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SZKLARNIE
9.12–9.01
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
ul. Górskiego 1A
www.fgf.com.pl

– Ciekawi mnie łączenie rzeczy reali-
stycznych z abstrakcyjnymi. Myślę, że 
na taki gest może sobie pozwolić jedy-
nie sztuka, ponieważ w innym wypad-
ku zestawienie takie irytuje, zwłaszcza 
kiedy patrzymy schematycznie przez 
pryzmat fi lmowych konwencji – tłu-
maczy Anna Molska, której praca 
Szklarnie pokazywana będzie w Fun-
dacji Galerii Foksal.
Wideo składa się z dwóch form, któ-
re artystka zderzyła, podchodząc dwu-
krotnie w podobny sposób do tej sa-
mej sytuacji. W obydwu przypadkach 
nie istniały powtórki, przygotowania 
scen czy jakiekolwiek formy insceniza-
cji. Zasadnicze zdarzenie było jedno-
krotne i niepowtarzalne, zdjęte w jed-
nym ujęciu, choć ukazane z wielu 
punktów widzenia.

ANNA MOLSKA (1983) – ukończyła Akademię 

Sztuk Pięknych w Warszawie w 2008 roku 

w pracowni Grzegorza Kowalskiego. Tworzy fi l-

my wideo.  Stypendystka programu Art in Ge-

neral w Nowym Jorku. Laureatka 4. edycji kon-

kursu Samsung Art Master za pracę Tanagram 

(2007). Jej prace  prezentowane były w Centrum 

Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w War-

szawie (2006), Galerii Zachęta (2007), 5. edycji 

Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2008, 

fi lmy Praca i Moc), na wystawie Nie ma sorry 

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

(2008) oraz w New Museum w Nowym Jorku 

w ramach wystawy Younger Than Jesus (2009).

Anna Molska: Szklarnie, kadr wideo, 2011
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HIPERTEKST
do 29.01
Warszawa, Projekt Kordegarda, 
ul. Gałczyńskiego 3
www.zacheta.art.pl

Centrala jest kooperatywą działają-
cą na polu architektury budynków 
i wnętrz, urbanistyki i krytyki architek-
tonicznej od 2001 roku. Wysoka rozpo-
znawalność Centrali, poza wygranymi 
konkursami na pawilon tymczasowy 
Muzeum Historii Żydów Polskich, In-
stytut Cervantesa w Warszawie i halę 
sportową w Bieruniu, wiąże się także 
z żywymi reakcjami prasy dotyczący-
mi rewitalizacji Dworca Centralnego, 
Rotundy i Pawilonu Chemii. Z okazji 
dziesięciolecia istnienia Centrali zor-
ganizowana została wystawa Hiper-
tekst. 10 lat Centrali prezentująca pro-
jekty pracowni oraz główne wątki jej 
działalności, czyli: dążenie do zatar-
cia granicy miedzy architekturą i pro-
jektowaniem krajobrazu w projektach 
urbanistycznych, ochrona budynków 
powojennej awangardy modernistycz-
nej, ingerencje w przestrzeń publicz-
ną mające na celu pobudzanie aktyw-
ności lokalnej, instalacje sensoryczne, 
eksperymenty z nowymi materiała-
mi, działania edukacyjne oraz projek-
towanie mebli, małych obiektów i wy-
soce zindywidualizowanych wnętrz. 
Stworzenie przeplatających się linii 
tematycznych (Budowanie tożsamo-
ści Warszawy, Przyjemność: projekty 
sensoryczne, Wielkoskalowe przemia-
ny, Wisła, Radykalna indywidualizacja 
przestrzeni, Miękkie struktury, Party-
cypacja) oraz zaaranżowanie zmien-
nej geometrii przestrzeni wystawowej 
przypomina strukturę połączeń neuro-
nowych w mózgu oraz stanowi nawią-
zanie do odmiennych sposobów poj-
mowania przestrzeni miejskiej.

Centrala: Latający dach plenerowy, projekt, lato 2010, fot. Simone De Iacobis
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ECHO PARK
13.12–15.01
Warszawa, Galeria Starter, 
ul. Gen. Andersa 13
www.starter.org.pl

Agnieszka Grodzińska w projekcie 
Echo park „bada” malarstwo – zwłasz-
cza aspekty związane z jego reprodu-
kowaniem i masowym odbiorem. Po-
szukuje wizualnych analogii, zestawia 
przekazy, bawi się relacją oryginału 
i kopii, tropi powtarzalności i popkul-
turowe reakcje na sztukę współczes-
ną. Za metodę twórczą artystka obie-
ra proces postprodukcji, ingerując 
zarówno w materiał już przetworzo-
ny (książkowe reprodukcje, fragmen-
ty found footage) jak i w ten, którego 
sama jest autorką (fotografi e).
– Fascynujący w kreacji Grodzińskiej 
jest fakt, że produkując autorskie 
obrazy malarskie, wpisuje w ich nie-
zbywalną spójność i oryginalność ideę 
kopii. Reprodukcji czegoś, co znajo-
me, co już było, tytułowe echo, które-
go brzmienie ma swoje źródło w na-
szej powierzchownej, wyostrzonej na 
wizualność wiedzy i pamięci – tłuma-
czy Marika Zamojska, kuratorka Gale-
rii Starter.

AGNIESZKA GRODZIŃSKA (1984) – działa w ob-

szarze malarstwa, rysunku, instalacji, absol-

wentka  Wydziału Edukacji Artystycznej po-

znańskiej ASP, laureatka stypendium Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 oraz 

stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Młoda Polska”. Współtworzy-

ła grupę artystyczną Rżnięty Kryształ. Uczest-

niczyła w licznych wystawach indywidual-

nych i zbiorowych w kraju, m.in. Przedmioty  

i widoki (Galeria Starter, Poznań, 2010), Bar-

wy ochronne (galeria Katarzyny Kobro, Łódź, 

2010), 10. konkurs Gepperta (Galeria BWA Wroc-

ław 2011),  Brudne kwiaty (Galeria Leto, War-

szawa, 2010).

Agnieszka Grodzińska: Bez tytułu, Echo Park, technika mieszana, 30 x 30, 2011
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ARCHITEKTURA 
W KRYZYSIE
do 31.12
Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, 
ul. Mokotowska 65
www.architekturaXXI.pl

Myśląc o architekturze przyszłości, 
nie możemy zapominać o jej związ-
kach z ekonomią czy sytuacją społecz-
ną. Cykl fotografi i Franciszka Buch-
nera pokazuje, jak obecny kryzys 
ekonomiczny wpływa na architekturę 
– w pierwszej dekadzie XXI wieku rea-
lizacja wielu warszawskich inwestycji 
została zawieszona. W efekcie w środ-
ku miasta natykamy się na szkielety 
budynków, które zanim powstały, już 
zamieniły się we współczesne ruiny. 
Samo to sformułowanie jest paradok-
salne, bo czy ślady przeszłości mogą 
być współczesne? Tak, jeśli pomyśli-
my o nich w kontekście współczesne-
go doświadczenia czasu, którego nie 
określa już oś biegnąca od przeszło-
ści przez teraźniejszość ku przyszło-
ści. Dziś czas to fragment, sekwencja 
i natychmiastowość. Wszystko, co nie 
wpisuje się w ten porządek, staje się 
nieaktualne. Tu pojawia się kolejny pa-
radoks: ruina to przecież coś, co nale-
żąc do przeszłości, nie może przestać 
być ruiną. Ale budynki sfotografowane 
przez Buchnera wciąż czekają na swo-
je przeobrażenie – zrzucenie powłoki 
tymczasowości stanie się pełnopraw-
nym elementem miasta, którym jesz-
cze nie zdążyły być.
Uchwycony przez artystę stan zawie-
szenia, czasowa dezaktywacja w spo-
sób niemal dosłowny oddaje to, co 
poprzez tę wystawę chcieliśmy powie-
dzieć: na razie nie wiemy, jaka będzie 
architektura przyszłości, nie mamy też 
przyszłych wizji społeczeństwa, ale 
energia poszukiwań została już uwol-
niona. Wystawa jest częścią tegorocz-
nej edycji festiwalu Synchronicity. 
Warsaw.

FRANCISZEK BUCHNER – fotograf. Absolwent 

Wydziału Komunikacji Multimedialnej w Ka-

tedrze Fotografi i na Akademii Sztuk Pięknych 

w Poznaniu. Współpracuje z warszawską Ga-

lerią Czułość.

Franciszek Buchner: Architektura XXI wieku, nieukończony ratusz w Wilanowie, Klimczaka 8, fotografi a
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GORĄCZKA
14–29.01
Warszawa, Fundacja Atelier, 
ul. Foksal 11
www.atelier.org.pl

W literaturze czy fi lmie zimowa scene-
ria często użyta jest jako symbol sytu-
acji opresyjnej, poczucia wyobcowa-
nia i oziębłych relacji między ludźmi. 
Julia Cybis na indywidualnej wysta-
wie Gorączka znużona chłodem i ciem-
nościami przenosi swoją historię 
w odległe, słoneczne miejsce. Pustyn-
ny krajobraz staje się dla niej meta-
forą burzliwej relacji między ludź-
mi oderwanymi od tego, co znajome 
i bezpieczne. Relacji powstałej jakby 
w obłędzie lub gorączce. Przyroda sta-
je się tu odbiciem tego, co w człowie-
ku mroczne i nieracjonalne.
– Nie interesuje mnie odwzorowywa-
nie rzeczywistych pejzaży, lecz obra-
zy egzotycznego „nie-miejsca” rodem 
z wakacyjnych ofert. Widoczek z fol-
deru wycieczkowego stanowi sceno-
grafi ę do ponurej maskarady, gdzie 
wszystko może być czymś innym, niż 
się wydaje. Oazy obiecujące ratunek 
mogą być fatamorganą – tłumaczy ar-
tystka.

JULIA CYBIS (1985) – malarka, studia na Wy-

dziale Malarstwa Warszawskiej ASP ukończo-

ne w 2009 roku pod kierunkiem prof. Wiesła-

wa Szamborskiego. Jej twórczość ma charakter 

intymno-rozliczeniowy. Malując, stara się wi-

dzieć prywatne wątki w szerszym kontekście. 

Bada, jakie są możliwości sztuki w przedsta-

wianiu osobistej traumy.

Julia Cybis: z cyklu Gorączka
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MUZEALNY REMANENT
4.12.2011–31.12.2012
Warszawa, Królikarnia, 
ul. Puławska 113a
www.krolikarnia.mnw.art.pl

Kulisy są najciekawsze – oto hasło 
przewodnie wystawy Skontrum, na 
której będzie można z bliska przyjrzeć 
się zabiegom, jakim są poddawane 
rzeźby na co dzień zamknięte w mu-
zealnych magazynach. Nazywając wy-
stawę terminem wywodzącym się 
z praktyki muzealnej, jej autorzy zwra-
cają uwagę na skład gromadzonej od 
150 lat kolekcji rzeźby Muzeum Naro-
dowego w Warszawie oraz funkcjono-
wanie samej instytucji muzeum. Po-
kazują sekretne życie zabytków, które 
zazwyczaj toczy się poza zasięgiem 
wzroku zwiedzającego – w magazy-
nach i pracowniach konserwatorskich. 
Z tłumu wydobytych rzeźb fi guralnych 
wyłaniają się chrześcijańscy święci, 
bohaterowie mitologiczni, postaci hi-
storyczne i alegoryczne. Oprócz rzeźb 
pełnopostaciowych są to także de-
strukty i ułomki, osobne ręce, torsy, 
nosy, maski pośmiertne, ale też pro-
jekty pomników. Zaprezentowane na 
wystawie obiekty, pozbawione coko-
łów oraz niepoddane tradycyjnej ana-
lizie z pozycji historyka sztuki, ukazują 
tłum zaklętych postaci.
O reinterpretację kolekcji rzeźby 
i kondycji muzeum zostali poprosze-
ni współcześni artyści: Agnieszka Pol-
ska – artystka sztuk wizualnych, czy-
tająca muzealne archiwalia, Nicolas 
Grospierre – fotograf architektury, 
wykonujący zdjęcia rzeźb uśpionych 
w magazynach, Jan Szewczyk – ar-
tysta plastyk, który fi lmuje tajemni-
cze zabiegi konserwatorskie. Czynny 
udział w wystawie biorą też muzeal-
ni konserwatorzy. Ekspozycja zachę-
ca do dokonywania własnych wybo-
rów i analiz. 

Nicolas Grospierre: Typologie, fotografi a, 2011
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ENKLAWA
2.12–28.01
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Terytorium, pamięć, wielokulturo-
wość, tożsamość, izolacja, odosob-
nienie i samotność – to podstawowe 
pojęcia projektu Enklawa, który jest 
artystycznym rozpoznaniem rzeczy-
wistości Kaliningradu – miasta kryją-
cego w sobie ducha innej, nieistnieją-
cej przestrzeni. Współczesny rosyjski 
Kaliningrad zbudowany jest na gru-
zach Koenigsbergu – Królewca, do-
szczętnie zniszczonego podczas II woj-
ny światowej i w latach powojennych. 
Kaliningrad to miasto o szczególnym 
położeniu geopolitycznym. Po rozpa-
dzie Związku Radzieckiego obwód ka-
liningradzki, dawniej integralna część 
Imperium, stał się eksklawą Federa-
cji Rosyjskiej, obwodem, który od resz-
ty Rosji oddzielają terytoria Polski i Li-
twy. Fizyczną i geopolityczną izolację 
obwodu wzmocniło wstąpienie Polski 
i Litwy do Unii Europejskiej. Rosyjska 
eksklawa kaliningradzka stała się nie-
unijną enklawą na obszarze zjedno-
czonej Europy.  
Projekt Enklawa polega na „czytaniu” 
miasta za pomocą przedsięwzięć ar-
tystycznych – wystawy, fi lmów, foto-
grafi i, tekstów i publikacji. Realiza-
cję przedsięwzięcia poprzedziła seria 
wizyt studyjnych polskich twórców 
w mieście: punktem wyjścia projektu 
jest praca i działanie w Kaliningradzie; 
fi nałem jest przedstawienie rzeczywi-
stości tego miasta zinterpretowanej 
przez artystów poza zamkniętymi gra-
nicami obwodu – w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie. 
Artyści biorący udział w wystawie to: 
Ryszard Górecki, Mikołaj Gros pierre, 
Dominik Lejman, Mariusz Libel, Ar-
tur Malewski, Nezhniye Baby, Maciej 
Stępiński, Katya Shadkovska, Evgeny 
Umansky, Xenia Uranova, Anna i Adam 
Witkowscy oraz Yury Vassiliev. 

Anna i Adam Witkowscy: z cyklu Enklawa, fotografi a
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Z TRUDU SŁOŃCA
10.01–10.02
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
Instytut Awangardy, 
al. Solidarności 64/118
www.fgf.com.pl

Urodzony w Tarnowie Jan Głuszak Da-
garama (1937–2000) był jednym z naj-
wybitniejszych twórców polskiej 
architektury futurologicznej – ostat-
niego płodnego nurtu modernizmu. 
Od początku lat 60. tworzył fanta-
styczne wizje architektoniczne i ur-
banistyczne. Projektował gmachy 
o kilkukilometrowej wysokości, mia-
sta pływające na oceanie czy – w póź-
niejszym okresie – architekturę no-
madyczną. Dedykował je m.in. miastu 
Nowy Jork, Moskwie, Tokio czy Huma-
nopolis – idealnemu miastu według 
własnej koncepcji. Konsekwentnie 
rozwijał swoje teorie urbanistyczne 
w traktacie architektoniczno-fi lozo-
fi cznym zatytułowanym De Labore So-
lis (Z trudu słońca). Tworzył tylko przez 
dwadzieścia lat, nękany chorobą psy-
chiczną, przez którą musiał przerwać 
studia na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej.
Wystawa Z trudu słońca w szklanym 
pawilonie Instytutu Awangardy, na 
ostatnim piętrze jednego z warszaw-
skich bloków, w przekrojowy sposób 
ukazuje jego zainteresowania archi-
tekturą przyszłości. Składa się na nią 
kilkadziesiąt prac wypożyczonych 
z Muzeum Architektury we Wrocła-
wiu, Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
oraz od osób prywatnych. To epilog 
trwającego niemal dwa lata projektu 
Tarnów. 1000 lat nowoczesności. „Ty-
siącletnia opowieść o Tarnowie dobie-
ga końca”.

Jan Głuszak Dagarama: Miasto Słoneczne – Humonopolis, 1965, 
dzięki uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu
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SŁABA WIDOCZNOŚĆ
16.12–20.01
Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA, aleja Wojciecha Korfantego 6
www.bwa.katowice.pl 

Prace Małgorzaty Szymankiewicz po-
wstają w opozycji do obowiązującego 
w sztuce paradygmatu wyraźnego wi-
dzenia. Według niego zadanie malarzy 
polegało na oddaniu z matematycz-
ną precyzją odbić światła na przed-
miotach. Zabiegi zobrazowania tego, 
co niewyraźne, były postrzegane nie 
tylko jako zagrożenie dla oka, ale i ra-
cjonalnego myślenia. Malując rozmy-
te detale, Szymankiewicz odrzuca wi-
zualną kontrolę nad światem. Z coraz 
większych zbliżeń nie wynika już nic 
poza nieostrością, w którą ona sama 
może zapadać się bez końca, rozkoszo-
wać płynną i nieregularną kompozy-
cją, układem kolorów, kształtów i linii. 
– Z jednej strony swoje obrazy malu-
je, jakby kolekcjonowała połamane 
zabawki na podwórku. Raz jej uwagę 
przykuje pęknięte szkiełko, błyszczą-
cy papierek po cukierku, kulka z pa-
pieru, innym razem kamyk. Jedyną 
cechą, która łączy ten zbiór, jest jej 
czuły ogląd. Z drugiej strony – przed-
mioty z jej obrazów rozsiekają się. 
Są niekompletne, rozbite, nadłama-
ne. Z pozoru wymagają opieki i uwagi. 
Tymczasem, jak przestrzegał już Jean 
Baudrillard, okazuje się, że zaczynają 
grać w swoją własną grę – pisze kura-
torka wystawy. 

MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ (1980) – miesz-

ka w Poznaniu. Ukończyła studia na Wydziale 

Edukacji Artystycznej i na Wydziale Malarstwa 

na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obec-

nie asystentka w Pracowni Malarstwa i Rysun-

ku na ASP w Łodzi. Jest reprezentowana przez 

BWA Warszawa.

Małgorzata Szymankiewicz: Bez tytułu, 2010, akryl na płótnie
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TRZECI POKÓJ
2.12–17.01
Warszawa, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, ul. Pańska 3; 
Düsseldorf, Kunsthalle Düsseldorf, 
Grabbeplatz 4
www.sezon-kultury-tamtam.pl

Blisko 50 lat analogii, różnic, możliwo-
ści i nienawiązanych dialogów – tak 
można by podsumować wystawę Trze-
ci pokój przygotowaną przez Muze-
um Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
oraz Kunsthalle Düsseldorf w ramach 
Sezonu Kultury Nadrenii Północnej-
Westfalii. To ćwiczenie na odległość 
pomiędzy dwoma instytucjami, wy-
miana odbywa się w specjalnie do 
tego wydzielonych niewielkich po-
kojach ekspozycyjnych w Warszawie 
i Düsseldorfi e, obejmuje nieoczywiste 
i kulturotwórczo istotne zjawiska od 
1961 do 2011 roku związane z Kunst-
akademie w Düsseldorfi e i Akademią 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Szcze-
gólnie uwzględnione zostaną tutaj te-
orie, praktyki i alternatywne systemy 
nauczania dwóch profesorów –  Josep-
ha Beuysa („rzeźby społecznej”) i Oska-
ra Hansena („formy otwartej”) – oraz 
ich rezultaty. W Düsseldorfi e pokaza-
ne zostaną prace polskich artystów 
wywodzących się z tradycji hansenow-
skiej (KwieKulik, Zofi a Kulik, Grzegorz 
Kowalski) oraz z „Kowalni” (Paweł Al-
thamer, Artur Żmijewski, Anna Molska, 
Anna Niesterowicz), zaś w Warszawie 
zobaczymy prace związane z Akade-
mią w Düsseldorfi e, w tym przede 
wszystkim uczniów i studentów z krę-
gu Beuysa (m.in. Blinky Palermo, Imi 
Knoebel, Gerhard Richter, Kathari-
na Sieverding, Franz Erhard Walther, 
Klaus Rinke, Ulrike Rosenbach, Reiner 
Ruthenbeck). Przyjrzymy się także hi-
storycznym pracom powstałym w wy-
niku współpracy pomiędzy Gerhardem 
Richterem a Isą Genzken, Sigmarem 
Polke i Blinky Palermo oraz dokumen-
tacjom z akcji Josepha Beuysa. W obu 
miastach równolegle pojawią się in-
terwencje i prace przygotowane spe-
cjalnie na wystawę.

Elfmeterbahn [11 metrowa taśma]. Instytut relacji zewnętrznych, Stuttgart, 1964, 
fot. Timm Rauthert, wł. Franz Erhard Walther Foundation
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MEDIALNY STAN 
WYJĄTKOWY
12.01–12.02
Elbląg, Galeria EL, ul. Kuśnierska 6
www.galeria-el.pl

W październiku 2010 rozpoczęła dzia-
łalność Akademia Sztuki w Szczecinie 
– nowa państwowa uczelnia artystycz-
na, a wraz z nią Katedra Nowych Me-
diów, badająca transgraniczną sztu-
kę najnowszych technologii. Kamilowi 
Kuskowskiemu – profesorowi i kierow-
nikowi Katedry – udało się ściągnąć do 
grona pedagogów osoby zajmujące się 
szeroko pojętą sztuką wizualną, m.in. 
Łukasza Skąpskiego, Andrzeja Wasi-
lewskiego, Zorkę Wollny, Agatę Mi-
chowską czy Annę Orlikowską.
Wystawa Medialny stan wyjątkowy to 
pierwsza wspólna wystawa prac pe-
dagogów i studentów Katedry. Kura-
torzy mają nadzieję, że dzięki niej od-
kryty zostanie nowy sposób myślenia 
i nowe praktyki w sferze multimediów, 
zwłaszcza że sprzyja temu miejsce po-
kazu – XIII-wieczny kościół w Elblągu.
Oprócz wspomnianych już artystów, 
na wystawie Medialny stan wyjątko-
wy znajdą się prace Waldemara Woj-
ciechowskiego, Agaty Zbylut, Piotra 
C. Kowalskiego, Zbigniewa Taszyckie-
go, Roberta Knutha, Aleksandry Ska, 
Krzysztofa Keda Olszewskiego, Danu-
ty Dąbrowskiej, Piotra Klimka.

