiążą się z  fundamentami te-

orii ekonomicznej Marksa. Autor pokazuje 

między innymi, w  jaki sposób ruchy tożsa-

mościowe, czyli homoseksualiści, czarni, fe-

ministki – chodziło mu o lata 60. w Amery-

ce – prowadziły walkę na swoich sektorach, 

nie będąc świadomymi (w  myśl betonowej 

interpretacji marksistowskiej) tego, co ro-

bią.  Jeżeli klasa robotnicza staje się świado-

ma swojej siły, staje się klasą dla siebie i niszczy system. Poszukiwanie przez 

leninowskich, stalinowskich myślicieli zawodowych rewolucjonistów trąci 

myszką. Jednak kiedy zobaczysz, że realne zmiany zachodzą i mają wpływ na 

ustawodawstwo, konsumpcjonizm pokazuje swoją drugą stronę, którą jest to, 

że ludzie lubią się lenić – nie trzeba teraz na nowo pisać Prawa do lenistwa, po-

nieważ ludzie chcą mieć czas na swoje życie. Ten język ma sens, jeżeli odejdzie 

się od problemu ideologii, świadomości i tożsamości, a spojrzy się na realne 

ruchy społeczne i to, co osiągają. W latach 60. „rewolucja” rozpoczęła się od 

ruchów antywojennych na amerykańskich uniwersytetach. Potem połączyło 

się to z perspektywą hipsterską, która eksperymentowała  z psychodelikami. 

Nastąpił rozwój techniczny i zmiana sposobu produkcji. Kiedy muzyka stała 

się nośnikiem buntu, idee zaczęły docierać do społeczeństwa. Można powie-

dzieć, że oni coś wywalczyli. 

InIn
telektualistom
wydaje się, że ich
słowo może coś
zmienić. To jest
ich ogromny, chyba
nieuświadomiony
problembl
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Czy podobne ruchy istnieją w Polsce?

Ruch wyzwolenia konopi – mówi się o nich, że sami nie wiedzą, czego chcą. 

Podobnie w Izraelu – progresywne ruchy nie mają reprezentacji politycznej, 

ale mogą coś zmienić! Wspomniani „oburzeni” nawet nie identyfikują się z le-

wicowością, po prostu idą na Brukselę zwołać zgromadzenie ludowe.

Czy chcesz uświadamiać społeczeństwo przez swoje teksty?

Intelektualistom wydaje się, że ich słowo może coś zmienić. To jest ich ogrom-

ny, chyba nieuświadomiony problem. Najpierw widzisz jakiś potencjał, zmia-

nę. Pojawia się pytanie: kto miałby legitymizować, kto miałby poruszać masy? 

W  tym momencie produkcja reklam porusza ludzi. To jest rynek, na który 

idzie tyle pracy i  pieniędzy, że nie można z  nim wygrać na jego zasadach. 

Bardzo fajnie jest wierzyć w parlamentaryzm, ale przecież to jest kolejna ma-

szynka napędzana reklamą. Nie wydaje mi się, żeby ruszanie mas należało do 

jednostek. Nie wydaje mi się, żeby rewolucję robiła mała grupa osób. To, że 

Fidelowi Castro z ekipą udało się tak zrobić...

Ale jednak widzisz szansę na jakąkolwiek zmianę?

Można przypuszczać, że kiedy stosunki społeczne dojrzeją i elastyczny model 

pracy, w którym w większości funkcjonujemy, będzie nie do zniesienia – ludzie 

odmówią pracy. Chodzi o pracę w sensie kapitalistycznym. 

W tekstach dajesz do zrozumienia, z kim ludzie mają do czynienia. Po co?

Nie ukrywam się ze swoimi poglądami. 

Z czego utrzymuje się poeta w Polsce?