Anna Orlikowska: Tonący pokój, instalacja
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WIDOKI WŁADZY
 1–15.12 
Warszawa 
www.viewsofpower.com

Projekt Widoki władzy. Warszawa uży-
wa fotografi i jako wehikułu pozwala-
jącego wszystkim chociaż na chwilę 
przyjąć punkt widzenia tych nielicz-
nych, którzy mają realną władzę. Jest 
to seria fotografi cznych przedstawień 
widoków z okien gabinetów najważ-
niejszych / najbardziej wpływowych 
ludzi w Warszawie. Punkt widzenia, 
zawsze traktowany jako wyznacznik 
statusu społecznego, jest jednocześ-
nie bezpośrednim źródłem informacji 
o świecie zewnętrznym podczas czasu 
pracy. Co widzą z okien swoich gabi-
netów ludzie, którzy mają władzę po-
lityczną, ekonomiczną, symboliczną? 
Z ponad dwudziestu powstałych foto-
grafi i, na ulicach Warszawy i w metrze 
zobaczyć będzie można widoki z okien 
polityków, przedsiębiorców, ludzi me-
diów, kultury i gwiazd pop, m.in.: Pre-
zydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, kardynała Kazimierza Nycza, 
Michała Boniego, Marka Belki, Janusza 
Palikota, Adama Michnika, Igora Janke, 
Julisza Brauna, Zygmunta Solorza-Ża-
ka, Krystyny Jandy, Krzysztofa Mater-
ny, Jerzego Owsiaka i Dody.
Pierwsza odsłona projektu Widoki 
władzy zrealizowana została w Krako-
wie w ramach festiwalu ArtBoom 2011.

KONRAD PUSTOŁA (1976) – ukończył studia 

ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim 

(2003) oraz artystyczne w londyńskim Royal 

College of Art (2008). W swoich projektach zaj-

muje się badaniem wizualnych aspektów re-

lacji społecznych i ekonomicznych. Laureat 

konkursu Polskiej Fotografi i Prasowej za cykl 

Sanna (2001). Uczestnik wielu wystaw, m.in. 

Nowi Dokumentaliści (2005) CSW Zamek Ujaz-

dowski w Warszawie, Bloomberg New Con-

temporaries (2008) w Londynie; Storia, memo-

ria, identitia (2009) w Modenie, PhotoEspania 

(2010) w Madrycie. W 2010 roku wydał album 

Dark Rooms nagrodzony w ogólnopolskim kon-

kursie katalogów i albumów o sztuce Remi-

niscencje.

Konrad Pustoła, widok z okna przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Telewizji Polsat Sp. z o.o. Zygmunta Solorza-Żaka
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KOLAŻE
do 6.01
Warszawa, Galeria Nizio, 
ul. Inżynierska 3
www.nizio.com.pl

Wspomnienie lat 80., ostatnich lat pe-
erelowskiego dzieciństwa, kojarzy się 
ze zbieraniem wszystkiego co kolorowe, 
m.in. znaczków. Choć wówczas były one 
formą wizualnej propagandy – przedsta-
wiały historyczne postaci, miejsca, wy-
darzenia, zdobycze technologii krajów 
komunistycznych – dla dzieci stawały 
się zdobyczą równie cenną jak puszka 
po coca-coli czy opakowanie po „niemie-
ckiej czekoladzie z okienkiem”. Two-
rzenie kolekcji kolorowych przedmio-
tów było rodzajem łączności ze światem 
i pełniło funkcję społeczną. Znaczki były 
kupowane w ciemno, w specjalnych ko-
lekcjonerskich kopertach. Taki zestaw 
znaczków tworzył przypadkowy obraz 
nieznanego świata.
– Ponowne przyjrzenie się znaczkom 
przechowywanym w moim dziecięcym 
pokoju wydobyło ich motywy surreali-
styczne. Grzyby o dziwnych nazwach 
i antropomorfi cznych kształtach, abs-
trakcyjne ukazanie architektury, błędy 
w perspektywie przy odwzorowywaniu 
scen walk zapaśniczych, portrety niepo-
kojąco zdeformowanych twarzy, astro-
nauci w umownej przestrzeni kosmo-
su składają się na obraz mitologicznego 
świata realizmu absurdalnego – opowia-
da o swojej pasji Robert Bęza. Efekt jego 
poszukiwań można oglądać na wysta-
wie Kolaże.

ROBERT BĘZA (1977) – zajmuje się wideokolażem, 

wideoklipem, fotografi ą, projektowaniem gra-

fi cznym i vj-ingiem.  Współpracował z artystką 

dźwiękową Miyą Masaoka. Autor oprawy wizual-

nej fi nałowego koncertu  VI Festiwalu Warszaw-

skiego „Niewinni Czarodzieje”. Współpracuje na 

stałe z zespołem ParisTetris jako vj oraz twórca 

wideoklipów.

Robert Bęza: z cyklu Kolaże, w ramach Flickr Artists
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POZA SIEBIE
do 20.01
Berlin, Galeria Żak-Branicka, 
Lindenstrasse 34–35
www.zak-branicka.com

Polityka i poetyka przestrzennej orga-
nizacji budynków, ciał i przedmiotów 
to temat, który analizuje Vlatka Hor-
vat podczas indywidualnej wystawy Be-
side Itself. W swoich kolażach, fotogra-
fi ach i instalacjach artystka pokazuje 
ciało w nienaturalnych, zniekształco-
nych i fragmentarycznych postaciach. 
Czyniąc z żywych ciał przedmioty, Hor-
vat kwestionuje kategorie wypracowa-
ne przez społeczne i polityczne dyskursy. 
W jej twórczości także przestrzeń i czas 

stają się nieskoordynowanymi elementa-
mi generowanej przez artystkę gry. Me-
todą pracy jest tu cięcie, rwanie i kawał-
kowanie przedmiotów, które następnie 
zestawiane są z innymi, nieprzystającymi 
do siebie częściami. Artystka często też, 
używając tanich materiałów takich jak 
gąbka, karton czy gumka, tworzy obiek-
ty naśladujące rzeczywistą architekturę. 
W efekcie przez konstruowanie osobli-
wych kompozycji złożonych ze specyfi cz-
nie ujętych ciał, przestrzeni i czasu Hor-

vat ustanawia nieznane nam dotychczas 
porządki rzeczywistości. Przykładem 
może być tu seria 30 kolaży zatytułowa-
nych With the Sky on Their Shoulders – 
Horvat sięga w nich po to, co kryje się 
pod powierzchnią jej rodzinnych foto-
grafi i z czasów komunistycznej Jugosła-
wii. Wówczas wiara w przyszłość, postęp 
i ludzką solidarność była wciąż silna. Ar-
tystka w kolażu szuka ucieczki przed te-
raźniejszym poczuciem rozczarowania 
i straty charakteryzującej jej pokolenie.

Vlatka Horvat: Up in Arms, 2011, seria kolaży
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POŁYK HOLU
2–21.12
Poznań, Galeria Stereo, 
ul. Słowackiego 36/1
www.galeriastereo.pl

Tworząc obiekty i rzeźby, Gizela Mickie-
wicz rozbiera rzeczy na najbardziej pier-
wotne elementy, docieka ich podstawo-
wych funkcji i właściwości. Docierając 
do elementarnych części składowych, 
poszukuje momentu, w którym rzecz 
jest czystą, niczym niezapośredniczoną 
obecnością. Bliski kontakt z twórczością 
Gizeli pokazuje jednak, że obok poważ-
nego ontologicznego namysłu równie 
istotne są dla niej prozaiczne inspiracje 
– w jej pracach odnaleźć można żywą fa-
scynację zwykłą ludzką pomysłowoś-
cią, jaką wykazuje się człowiek w relacji 
z przedmiotem, przenosząc za jego po-
mocą ukryte znaczenia. Jej nowe prace 
mamy okazję oglądać na wystawie Po-
łyk holu.

GIZELA MICKIEWICZ (1984) – absolwentka Akade-

mii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom uzyska-

ła na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dotychczas 

uczestniczyła w wystawach zbiorowych: Tarzan, 

Stary Browar, Poznań; Każdy krok unosi mnie wy-

żej, Galeria Stereo, Poznań; preMedytacje/Gesty, 

BWA Bielsko-Biała; Samsung Art Master 7, CSW 

Zamek Ujazdowski, Warszawa. Połyk holu to jej 

pierwsza wystawa indywidualna.
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METRO DLA SZTUKI
do 31.12
Warszawa, stacja metra Marymont
www.a19marymont.pl

Hasło „miasto” to punkt wyjścia kolejnej 
edycji konkursu Marymont metro dla 
sztuki, jednak tym razem formą realiza-
cji prac jest fotografi a. Organizatorzy za-
kładają dowolność wybranej techniki 
(fotografi a dokumentalna, artystyczna, 
fotomontaż) z zastrzeżeniem, że projekt 
musi stanowić spójną kompozycję arty-
styczną – sama przestrzeń wystawienni-
cza galerii na antresoli stacji Marymont, 
o powierzchni 123 m2, narzuca panora-
miczność przedstawianego obrazu lub 
jego narracyjność.
Zwycięzca konkursu będzie miał okazję 
przedstawić swoje fotografi e zarówno 
w przestrzeni stacji Marymont, jak i na 
nośnikach Info Screen.
– Fotografi e miast, realne i fantastyczne 
(autorstwa mistrzów takich jak Atget, 
Brassaï, Frank, Arbus) stały się jeszcze 
jednym narzędziem w antropologicz-
nych i socjologicznych badaniach ich 
przestrzeni, życia ich mieszkańców. Po-
zwalają uchwycić ich historię, uwiecznić 
architekturę, dotrzeć do miejsc niedo-
stępnych lub opuszczonych i raz jeszcze 
uczynić je widocznymi czy też udoku-
mentować miejskie życie społeczne: od 
konfl iktów i przemian począwszy, na ży-
ciu codziennym skończywszy. Stają się 
nieodłącznym elementem docierających 
do nas informacji, mogącymi raporto-
wać na bieżąco najważniejsze wydarze-
nia lub w sposób artystyczny pobudzić 
naszą wyobraźnię – tłumaczy wybór 
tego medium Joanna Turek, jedna z or-
ganizatorek konkursu.

Gizela Mickiewicz: Równo z rzeczą, 2011, (fragment)
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ODDECH WSTRZYMANY
16.12–31.01
Warszawa, Galeria Czarna, 
ul. Marszałkowska 4/3
www.czarnagaleria.net

Dorota Buczkowska i Przemek Dzie-
nis portretują unoszące się na czarnym 
tle samowystarczalne obiekty. Trudno 
jednoznacznie określić ich pochodze-
nie. Wyglądają jak wydobyte ze zwa-
łów śmieci, które odsłoniły się po powo-
dzi. Mimo że nie potrafi my ich nazwać, 
można ostrożnie próbować je określić 
jako: skrawki, okruchy, wylinki. Poza sil-
nym wrażeniem niepełności i braku łą-
czy je kruchość w osiągniętej na chwilę 
estetycznej równowadze. Perfekcyjnie 
oświetlone i wyizolowane przypomina-
ją meteoryty albo oglądane pod mikro-
skopem ultranowoczesne substancje, 
których zastosowania nie można sobie 
na razie wyobrazić. Rzeczywistość fo-
tografi i prezentowanych na wystawie 
If the Person Breathes Too Little The-
re Is a Danger przybiera skondensowa-
ną i zgniecioną formę. Pracujący w due-
cie artyści wstrzymują oddech nad tym 
chwilowym skrzepnięciem zjawisk. Ich 
niewielka kolekcja ma z jednej strony 
nadszarpniętą, nitkowatą, rozłażącą się, 
z drugiej – skamieniałą strukturę. W cha-
rakterystyczny dla „gabinetu osobliwo-
ści” sposób epatuje nadmiarem, który 
poszukuje ujścia.
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KONKURS W BUNKRZE 
NA KOMUNIKACJĘ
do 2.01
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Tematem pierwszej edycji konkursu na 
cykl spotkań Klubu Bunkra Sztuki jest 
komunikacja. Organizatorów interesu-
je jej obecność w sztuce współczesnej, 
w dziele sztuki, na linii artysta–odbior-
ca, w relacji instytucja wystawiennicza–
publiczność etc. Uczestnikom konkursu 
pozostawia się dużą swobodę w inter-
pretacji tematu, licząc przy tym na kre-
atywność autorów zgłoszonych pro-
jektów. 
– Zależy nam na tym, aby temat progra-
mu korespondował z formą realizacji 
spotkań. Traktujemy zatem Komunika-
cję nie tylko jako merytoryczne założe-
nie projektu konkursowego, lecz także 
jako technikę realnej wymiany my-
śli, która będzie miała miejsce w cza-
sie spotkań KBS – przekonują kurato-
rzy Bunkra.
Konkurs zakłada dwuetapowy wybór 
najlepszego projektu. W pierwszym eta-
pie to komisja wyłoni trzy najlepsze pro-
pozycje. W drugiej części wyróżnieni au-
torzy będą mogli skonfrontować swoje 
pomysły z oczekiwaniami naszej pub-
liczności, każdy z nich przeprowadzi 
bowiem „pokazowe” spotkanie. Osta-
tecznie to publiczność Bunkra Sztuki 
wybierze najbardziej oryginalny projekt.
Klub Bunkra Sztuki powstał w 1998 roku. 
Od tego czasu w jego ramach zorganizo-
wano ponad 900 interdyscyplinarnych 
spotkań z artystami, grupami i instytu-
cjami artystycznymi, kuratorami, kryty-
kami i teoretykami sztuki najnowszej.

Dorota Buczkowska / Pszemek Dzienis: 
z cyklu If the Person Breathes Too Little 
There Is a Danger, 2011
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ELEVATORY
do 31.12
Warszawa
www.elewatory.bzzz.net 

Jak twórcza energia mieszkańców ma 
szansę wznosić się i opanowywać coraz 
wyższe obszary miasta? Publiczne życie 
społeczne kwitnie głównie na poziomie 
„0” przestrzeni miejskiej. Tutaj też ku-
muluje się aktywność artystyczna i este-
tyczna mieszkańców miasta. Magiczny 
pułap 2,5 metra wyznaczany jest przez 
zasięg uzbrojonych w puszki rąk twór-
ców graffi ti, vlepkarzy, plakaciarzy czy 
po prostu ludzi troszczących się o este-
tykę swojego otoczenia. Projekt Eleva-
tory to kolejny eksperyment artystyczny 
Fundacji vlepvnet polegający na zago-
spodarowaniu wyżej położonych miejsc.
– Idea pionowego ruchu energii w tkan-
ce miejskiej to także metafora: intere-
suje nas zderzenie kultury niskiej z wy-
soką, postaw i opinii mieszkańców 
z ekspresją i wyobraźnią artystów. Za 
teren działań wybraliśmy Pragę-Pół-
noc, obszar pełen kulturowych nawar-
stwień i kontrastów, gdzie wyraźnie 
czuje się zarówno silne parcie oddolnej 
energii mieszkańców, jak i odgórną pre-
sję szklanego sufi tu – tłumaczą twórcy 
Vlepvnetu.
Osią projektu jest cykl murali tworzo-
nych przez różnych artystów, m.in. 
Kwiatuchi, Bufu, Ixi Color, Ogon oraz 
Vova Vorotniow i grupa Massmix. Zosta-
li oni poproszeni o reinterpretację po-
jemnej metafory, jaką jest pionowy ruch 
energii w mieście. Jednocześnie każ-
dy z nich w ramach Elevatorów popro-
wadzi otwarty autorski warsztat, pod-
czas którego będzie można zapoznać 
się z ich twórczością, wybraną techniką 
artystyczną oraz postawą wobec prze-
strzeni miejskiej.
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JESTEM PRAWIE 
NA KAŻDEJ WYSTAWIE
10.12–12.02
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

O publiczności, dla publiczności i two-
rzony przez publiczność projekt Jestem 
prawie na każdej wystawie bada, jak po-
strzegana jest galeria, wystawy i pracu-
jący w niej ludzie. We współpracy z so-
cjolożką Joanną Erbel stworzona została 
ankieta, na którą odpowiedzi udziela-
ją osoby zwiedzające Narodową Galerię 
Sztuki. Sale Zachęty staną się przestrze-
nią wymiany myśli w sposób zarówno 
„tradycyjny” (wykłady, dyskusje), jak i in-
teraktywny (warsztaty, interwencje). 
Publiczność – bohater wystawy – będzie 
mogła angażować się w jej tworzenie, 
dodając swoje komentarze, manifestu-
jąc oczekiwania oraz biorąc udział w ot-
wartych plebiscytach dotyczących kon-
strukcji wystawy czy popularności dzieł. 
Wystawa ujawni mechanizmy pracy ga-
lerii. Stając się w pewnym stopniu au-
totematyczna, pokaże procesy zacho-
dzące podczas powstawania i w czasie 
trwania wystawy.
Jestem prawie na każdej wystawie jako 
wyrwane z kontekstu zdanie może okre-
ślać widza, pozornie idealnego, stałego, 
odwiedzającego właśnie prawie każdą 
wystawę, lecz z drugiej strony może jed-
nak nieidealnego, bo właśnie widza, a nie 
uczestnika, kogoś, kto być może nie do-
konuje wyborów, nie jest w stanie się za-
angażować. Zdanie określa również sy-
tuację kuratorów, pracujących na stałe 
w galerii i z tej racji będących naprawdę 
na prawie każdej wystawie w Zachęcie 
i z zupełnie innej perspektywy oglądają-
cych odbywające się tu ekspozycje.

Jestem prawie na każdej imprezie, plakat Paweł Ryżko malujący mural Warszawa
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COŚ, KTÓRE NADCHODZI
do 31.12 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, 
al. Niepodległości 213
www.architekturaXXI.pl

Fundamentalnym założeniem cyklu 
wydarzeń Architektura XXI wieku jest 
umieszczenie przyszłości architektury 
w szerszym planie społecznym.
Interesują nas nie tyle budynki, posta-
wy architektów czy nowe możliwości 
technologiczne, ile wszystko to, co ma 
wpływ na architekturę społeczeństw: 
sposoby (samo)organizacji obywateli, 
związki architektury z ekonomią, spo-
łeczne konsekwencje budynków i spe-
kulacje na temat możliwych scenariuszy 
przyszłości.
W mijającym roku powstawały sponta-
niczne ruchy społeczne, takie jak Ruch 
Oburzonych w Europie czy Ruch „99 pro-
cent” w wielu miastach USA. Obecny 
światowy kryzys fi nansowy zaczął się 
od bańki spekulacyjnej na rynkach nie-
ruchomości w Stanach Zjednoczonych. 
Dotkliwie uderza w zwykłych obywa-
teli, oszczędzając tych, którzy przez sto-
sowanie ryzykownych narzędzi ekono-
micznych stoją za jego wywołaniem. 
Wszystkie media relacjonowały wyda-
rzenia, które rozgrywały się w miastecz-
kach namiotowych pojawiających się 
w centrach światowych stolic. Ta archi-
tektura tymczasowa stała się symbolem 
ruchów obywatelskich i prób określe-
nia na nowo zasad, na jakich mogliby-
śmy budować strukturę społeczeństw 
w XXI wieku.
Budynek Biblioteki Narodowej jest właś-
ciwie gotową instalacją, w której od-
najdujemy tropy prowadzące zarówno 
w wiek XX, jak i w przyszłość. Wzniesio-
ny jeszcze w ubiegłym stuleciu, zapro-
jektowany z myślą o pełnieniu nie tylko 
funkcji, ale i misji, okazale prezentu-
je się wśród parkowej zieleni Pola Mo-
kotowskiego. Autor budynku, architekt 
Stanisław Fijałkowski, zaprojektował 
w nim kilka wewnętrznych mikroogro-
dów, przestrzeni dających wytchnienie 
pochylonym nad lekturą czytelnikom, 
rozświetlających wnętrza dopływem 
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Maciej Landsberg: Architektura XXI w. Warszawa, z wystawy Coś, które nadchodzi, 2011

naturalnego światła. Ta pusta, nieza-
budowana przestrzeń dziś, kiedy de-
weloperzy wznoszący budynki starają 
się „wycisnąć” z działki każdy milimetr 
kwadratowy, wydaje się oznaką nieuza-
sadnionego ekonomicznie zbytku, nie-
logicznego luksusu. Jednocześnie to 
właśnie ta „pusta” przestrzeń oddaje 
istotę momentu, w którym prezentuje-
my wystawę, bo przecież: „Wraz z nie-
zadowoleniem z systemu otworzyła się 
pewna próżnia. Oznacza ona przestrzeń 
otwartą na myślenie, nową wolność. Nie 
zapełniajmy tej próżni zbyt szybko, bo 
jedynym sposobem na zapełnienie jej 
jest albo głupie utopijne myślenie, albo 
podejście pragmatyczne. Nie jest ono 
jednak rozwiązaniem. System został do-
tknięty przez kryzys. Musimy się zasta-
nowić. Sytuacja jest otwarta” (Slavoj 
Žižek, Nowy Jork, 26 października 2011).
Pustka/próżnia to słowa klucze dla opi-
sania dzisiejszej sytuacji, przeczuwania/
projektowania przyszłości. Także w War-
szawie, gdzie status wielu przestrze-
ni jest niejasny, gdzie na oddanie spad-
kobiercom przedwojennych właścicieli 
czeka kilkaset budynków, których loka-
torzy obawiają się o swoją przyszłość.
Co stanie się z terenami na Żeraniu po 
zlikwidowanej w tym roku Fabryce Sa-
mochodów Osobowych? Co powstanie 
na 220 hektarach terenów pofabrycz-
nych w Ursusie? O tym, co będzie archi-
tekturą XXI w wieku, przekonamy się już 
niebawem. Tymczasem patrzymy na pu-
ste skwery, połacie dzikich zarośli, zielo-
ne oazy w coraz bardziej gęstniejącej od 
budynków Warszawie.
Ekonomiści, fi lozofowie, publicyści przy-
znają, że jesteśmy w punkcie, kiedy wia-
domo już, że dotychczasowe zasady 
funkcjonowania społeczeństw nie dzia-
łają, jednak nadal nie wiadomo, co mia-
łoby je zastąpić. Wyłania się puste pole, 
przestrzeń, którą coś musi wypełnić. 
Energia poszukiwań krąży dziś w świe-
cie. I właśnie tę cechę XXI wieku chcie-
liśmy uchwycić na wystawie. Dlatego 
też główną jej część prezentujemy w Bi-
bliotece Narodowej, odpowiedzialnej 
za gromadzenie wiedzy, tak przydatnej 
w momencie poszukiwań inspiracji lub 
przestrogi.
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W MŁODOŚCI MEJ NIESYTEJ
10.12–28.01
Warszawa, Galeria Raster, 
ul. Wspólna 63
www.raster.art.pl

Co formuje wspólnotę – doświadcze-
nie pokoleniowe? Pochodzenie? Spędza-
na razem młodość? Czy sztuka, muzyka, 
fotografi a, fi lm mogą odgrywać w tym 
procesie decydującą rolę? W jaki spo-
sób sytuacje i obrazy prowokowane i re-
jestrowane przez artystów determinują 
nasze wyobrażenia i naszą pamięć? Czy 
to sztuka, używając własnych kodów 
i form, nadaje młodości uwodzącą aurę, 
czy też to młodość uwodzi i korumpuje 
artystów swoją witalnością?
Wystawa W młodości mej niesytej kon-
frontuje ze sobą trzech artystów. Michał 
Wasążnik pokazuje zdjęcia z wydane-
go w 2010 roku albumu Generacja, któ-
ry jest zapisem spojrzenia od wewnątrz 
na bohaterów kontrkulturowej rewol-
ty lat 80.
Z kolei fi lmy szwedzkiej artystki Jo-
hanny Billing  – z pogranicza fi kcji i do-
kumentu – to w istocie zapis aranżo-
wanych przez samą artystkę działań, 
których uczestnikami są na ogół mło-
dzi ludzie z konkretnych miejsc lub śro-
dowisk. Plan fi lmowy staje się rodzajem 
spontanicznej wspólnoty, w której klu-
czową rolę odgrywają również muzyka, 
rytm, choreografi a. 
Prace Mileny Korolczuk – przede wszyst-
kim fotografi e i fi lmy – w lapidarny, ale 
wyrafi nowany formalnie sposób opisu-
ją naturalne środowisko młodej artyst-
ki. Z jednej strony uniwersum sztuki i jej 
historii przyswajane w toku edukacji, 
a z drugiej świat własnych doświadczeń 
kulturowych i generacyjnych.

Michał Wasążnik, fotografi a, 1982, 
dzięki uprzejmości Galerii Raster

PROJEKT ROKU
17–30.12
Warszawa, Fundacja Sztuczna, 
ul. Marszałkowska 62/6
www.stgu.pl

Debatę o aktualnych zjawiskach w pol-
skiej kulturze wizualnej cechują nierów-
nomiernie rozłożone akcenty. Z jednej 
strony coraz bardziej dynamiczna staje 
się refl eksja na temat sztuki, architektu-
ry i urbanistyki, często ujętych w sposób 
interdyscyplinarny. Z drugiej strony dys-
kusja na temat projektowania grafi cz-
nego wydaje się wciąż oscylować wo-
kół problemów doskonałości formalnej 
i walki o dowartościowanie tej dyscypli-
ny w przestrzeni publicznej. Wciąż brak 
jest rozbudowanych ośrodków i insty-
tucji, które mogłyby wypracować kon-
sekwentny język krytyki i analizy dizaj-
nu oraz stworzyć ramy dla komunikacji 
i wymiany wśród projektantów.
Powołany przez Stowarzyszenie Twór-
ców Grafi ki Użytkowej konkurs Projekt 
Roku – Polski Konkurs Grafi czny w ra-
mach Powszechnego Programu Grafi cz-
nego to inicjatywa, która może stać się 
pierwszym krokiem ku zmianie tej sytu-
acji. Konkurs wykracza poza ocenę este-
tyczną, poddając refl eksji funkcje dizaj-
nu oraz odpowiedzialność społeczną 
twórców. Koncepcja Konkursu zakła-
da coroczne nominacje w sześciu kate-
goriach: Forma, Funkcja, Etyka, Debiut, 
Autorytet oraz Wydarzenie. Prace zwy-
cięzców i laureatów zaprezentowane 
zostaną na wystawie pokonkursowej.
W Jury pierwszej edycji PKG znaleźli 
się: Piotr Rypson (pisarz, kurator, krytyk 
sztuki), Kuba Sowiński (wykładowca ASP 
w Krakowie, członek redakcji „2+3D”), 
Bogna Świątkowska (szefowa Funda-
cji Nowej Kultury Bęc Zmiana), Rene 
Wawrzkiewicz (grafi k projektant, współ-
założyciel STGU, kurator dizajnu).

Jakub Stępień Hakobo: Zajebiście tylko polski 
dizajn, projekt pudełka do serii tiszertów
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WYSTAWA 
OKOLICZNOŚCIOWA
17.12–14.01
Warszawa, appendix2, ul. Foksal 11/1
appendix2.com

Mija 30 lat od wprowadzenia stanu wo-
jennego, który poza wszystkimi innymi 
kwestiami zdeterminował także życie 
artystyczne. Jedną z charakterystycz-
nych cech sytuacji politycznej przeło-
mu dekady było powstanie czterech 
grup artystycznych, które z kolei okre-
ślały życie artystyczne w swoich lokal-
nych środowiskach, ale też emanowa-
ły poza nie. Wydawały własne pisemka, 
urządzały różne akcje i spotkania, zadzi-
wiały swoją intensywną aktywnością. 
Choć dostrzegano i doceniano ich nieby-
wałe znaczenie od dawna, to nigdy nie 
poświęcono im wspólnej wystawy, nie 
powstała też żadna praca wyłącznie im 
zadedykowana. Jako pierwsza na scenie 
artystycznej pojawiła się Łódź Kaliska 
(1979), następnie powstała Gruppa, po-
tem Luxus, a na końcu grupa Koło Klip-
sa – wszystkie rozpoczęły działalność 
na początku lat 80. To dlatego kuratorzy 
Wystawy okolicznościowej wyszli z za-
łożenia, że dziś grupy te mogą wspólnie 
obchodzić swoje trzydziestolecie. 
– Ekspozycja jest więc wprawdzie bar-
dzo syntetycznym szkicem, ale za to pio-
nierskim, prezentującym po raz pierw-
szy skonfrontowane ze sobą cztery 
grupowe postawy i profi le kilkunastu 
artystów związanych z Łodzią, Pozna-
niem, Wrocławiem i Warszawą. Tak wy-
glądała wówczas sztuka – przekonują 
kuratorzy z appendix2.
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Adam Rzepecki: Łódź Kaliska posuwa sztukę 
do przodu, 1982

SALON ZIMOWY
10–11.12
Warszawa, Cukry, ul. Ogrodowa 31/35 
(róg Żelaznej), II piętro
www.gdziejestsztuka.pl

Sztuka, fotografi e, książki artystyczne, 
magazyny i płyty – wszystko to będzie 
można kupić na przedświątecznym kier-
maszu Salon Zimowy, który jest kolej-
nym po wspólnym wernisażu wydarze-
niem warszawskich galerii zrzeszonych 
wokół hasła Gdzie jest sztuka?
– Podczas jednego grudniowego week-
endu zaprezentujemy najciekawsze ga-
lerie i instytucje, najnowsze  zjawiska 
współczesnej kultury, najmocniejsze na-
zwiska polskiej sztuki współczesnej! – 
zachęcają organizatorzy.
W Salonie Zimowym udział biorą: Ap-
pendix2, Asymetria, Bocheńska Gallery, 
BWA Warszawa, Czarna, Czułość, Funda-
cja Archeologia Fotografi i, Fundacja Pro-
fi le, Fundacja Sztuk Wizualnych, Galeria 
M2, Kolonie, Le Guern, Leto, Lokal30, Pik-
togram, Raster, Starter, Stereo, Pies, Art-
bazaar, Bęc Zmiana, Dik Fagazine, Mo-
rava Books, Vlepvnet, 40000 Malarzy, 
Pink Punk.

Salon zimowy, plakat



notes 73 / 12.2011–01.2012 / orientuj się48 notes 73 / 12.2011–01.2012 / orientuj się 49

KONTEKST MIEJSCA
do 23.12
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a
bunkier.art.pl

Na projekt Kontekst miejsca. Współczes-
na scena węgierska składają się dwie 
wystawy: Joy and Disaster oraz Minimal 
Movements. Artyści, których prace pre-
zentowane są na pierwszej z nich, usiłu-
ją zdefi niować swoje miejsce w komer-
cyjnym świecie, określić stosunek do 
polityki, ekonomii czy społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Elementem łączącym 
ich różne postawy jest społeczny kon-
tekst sztuki oraz silna wola twórcy do 
pozostawania w bliskiej relacji z oto-
czeniem. Szczególnie widoczne staje się 
to w pracach Szabolcsa KissPála, który 
wykorzystuje przedmioty codziennego 
użytku (European Mean Time i Surplus), 
analizując symbole ekonomii, fi lozo-
fi i i historii. Inną perspektywę obserwa-
cji prezentuje Timei Oravecz, jego pra-
ce to osobista opowieść o upadających 
wartościach społecznych i zapomnia-
nych prostych przyjemnościach (Some 

Artists Are Shamans). Kontestacja kano-
nów kultury stanowi główny element 
działalności duetu Little Warsaw (An-
drás Gálik i Bálint Havas), który zasłynął 
kontrowersyjną pracą Body of Nefertiti 
zrealizowaną na 50. Biennale w Wenecji, 
stawiającą pytania o sposób percepcji 
i kultu obiektów artystycznych.
Z kolei głównym celem bliźniaczej eks-
pozycji Minimal Movements jest zob-
razowanie minimalnych przesunięć 
w przestrzeni oraz zdefi niowanie ru-
chu, pojmowanego nie tylko w sensie fi -
zycznym, ale i społecznym. Tytuł wysta-
wy został zapożyczony z cyklu prac Dóry 
Maurer Studies of Minimal Movements. 
Rejestrując proste i pozornie bezmyślne 
czynności, artystka uwidacznia ich zło-
żoność i racjonalne podłoże. Pokazane 
zostaną także prace: Miklósa Erdély’ego, 
Tibora Gayora i Very Molnár.

Grupa SZAF (Judit Fisher, Miklos Mecs), Blesstonia, 2010, fot. Rafał Sosin

PROJEKT INWENTARYZACJA 
9–10.12
Bydgoszcz, Kamienica sztuki, 
ul. Pomorska 11
www.wetmusic.pl

Pomorska w Bydgoszczy leży zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od Gdańskiej, 
głównej ulicy miasta, która jednocześ-
nie jest jego wizytówką. Choć biegną 
równolegle w tych samych kierunkach, 
ich charakter jest zupełnie inny. Pomor-
ska skrywa wszystko to, czego nie po-
winno być przy głównej ulicy w mie-
ście. Należy do tego typu ulic, którymi 
miasto rozumiane jako przestrzeń spo-
łeczna niekoniecznie chce się chwalić. 
Z drugiej strony to właśnie taka ulica 
jak Pomorska przechowuje prawdę i jest 
bezcennym zapleczem wiedzy o mie-
ście – tu zachowały się skrawki Bydgosz-
czy, która przemija, która zostaje wypar-
ta przez nowe obiekty, zdecydowanie 
bardziej pożądane w centrach rozwija-
jących się prężnie miast. Na Pomorskiej 
działają jeszcze nieliczne warsztaty rze-
mieślnicze, a żyjący tu ludzie funkcjonu-
ją w okolicy śródmieścia od dziesiątek 
lat i znają niezliczone historie dotyczące 
ulicy i jej mieszkańców. Pomorską two-
rzą także młodzi ludzie, którzy w tej oko-
licy dorastają, mając zupełnie inne per-
spektywy życiowe niż ich rodzice czy 
dziadkowie, jednak wciąż wpisują się 
w kontekst tego, co stanowi o charakte-
rze tej ulicy.
Niezwykłą aurą Pomorskiej zaintereso-
wali się artyści tacy jak Elżbieta Jabłoń-
ska, Danuta Milewska, Artur Maćko-
wiak i Kuba Ziołek, którzy wraz z grupą 
uczniów z Liceum Plastycznego w Byd-
goszczy podjęli się inwentaryzacji ulicy. 
Podsumowanie ich projektu stanowi pre-
zentacja fotografi i, wystawa słów i ręcz-
nego pisma, koncert i wspólna kolacja, 
gotowana przez zaproszonych artystów. 

Kamienica Sztuki przy Pomorskiej 11, fot. ZbyZiel

ARCHITEKTURA XXI WIEKU: 
INSTRUKCJA (Z)UŻYCIA
grudzień 
www.architekturaXXI.pl

Podsumowaniem cyklu działań Synchro-
nizacja. Architektura XXI wieku będzie 
publikacja książki, w której usiłujemy 
odpowiedzieć na pytanie o przyczyny 
dręczącego nas kryzysu formułowania 
wizji przyszłości. Także tutaj punktem 
wyjścia jest przekonanie, że architektu-
ra nie jest samotną wyspą, a  jej kondy-
cja zależy od sposobów, w jaki symbo-
licznie i materialnie „urządzamy” naszą 
rzeczywistość. To dlatego teksty zebra-
ne w książce nie dotyczą jedynie archi-
tektury, ale także wizji społeczeństw 
przyszłości, współczesnego rozumie-
nia czasu i przestrzeni, możliwych roz-
wiązań w dziedzinie ekonomii. Dopiero 
w tak szeroko zakreślonym horyzon-
cie umieszczamy konkretne problemy 
projektowania architektonicznego, tzn. 
konstruowania nowej przestrzeni sym-
bolicznej, przyszłości mieszkalnictwa, 
architektury performatywnej, etyki ar-
chitekta, innowacji w wykorzystywaniu 
materiałów, kwestii globalnego forma-
towania przestrzeni etc.
Istotnym punktem odniesienia jest dla 
nas także przeszłość, stąd w książce 
znajdą się teksty o odważnych, lecz nie-
zrealizowanych projektach przedwojen-
nej Warszawy, o wizjonerstwie drugiej 
połowy XX wieku, a także o sposobach 
projektowania bibliotek, muzeów i sa-
natoriów jako projektach przestrzeni 
totalnej, a także o polskich kontynua-
torach utopijnej myśli Ebenezera Ho-
warda.
O to, czym będzie, czym może być i czym 
powinna być architektura XXI wieku, za-
pytaliśmy kilkudziesięciu architektów, 
aktywistów i urbanistów. Ich odpowie-
dzi znajdą się w książce. Wśród auto-
rów tekstów i wypowiedzi są m.in.: Ma-
ciej Gdula, Edwin Bendyk, Marek Beylin, 
Marek Cichocki, Piotr Laskowski, Michał 
Wiśniewski, Grzegorz Piątek, Marlena 
i Marek Happach, Jarosław Trybuś, Łu-
kasz Wojciechowski, Anna Cymer, Alek-
sandra Wasilkowska, Dorota Leśniak-Ry-
chlak i Dorota Jędruch.
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PARADOKSY
do 28.12
Wrocław, Galeria Szkła i Ceramiki, 
pl. Kościuszki 9/10
www.bwa.wroc.pl
www. kocinski.net  

Prezentowane na wystawie Paradoksy 
prace Mirosława Kocińskiego oddzia-
łują na widza nie tylko formą, ale także 
op-artową strukturą. Artysta, stosując 
abstrakcyjne, geometryczne kombinacje, 
osiągnął efekt złudzenia optycznego. Ba-
wiąc się materią i przełamując konwen-
cję ceramicznej substancji, wciąga widza 
w grę. Dynamiczne faktury i rozwibrowa-
ne pole widzenia ukazują kolejne para-
doksy na temat głębi ceramiki.
Kocińskiego interesują działania zwią-
zane z wykorzystaniem różnorodnych 

glin i mas ceramicznych. Fascynuje go 
atmosfera fabryk ceramiki. Z inspira-
cji stosami form czy pryzmami odpado-
wych skorup powstały reliefy, a następ-
nie strukturalne, ażurowe patery oraz 
cykl mozaikowych obrazów. 

MIROSŁAW KOCIŃSKI (1958) – zajmuje się cera-

miką artystyczną i użytkową. Od 1988 roku pra-

cuje na macierzystej uczelni. Dotychczas pre-

zentował swoje prace na 77 wystawach, w tym 

12 indywidualnych oraz 15 konkursowych na ca-

łym świecie.

JEDEN, DWA…
od 16.12; od 13.01
Warszawa, Fundacja Archeologia 
Fotografi i, Andersa 13
www.archeologiafotografi i.pl

Ostatnią w tym roku akcję z cyklu Żywe 
archiwa tworzyć będzie dialog pomię-
dzy młodym artystą Piotrem Bosackim 
a Januszem Bąkowskim, który przez lata 
70. konsekwentnie realizował niezwy-
kle rygorystyczne, oparte na matema-
tycznych wzorach prace. Dialog będzie 
miał dwie odsłony: pierwsza będzie pró-
bą uporządkowania, przetarcia ścieżki 
w gąszczu liczb i pól wyklejanych z se-
tek fragmentów fotografi i Bąkowskiego. 
Podobnie rygorystycznie zostanie po-
traktowana twórczość Piotra Bosackie-
go; druga odsłona będzie wyraźną inge-
rencją Piotra Bosackiego w twórczość 
Bąkowskiego – stworzy on aranżację na-
wiązującą do wewnętrznego kodu Bą-
kowskiego.

Celem projektu Żywe archiwa jest wpi-
sywanie klasyków fotografi i w ogólną 
historię sztuki i kultury, poprzez reinter-
pretacje dokonywane przez artystów 
współczesnych.

PIOTR BOSACKI (1977) – zajmuje się fi lmem ani-

mowanym i kompozycją muzyczną. Związa-

ny z Galerią Stereo, należy do grupy Penerstwo. 

Mieszka i pracuje w Poznaniu.

JANUSZ BĄKOWSKI (1922) – twórca rzeźb, ma-

larstwa, fotografi i, grafi ki użytkowej, ekspery-

mentów wideo i fotoinstalacji. Fascynowała 

go sztuka analityczna, często oparta na mate-

matycznych założeniach. Uczestniczył w naj-

ważniejszych dla środowiska awangardowego 

wystawach: Fotografi a subiektywna (1968) i Foto-

grafi a poszukująca (1971).

Mirosław Kociński: Bez tytułu, z cyklu Paradoksy, 2009Janusz Bąkowski: Bez tytułu, copyright Jacek Bąkowski
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DLA WAS
13.01–26.02
Łódź, ms2, ul. Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Praca Monici Bonvicini Not for you 
konfrontuje widzów z wieloznacz-
ną odmową, stając się przewrotnym 
zaproszeniem do zmierzenia się z do-
świadczeniem sztuki współczesnej. Jest 
ona także kluczowym elementem wysta-
wy Dla Was. Prezentowane na niej dzieła 
zostały nabyte do kolekcji Muzeum Sztu-
ki w ramach programu  Narodowe kolek-
cje sztuki współczesnej organizowanego 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W przestrzeni Muzeum 
Sztuki tworzą one uzupełnienie ekspozy-
cji stałej Kolekcja sztuki XX i XXI w. Dzię-
ki temu widzom zostaje zaoferowane 

uczestnictwo w najbardziej aktualnych 
strategiach, za pomocą których artyści 
odpowiadają, przepracowują i angażują 
się w przekształcenia życia, uczestnicząc 
w starciach, odwróceniach i nadziejach 
współczesnej sztuki.
W wystawie udział wezmą także: Ange-
lika Fojtuch, Tamás Kaszás, Zofi a Kulik, 
Grigor Khatchatrian, Adrian PaciD, Ewa 
Partum,  Mladen Stilinović, Janek Simon, 
Paulina Ołowska, Haegue Yang, Thea 
Djordjadze, Jan Mancuska, Johanna Bil-
ling, Teresa Tyszkiewicz, Zoran Todoro-
vic, Grigor Khatchatrian, Robert Macie-
juk, Katarina Zdjelar.

DUZI CHŁOPCY
do 30.12
Sanok, Galeria Sanocka, ul. Rynek 14
www.galeriasanocka.pl

Głównym bohaterem prac Sylwestra 
Stabryły jest człowiek w intymnych sy-
tuacjach, umieszczony w symbolice 
drobnych, prostych rzeczy dnia codzien-
nego, swych specyfi cznych pozach, ge-
stach, układach, spojrzeniach. Jest to 
kreacja indywidualizmu pojedynczej, 
konkretnej osoby, z jej lękami, poczu-
ciem wyobcowania, samotności i upły-
wu czasu. 
W najnowszym cyklu Duzi chłopcy in-
spiracją dla artysty staje się mężczyzna/
duży chłopiec. To kilkanaście portretów 
bliższych lub dalszych znajomych Sylwe-
stra zastygniętych w ustawionych po-
zach. Sportretowani duzi chłopcy wyda-
ją się pochłonięci czynnościami, które 
są związane z ich codziennością. Swo-
ich modeli artysta umieszcza na neu-
tralnym tle, które umożliwiło skupienie 
uwagi na psychologicznym i emocjonal-
nym nasyceniu wizerunków. Cały cykl 
dopełniają dwa obrazy, autoportret ar-
tysty i portret dziecka.