Borykam się z totalną niepewnością. Z jednej strony nie mogę zarejestrować 

się jako bezrobotny, ponieważ każda podpisana umowa wymaga ode mnie wy-

rejestrowania z urzędu pracy. Nie mam żadnego ubezpieczenia. W tym mie-

siącu napiszę dwa felietony za 182 zł,  zagram dwa koncerty za 400 zł, może 

dostanę coś za redakcję książki. I cieszę się, że jak dobrze pójdzie, będę miał 

na mieszkanie i jedzenie. Gorzej, jak muszę zapłacić za rachunki, wtedy muszę 

kombinować. Wśród poetów nie jest kolorowo.

Czy państwo powinno wspierać artystów, szczególnie tych młodych? Jeżeli tak, 

to w jaki sposób?

Państwo, dopóki go nie obalimy, musi służyć do obalenia jego samego i kapita-

lizmu. Sądzę, że artyści zaangażowani, także poziomem swojej pracy, w zmianę 

mogliby dostać coś od państwa, by tworząc, nie umarli z głodu. W gruncie 

rzeczy wierzę, że każde dzieło sztuki, które porusza kogoś poza samym twórcą, 

sprzeciwia się w jakiejś mierze systemowi, podważa rzeczywistość, która jest 

tylko wypadkową naszych ułomnych opisów. W tym momencie walki klaso-

wej jestem jednak za powszechnym dochodem gwarantowanym, tak by artysta 

mógł za niego przeżyć.

Ile tego wszystkiego jest w twoich utworach?

Staram się pisać o, jak to nazwał Edek Pasewicz, niepokoju socjalnym. Zdaję 

sobie sprawę, że wiele osób jest w o wiele gorszej sytuacji niż ja. W każdym 

momencie mogę się oczywiście zaprzedać kapitałowi, czyli zrobić reklamę, 

sprzedać zapiekankę. Niestety, im mniejsze miasto, tym możliwości są mniej-

sze. Jest mnóstwo ludzi nienadających się do tego historycznego już systemu, 

który musi upaść. W  gruncie rzeczy myślę, że nikomu nie wychodzi on na 

zdrowie. 

Kiedy w twoim życiu pojawił się Karol Marks?

W pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę studiował prawa, do czego 

namawiał mnie ojciec, ale pójdę na filozofię. Jak miałem 11 lat, słuchałem De-

zertera. Wspaniałe teksty, które domagały się sięgnięcia po inne lektury. Mój 

kolega chciał zrobić bibliotekę anarchistyczną, skończyło się na pięciu pozy-

cjach. Ale było fajnie. Ziny, broszurki, muzyka... Do Marksa trudno się prze-

konać, m.in. przez przeświadczenie ogółu, że 

poprzedni system był oparty na marksizmie. 

A przecież tak nie było! Prawda jest taka, że 

ludzie w ogóle nie czytali jego książek. W do-

datku mnóstwo pozycji było niewygodnych 

i  zakazanych. Zarys ekonomii i  krytyki poli-

tycznej ukazał się dopiero 1986 roku. Marks 

to była bardzo niewygodna lektura. 

Czy twoje teksty wpływają na kulturę?

Myślę, że marginalnie. 

Czyli twoja twórczość jest undergroundem?

Taka klasyfikacja jest dla mnie bez sensu. 

Nie bawi mnie. Muzycznie wszystko jest te-

raz mainstreamem. Jeżeli w undergroundzie 

chodzi o to, żeby słuchało tego mało ludzi – 

to chyba tego nie chcemy. 

Co dalej z projektem?

Na razie gramy na żywo, to nas najbardziej 

interesuje. Chodzi o żywioł. Chcemy zrobić coś mocnego z tekstami, ale poba-

wić się też muzycznie, improwizując. O czym byłaby muzyka i literatura, gdy-

by sobie wyobrazić, że nagle istnieje inny model życia, nieoparty na metodzie 

fizycznego przekształcenia natury, jaki ma miejsce obecnie. To mi się wydaje 

bardzo pociągające, ale nie do napisania. Nie pisałem zresztą programowo 

tych wierszy. Jak piszę, to 90% z tego odpada, ponieważ jest artystycznie słaba. 

Zostaje to, co jeszcze mnie samego jakoś zaskakuje.

SZCZEPAN KOPYT 

(ur. 1983). Poeta i muzyk. Mieszka w Poznaniu.
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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
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