SYLWESTER PIOTR STABRYŁA (1977) – ukończył 

studia na Katedrze Sztuki Politechniki Radom-

skiej (2002) – dyplom z malarstwa u profesora 

A. Gieraga oraz aneks z grafi ki u prof. K. Wyzner.

NAGRODA KOBRO
9.12
Łódź, ms2, ul. Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Pomysłodawcą idei dorocznie przyzna-
wanej Nagrody im. Katarzyny Kobro jest 
Józef Robakowski z początkowym udzia-
łem zmarłej Niki Strzemińskiej, córki Ka-
tarzyny Kobro i Władysława Strzemiń-
skiego. Ideą nagrody – jedynej w Polsce 
przyznawanej artystom przez artystów 
– jest uhonorowanie postawy progre-
sywnej i poszukującej, artysty otwar-
tego na wymianę myśli, bezinteresow-
nego inicjatora zdarzeń kulturowych. 
Nagroda im. Katarzyny Kobro przyzna-
wana jest od 2001 roku przez kolegium 
złożone z przedstawicieli różnych dzie-
dzin sztuki.
W tym roku po raz pierwszy nagroda zo-
stanie przyznana przez Muzeum Sztuki 
w Łodzi. W jury wybranym przez Oskara 
Dawickiego zasiądą: Katarzyna Kozyra, 
Robert Rumas, Zbigniew Warpechowski, 
Tomasz Ciecierski i Bartłomiej Kraciak.
W poprzednich latach nagrodę przyzna-
no m.in. Zbigniewowi Dłubakowi, Jürge-
nowi Blumowi – Kwiatkowskiemu, An-
drzejowi Dłużniewskiemu, Krzysztofowi 
M. Bednarskiemu, Teresie Murak, Krzysz-
tofowi Wodiczko, Jerzemu Lewczyńskie-
mu, Zbigniewowi Rybczyńskiemu, An-
drzejowi Lachowiczowi.

Monica Bonvicini: Not For You , 2006
Sylwester Stabryła: Szymek, 120 x 100 cm, 
olej na płótnie 2011
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DZIELNIA 
25.11–30.12
Warszawa, Galeria Fundacji Atelier, 
ul. Foksal 11 (1 piętro)
www.atelier.org.pl

Sielce – jedna z części warszawskiego Mo-
kotowa – zostały uwiecznione na foto-
grafi ach Klary Naszarkowskiej. Tytułowa 
Dzielnia oznacza najbliższą przestrzeń 
zamieszkiwania, która określa poszcze-
gólnych mieszkańców miasta. Fotografi e 
Naszarkowskiej wykonane zostały  z per-
spektywy „osoby zakorzenionej”.  
– Podobnie jak funkcjonowanie „tu-
taj”, także fotografowanie okazało się 
czymś nieuniknionym, przed czym trud-
no uciec. Mimo że uwiecznianie jest mę-

czące. Nawet nie chodzi o ciągły przy-
mus patrzenia, problemem staje się 
świat, który patrzy i każe się widzieć. Na 
szczęście mały aparat, gotowy do przy-
glądania się, można zawsze mieć pod 
ręką – pisze artystka. 

KLARA NASZARKOWSKA (1979) – fotografka, oso-

ba lokalna z wyboru, zakorzeniona (czego nie 

zmieniły ani podróże, ani próba mieszkania w in-

nym kraju). Fotografi a się jej trzyma, bo to coś, 

przed czym trudno się obronić.

TOŻSAMOŚĆ HYBRYDY
26.01–4.03
Olsztyn, BWA Olsztyn, 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Annę Baumgart charakteryzuje szczegól-
na wrażliwość społeczna, otwarcie na 
to, co przemilczane, wyparte i nierozwią-
zane. To zainteresowanie jest widoczne 
już w jej pierwszych fi lmach wideo z po-
czątku lat 90., podejmujących tematykę 
gender oraz wątki feministyczne. W tych 
kręconych „z ręki” reportażach portre-
towała ona z bliska codzienność kobiet 
w polskich realiach lat 90. W następnej 
dekadzie w jej pracach wideo nastąpi-
ła zauważalna zmiana formalna i wska-
zująca na rosnącą świadomość tego me-
dium. Baumgart kontynuowała jednak 
krytyczną refl eksję nad kondycją ludzką 
i społeczną, odwołując się przy tym co-
raz częściej do problemu pamięci histo-
rycznej i kulturowej. W tym duchu zrea-
lizowała m.in. cykl rzeźb fi guratywnych 
inspirowanych fotografi ą prasową, efe-
meryczną instalację w postaci wielo-
kropka unoszącego się w miejscu kładki 
łączącej kiedyś dwie części warszawskie-
go getta, a także swoje najnowsze wideo 
Świeże wiśnie.
Baumgart tematem swojej indywidu-
alnej wystawy Tożsamość hybrydalna 
uczyniła zmienną tożsamość, o której 
Zygmunt Bauman pisze: „hybrydyzacja” 
oznacza zatem dążenie do tożsamości 
konsekwentnie „nieokreślonej” i w isto-
cie „niemożliwej do określenia”.
Nie bez znaczenia jest tu miejsce ekspo-
zycji, Olsztyn – miasto, w którym artyst-
ka spędziła lata szkoły podstawowej, 
aby następnie wraz z rodziną podążyć 
w innym kierunku.

FUTURE PERFECT
do 15.01
Wrocław, Galeria Design, 
ul. Świdnicka 2-4
www.bwa.wroc.pl

Projektowanie jest tą dyscypliną, która 
wiąże teraźniejszość z przyszłością. Każ-
dy projekt jest tym samym wyzwaniem 
rzuconym zarówno chwili obecnej, jak 
i naszej przyszłej codzienności. Fanta-
zja „idealnego jutra” towarzyszy projek-
tantom od początków historii dizajnu. 
Krytyka modernizmu i etosu idealnego 
urządzenia rzeczywistości nie osłabiła 
aspiracji i intencji dizajnerów. W logikę 
dyscypliny wpisana jest krytyka status 
quo, jako sytuacji niezaprojektowanej 
bądź też sytuacji zaprojektowanej źle. 
Każdy projekt siłą rzeczy odnosi nas do 
czasu przyszłego, w jego wersji paradok-
salnej – dokonanej.
Wystawa Future Perfect jest przeglą-
dem twórczości Magdaleny i Artura 
Frankowskich – projektów już zrealizo-
wanych, jak również prac powstałych 
specjalnie z myślą o wrocławskiej eks-
pozycji. Pokaz zorganizowany jest wo-
kół wybranych zagadnień projektowych, 
takich jak projektowanie liter, plakatów, 
działań z zakresu tzw. dizajn-artu.
Studio Fontarte, założone w 2004 roku 
przez Artura i Magdalenę Frankowskich, 
specjalizuje się w typografi i, projekto-
waniu systemów identyfi kacji wizual-
nej i grafi ce wydawniczej. Współpracu-
je głównie z instytucjami kulturalnymi, 
m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wila-
nowie, CSW Znaki Czasu w Toruniu, In-
stytutem Polskim w Brukseli. Magda i Ar-
tur są autorami ostatnio wydanej książki 
Henryk Berlewi o prekursorze współczes-
nej typografi i i grafi ki funkcjonalnej.

Klara Naszarkowska: z cyklu Dzielnia, fotografi a
Anna Baumgart: Natascha Kampusch, 2007, 
żywica akrylowa

Fontarte: When Computers Became Curators, 
2009, plakat
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ARANŻACJE PRZESTRZENNE
do 14.01
Warszawa, Galeria Kolonie, 
ul. Bracka 23/52
www.galeriakolonie.pl

– Sztuka Hanny i Gabriela Rechowiczów 
nie pasuje do żadnej z popularnych nar-
racji dotyczących powojennej sztu-
ki polskiej, jednocześnie ocierając się 
o każdą z nich. I właśnie dlatego jest tak 
ciekawa – tłumaczy Jakub Banasiak, ku-
rator i właściciel Galerii Kolonie.
Na wystawie Aranżacje przestrzenne 
prezentującej twórczość Rechowiczów 
zobaczymy m.in. ich prace w architek-
turze, scenografi ę oraz aranżacje stoisk 
targowych i wystaw, a także prace prze-
strzenne Hanny Rechowicz i malarstwo 
Gabriela Rechowicza, który traktował je 
jako jeden wielki obraz złożony z „mo-
dułów”, czyli pojedynczych prac.
Ich twórczość wymaga nowego słowni-
ka i nowych kategorii opisu, dlatego też 

nie sposób mówić w tym wypadku o „in-
stalacjach”. Równie nieoczywiste jest 
samo miejsce artystów na mapie sztuki 
doby PRL-u, jak też znaczenie, jakie pra-
ce Rechowiczów wytwarzają w zderze-
niu z wybitną architekturą tego okresu 
– Supersamem czy Domem Chłopa. Czy 
surrealizm funkcjonujący w określonym 
kontekście politycznym i społecznym 
nie zamienia się jednak w oksymoron: 
surrealizm stosowany?
Wystawa jest elementem festiwalu Sur-
realizm stosowany. To pierwsza tak ob-
szerna prezentacja sztuki Rechowiczów, 
a w konsekwencji przywrócenie należ-
nego im miejsca w dzisiejszej dyskusji 
o sztuce. 

TO, CO WIDZISZ
5–30.12
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

„To, co widzisz, jest tym, co widzisz” – 
prosta i dosadna teza Franka Stelli, któ-
ra stała się mottem minimalistów, ide-
alnie opisuje również zgromadzone 
na wystawie prace artystów biorących 
w niej udział. Odwołanie do minimali-
zmu nie jest tutaj przypadkowe, w dzia-
łaniach młodych twórców – Weroniki 
Bet, Jakuba Czyszczonia, Katji Shadko-
vskiej – pojawiają się delikatne wąt-
ki znamionujące tę inspirację, takie jak: 
przywiązanie do formy, kształtu, for-
malnych aspektów dzieła.  Trudno jed-
nak powiedzieć, by dominującą cechą 
ich twórczości była oszczędność. Bardzo 
istotna jest tutaj materia obiektu, jego 
gęstość, masywność, delikatność, kru-
chość, czyli jego namacalna fi zyczność. 
To właśnie poprzez formalną perspek-
tywę konstruowane są sensy, osadzone 
wprost w warstwie fi zykalnej prac.  
Weroniak Bet – studentka piątego roku 
malarstwa na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu. 

JAKUB CZYSZCZOŃ – od 2003 studiuje na Wy-

dziale Grafi ki i Komunikacji Wizualnej Akademii 

Sztuk Pięknych w Poznaniu.

KATJA SHADKOVSKA – absolwentka Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. 

UPRAWY UTRACONE
5–30.12
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

W projekcie Violki Kuś Uprawy utracone 
wzięło udział 6 kobiet i 6 mężczyzn, na-
dzy modele przyjęli dowolnie wybraną 
przez siebie pozycję na wprost obiekty-
wu. Fotografi e zostały zarejestrowane 
obiektywem stereoskopowym. Prezen-
tacja, wynikająca z formy zapisu foto-
grafi i, wymusza na odbiorcy wrażenie 
„historycznego podglądania” przy uży-
ciu stereoskopu.
– Dzięki takiej ekspozycji zachowaliś-
my intymność anonimowych bohate-
rów i jednocześnie uzyskaliśmy bardzo 
bezpośredni odbiór w relacji odbiorca 
– ciało/persona. Modele przed wykona-
niem sesji fotografi cznej wypełniali an-
kietę. Na bazie uzyskanych odpowiedzi 
powstało wideo z udziałem autorki, któ-
ra przyjmuje rolę lektorki. Konstrukcja 
zarejestrowanego materiału daje nam 
wrażenie, że wszystkie odpowiedzi bez 
względu na płeć ankietowanego można 
przypisać każdemu, tak jak samej czyta-
jącej – pisze kuratorka wystawy. 

VIOLKA KUŚ (1973) – absolwentka Wydziału Sztuk 

Pięknych UMK w Toruniu. Od 2006 roku związana 

ze Stowarzyszeniem ARTEfakty, obecnie ze Sto-

warzyszeniem Artystycznym ELjazz. Inicjatorka 

budowy  społeczności ARTbag www.proofbag.pl 

i kwartalnika „DI” zajmującego się prawem au-

torskim i ochroną dobra intelektualnego w sztu-

ce najnowszej. 

Hanna i Gabriel Rechowiczowie: mozaiki w Szkole Rzemiosł, Warszawa, 1967–1969. 
Fot. Paweł Giergon,  sztuka.net., dzięki uprzejmości galerii KolonieWeronika Bet: Rysunek, 2011 Violka Kuś: zdjęcie z cyklu Uprawy utracone
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PRAWA CZŁOWIEKA 
W FILMIE
8–18.12
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.watchdocs.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Watch docs. Prawa człowieka w fi lmie 
to dawka blisko 90 fi lmów z całego świa-
ta, w których zaangażowanie na rzecz 
praw jednostki łączy się ze sztuką fi lmo-
wą. W konkursie o nagrodę Watch Docs 
będzie można zobaczyć 19 dokumentów 
dotyczących szeroko pojętej problema-
tyki praw człowieka, które zostały wy-
produkowane w latach 2010–2011. Fe-
stiwal to również cztery repertuarowe 
sekcje stałe: Chcę zobaczyć, czyli prze-
gląd fi lmów dotyczących wydarzeń, po-
staci i tematów znajdujących się obec-
nie w centrum uwagi obrońców praw 
człowieka, Zbliżenia – fi lmy skoncentro-
wane na świecie arabskim, a wśród nich 
dokumentujący tunezyjską rewolucję 
Koniec strachu (premiera Cannes 2011); 

Dyskretny urok propagandy – tu będzie 
można zobaczyć wojenne fi lmy propa-
gandowe krajów byłej Jugosławii oraz 
Nowe fi lmy polskie – najciekawsze pol-
skie dokumenty społeczne ostatniego 
sezonu. W programie festiwalu znalazły 
się także trzy retrospektywy tematycz-
ne: Półkowniki, czyli najciekawsze doku-
menty zatrzymane przez cenzurę, tym 
razem zachodnią.  W ramach drugiej re-
trospektywy zaprezentowane zostaną 
dokumenty na temat różnych form nie-
tolerancji, takich jak rasizm czy homofo-
bia. Specjalnie dla osób niedowidzących 
zorganizowano pokazy z audiodeskryp-
cją, w ramach których zaprezentowane 
zostaną fi lmy z sekcji Nowe fi lmy 
polskie oraz konkursowy Zamek 
(Il Castello).

WITKOWO
do 1.02
Witkowo, k. Gniezna, 
mieszkanie prywatne
pasozyt.blogspot.com

Artysta Arkadiusz Pasożyt to twór, któ-
ry od ponad roku żyje dzięki kulturze. 
Zamieszkiwał już przestrzenie takich 
galerii jak CSW Znaki Czasu w Toruniu, 
MCSW w Radomiu, Studio BWA we Wroc-
ławiu, Galerię Nad Wisłą i inne. Tym ra-
zem rozszerza spektrum żywicieli na 
prywatne mieszkania osób fi zycznych. 
Na przełomie grudnia 2011 i stycznia 
2012 zamieszka w prywatnym miesz-
kaniu jednego z twórców z Witkowa. 
Będzie to pierwsza niepubliczna loka-
lizacja, co więcej – najmniejsza miej-
scowość, w której wdroży się pasożyt-
nictwo. Diametralna zmiana kontekstu 
działania, a także środowiska pierw-
szego rzędu (organizm żywiciela) oraz 
drugiego (środowisko, w którym żyje 
żywiciel) może wpłynąć na strategię 
działania twórcy. Koncepcja może prze-
istoczyć się zarówno w nieznaną do-
tychczas formę pasożytowania, jak i po 
prostu w czysto bierno-konsumpcyjny 
tryb bytowania. 
Pasożyt żyje swoim życiem – nie jest za-
mknięty na stałe w wyznaczonej prze-
strzeni na potrzeby oglądu odbiorców. 
Może pracować twórczo, jednak nie da 
się przewidzieć, co, gdzie, kiedy i czy 
w ogóle wytworzy.

CHOREA
8–9.12
Łódź, Klub Wytwórnia, 
ul. Tymienieckiego 3
www.oratorium-chorea.pl

Integracja poprzez sztukę różnych grup 
społecznych i wiekowych wielokulturo-
wej Łodzi oraz aktywizacja dzieci i mło-
dzieży ze środowisk defaworyzowanych 
to główny cel tegorocznej edycji Cho-
rea. Oratorium Dance Project. W jego ra-
mach 100-osobowa grupa uczestników 
pod przewodnictwem wybitnego ame-
rykańskiego choreografa Roberta Hay-
dena, brytyjskiej grupy Earthfall Dan-
ce Limited i Stowarzyszenia Teatralnego 
CHOREA, z udziałem orkiestry i chóru 
Filharmonii Łódzkiej, stworzy wspólne 
dzieło – przedstawienie taneczno-mu-
zyczne.
Na potrzeby projektu skomponowa-
no Oratorium Antyk/Trans/Orche-
stra – utwór na orkiestrę symfoniczną 
i 100-osobowy chór, jego autorami są To-
masz Krzyżanowski i Maciej Maciaszek. 
Wykorzystano w nim specjalnie zaaran-
żowane zabytki muzyczne antycznej 
Grecji, sprzed 2,5 tysiąca lat. Wystąpi 
w nim 60-osobowa grupa młodzieży z re-
gionu łódzkiego, chór Filharmonii Łódz-
kiej oraz kwartet jazzowy.
Ruch sceniczny chóru Oratorium zosta-
nie opracowany przez choreografów 
z walijskiej grupy Earthfall. W tanecz-
nej części widowiska w choreografi i Ro-
berta Haydena zobaczymy 50-osobową  
grupę, która nigdy wcześniej nie zajmo-
wała się tańcem. W pracy z młodzieżą 
Haydenowi pomagać będą choreografo-
wie i tancerze z Pracowni Fizycznej pro-
wadzonej w Łodzi przez Jacka Owczarka 
oraz aktorzy i tancerze Teatru CHOREA, 
a także niezależni łódzcy artyści.

Women Are Heros/ Spójrzcie nam w oczy, reż. JR, Francja 2010
Arek Pasożyt, mieszkanie prywatne, 
Witkowo k. Gniezna, 2011
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PRACE
1–23.12
Cieszyn, Galeria Szara, ul. Srebrna 1
www.galeriaszara.pl

Z jednym z prezentowanych na wysta-
wie projektów Piotr Żyliński odwiedzał 
miejsca, w których Adolf Hitler organi-
zował swoje spektakularne wiece. Foto-
grafi a z serii Der Führer (2008) na pierw-
szy rzut oka przedstawia przypadkowy 
widok, w rzeczywistości to miejsce, 
z którego Hitler wygłaszał wielogodzin-
ne przemówienia. Zdjęcie przedstawia 
dzisiejszy krajobraz tamtej przestrzeni 
widzianej oczami Hitlera, ukazuje więc 
jego perspektywę. Żyliński w subiek-
tywny sposób odnosi się do problemu 
powstawania różnic postrzegania i pa-
mięci. Posługując się zróżnicowaną for-
mą wypowiedzi artystycznej, prezentu-

je odmienne ich koncepcje i na bieżąco 
negocjuje ich znaczenie. Wspomnie-
nia, historie, obrazy odnoszą się do bar-
dzo prywatnych, jak i grupowych sym-
boli, mitologii oraz ikonografi i. Poprzez 
prywatne historie artysta tworzy zbio-
rowy obraz, skupiając się na momencie 
nakładania się dwóch historii, zakłóce-
nia narracji, niekomfortowej niespójno-
ści, niewygodnej pozycji lub krępujące-
go wspomnienia. 

PIOTR ŻYLIŃSKI (1983) – absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Poznaniu. Brał udział m.in. 

w wystawie Nie ma sorry (Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej w Warszawie).

WIDOK ZAPOŻYCZONY
16.12–14.01
Lublin, Galeria Biała, ul. Narutowicza 32
www.free.art.pl/biala

Inspiracją do stworzenia wystawy Wi-
dok zapożyczony była podróż artyst-
ki w 2010 roku po wschodnich Chinach 
– szczególnie zaś tamtejsza koncepcja 
ogrodów, którą Marzanna Morozewicz 
poznała podczas podróży. Ogrody chiń-
skie były zakładane w taki sposób, aby 
okna w otaczających je murach wycho-
dziły na nieprzypadkowe widoki. Kon-
strukcja wewnętrznego ogrodu jest „do-
stosowana” albo też „współgra” z tym, 
co znajduje się poza ogrodem. Stąd też 
powstała idea tytułowego Widoku za-
pożyczonego. Wystawa Morozewicz jest 
również kontynuacją jej ostatniej indy-
widualnej ekspozycji w galerii Białej Ro-
sarium, która odbyła się w 2004 roku. 

MARZANNA MOROZEWICZ (1965) – absolwentka 

Instytutu Wychowania Artystycznego na Uniwer-

sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zaj-

muje się malarstwem, tkaniną, fotografi ą, tworzy 

obiekty. Mieszka i pracuje w Białymstoku. Zwią-

zana z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uni-

wersytetu w Białymstoku.

ZIMOWA OPOWIEŚĆ
8.12–14.01
Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

– Zarówno obrazy, jak i obiekty pre-
zentowane na mojej wystawie Zimo-
wa opowieść odnoszą się do momentu 
oczekiwania, momentu „pomiędzy wy-
darzeniami”. Ich punktem wspólnym 
jest melancholijny nastrój schyłku. Re-
wolucja miała już miejsce, ale jeszcze 
nikt nie przyszedł posprzątać bałaga-
nu, wciąż czekamy na dalszy rozwój wy-
padków. Tak jak zima jest czasem, kiedy 
czekamy na przyjście kolejnej pory roku. 
Jednocześnie, urzeczeni pięknem spowi-
tego śniegiem krajobrazu, nie jesteśmy 
pewni, czy chcemy, by nastąpiła zmiana 
dekoracji – opowiada Łukasz Stokłosa.
Ten młody artysta dotychczas znany był 
z brawurowo malowanych scen homo-
seksualnych z fi lmów pornografi cznych 
oraz z obiektów scenicznych – pokoi 
i pejzaży, w których widnieją ślady nie-
znanych zdarzeń. Obrazy pokazane na 
jego pierwszej indywidualnej wystawie 
to pałacowe wnętrza, zimowe pejzaże 
i portrety gwiazd fi lmowych w ulubio-
nym przez artystę klimacie dekadencji 
i namiętności, inspirowane m.in. fi lma-
mi Luchino Viscontiego.

ŁUKASZ STOKŁOSA – absolwent ASP w Krakowie 

(dyplom 2010 w pracowni prof. Jacka Waltosia). 

Brał udział w wystawie Ars Homo Erotica w Mu-

zeum Narodowym w Warszawie. 

Piotr Żyliński, z cyklu Prace, fotografi a

Marzanna Morozewicz: Bez tytułu, z cyklu Widok 
zapożyczony, krzesło Thoneta nr 14, mosiężna 
misa, piasek, 92 x 44 cm, 2011

Łukasz Stokłosa: Oczekiwanie, 
z cyklu Zimowa opowieść, 2011
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PRZYJAŹŃ NARODÓW
26.11–8.01
Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, 
ul. Piwna 27/29
www.ggm.gda.pl 

Co łączy Polskę i Iran? Na to nieoczeki-
wane pytanie starają się odpowiedzieć 
artyści i kuratorzy wystawy Przyjaźń na-
rodów. Projekt analizuje rewolucyjny 
potencjał tkwiący w rękodzielnictwie 
oraz folklorze, badając ideologiczne im-
pulsy dwóch kluczowych dla współczes-
ności wydarzeń: Irańskiej Rewolucji Is-
lamskiej (1979) i polskiej Solidarności 
(lata 80. XX w.). To także pytanie o dwie 
główne narracje geopolityczne – Islam 
i komunizm. 
Na wystawę składają się baner usta-
wiony w przestrzeni publicznej, przed-
stawiający Adama Michnika i Qaderi 

Derwiszów, natomiast w specjalnie za-
aranżowanej przestrzeni galerii oraz 
czytelni będzie można znaleźć ulotki, 
książki, dokumenty mówiące o rewolu-
cji irańskiej i polskiej Solidarności. Zo-
stanie tam również zaprezentowana 
praca grupy Slavs and Taras. Jej działa-
nia skupiają się na dynamice relacji oraz 
sferze wpływów pomiędzy Słowiana-
mi a ludami Kaukazu i Azji Centralnej. 
Ich książki oraz instalacje są wynikiem 
złożonych i długotrwałych badań łączą-
cych grafi kę, popkulturę, legendy, studia 
postkolonialne, sztukę oraz osobiste do-
świadczenia.

NIE MOGŁABYM ŻYĆ 
W KRAJU BEZDRZEWNYM
5–30.12
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

Prace Julity Paluszkiewicz to świade-
ctwo opanowania wyobraźni przez 
przyrodę, której sposoby przetrwa-
nia, mikroruchy, struktury,  symbiotycz-
ne i pasożytnicze związki zostają prze-
transponowane w formy takie jak fi lm, 
fotografi a, rysunek, malarstwo i obiekty. 
Tytuł wystawy Nie mogłabym żyć w kra-
ju bezdrzewnym nawiązuje do książki 
Czesława Miłosza Widzenia nad Zatoką 
San Francisco, w której pisarz opowia-
da o nieumiejętności życia w kraju bez-
drzewnym. Jego przeciwieństwem jest 
nie tylko obszar hojnie wyposażony we 
fl orę i faunę, ale także przestrzeń meta-
foryczna, miejsca posiadające swój we-
wnętrzny porządek i równocześnie miej-
sca ambiwalentne, których intuicyjnie 
się boimy, które chronią i fascynują. 
Paluszkiewicz ukazuje przyrodę pełną 

Painstaking not Punk, 595 x 297 cm, billboard, 2011 Julita Paluszkiewicz: z cyklu Mutualizm, technika mieszana na papierze, 22,8 x 32,5,  2010

wieloznacznych bytów, w różny sposób 
przystosowanych do komunikacji z inny-
mi istotami, jak i różnie usposobionych 
do materii tworzącej ich codzienne wa-
runki życia. W tym kontekście artystka 
pyta również o status człowieka w tej zło-
żonej przestrzeni, o możliwe sposoby po-
rozumienia i współistnienia. Interesują 
ją relacje, jakie nawiązujemy z przyrodą, 
przeobrażenia, jakim w ich wyniku ulega 
nasza tożsamość. Znaczącą rolę odgrywa 
tu poetyka marzenia sennego i wyczulo-
na na detale wyobraźnia artystki.

JULITA PALUSZKIEWICZ – (1981) absolwentka Aka-

demii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2001–2006). 

Tworzy fi lmy, w których jako ich główna bohater-

ka wydaje się panować nad przestrzenią, natu-

rą i realnością.
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ZEJDZIEMY Z MURÓW, 
GDY WEJDZIEMY DO TV
od 13.12, g. 18
Warszawa, róg ulic Tucholskiej 
i Karpińskiego
lokal30.pl

Akcja Zejdziemy z murów, gdy wejdzie-
my do TV to artystyczne odtworzenie 
nieistniejącego od połowy lat 80., a cią-
gle obecnego w świadomości żoliborzan 
napisu na murze. Hasło, które zaintere-
sowało Zuzannę Janin, powstało w zi-
mie 1982 roku i stanowiło manifestację 
niezgody na stan wojenny oraz związa-
ne z nim represje polityczne i społeczne 
oraz brak dostępu do systemu informa-
cji. Napis ten był kilkakrotnie zamalo-
wywany i ponownie przywracany przez 
anonimowych przedstawicieli opozycji 
demokratycznej, co było rodzajem wy-
miany zdań przeciwnych stron. 
– Swoim działaniem pragnę odtworzyć 
nie tylko sam napis, ale także przypo-

mnieć proces jego pojawiania się i zni-
kania z muru na rogu Karpińskiego i Tu-
cholskiej – tłumaczy artystka.
Akcja będzie działaniem performa-
tywnym, w którym będą mogli uczest-
niczyć goście oraz przechodnie. Ja-
nin zadbała o bardzo istotne detale 
– w czasie akcji publiczność będzie 
mogła się ogrzać przy koksownikach, 
które wpisały się w krajobraz miejski 
tamtej długiej zimy. Wydarzenie nie 
jest jednorazowym działaniem z pa-
mięcią oraz historią w tle, ale pomy-
ślane zostało przede wszystkim jako 
działanie w przestrzeni miasta inaugu-
rujące projekt Sztuka współczesna na 
Żoliborzu.

WSZYSTKO JEST WERSJĄ 
CZEGOŚ INNEGO
do 8.01
Warszawa, Galeria Studio, pl. Defi lad
teatr studio.pl

Dwóch artystów, dwie wystawy, jedna 
przestrzeń to zimowa propozycja ekspo-
zycyjna Galerii Studio. Prace Magnusa 
Peterssona, w których często dominuje 
nastrój wyobcowania, powstają w wy-
niku fotografowania precyzyjnie zbudo-
wanych modeli rzeczywistej architektu-
ry (np. stacje benzynowe poza miastem, 
domy w rynku). Seria Sealed, pokazana 
wraz z jednym ze swych pierwowzorów, 
przedstawia wnętrza domów opuszczo-
nych, zahibernowanych lub porzuco-
nych nagle, jakby wobec nadciągającej 
katastrofy. 

Filip Berendt na wystawie Wszystko jest 
wersją czegoś innego pokazuje rzeźby 
oraz fotografi e dokumentujące aranża-
cje czy swoiste performances, nawiązu-
jące do mitycznych lub też klasycznych 
tematów sztuk przedstawiających. Uży-
to w nich materii przypadkowej, często 
zdegradowanej, o niejasnym pochodze-
niu, którą wytworzyły nieokiełznane, 
niemal biologiczne procesy cywiliza-
cyjne.  Podobny charakter mają obiek-
ty, rzeźby odnoszące się do procesów 
zakładających ich naturalne powstanie 
i wzrost, ale też upadek i rozkład.

Zuzanna Janin: Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy do TV, akcja w przestrzeni miejskiejMagnus Peterssen: z cyklu Sealed, fotografi a
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ODDAJ MI MOJĄ TRAUMĘ…
do 8.01
Katowice, Centrum Kultury, 
plac Sejmu Śląskiego 2
ck.art.pl

Wystawa Oddaj mi moją traumę... two-
rzy refl eksję nad kulturowo i cieleśnie 
interpretowaną tożsamością. Zaproszo-
ne do projektu artystki – Magda Hueckel 
oraz Grażyna Tereszkiewicz – stworzy-
ły cykl prac będących wizualnym odpo-
wiednikiem psychoanalizy i antropo-
logii kobiecego podmiotu. Artystki, za 
pośrednictwem luster i obrazów, por-
tretują same siebie, wystawiając włas-
ne traumy i emocje na zawłaszczające 
spojrzenie odbiorcy. Integralnym, choć 
(nie)obecnym i milczącym bohaterem 
tej psychodramy jest mężczyzna. Artyst-
ki z pełną determinacją i świadomoś-

cią obnażają własne psyche i związane 
z nim rytuały cielesności, jednocześnie 
tworząc rodzaj parapoetyckiej gry z wi-
dzem. 
– Bez wątpienia jest to strategia, której 
kresem może być tylko katharsis, a osta-
teczną ceną – estetyczne i społeczne 
osądzenie. W tej sztuce – podobnie jak 
niegdyś na obrazach Diego Velázqueza 
i w fi lmach Pedro Almodóvara – wszyst-
ko dzieje się w domenie luster. Za tymi 
mediami i zwierciadłami jest tylko (i aż) 
drżące, kobiece ciało. Oddajmy mu jego 
traumy i afi rmacje... – przekonuje Ro-
man Lewandowski, kurator wystawy.

PODRÓŻ NA WSCHÓD
1.12–29.01
Kraków, MOCAK, ul. Lipowa 4
www.mocak.com.pl 

Upadek ZSRR, stopniowe rozluźnianie 
zależności od Rosji, a także procesy de-
mokratyzacji niekoniecznie poprawi-
ły sytuację polityczną krajów byłej osi 
wpływu komunistycznego mocarstwa. 
Bogate kulturalnie, a ekonomicznie 
wciąż biedne państwowości zaintere-
sowały kuratorów wystawy Podróż na 
Wschód, bo znajdują się w szczególnym 
momencie transformacji: ich teraźniej-
szość na każdym kroku naznaczona 
jest trudną przeszłością, ale ich miesz-
kańcy wciąż żywią nadzieją na lep-
sze jutro. Temat, skala i ranga wystawy 
oraz jej terytorialny zasięg ściśle kore-
spondują z ideą zainicjowanego przez 
Polskę i Szwecję Projektu Partnerstwa 
Wschodniego, bo to właśnie z krajów 
nim objętych pochodzą artyści prezen-

tujący swoje prace na wystawie, m.in. 
z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, a także 
z Polski.
Jak piszą kuratorzy, wystawa „w odkryw-
czy sposób pokazuje sztukę i kondy-
cję sztuki współczesnej krajów funkcjo-
nujących przez lata w orbicie wpływów 
Związku Radzieckiego. Wielowiekowe 
przenikanie się kultur i religii ze wszyst-
kimi wewnętrznymi konsekwencjami 
takimi jak konfl ikty etniczne przez kil-
ka dekad kontrolowane było sztucznie 
przez Związek Radziecki”.
Podróż na Wschód została zrealizowana 
i zaprezentowana w sierpniu i we wrześ-
niu 2011 roku w Galerii Arsenał w Bia-
łymstoku, następnie w odwiedziła mu-
zeum Art-Kyiv Contemporary w Kijowie.

Alevtina Kakhidze: Jestem spóźniona na samolot, na który nie sposób się spóźnić, 2010–2011 Grażyna Tereszkiewicz: Ultima Thule, wideo,2011
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MEBEL-DESTRUKT
21.01–2.03
Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17b/30
lokal30.pl

W interdyscyplinarnym projekcie Pictu-
ra minoris Jan Mioduszewski zajmuje się 
przedmiotem odrzuconym. Fascynują 
go przypadkowe układy, jakie powstają 
wśród rzeczy wyrzuconych na śmietnik. 
Wiele jego wcześniejszych prac sygno-
wanych jako Fabryka mebli było inspi-
rowanych przedmiotem znalezionym, 
jednak nigdy dotąd nie zajmował się 
on destruktem mebla – meblem potrza-
skanym, z wybebeszonymi elementa-
mi tapicerskimi, moknącym na deszczu, 
w końcu trafi ającym na miejskie wysy-
pisko. Pictura minoris jest pracą o śmie-
ciach, dekompozycji i destrukcji.
Temat śmieci i rozkładu ma w sobie 
wielki potencjał metafory. Ma on też 
swoją długą tradycję, sięgającą aż do 
antyku. Malarz Peirajkos, wspominany 
przez Pliniusza w Historii Naturalnej, 
był nazywany rypharographos (twór-

cą tematów błahych) w odróżnieniu od 
megalographos (twórców wielkich hi-
storii). Peirajkos malował odpadki co-
dziennego życia, uprawiał „malarstwo 
śmieci”. Trop ten kontynuowali mala-
rze holenderscy, np. Cornelis Brize czy 
Samuel von Hoogstraten. Projekt Jana 
Mioduszewskiego ma w sobie również 
potencjał destrukcji i rozkładu tak bli-
ski sztuce dadaistów, szczególnie Kur-
ta Schwittersa.
– Podjęcie tematu śmieci wprowadzi do 
projektu Fabryka mebli nowe malarskie 
możliwości. Ten moment będzie szcze-
gólnie inspirujący. W komponowaniu 
pojawi się więcej przypadku. Spękania, 
zabrudzenia, zachlapania, rozpad, czy-
li wszystko to, co dzieje się z przedmio-
tem porzuconym, pozwolą na wzboga-
cenie faktur, uwolnią nowe pikturalne 
możliwości – tłumaczy Mioduszewski.

NIE MYŚL!
9.12–8.01
Wrocław, BWA Awangarda, 
ul. Wita Stwosza
ww.bwa.wroc.art.pl

Do Not Think to kolejna wystawa ze zna-
kiem jakości Out of Sth, poświęcona 
jednemu z najbardziej swoistych i au-
tentycznych zjawisk współczesnej kul-
tury światowej, jakim jest działalność 
artystyczna związana z kulturą urban 
artu.  Zobaczymy na niej prace artystów, 
którzy przez sześć miesięcy uczestniczy-
li w berlińskim programie BISAR – The 
Berlin International Skateboard Resi-
dence, zorganizowanym przez Oxylane 
Art Fundation we współpracy z Kunst-
raum Kreuzberg/Bethanien.
Każdy z prezentowanych artystów wy-
korzystuje inne medium, by odnieść się 
do tematu skateboardingu – spektaku-
larnego zjawiska ulicznej kontrkultury. 

Brad Downey: What lies beneath, 2011 Jan Mioduszewski: Pictura minoris, malarstwo, obiekt, dzięki uprzejmości Lokalu 30

Na wystawie będzie można obejrzeć ilu-
stracje powtarzające maniakalne dosko-
nalenie tego samego triku, posłuchać 
skateboardowej symfonii musica ma-
terica, obejrzeć projekty utopijnych de-
skorolek wykonanych na zasadach DIT 
oraz instalacje świetlne i dźwiękowe. 
Natomiast wrocławscy deskorolkarze 
będą mieli okazję użyć obiektów archi-
tektonicznych jako ramp.
Swoje prace pokażą: Andrea Belfi  (włoski 
kompozytor), Dave the Chimp (angiel-
ski rysownik), Brad Downey (amerykań-
ski rzeźbiarz), Jacques Floret (francuski 
ilustrator), Matthias Leinke and Mischa 
Wermkauf (niemieccy artyści video).
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SYMPATIA
do 20.12
Poznań, Galeria Pies, 
ul. Dąbrowskiego 25/4a
www.galeriapies.pl

– I mówię do smaku: smakuj! Bo to bro-
dawki antropologii rozpoznały w sym-
patii moc przyssawki, działanie na odle-
głość przestworów, że ryj odnajduje się 
w kwiatku, a księżyc w mordzie. A medy-
cy rozpoznali w organizmach układ sym-
patyczny, który odpowiada za reakcje 
obronne typu: ucieczka, stroszenie wło-
sów, rozczapierzanie źrenic. A pomiędzy 
rzeczonymi sympatiami lewituje/kom-
binuje sympatia, której się pragnie, a na 
której żerują telewizory psychologów. 
Ach, miło popatrzeć w sympatyczne te-
lewizory. Sympatia urządza i należy do 
magii, a może być też pamięcią, jak kość,
ale pamięć nie żyje, kiedy sympatia jest 
życiem podobieństw – w ten enigma-
tyczny sposób Andrzej Szpindler opo-
wiada o swojej najnowszej wystawie 
Rury to my, znaczy my – czyli sympatia.
Prezentacja prac Szpindlera to efekt 
współpracy poznańskiej Galerii Pies 
z krakowską spółdzielnią Goldex Poldex. 
W nowym sezonie wystawienniczym 
Pies zamierza udostępnić swoją siedzi-
bę galeriom z całej Polski.

KONTEKSTY
od 6.02
Warszawa, Fundacja Sztuki 
Współczesnej „In Situ”, ul. Andersa 13/6
www.insitu.pl

Janusz Bałdyga, Marek Konieczny, Ry-
szard Piegza, Józef Robakowski, Zyg-
munt Rytka, Noah Warsaw – to tylko 
niektórzy z artystów, którzy w sierpniu 
wzięli udział w pierwszej edycji Festi-
walu Sztuki Efemerycznej „Konteksty” 
w Sokołowsku, organizowanego przez 
Fundację Sztuki Współczesnej „In Situ”. 
Festiwal odbył się w dniach 10–14 sierp-
nia 2011 i zebrał ponad pięćdziesięciu 
wybitnych artystów starszego i młod-
szego pokolenia, krytyków, teoretyków 
i historyków sztuki oraz liczną 
publiczność.  
W ciągu czterech dni Festiwalu powsta-
ły liczne nowe realizacje performance 
i instalacje. Młodzi artyści skonfronto-
wali swoje nowe kierunki działań z tra-
dycjami reprezentowanymi przez kla-
syków polskiej sztuki współczesnej. 
Jednym z istotnych punktów odniesie-
nia tej edycji festiwalu były założenia 
teoretyczne sztuki kontekstualnej Jana 
Świdzińskiego. Wystawa Konteksty pre-
zentuje efekty współpracy artystów 
podczas letniego festiwalu.

MUST HAVE
15.12–8.01
Wrocław, BWA Awangarda, 
ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl 

Najnowszy projekt Kasi Kmity Must Have 
oscyluje wokół problemu przemian este-
tycznych, które dokonały się w Polsce po 
1989 roku. Artystka prześmiewczo komen-
tuje mentalne matryce współczesności, 
pragnienie posiadania dóbr luksusowych, 
maniakalne metkowanie codzienno-
ści, oddawanie czci logotypom i ikonom 
popkultury. Cykl prac Channel, Konver-
se i Torebka Victoria to prace wykona-
ne w technice wycinania, stylizowane na 
wielkoformatowe fotografi e, przedsta-
wiające podróbki oryginalnych obiek-
tów pożądania. Kmita zauważa, że w la-
tach 90. autentyczność nie była wartością 
nadrzędną, dla wzbogacających się do-
piero Polaków najważniejsze było samo 
posiadanie przedmiotu choć trochę po-
dobnego do oryginału. Obecnie obiekty 
te powoli tracą swe znaczenie, ale zysku-
ją jednocześnie specyfi czny urok symbo-
lu kapitalistycznych przemian.

Andrzej Szpindler: Rury to my, znaczy my – 
czyli sympatia Jan Świdziński: Puste Gesty Kasia Kmita: Channel; Konverse

Na wystawie zobaczyć będzie można 
także dwa bilbordy Biały i Czarny, mają 
one takie same wymiary jak te ekspo-
nowane w przestrzeni miejskiej, ale 
nie można ich powielać, bo zrobione są 
z delikatnych, wyciętych ręcznie frag-
mentów, przedstawiających tradycyjną 
roślinność, otoczoną plątaniną logoty-
pów. Tym samym tworzą one jednobar-
wną koronkę współczesnych znaków 
stanowiących aktualną fl orę miejską.

KASIA KMITA (1972) – absolwentka wrocławskiej 

ASP, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa. Bra-

ła udział w licznych wystawach indywidualnych 

oraz zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Ber-

linie, Pradze, Amsterdamie, Londynie, Budapesz-

cie. Ostatnio jej prace można było zobaczyć na 

indywidualnej wystawie Sklep z pamiątkami 

w warszawskiej galerii Kordegarda.
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IDEA BAUHAUSU
do 29.01
Poznań, Muzeum Narodowe, 
Aleje Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Nazwa Bauhaus nawiązywała do śred-
niowiecznej Bauhütte – strzechy budow-
lanej łączącej w sobie wszystkie dziedzi-
ny rzemiosła. Twórcom szkoły chodziło 
o zwrócenie uwagi na kompleksowe 
kształcenie artystów za pomocą jednako-
wego kursu wprowadzającego do nauki 
o formach, materiałach i kolorach. 
Wystawa Idea Bauhausu prezentuje 
prace czołowych projektantów szkoły, 
ujawnia jej fenomen: w ciągu zaledwie 
14 lat funkcjonowania wywarła ona nie-
bywale silny wpływ na współczesne 
wzornictwo.
Na wystawie zobaczyć można m.in. pla-
katy promocyjne Bauhausu, archiwal-
ne projekty i modele serwisu TAC prof. 
Waltera Gropiusa, pierwszego dyrekto-

ra szkoły, oraz współczesną wersję tego 
legendarnego zestawu z białej i czarnej 
porcelany. 
Prezentowane są również przedmio-
ty użytkowe zaprojektowane przez Ma-
rianne Brandt, które nieprzerwanie pro-
dukuje włoska fabryka dizajnu – Alessi. 
Nie zabraknie prac takich sław Bauhau-
su jak Henry van de Velde, Mies van der 
Rohe czy Wilhelm Wagenfeld. Ekspozy-
cja ukazuje obiekty, które wskazują na 
fakt żywotności idei Bauhausu i pozwa-
la widzieć ją jako szkołę, która współ-
tworzy historię współczesnego dizajnu. 
Poznańska wystawa pokazuje, że este-
tyka Bauhausu obecna jest również we 
współczesnym wzornictwie. Wystawie 
towarzyszy program edukacyjny.

CYTATY Z JEDNEJ 
RZECZYWISTOŚCI
od 2.12
Jelenia Góra, Galeria BWA, ul. Długa 1
www.galeria-bwa.karkonosze.com

110 fotografi i czystej i dokumentalnej 
prezentuje konsekwentne działanie, jak 
i wewnętrzny rozwój stylistyczny An-
drzeja Jerzego Lecha, rozwój opierają-
cy się na rejestrowaniu obrazu świata 
i jego melancholii. Będziemy mieli oka-
zję obserwować koleje okresy twórczo-
ści artysty, począwszy od pierwszych 
cykli realizowanych w Polsce: Cytaty 
z jednej rzeczywistości, czyli w ogrodzie 
mojej teściowej, Cmentarz zamknięty, 
60 furek, Amsterdam, Warka, Kazanłyk…, 
30 fotografi i, Kalendarz szwajcarski, Rok 
1912, Dziennik podróżny, aż po realizo-
wany już w XXI wieku Panoramiczny 
dziennik podróżny.
Andrzej Jerzy Lech studiował fotogra-
fi ę artystyczną w Szkole Sztuk Pięknych 
w czeskiej Ostrawie, w pracowni Bořka 
Sousedika. Celem ekspozycji jest poka-
zanie, że dokument fotografi czny w wer-
sji zaproponowanej przez Lecha miał 
duży wpływ na kształtowanie się fo-
tografi i polskiej w latach 80. i 90. (mię-
dzy innymi tak zwanej „fotografi i ele-
mentarnej”). Ważnym składnikiem tego 
przedsięwzięcia jest publikacja, specja-
listyczny album na temat całej twórczo-
ści artysty.

PRACOWNIA
12.01–26.02
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Pracownia to innowacyjna próba połą-
czenia galeryjnej prezentacji sztuki naj-
nowszej z nowoczesnymi technikami 
edukacyjnymi. Projekt jest rozbudowa-
nym wariantem wystawy Wyprzedaż, 
która odbyła się w BWA Awangarda we 
Wrocławiu i polegała na nieustannym 
wprowadzaniu zmian w przestrzeń eks-
pozycyjną. W ramach projektu zapre-
zentowane zostaną prace malarskie, 
projekcje wideo oraz obrazy powsta-
jące w czasie trwania ekspozycji. Stała 
obecność artysty w przestrzeni wysta-
wy zapewni możliwość bezpośrednie-
go kontaktu widza z twórcą, a przez to 
aktywnie włączy uczestników w działa-
nie o twórczym charakterze, pogłębi ich 
percepcję oraz zmusi do refl eksji nad ar-
tystyczną współczesnością. Rozbudo-
wany program edukacyjny przypisany 
do wystawy będzie prowokował uczest-
ników do zadawania pytań związanych 
z interpretacją sztuki współczesnej. 

WOJCIECH GILEWICZ (1974) – studiował na Aka-

demii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Wydział Ma-

larstwa, Grafi ki i Rzeźby, 1994–1996), a następnie 

w Warszawie (Pracownia Malarstwa prof. Leona 

Tarasewicza), gdzie w roku 1999 uzyskał dyplom 

z malarstwa. W swoich pracach, które sytuują się 

zazwyczaj na styku wszystkich tych dyscyplin, 

podejmuje problem zacierania się granic między 

rzeczywistością a jej przedstawieniem w sztuce. 

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach sztuki 

na całym świecie.

Wojciech Gilewicz: kadr z fi lmu Bat Yam, 2008 Mies van der Rohe: Fotel Barcelona
Andrzej Jerzy Lech: z cyklu Cytaty z jednej 
rzeczywistości, Księgnice, 1982
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SPACEROWANIE
12.01–26.02
Kraków, Bunkier Sztuki, 
pl. Szczepański 3a 
www.bunkier.art.pl

Kinga Araya postanowiła skonfronto-
wać swoje życie z losami świętej Kingi. 
W projekcie Walking with Kinga święta 
została przedstawiona jako inicjatorka 
przemian w kulturze, polityce i gospo-
darce w Europie Środkowej. W trak-
cie realizacji projektu artystka będzie 
w miejscach związanych z działalnoś-
cią św. Kingi. Podejmie się również rewi-
zji własnej i rodzinnej biografi i. Walking 
with Kinga nawiązuje do rozwijanej od 
wielu lat przez artystkę metody „space-
rowania i rozmawiania” (walking and 
talking). Artystka przeprowadza roz-
mowy z naukowcami, artystami, oso-
bami duchownymi, jak również z przy-
padkowo napotkanymi przechodniami 

i turystami. Zbiera informacje dotyczą-
ce kondycji współczesnego człowieka 
oraz jego wiedzy w kontekście przemian 
świadomościowych, jakie dokonały się 
w toku postępu tendencji do zacierania 
różnic, jak również gromadzi dokumen-
tację lokalnych nawyków, tradycji, alter-
natywnej świadomości, które uznaje za 
warte pielęgnowania.

KINGA ARAYA (1966) jest kanadyjską artystką pol-

skiego pochodzenia. Mieszka i pracuje w Rzymie. 

Studiowała w University of Ottawa, York Univers-

ity w Toronto i Concordia University w Montrealu, 

gdzie uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy 

Walking in the City: The Motif of Exile in Perfor-

mances by Krzysztof Wodiczko and Adrian Piper. 

Kinga Araya: Salty walk, fot. R. Sosin

PRZETWORY 2011
9–11.12
Warszawa, Soho Factory, ul. Mińska 25
www.przetworydesign.pl 

Co Dizajn może dla ciebie zrobić? – ta-
kie pytanie towarzyszy tegorocznej edy-
cji Przetworów. Rezydencji Twórczego 
Recyklingu. Paradoks dizajnerstwa tkwi 
w tym, że tworzy je stałe i nerwowe na-
pięcie między zwyczajną użytecznoś-
cią, przydatnością w codziennym życiu 
a kosztowną elitarnością, snobizmem. 
Chcemy otaczać się wyjątkowymi, do-
brze zaprojektowanymi, pięknymi rze-
czami. 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 znany-
mi nazwiskami. Dlatego organizatorzy 
Przetworów od dizajnu oczekują czegoś 
więcej niż świecenia próżnym błyskiem 
luksusu, chcieliby, by dizajn, który pre-
zentują w tym roku, był nie tylko recy-
klingowy, ale by umiał reagować zarów-
no na masowe problemy związane np. 

z biedą, zanieczyszczeniem środowiska 
czy globalnym ociepleniem, jak też by 
wychodził naprzeciw naszym osobistym 
potrzebom.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy na 
stronie Przetworów można było dzielić 
się swoimi dizajnerskimi oczekiwania-
mi, wszystkie prośby, problemy i propo-
zycje przekazane zostały artystom bio-
rącym udział w tegorocznym recyklingu. 
Ich zadaniem będzie więc rzeczywi-
ste zmierzenie się ze społeczną funkcją 
dizajnu. Wyzwanie podjęli m.in. Basu-
rama, Natalia Bieńkowska, Beza Pro-
jekt, Conceptual Devices, Antonio Scar-
poni, Grzegorz Cholewiak, Stanisław 
Czarnocki, Czarodziejska Kura, Alek-
sander Ćirlić, Dizajnmafi a, Monika Dro-
zyńska, El Ultimo Grito, Eufooria, Iza-
bella Gkagkanis, Grupa BPF, Kolektyw 
Haja, Ola Harazin, Bartosz Hulewicz, Ixi 
Color.

Sobiepanek: Fotel z beczki, I nagroda, 2010
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ZWYCIĘZCA 
BIELSKIEJ JESIENI
do 30.12
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 
ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

Zwycięzcą tegorocznej 40. edycji Bien-
nale Malarstwa „Bielska Jesień 2011” 
został Jakub Ciężki. Artysta w swoim 
malarstwie koncentruje się na zrytmizo-
wanych strukturach różnych obiektów 
– a są to obiekty banalne, jak np. kalory-
fery, skrzynki na listy, drabinki z placu 
zabaw, siatki ogrodzeniowe czy ostat-
nio rusztowania.
Na wystawie pokonkursowej znala-
zły 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 oprócz zwycięz-
cy udział biorą m.in. Rafael Akahira, Ra-
fał Borcz, Karina Czernek, Marta Frej, 
Maciej Linttner, Konrad Maciejewicz, Pa-
weł Matyszewski, Izabela Ołdak, Domi-
nik Podsiadły, Jarosław Sankowski, Bar-
tłomiej Zygmunt-Siegmund.

SZTUKA WBREW 
WSZYSTKIEMU
do 8.01
Białystok, Galeria Arsenał, 
ul. Mickiewicza 2
galeria-arsenal.pl

Istnieje fascynujący mit człowieka ba-
lansującego na obrzeżach społeczeń-
stwa, który wiedzie żywot poza miesz-
czańskimi konwencjami i wygodami. 
Każde otwarte społeczeństwo potrze-
buje takich ludzi – żyjących jednocześ-
nie wewnątrz i na zewnątrz niego. Ion 
Bârlădeanu urodził się w 1946 roku i od 
przeszło trzydziestu lat unika bycia 
„szanowanym obywatelem”. Przez te 
wszystkie lata Bârlădeanu pielęgnuje 
projekt artystyczny, który ujawnia „tyl-
ko kilku mądrym ludziom”.
Robi to, co każdy artysta zrobić powi-
nien, w sensie meta forycznym lub do-
słownym: przebywa ryzykowną drogę 

w kierunku ziemi niczyjej, gdzie każde 
społeczeństwo wyrzuca swoje maski. 
Jednym z takich miejsc jest wysypisko 
śmieci – ląduje na nim niemal cała aktu-
alna informacja kulturowa. To doskona-
łe miejsce dla samouka i poszukiwacza. 
Wiodąc taki żywot, Ion Bârlădeanu gro-
madził przez ponad trzydzieści lat zdję-
cia z różnych czasopism, tworząc z nich 
serię unikatowych kolaży. Składał je z za-
miarem zrobienia fi lmu, stworzył wyima-
ginowany świat proto-pop, wyprzedza-
jąc zarazem o dwie dekady pojawienie 
się tego nurtu w Rumunii. Wystawa Sztu-
ka wbrew wszystkiemu podsumowuje 
jego wieloletnie poszukiwania.

Jakub Ciężki: Rusztowanie I, fot. J. RojkowskiIon Bârlăde: z cyklu Sztuka wbrew wszystkiemu, kolaż
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ŻYCIE KULTURALNE 
WARSZAWIAKÓW 2011
www.estrada.com.pl

87% warszawiaków w przeciągu ostat-
niego roku ani razu nie było na wysta-
wie sztuki – wynika z badania prze-
prowadzonego na zlecenie Stołecznej 
Estrady, warszawskiej instytucji miej-
skiej  specjalizującej się w organizowa-
niu dużych plenerowych imprez kultu-
ralnych i rozrywkowych.
Jak wykazuje badanie, największą popu-
larnością cieszyły się festyny, plenero-
we imprezy okolicznościowe, takie jak 
piknik czy święto dzielnicy (59% biorą-
cych udział), oraz pokazy fi lmowe w ki-
nach (66%, przy czym 37% było więcej 
niż 3 razy). 93% warszawiaków nie było 
ani razu na spotkaniu z artystą lub auto-
rem, 70% nie było w teatrze i muzeum, 
84% nie oglądało wystawy plenerowej, 
92% nie wzięło udziału w spektaklu tea-
tru ulicznego. Najpopularniejszym wy-
darzeniem kulturalnym w stolicy były 
Wianki nad Wisłą (84% słyszało, 39% 
było), koncerty chopinowskie w Łazien-
kach Królewskich (88% słyszało, 17% 
było). W Warszawskich Spotkaniach Te-
atralnych uczestniczyło 3% badanych, 
natomiast żaden z respondentów nie 
uczestniczył w festiwalu Warszawa 
w budowie organizowanym przez Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. 43% warsza-
wiaków nie interesuje się życiem kultu-
ralnym miasta.
Charakterystyka grupy, na jakiej wyko-
nano badanie, nie została podana do 
wiadomości publicznej do momentu od-
dawania tego numeru „nn6t” do druku.

OTULINA
od 1.12
Warszawa, Galeria Kordegarda, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
www.kordegarda.org

Szydełkowanie, robienie na drutach 
i szycie, prezentowane jako techniki ar-
tystyczne, mają szansę wejść w pole 
sztuki tylko wówczas, gdy mamy do czy-
nienia z dziełem imponującym, wykra-
czającym ponad przeciętność. Podobne 
problemy napotykają twórcy prac doty-
kających tematyki sensualnej. Prace po-
kazywane na wystawie Otulina odno-
szą się do rzemieślniczego charakteru 
sztuki i pokazują jej najwytworniejszą 
stronę. 
Ekspozycja przenosi w sferę publiczną 
pojęcia i czynności należące pierwot-
nie do sfery prywatnej. Stanowi strefę 
ochronną pomiędzy tymi dwoma świa-
tami. Dosłownie i w przenośni poru-
sza zagadnienie ciepła. Agata Michow-
ska i Karolina Breguła traktują je bardzo 
konceptualnie i wrażeniowo. Gosia Go-
lińska i Remigiusz Biernacki oraz Mał-
gorzata Markiewicz i Monika Drożyńska 
stosują dosłowne skojarzenia związa-
ne z materiałem i włóczką. Praca ar-
tystki Olek sprawia wrażenie, jakby po-
wstała w maniakalnym stanie opętania 
– wydaje się, że artystka pragnęła ob-
szyć cały świat. Natomiast Marta Wajda 
pole do swoich rękodzielniczych poszu-
kiwań tworzy z materii mal arskiej. Arty-
ści ci, dzięki wybranej technice i prezen-
towanym pracom, starają się wytworzyć 
w Galerii Kordegarda rodzaj otuliny dla 
znaczeń i symboliki zarówno ogniska 
domowego, jak i domowych czynności 
kobiecych.

Gosia Golińska, Remigiusz Biernacki: 
Human Space/Chan Ge

Dane pochodzą z badania Życie kulturalne 
warszawiaków przeprowadzonego na zlecenie 
Stołecznej Estrady
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STREET ART NA WSI
13.01–12.02
Toruń, Galeria Sztuki Wozownia, 
ul. Rabiańska 20
www.wozownia.pl

Czy mieszkańcom wsi sztuka jest do cze-
goś potrzebna? Może nie wpływa bez-
pośrednio na ich życie w wymiarze 
praktycznym, ale może wpływać na ich 
marzenia i świat wartości. Z takiego za-
łożenia wyszedł Daniel Rycharski, au-
tor działań artystycznych w przestrzeni 
wiejskiej. Hybrydalne zwierzęta nama-
lowane na domu babci i dziadka arty-
sty spotkały się z aprobatą mieszkań-
ców wsi. Wkrótce na domu sąsiadów 
powstały kolejne, aż w końcu mieszkań-
cy zaczęli zapraszać Rycharskiego do 
kolejnych realizacji, proponowali nowe 
miejsca, w których chętnie widzieli-
by jego murale. W ten sposób hybrydal-
ne zwierzęta zadomowiły się w całym 
Kurówku, na przystankach autobuso-

Daniel Rycharski: Galeria Kapliczka

wych, stodołach, szopach, domach. Gdy 
już większość miejsc w Kurówku zosta-
ła wykorzystana, projekt spontanicznie 
rozszerzył się na sąsiednie wioski, a na-
wet z ulicy wkroczył do wnętrz. Ale wiej-
ski street art nie ogranicza się tylko do 
murali. Powstała m.in. Galeria-Kapliczka, 
a także multimedialne Strachy na dziki 
i ptaki, zrealizowane we współpracy ze 
streetartową fundacją vlep[v]net. 
Kurówko położone jest na północnym Ma-
zowszu w okolicach Sierpca. Tam artysta 
mieszka i pracuje. Inspirację stanowi dla 
niego twórczość Grupy Działania, która od 
drugiej połowy lat siedemdziesiątych pro-
wadziła akcje artystycznie we wsi Lucim, 
angażując tamtejszą społeczność.
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Smoleński / Burner / Czekalska / Golec / 
Skąpski / Zawadzki / Radziszewski / 

Malone / Bekas / Czarniewska / 
Drożyńska

komuna//
warszawa
//2012

TEATR

Sierakowski
Księgi
Mill/Maslow
nowy spektakl (premiera 11.2012)

MUZYKA

Historie świata w muzyce
(kurator: Michał Libera)

RE// MIX

Marcin Liber 
Leszek Bzdyl
Strefa Ciszy i inni

konkurs na projekt taneczny!
(współpraca: Instytut Muzyki i Tańca)

Projekt dofi nansowany przez m.st. Warszawa 
„Teatr jako przestrzeń publiczna”

Patronat

www.komuna.warszawa.pl
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POSTAWY TWÓRCZE

WYPIELĘGNOWANY 
SYF

Nasza sztuka jest wypadkową 
specyficznej kultury miejskiej 

z Poznania oraz miejskiego 
chamstwa. Pokazujemy, że 

można w inteligentny i kultural-
ny sposób posłużyć się wulgar-
nym językiem – z Konradem 
Smoleńskim, tegorocznym 

laureatem prestiżowej 
nagrody Fundacji Deutsche 
Bank Spojrzenia, rozmawia 

Arek Gruszczyński

Konrad Smoleński: BNNT, 2007
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Jak się czujesz po Spojrzeniach?

Aktualnie boli mnie brzuch. I nie dostałem jeszcze kasy, ale to spoko, ponie-

waż euro rośnie.

Traktujesz tę nagrodę jak wielkie wyróżnienie? 

Nie liczyłem na wygraną. Wydawało mi się, że inaczej to wszystko się rozegra. 

Uważałem, że największe szanse ma Honza Zamojski, ponieważ tworzy sztukę 

bardziej sexy.

Drugim typem był Piotr Wysocki, tworzący  sztukę bezpośrednio dotykają-

cą życia. Myślałem, że jego prace spodobają się jury, które pokoleniowo jest 

gdzieś indziej niż my. Podejrzewałem, że to może być im bliskie. Zresztą więk-

szość znajomych mówiła: byłoby super, gdybyś wygrał, ale nie sądzę… Stało 

się jednak tak, że obcy ludzie w  jury potrafili łyknąć moją realizację i krót-

kie portfolio. Nawet nie robiliśmy prezentacji, podczas której moglibyśmy się 

wytłumaczyć z  tego, co robimy i dlaczego. Konkurs odbywał się poza nami. 

Dotarło to do nich na tyle, że potrafili mnie docenić. Z  tego jestem bardzo 

zadowolony, bo to, co robię w sumie dla siebie, 

sprawdza się i ma sens też dla innych. Zawsze 

mam taką nadzieję, że przez twórczość mogę 

się spotkać z kimś, kto jest mi w jakiś sposób 

bliski. 

Czy dostałeś już propozycje indywidualnych wy-

staw w  najważniejszych polskich instytucjach 

sztuki? 

Nie. (śmiech) Słyszałem opinie z drugiej ręki, 

że ta nagroda w zasadzie nic nie znaczy.

No i  w  zasadzie przyjmując kosmiczną per-

spektywę…

Ta plotka pokazuje tylko, że dwie najważniejsze 

nagrody w  dziedzinie sztuk wizualnych – czyli 

Spojrzenia oraz Samsung Art Master – mogą, 

ale oczywiście nie muszą, negatywnie wpłynąć 

na karierę artysty. Jednocześnie często zdarza się, że wybór jury jest nietrafny. 

Jestem daleki od podobnych wniosków w twoim przypadku, ale do czego takie 

nagrody są potrzebne? 

Myślę, że to rożnie bywa. Wybór zwycięzcy poprzedniej edycji pokazuje, że 

Spojrzenia czasem bardzo trafnie nagradzają artystów. Wojtek Bąkowski nie-

samowicie napiera, i to na różnych płaszczyznach.

Od trzech lat Spojrzenia trafiają do rąk absolwentów poznańskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, czyli Macieja Kuraka, Wojciecha Bąkowskiego i  teraz twoich. 

W  swojej pracy Drawing dokonałeś samobiczowania, mówiąc: „Jestem abne-

gatem”, „Nie chodziłem na rysunek”, „Zajmuję się nie tym, co trzeba”, „Jestem 

obibokiem”, „Zawiodłem moją panią profesor”. Czy aby na pewno wasze ASP 

gwarantowało przestrzeń wolności? 

—
WIELE OSÓB 

FUNKCJONUJE JAK 
ZOMBI: JEDZIESZ 

TRAMWAJEM, PATRZYSZ 
PRZEZ OKNO I NIC NIE 

WIDZISZ. TRUDNO JEST 
SIĘ CZASAMI CZEMUŚ 

PRZYJRZEĆ
—

Konrad Smoleński: BNNT, 2007
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Ta historia dotyczy pracowni prof. Izabelli Gustowskiej. Kiedy studiowałem, 

nie było wydziału intermediów i wszystkie pracownie nastawione na media 

były na MGR-rze (malarstwie-grafice-rzeźbie). Formalnie była to pracownia 

rysunku, ale nikt tam nie rysował. Wszyscy robili wideo, performens, instalacje 

i inne przedziwne rzeczy. Oczywiście nie było pełnego zlewu na rysunek i ma-

larstwo. Jednak nasze zainteresowania naturalnie zmierzały w innym kierun-

ku. Przez całe liceum i dwa lata studiów bardzo dużo malowałem. I w pewnym 

momencie przesunąłem się tam, gdzie jest mi wygodniej. Do jakichś narzędzi, 

które pozwoliły mi się lepiej wyrażać czy były po prostu bliższe. I ta atmosfera 

nam sprzyjała. Nie wiem, jak jest teraz na Akademii, a właściwie na Uniwer-

sytecie Artystycznym. Opowieści krążące wokół Drawing są trochę naciąga-

ne. Często jest tak, że robisz jakąś pracę, a ona później żyje własnym życiem 

i to jest ok, ale nie jest prawdą, że się obijałem na rysunku. Co więcej – prof. 

Gustowska była z mojej postawy zadowolona. Jednak zdarzył się taki semestr, 

w którym mimo pracy nie miałem niczego, co 

mógłbym pokazać na wystawie semestralnej, 

i  wówczas zrobiłem ten „rysunek”. Zaprezen-

towane przeze mnie wideo jest formalnie ry-

sunkiem, tylko że na ciele: w  czasie biczowa-

nia wychodziły pręgi. Moje ciało na początku 

i na końcu wyglądało zupełnie inaczej, tak jak 

czysta i  zarysowana kartka. To był podstawo-

wy koncept tej pracy, będący w zasadzie kalką 

idei IV pracowni rysunku. Nie zawsze trzeba 

dążyć do zgromadzenia pełnej teczki szkiców. 

Natomiast słowa, które tam wypowiadałem, 

stanowiły raczej humorystyczny dodatek. Lu-

bię tworzyć prace śmiertelnie poważne, które 

są jednocześnie śmieszne. Niektórzy uważają, 

że stosuję unik i podchodzę do tematu z bez-

piecznym dystansem. Mnie to odpowiada.

Jeżeli już mówimy o poważnych rzeczach, to kim 

jest pener? 

To określenie jest niezrozumiałe poza Pozna-

niem, bo chamstwo uliczne w  Poznaniu ma 

swoją szczególną specyfikę, której może nie 

będę wyjaśniał. Natomiast penerstwo jako 

określenie grupy ludzi powstało wtórnie wobec 

pewnych uprzednio obecnych cech w naszej twórczości. Michał Lasota, ob-

serwując nasze postawy, które mimo różnic formalnych wydały mu się bliskie, 

zorganizował pierwszą wystawę pod tytułem Penerstwo. Sytuacja się rozwinęła 

i z wystawy powstała grupa. 

Czym jest ten wspólny mianownik? 

No właśnie penerstwem. Ten termin jest wypadkową kultury miejskiej i miej-

skiego chamstwa (mówimy o Poznaniu). To wypielęgnowany syf.

W Pink Punku, który skupia wiele zespołów muzycznych, jest podobnie?

Tak, to zasadniczo podobne towarzystwo (spore różnice formalne przy pew-

nym wspólnym rdzeniu). Penerstwo i Pink Punk po trosze się przenikają, przez 

działania moje i Wojtka (Czykita, KOT, Niuniuni, BNNT). Wszystkie te składy 

powstały w Audiosferze – pracowni Leszka Knaflewskiego. W pierwszym skła-

dzie KOT-a był Leszek (profesor), ja (asystent) i Wojtek (student). Brzmi to jak 

mocno wykoncypowana historia. Knaflewski szybko od nas odszedł. Pewnie 

dlatego, że jest poważnym artystą. Być może było tak, że chciał dać nam więcej 

przestrzeni do swobodnego działania. W Audiosferze powstała też Sixa, pun-

kowy zespół, dzięki któremu rozwinęła się idea pink punku.

Z zewnątrz te dwie historie tworzenia grup wsparcia wydają się usystematy-

zowane i  porządnie przemyślane, a  tak naprawdę narodziło się to zupełnie 

naturalnie. Może to potrzeba bycia w  stadzie. Dążenie do stada wiąże się 

również z moją praktyką artystyczną. Myślę tu o BNNT. Bomba jako obiekt 

powstała w 2003 roku i przez kilka lat istniała w przestrzeniach galeryjnych. 

Aż w pewnym momencie zdjąłem ją ze ściany, wywaliłem silnik i  zacząłem 

na tym grać jak na gitarze. Po prostu znudziła mi się jako obiekt. Potem do-

łączył Daniel z  perkusją i  powstała grupa performerska. Obecnie z  większą 

ekipą – są w niej osoby, które nie grają – pracujemy nad różnymi projekta-

mi. Na każdym odcinku poszczególne osoby są odpowiedzialne za coś in-

nego. Działa to bardzo sprawnie i każdy jest zadowolony. Nie nastawiam się 

na tworzenie komuny czy cygańskiego taboru, raczej na budowanie jakiegoś 

większego organizmu, rzeźby, idei, co przy okazji daje poczucie wspólnoty. 

W Krakowie jeździliśmy samochodem i bardzo hałasowaliśmy na skrzyżowa-

niach, rondach, placach, parkach... Ludzie zatrzymywali się na chwilę i  byli 

—
W SPOŁECZEŃSTWIE 

JEST OBECNY PRZYMUS 
GRZECZNOŚCI 

I POPRAWNOŚCI, KTÓRY 
POWODUJE W LUDZIACH 

WZROST CIŚNIENIA: W IM 
BARDZIEJ OPRESYJNYM 

ŚRODOWISKU CZY 
PAŃSTWIE ŻYJESZ, TYM 
WIĘCEJ GROMADZI SIĘ 

W TOBIE ENERGII, KTÓRA 
MUSI ZNALEŹĆ UJŚCIE

—

Konrad Smoleński: The End, 2007/2008
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Konrad Smoleński: There's No God, 2009
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świadkami sytuacji, która normalnie się nie wydarza. Takie działania pozwa-

lają spojrzeć na codzienność z innej perspektywy. Wiele osób funkcjonuje jak 

zombi: jedziesz tramwajem, patrzysz przez okno i nic nie widzisz. Trudno jest 

się czasami czemuś przyjrzeć. Lubię wracać do miejsc, które dobrze znam, 

i patrzę na nie świeżym wzrokiem. Takimi interwencjami staramy się również 

nieco rozbudzić uważność. 

A w innych projektach? Jak praca w grupie wpływa na indywidualną ścieżkę ar-

tystyczną? 

Jak pracuję sam, często nie lubię oddawać pola innym osobom. Zdarza się, że 

przed wystawą sam myję podłogę w galerii, by była naprawdę czysta. Wydaje 

mi się, że jeżeli coś zrobię sam, to wyjdzie to najlepiej. 

Chyba zaprzeczasz sam sobie. 

Jeśli sam sobie zaprzeczam, wychodzi to najlepiej, ale to tylko pozornie 

sprzeczne. W  sytuacjach, w  których zaczynam z  kimś współpracować, two-

rzę z nim team, wiem, że mogę na nim polegać i cieszę się z tego. Ale ciężko 

mi pracować w zespołach na stopie czysto za-

wodowej, bez tego poczucia wspólnoty. Kiedy 

pracuję nad filmem, dosłownie wszystko robię 

sam: scenariusz, zdjęcia, montaż, plan...

Praca Boga nie ma, przez sam tytuł i zaistniałą 

wokół niej atmosferę, jest zaczepna: jej odbior-

ca wychodzi z galerii zaniepokojony, pozbawio-

ny poczucia bezpieczeństwa. 

To przez dźwięk przypisany do pracy. To taki 

rodzaj szumu, który można usłyszeć przed du-

żymi koncertami, kiedy przygotowany sprzęt 

czeka przy pustej widowni i  scenie na wyplu-

cie potężnej mocy. W dużym systemie nie da 

się uniknąć błędów. Na wzmacniaczach, w kablach gromadzi się prąd, który 

specyficznie syczy, informując, że system potencjalnie ma bardzo dużo prądu. 

Wszystko jest gotowe, żeby w  momencie wypuszczenia dźwięku przewróci-

ło widownię, a my słyszymy pewną gotowość, sumę niedoskonałości. Chodzi 

o obcowanie z czymś wielkim, dziwnym, które w dodatku złowrogo syczy i nie 

wiesz, co się stanie. Tytuł nie nawiązuje do sfery stricte religijnej, nie powinien 

być czytany dosłownie. 

To skąd się wziął? Jak można inaczej niż religijnie rozpatrywać ten tytuł?

Idea Słońca jako boga jest dla mnie bardziej zrozumiała niż historia „syna 

człowieczego”. Obcowanie z  czymś dużym, nieznajomym i  groźnym jest sy-

tuacją parareligijną. Ta rzeźba odnosi się bardziej do duchowości niż religii. 

Jest coś pociągającego i przerażającego zarazem w tym prądzie, który za chwilę 

może mnie przewrócić podmuchem dźwięku. Ja generalnie czuję się niepew-

nie i mało bezpiecznie.

—
PENERSTWO JEST 

WYPADKOWĄ KULTURY 
MIEJSKIEJ I MIEJSKIEGO 

CHAMSTWA. TO 
WYPIELĘGNOWANY SYF

—

Konrad Smoleński: Guard, 2009
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Inna praca, Śmierć – napis o tej samej treści ustawiony na trasie pociągu Jan Kie-

pura, który został podpalony – dotyka płaszczyzny destrukcji, która jest stale 

obecna w twojej twórczości. Zachowujesz się jak dziecko, które czerpie radość 

ze zniszczenia wcześniej wybudowanej wieży. Dlaczego?! 

Właśnie po to się je buduje, nie? W  społeczeństwie jest obecny przymus 

grzeczności i poprawności, który powoduje w ludziach wzrost ciśnienia: w im 

bardziej opresyjnym środowisku czy państwie żyjesz, tym więcej gromadzi się 

w tobie energii, która musi znaleźć ujście. Destrukcja jest dla mnie radością 

upuszczania energii, która jest ważniejszą kategorią niż sam fakt zniszczenia. 

Przecież wybuch czy ogień są zajebiste! Wszystkich to, negatywnie lub pozy-

tywnie, podnieca. Energia może być trochę niebezpieczna, czasem nawet bar-

dzo, mnie jednak nie interesuje niebezpieczeństwo, tylko samo piękno energii.

Wyobraziłem sobie, że jadę tym pociągiem i widzę palący się napis „śmierć”. Nie 

byłoby to najweselsze doświadczenie mojego życia. 

Trasę Warszawa–Poznań pokonywałem w tamtym momencie co najmniej dwa 

razy w tygodniu. W końcu stało się to nudne: jedzie się trzy godziny, patrzysz 

w przestrzeń, którą znasz na pamięć, i jedyne, co przykuwa wzrok, to biegnące 

sarny. Śmierć jest na peryferiach naszego widzenia. Nie czuwa się już tydzień 

przy zwłokach. Nie pokazuje się starych osób. W świecie sztuki widzimy to 

samo, czyli nacisk na świeżość, młodość i nowość. Nie jest ważne, czy coś jest 

dobre. Konkursy są dla młodych. Nie patrzy się na starych artystów z  taką 

atencją. 

Miałem nadzieję, że Śmierć będzie się odbywała w umysłach ludzi. Pociągi na 

tej trasie jadą bardzo szybko, więc moja praca była widoczna przez, powiedz-

my, dwie sekundy. Przez następne dwie godziny jedziesz w strasznej nudzie 

i się zastanawiasz. 

Pokazujesz sztukę w galerii, przychodzą ludzie, którzy mają ją na wyciągnięcie 

ręki i dlatego nie są nią zainteresowani, bo może poczekać. Najgorsze są wer-

nisaże. Wtedy nie jesteś w stanie się czemuś uważnie przyjrzeć. Robiąc Śmierć, 

miałem nadzieję, że przez zastrzyk prawdziwa sztuka odbędzie się poza obiek-

tem, w głowach widzów.

Oszukujemy siebie, twierdząc, że widzimy prawdziwie świat. A przecież kot 

widzi go inaczej, i to też jest prawdziwy obraz świata. Wydaje mi się, że warto 

być uważnym obserwatorem i nie dać się zwieść przyzwyczajeniu. Lubię na-

mawiać odbiorców sztuki, aby spojrzeli na moje prace z  innej perspektywy 

i sam jestem jej ciekaw, tak jak ciekaw jestem obrazu Śmierć z pozycji maszy-

nisty pociągu.

KONRAD SMOLEŃSKI 

(ur. 1977) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego sztukę charakteryzuje mocne uderze-

nie, osiągane często za pomocą eksperymentów audiowizualnych. Członek grupy artystycznej Pener-

stwo, zespołów Mama, Kristen, KOT, Sixa, BNNT, animator sceny pink punk.

Konrad Smoleński: Energy Hunters, 2011
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

PUSTKA JAKO 
MOTOR DZIAŁANIA

O potencjale tego, co niewi-
doczne, związkach wiedzy ze 

sztuką oraz eksperymentalnym 
sposobie odkrywania nieujaw-
nionych historii architektury 

z Susanne Burner rozmawia 
Paulina Jeziorek

Susane Burner: bez tytułu 2, wideo, DV, 2:50 min, 2003, instalacja w Hotel Kleiner Riesen, Koblenz
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Gdybyś miała opisać siebie w sensie zawodowym, to co byś powiedziała?

Powiedziałabym, że jestem artystką. Skupiam się na tym, jak przestrzeń emo-

cjonalna jest reprezentowana w  obrazie fotograficznym, jak jesteśmy przez 

obrazy fotograficzne manipulowani i  jak projektujemy na nie samych siebie. 

Interesuje mnie perspektywa widza, jak i perspektywa osoby fotografującej – 

czyli jakich narzędzi potrzeba do wywołania konkretnego uczucia, na przykład 

jak można wykorzystywać światło. W efekcie zajmuję się fotografią, wideo, wy-

korzystuję też inne formy komunikacji, jak publikacje.

Dlaczego właśnie wideo i fotografia stały się przedmiotami twoich badań?

Wszyscy wciąż stykamy się z obrazem fotograficznym i tylko pozornie wydaje 

się, że jest czymś, co dobrze znamy. Fotografia i wideo wydają mi się bardziej 

interesujące niż np. rysunek, w którym zawsze chodzi o historię i który przy 

okazji jest bardziej narracyjny. W moich pracach często sugeruję narrację, ale 

jej nie tworzę. Chodzi mi bardziej o wywołanie pewnego uczucia, które może 

być narracyjne, ale to nie jest cel sam w sobie. Nie opowiadam historii, two-

rzę raczej dla niej tło, żeby mogła się zdarzyć 

w czyimś umyśle. 

Przyglądając się twoim wideo i  fotografiom, 

zauważyłam, że pociąga cię to, co niewidzial-

ne. Akcja w  twoich filmach rozgrywa się poza 

kadrem, tło jest ważniejsze od historii. Te zama-

zane niewidoczne części fotografii najbardziej 

przyciągają twoją uwagę.

Tak. To dlatego, że właśnie to, co niewidzial-

ne, jest platformą dla naszych projekcji. Kie-

dy jesteśmy zmuszeni skoncentrować naszą 

uwagę na tym, co niewidziane, zaczynamy się 

zastanawiać, co to jest. To proces zachodzący 

w ludzkim umyśle, który łączy się ze wzmożo-

ną aktywnością. A kiedy tworzysz pewną pust-

kę, ona staje się uniwersalna, ponieważ każdy 

może się do niej jakoś odnieść, jest jednocześ-

nie dostępna dla wielu.

Opowiesz o  jakimś projekcie, który uważasz za szczególnie ważny dla swojej 

kariery?

Tak. To było dawno temu. W  1994 roku, kiedy jeszcze studiowałam, zrobi-

łam serię fotografii zatytułowanych Las. Przedstawiały zwyczajny środkowo-

europejski las. Zastanawiałam się: „To jest las, wszystko wydaje się podobne, 

drzewa, powierzchnia... Czemu więc wybieram pewien fragment, a nie inny?”. 

Zdałam sobie wtedy sprawę, że chodzi o mnie. To ja projektuję siebie na to, co 

widzę. W tamtym momencie lepiej zrozumiałam siebie jako artystkę. Skupi-

łam się na pracy wokół obrazu, fotografii – zastanawiając się, co ona nam suge-

ruje, a co projektujemy. Patrzę na to, co wspólne w języku fotograficznym, jak 

i na to, czego tam nie ma. Najstraszniejsze horrory to takie, które krążą wokół 

tego, co mogłoby się wydarzyć. A nie horrory konfrontujące mnie z odległym 

od rzeczywistości potworem, z którym wcale nie czuję powiązania. Te „mniej 

odległe” filmy potrafią wstrząsnąć twoją rzeczywistością, pozbawić funda-

mentów i podstaw – sugerując, że to, co widzisz, być może nie jest prawdą. 

To zmusza do pomyślenia rzeczywistości od nowa. Więc to, co mnie pociąga 

w fotografii, można nazwać manipulacją na głębokim poziomie.

A jakie uczucia wzbudza w tobie ta pustka, której poświęcasz projekty?

Nie mogę mówić za innych. Pozwalam sobie jedynie na zabawę sugestiami. 

Mnie samą interesuje to, że pustka sprawia, jakby nie można było już iść dalej, 

ponieważ czegoś brakuje, jest jakaś dziura. I  wydaje się, że nie można tego 

kontynuować, ale jednocześnie to zmusza cię do budowy jakiegoś pomostu. 

Żąda od ciebie kreatywności.

Obecnie jesteś rezydentem w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Nad czym 

tam pracujesz?

Przyjechałam w  październiku na trzymiesięczną rezydencję. Postanowiłam 

zrobić portret wideo modernistycznej willi jako idealnego czasowego rodzin-

—
INTERESUJE MNIE 

PERSPEKTYWA WIDZA, 
JAK I PERSPEKTYWA 

OSOBY FOTOGRAFUJĄCEJ 
– CZYLI JAKICH 

NARZĘDZI POTRZEBA 
DO WYWOŁANIA 

KONKRETNEGO UCZUCIA
—

Susane Burner: Dissolve, wideo, DV, 17 min, loop, 2002, kadr z wideo
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nego unitu. Zdecydowałam się użyć „ustawienia systemowego” (ang. systemic 

constellation) jako metody, która jest wykorzystywana do rozwiązywania kon-

fliktów na poziomie współpracy w terapii i coachingu w firmach oraz w dzie-

dzinach zarządzania. Ta metoda jest również wykorzystywana w filmie, za jej 

pomocą można sprawdzić, czy scenariusz działa na poziomie emocjonalnej 

logiki; jest też stosowana w  terapii rodzinnej. Byłaby to więc alternatywna 

i  eksperymentalna metoda opowiedzenia historii opartej nie na tekście, ale 

doświadczeniu fizycznym ludzi biorących udział w ustawieniu.

Czy to ta sama metoda, która w terapii jest nazywana metodą Berta Hellingera?

Hellinger był jednym z  jej głosicieli. W  Polsce wszyscy mówią o  Hellinge-

rze, kiedy wspominam o  „ustawieniu systemowym” (niem. systemische Au-

fstellung). Przed Hellingerem, który rozwinął to podejście w  latach 80., inni 

terapeuci, jak terapeutka rodzinna Virginia Satir, pracowali nad trójwymia-

rowym portretem rodziny. Podejście Hellingera stało się bardzo kontrower-

syjne. Działa ono na zasadzie ponownego odegrania pewnych ról. Grupa osób 

spotyka się, jedna z osób przedstawia konflikt, jest z nimi również terapeuta, 

który prowadzi i koordynuje spotkanie. Jedna 

osoba z grupy odgrywa osobę, której dotyczy 

konflikt. Reszta osób reprezentuje wszystkich 

tych, którzy są w  rzeczywistości częścią tego 

konfliktu. Tworzą więc ustawienie, opierając 

się zarówno na wsparciu osoby prowadzącej, 

jak i własnych odczuciach związanych z kon-

kretnymi rolami.

Sama również wzięłaś udział w takiej sesji?

Tak, tutaj w Warszawie, to była otwarta sesja. 

Byłam zaskoczona sposobem, w  jaki ludzie 

opisywali własne uczucia – zastanawiałam się, 

jak to możliwe, że są tak pewni tego, co czują, 

reprezentując dane osoby, których nigdy nie spotkali, i nie posiadając żadnej 

szerszej perspektywy danego konfliktu. Kiedy sama wzięłam udział w  takiej 

sesji, byłam również zaskoczona własnymi odczuciami. Pomyślałam, że by-

łoby ciekawie znaleźć konkretny dom i spróbować odkryć jego historię oraz 

„życie”, korzystając z tej metody. To sposób na animację budynku. Na począ-

tek potrzebne byłyby ogólne informacje. Postanowiłam w końcu, że będzie to 

modernistyczna willa, bo ma dłuższą historię, mieszkali w  niej różni ludzi, 

poza tym stwarza idealne warunki do życia danej rodziny. W pewien sposób 

chciałabym spojrzeć na budynek jak na osobę, sportretować jego doświad-

czenia i prześledzić, w jaki sposób idealne warunki z jego początków zostały 

przystosowane do praktycznych potrzeb wynikających z  życia. Ciekawe jest 

obserwowanie, jak niektóre z domów zostały podzielone na mniejsze miesz-

kania, ponieważ potrzebna była przestrzeń do życia. Ta sama terapeutka, którą 

poznałam, uczestnicząc w sesji, będzie pracowała podczas projektu związane-

go z willą.

Jakie są podstawowe cele tego eksperymentu?

Pomysł jest po części związany z projektem, nad którym pracuję razem z Ni-

colettą Lambertucci – teoretykiem sztuki i wykładowcą w Goldsmith Colle-

ge w Londynie. Zastanawiałyśmy się nad tym, w  jaki sposób sztuka zazębia 

się z  wiedzą – czy wiedza jest integralna ze sztuką, a  jeśli tak, to w  sposób 

dydaktyczny czy niedydaktyczny? Można stworzyć dokument i poprzez nie-

go nauczać ludzi. Jednak to wyzwanie dla wiedzy, żeby poprzez dzieło sztuki 

objawiła się w sposób organiczny. Tak więc ten projekt mógłby być ekspery-

mentalnym sposobem zdobywania wiedzy na dany temat i  transmitowania 

jej. Mógłby to być fizyczny sposób doświadczania budynku. Duża część mojej 

pracy jest również związana z atmosferą. W czasie podróży lubię zwiedzać bu-

dynki i poznawać ich atmosferę, doświadczać ich, również poprzez spotkania 

z ludźmi. Lubię doświadczać architektury. 

Znalazłaś już odpowiednią willę?

Nie. Przez chwilę myślałam nawet nad blokiem mieszkalnym – ale tam poja-

wiłoby się dużo historii, zbyt wiele, by można je opowiedzieć. Szukam willi, 

która oryginalnie została zaprojektowana dla jednej rodziny. Interesują mnie 

—
PATRZĘ NA TO, CO 

WSPÓLNE W JĘZYKU 
FOTOGRAFICZNYM, JAK 
I NA TO, CZEGO TAM NIE 

MA
—

Susane Burner: bez tytułu, wideo, DV, 5:30 min, 2003, instalacja w Hotel Kleiner Riesen, Koblenz
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też takie przypadki, gdy rodzina, dla której zaprojektowano dany dom, była 

w ścisłym kontakcie z architektem, współpracowała z nim. To jedno z kryte-

rium. Kolejnym jest sytuacja, gdy dana willa jest interesująca z powodów czy-

sto projektowych. Helena i Szymon Sykurs są przykładami architektów, którzy 

mnie interesują. Swego czasu byli bardzo aktywni na scenie kultury, publiko-

wali magazyn „Praesens”. Oczywiście Bohdan Lachert jest kolejnym przykła-

dem, tak samo jak Barbara i Stanisław Brukalscy. Następnym kryterium jest 

wnętrze willi. Doświadczenie tego wszystkiego nie jest proste. Potrzeba czasu, 

żeby poznać ludzi i móc ich odwiedzić. Oczywiście ważne jest także, w  jaki 

sposób będzie można filmować. Chciałabym sfilmować dom od wewnątrz, na 

zewnątrz, jak również i samo ustawienie. Nie wiem jeszcze, czy ludzi biorący 

udział w ustawieniu znajdą się na wideo. Może pojawią się jedynie ich głosy.

Więc podstawowym zamierzeniem całego pro-

jektu jest odsłonięcie historii nieujawnionych?

Ustawienie jest metodą dostępu do historii, ale 

na bardzo subiektywnym poziomie. Ogromna 

część historii pozostaje zapomniana. Chodzi 

o  odsłonięcie tego, co nieznane. Moje wideo 

zasugeruje jakąś interpretację tego, co niu-

jawnione, ponieważ w  wielu przypadkach nie 

ma dowodów na tak zwaną „prawdę”, a koniec 

końców moje działania są eksperymentami. 

Nie interesują mnie czyjeś intymne przeżycia 

– jestem zainteresowana samym budynkiem, 

jego związkami z ludźmi i jego potencjalną rolą 

w kulturalnym życiu na przestrzeni historii.

Kiedy chcesz sfinalizować ten projekt?

Przed końcem listopada powinniśmy znaleźć 

odpowiedni dom. Chciałabym także filmo-

wać, kiedy już spadnie śnieg. Ale praca odbywa 

się jednocześnie na wielu poziomach – trwa-

ją rozmowy z  operatorem na temat sposobu 

filmowania, mimo że nie znaleźliśmy jeszcze 

obiektu. W  ten sposób kolejne etapy będą mogły przebiegać szybciej. Mam 

nadzieję skończyć projekt przed końcem roku. Liczę również, że uda się wydać 

publikację na ten temat.

Wiem, że masz już plany na przyszłość, będziesz pracować przy kolejnym projek-

cie we Francji. Ale przyszłość w tym momencie wydaje się tak niepewna. W jaki 

sposób ją postrzegasz czy przeczuwasz? Jakie zmiany na lepsze lub gorsze może 

twoim zdaniem przynieść?

Ameryka nie jest już ekonomicznym mocarstwem numer jeden na świecie. 

Jednak sztuka w  tym momencie jest postrzegana z perspektywy zachodnio-

europejskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości inne kraje będą mogły uczest-

niczyć w dyskusji o sztuce, może to będzie dyskusja na bardziej wyrównanym 

—
NIE INTERESUJĄ MNIE 

CZYJEŚ INTYMNE 
PRZEŻYCIA – JESTEM 

ZAINTERESOWANA 
SAMYM BUDYNKIEM, JEGO 

ZWIĄZKAMI Z LUDŹMI 
I JEGO POTENCJALNĄ 

ROLĄ W KULTURALNYM 
ŻYCIU NA PRZESTRZENI 

HISTORII
—

poziomie… A w kwestii tego, jakie obowiązki mają przed sobą teraz artyści, co 

powinni robić – nie mam innej odpowiedzi niż to, co się tyczy wszystkich: ro-

bić wszystko, co w ich mocy, by w polityczną i ekonomiczną dyskusję włączyć 

również tych ludzi, którzy do tej pory pozostawali pominięci. 

SUSANNE BURNER

artystka urodzona w Niemczech, mieszka i pracuje w Berlinie. Autorka licznych prac fotograficznych, wi-

deo, jak i publikacji. Interesuje ją język obrazu. Skupia się na tym, co niedopowiedziane lub niewidoczne. 

Interesują ją formy manipulacji poprzez obraz, działające na głębokim podświadomym poziomie. Zrea-

lizowala m.in. takie prace jak: Leaves (2009), Embodied Truth (2008), 50.000.000 Can’t Be Wrong (2006), Dis-

solve (2002) i wiele innych, które były prezentowane w Europie i poza jej granicami. Obecnie przebywa 

na rezydencji w CSW Zamek Ujazdowski, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony architekturze 

z wykorzystaniem metody „ustawienia systemowego”, stosowanej w terapii przez Berta Hellingera.

http://artnews.org/susannebuerner

http://csw.art.pl/index.php?action=air&s2=wydarzenia&s3=492&lang=

http://susannebürner.de/ 

Susane Burner: Dissolve, wideo, DV, 17 min, loop, 2002, kadr z wideo
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ANKIETA

ARTYŚCI 
A 

PROJEKTOWANIE 
SPOŁECZEŃSTWA

Kuratorki wystawy Oczy szu-
kają głowy do zamieszkania 

prezentowanej w Muzeum Sztu-
ki w Łodzi zadały trzy pytania 

kilkorgu artystom w niej uczest-
niczącym: Jak postrzegasz 

relacje sztuki z awangardowymi 
postulatami włączenia artystów 
w organizację i projektowanie 
społeczeństwa? Gdzie widzisz 

możliwość podjęcia dialogu lub  
negocjacji w sztuce z nauką? 

Jak postrzegasz funkcje swoich 
prac mających charakter uto-
pijnych modeli i prototypów? 
Odpowiedzieli: Tatiana Cze-

kalska, Leszek Golec, Łukasz 
Skąpski i Monika Zawadzki

Monika Zawadzki: Prawa dla ludzi i zwierząt (mural, 2006) 
oraz Katarzyna Kobro: Kompozycja przestrzenna 4 (1929), fot. P. Tomczyk
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W  ramach projektu Oczy szukają głowy do zamieszkania artyści i  kuratorki 

wspólnie zastanawiali się – za pomocą sztuki współczesnej – nad aktualnością 

awangardowych postulatów włączenia artystów w  projektowanie społeczeń-

stwa. W  twórczości Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca, Łukasza Skąpskiego 

i  Moniki Zawadzkiej pojawiają się prototypy urządzeń, które nie są prze-

znaczone do masowej produkcji. Są zwolnionymi z  wymogów utylitaryzmu 

potencjałami, pracują na wyobrażeniach. Przy ich pomocy można pomyśleć 

o  nowej kompozycji wspólnego świata, o  podważeniu dominacji człowieka 

nad innymi podmiotami, przedmiotami, przyrodą, wykroczeniu poza ograni-

czenia ciała lub o nieortodoksyjnym zastosowaniu technologii. 

ŁUKASZ SKĄPSKI
1. Jak postrzegasz dzisiaj relacje sztuki z awangardowymi postulatami włą-

czenia artystów w organizację i projektowanie społeczeństwa? 

Od czasu dadaistycznej rewolucji w  sztuce piękno przestało funkcjonować 

jako kategoria oceny sztuki. Wg mnie nastąpiła „etyzacja estetyki”, inaczej uj-

mując, miejsce piękna zajęło dobro. Duża część artystów pojmuje sztukę jako 

działanie raczej etyczne niż estetyczne, jako walkę o wartości, które uważają 

za słuszne. 

Konstruktywistyczna utopia organizacji i projektowania społeczeństwa została 

zweryfikowana aż nazbyt szybko przez polityczną rzeczywistość tamtego czasu. 

Podobnie jak artyści zadekretowali przeprojektowanie społeczeństwa, tak arty-

stom dekretem odebrano władzę nad społeczeństwem i od tamtej pory żaden 

z polityków nie chce im tej władzy zwrócić. Ale roli artysty i sztuki nie należy 

rozpatrywać w kategoriach dyktatu. Rozdział państwa i sztuki dobrze służy obu. 

W dobie poawangardowej sztuka skutecznie odgrywa rolę etycznego probie-

rza procesów społecznych. Ponieważ sztuka ustala mody czy trendy w kręgach 

młodych elit miejskich, jej wpływu – jakkolwiek niebezpośredniego – nie 

można lekceważyć. Szczególnie teraz, kiedy społeczność naszego globu stoi 

wobec takich bezprecedensowych wyzwań jak stały i  nieodwracalny kryzys 

energetyczny, przeludnienie Ziemi, postępująca degradacja biośrodowiska 

i wszystkie związane z tymi problemami katastrofalne skutki. 

Artyści, którzy wierzą w etyczny etos sztuki, mają szansę odegrać rolę, jakiej 

od historii jeszcze nie dostali. Sztuka może, a moim zdaniem powinna, wyko-

rzystać swą zdolność do narzucania trendów i  (za pośrednictwem artystów) 

kształtować nowy etos, Nową Etykę Ziemianina. Może to robić – jak do tej 

pory – przez kształtowanie postaw „lifestylowych”, czyli nowego i oszczędnego 

stylu życia, świadomego podejścia do zużycia energii, zanieczyszczenia środo-

wiska, GMO itp. Przez kształtowanie nowej koncepcji postępu, niezwiązanej 

z niemożliwym już dalszym rozwojem gospodarczym opartym na wzroście, 

sztuka stworzyć może podwaliny całkiem innego – i biorąc pod uwagę coraz 

trudniejsze warunki egzystencji na planecie – lepszego funkcjonowania spo-

łeczeństw. 

2. Gdzie widzisz możliwość podjęcia dialogu lub negocjacji w sztuce z na-

uką? Co mogą one przynieść obydwu dziedzinom?

Negocjacja sztuki z nauką to utopia. Należy jednak uściślić, że mowa o na-

ukach przyrodniczych. Sztuka i  przyrodoznawstwo mówią zupełnie innymi 

językami, ich paradygmat różni się do tego stopnia, że wszelkie próby włą-

czenia sztuki w działalność naukową muszą okazać się oszustwem lub naiw-

nością. Sztuka może imitować język nauki (częściej jednak jest to przedrzeź-

nianie niż faktyczne zastosowanie tego języka), może też naturalnie korzystać 

z rezultatów badań czy wynalazków technicznych. Nie może jednak negocjo-

wać. Nie posiada pozycji umożliwiającej podjęcie negocjacji. Tak jak nauka 

jest artystom potrzebna – podobnie zresztą jak każdemu człowiekowi – tak 

szuka nauce (mowa cały czas o przyrodoznawstwie) potrzebna nie jest. Sztuka 

natomiast świetnie sprawdza się jako negocjator pomiędzy nauką i polityką, 

jeśli chodzi o społeczne aspekty wdrażania rezultatów badań naukowych, in-

nymi słowy o propagowanie badań społecznie użytecznych, lub o negocjacje 

z politykami wprowadzania rozwiązań służących społeczeństwu. Z racji swego 

imperatywu etycznego sztuka operuje perspektywą o wiele dłuższą niż czte-

roletnia kadencja, dlatego może świetnie służyć jako kontroler decyzji polity-

ków. Znane są przypadki, kiedy artyści skutecznie realizowali cele naukowców 

próbujących bezskutecznie, na własną rękę chronić przed urbanizacją enklawy 

zagrożonych gatunków czy obszary o wartości przyrodniczo-rekreacyjnej. 

3. Twoje prace mają charakter utopijnych modeli, prototypów. Jak postrze-

gasz ich funkcje?

Łukasz Skąpski: Okulary do oglądania nieba SWE-1 (1999) oraz Valdis Celms: Kinetyczny obiekt 
świetlny – balon (1978), fot. P. Tomczyk
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Instrumenty z serii udogodnień duchowych mają być substytutem bezpośred-

niego kontaktu człowieka z naturą, z duchowością. Mają pomóc człowiekowi 

nawiązać tę więź, która została zerwana w zurbanizowanych społeczeństwach 

wysoko rozwiniętych krajów. Potencjalny użytkownik może nabyć urządzenie 

i korzystać z niego zgodnie z  instrukcją obsługi, co ma ułatwić, lub w ogóle 

umożliwić, doznania estetyczne. Udogodnienia zastąpić mają użytkownikowi 

np. całożyciowy wysiłek związany z  realizacją oświecenia, właściwie niespo-

tykanego celu życia w naszym społeczeństwie – i w natychmiastowy sposób 

zapewnić jego osiągnięcie. Mają zapewnić kontemplację natury bez towarzy-

szących jej niedogodności. 

Nie jest zbyt trudno rozpoznać gryzącą ironię, za pomocą której instrumenty 

te sprowadzają nasz stosunek do pewnych wartości do absurdu, pokazując tym 

samym, jak rzadko jeszcze skłonni jesteśmy traktować te wartości serio. Utrata 

kontaktu z naturą może mieć daleko idące konsekwencje. 

Utopijność tych instrumentów dotyczy niemożliwej substytuzacji naszych po-

trzeb psychicznych, które, podobnie jak np. poczucie własnej wartości czy mi-

łość, nie mogą być realizowane w oderwaniu od naszego otoczenia, np. przez 

maszyny. Chociaż może warto spróbować... Może skonstruuję np. Maszynę pa-

dająca w objęcia czy Głaskającą maszynę do zapewnienia komfortu psychicznego. 

TATIANA CZEKALSKA + LESZEK GOLEC
1. Jak postrzegasz dzisiaj relacje sztuki z awangardowymi postulatami włą-

czenia artystów w organizację i projektowanie społeczeństwa?

Podziwiamy charytatywną działalność Bono, promowanie wegetarianizmu 

przez Moby’ego, Brigitte Bardot i jej działalność na rzecz praw zwierząt...

2. Gdzie widzisz możliwość podjęcia dialogu lub negocjacji w sztuce z na-

uką? Co mogą one przynieść obydwu dziedzinom?

Odpowiem na przykładzie projektu z 2002 roku, AVATAR Bio/Logical, ręka-

wicy – powszechnie dostępnej, do przenoszenia w bezpieczne miejsce drob-

nych, czujących ruchomych istot. Po użyciu miałaby ulegać biodegradacji, 

rzucona w trawę stanowiłaby nawóz lub byłaby przysmakiem dla ślimaków.

Powstała animacja 3D pokazująca działanie AVATARA…

…po jakimś czasie wpadło mi w ręce pismo naukowe opisujące i ilustrują-

ce wykonane z  substancji ulegającej biodegradacji jednorazowe opakowa-

nie-zgrzewkę do transportu kurzych jaj. W jajku jest życie – więc dla mnie 

opakowanie z supertworzywa, jeśli dobrze pamiętam firmy Bayer, jest „celą 

śmierci”...

3. Wasze prace mają charakter utopijnych modeli, prototypów. Jak postrze-

gasz ich funkcje?

...one działają… na podświadomość.

MONIKA ZAWADZKI
1. Jak postrzegasz dzisiaj relacje sztuki z awangardowymi postulatami włą-

czenia artystów w organizację i projektowanie społeczeństwa?

Wierzę w  awangardę i  popieram postulat włączenia artystów w  organizację 

życia codziennego i  projektowanie społeczeństw przyszłości. Jednocześnie 

mam świadomość komplikacji, jakie to zaangażowanie w rzeczywistość może 

ze sobą nieść, ale sztuka bez tego ryzyka byłaby jedynie dekoracją, a to mnie 

nie interesuje.

Tatiana Czekalska, Leszek Golec: Awatar II Ag, 1999, fot. P. TomczykStano Filko: Przyszły podbój kosmosu widziany oczami naukowców (1968–1969), Julius Koller: 
wybór prac z serii U.F.O. (1970–1990), Gustav Metzger: dokumentacja akcji Mobil (1971), Carsten Nicolai: 
Klaster (2008) oraz Wojciech Fangor: Planety (1956). Na pierwszym planie Łukasz Skąpski: Narzędzie 
do oświecenia NDO-1 (1995), fot. P. Tomczyk.
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 2. Gdzie widzisz możliwość podjęcia dialogu lub negocjacji w sztuce z na-

uką? Co mogą one przynieść obydwu dziedzinom?

Tak, widzę możliwość, ale nie do końca wiem, co z tego dialogu mogłoby wy-

niknąć dla każdej z dziedzin. Szanuję próby podejmowane np. przez Artura 

Żmijewskiego, który w filmie Powtórzenie nawiązał dialog z psychologami ta-

kimi jak Philip Zimbardo, ale nie wiem, czy miało to jakikolwiek wpływ na 

psychologię, a tym bardziej na sztukę.

 

3. Twoje prace mają charakter utopijnych modeli, prototypów. Jak postrze-

gasz ich funkcje?

W pytaniu zawarta jest odpowiedź – moje prace to właśnie obiekty, które czę-

sto pełnią funkcje utopijnych modeli i prototypów. Nie chciałabym, żeby moja 

sztuka funkcjonowała w oderwaniu od marzeń.

ŁUKASZ SKĄPSKI 

(ur. 1958 w Katowicach). Artysta, pedagog. W latach 1977–1982 studiował na Wydziale Malarstwa Aka-

demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel istniejącej od 2001 roku Supergrupy Azorro. Tworzy 

instalacje, obiekty, filmy wideo, fotografie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

LESZEK GOLEC 

(ur. 1959 w Świebodzicach). Jest fotografem i kuratorem wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

Zajmuje się także instalacją i rzeźbą. Od 1996 roku działa w duecie artystycznym wraz ze swą żoną Tatia-

ną Czekalską – absolwentką PWSSP w Łodzi, fotograficzką i rzeźbiarką.

TATIANA CZEKALSKA 

(ur. w 1966 w Łodzi). Studiowała w PWSSP w Łodzi (obecnie ASP) na Wydziale Tkaniny w latach 1990–1995. 

Początkowo tworzyła fotografie, potem rzeźby.

MONIKA ZAWADZKI 

(ur.1977 w Grójcu). Artysta wizualny. Realizuje instalacje przestrzenne, rzeźby, wideo oraz teksty. W swo-

jej działalności koncentruje się na postawach społecznych opartych na dominacji i wykluczeniu, tj. rasi-

zmie, feminizmie, wegetarianizmie, homofobii. Mieszka i pracuje w Warszawie.

O WYSTAWIE

Projekt Oczy szukają głowy do zamieszkania wiąże się z historycznym wydarzeniem, jakim była inaugu-

racja Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki 

w Łodzi 15 lutego 1931 roku. Składają się na nią trzy wystawy w odrębnych budynkach, w których Mu-

zeum Sztuki mieściło się w przeszłości lub istnieje dziś: w dawnym Ratuszu przy pl. Wolności (obecnie 

Archiwum Państwowe) oraz ms1 i ms2 – obecne siedziby Muzeum. Założenie łódzkiej kolekcji stanowiło 

fenomen na skalę światową: była ona bowiem zainicjowana przez samych artystów, którym udało się 

pozyskać dzieła w darze od najważniejszych europejskich twórców. Powstał w ten sposób zbiór ponad 

100 prac, stanowiący przegląd awangardowych nurtów i tendencji końca lat 20. XX wieku. W kolekcji 

znalazły się prace twórców tej miary co Hans Arp, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, Fernand 

Léger, Kurt Schwitters czy Max Ernst, zestawione z dziełami Polaków – m.in. Stanisława Ignacego Witkie-

wicza, Leona Chwistka, Katarzyny Kobro, Jerzego Beresia, Grzegorza Kowalskiego, Ewy Partum, Józefa 

Robakowskiego, Moniki Zawadzki, Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Christiana Boltanskiego, 

Edwarda Dwurnika, Leszka Knaflewskiego, Kamila Kuskowskiego.

JOANNA SOKOŁOWSKA 

(1978) – historyczka sztuki, kuratorka w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka wystaw i publikacji poświęco-

nych recepcji przemian pracy w sztuce współczesnej (Robotnicy opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztu-

ki w Łodzi, Arbeiter verlassen die Arbeitsstätte Galerie für Zeitgenössische Kunst, Lipsk). Interesuje się 

relacjami sztuki z ekonomią, polityką i nauką oraz tradycjami awangardowymi w sztuce współczesnej.

 

MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA 

(1981) – historyczka sztuki, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych w Warsza-

wie, kuratorka indywidualnej wystawy Sanji Iveković (2009) i  Sztuka ma zawsze swoje konsekwencje 

(2008–2010) w Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

KATARZYNA SŁOBODA 

(1983) – historyczka sztuki, kuratorka wystawy Niebieski prawie biały. Gra z  kolekcją Fundacji Sztuki 

Polskiej ING (Galeria Leto, Warszawa 2009), współkuratorka projektu Archiwum Otwarte/Sympozjum 

Wrocław 70 (Fundacja Profile, Warszawa 2010) oraz Ekologie Miejskie www.ekologiemiejskie.wordpress.

com (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011–2012 – wspólnie z Aleksandrą Jach). Od sierpnia 2009 roku pracuje 

w Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

ALEKSANDRA JACH 

(1983) – historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka (m.in. Controlled image (RCA, Londyn, 2009; Mamuta, 

Jerozolima, 2010), Body in the Library (Galeria Design – BWA Wrocław, 2010), Konstrukcja w Procesie 1981 

– wspólnota, która nadeszła?, Muzeum Sztuki, Łódź, 2011). Współprowadzi Ekologie miejskie – program 

Muzeum Sztuki promujący idee oddolnego projektowania miasta; poddający refleksji i krytyce antropo-

centryczne oraz podporządkowane ekonomii spojrzenie na kulturę.
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ARCHITEKTURA SPOŁECZNA

UMIARKOWANA 
ZMIANA JEST 

BARDZIEJ 
RADYKALNA 

NIŻ 
RADYKALNA MYŚL 

BEZ ŻADNEJ 
ZMIANY

Ze strategicznego punktu wi-
dzenia park Zuccottiego nie miał 

aż tak ogromnego znaczenia. 
Przyszłość ruchu to działania 
w poszczególnych dzielnicach 
i docieranie do społeczności, 

a nie czekanie, aż społeczności 
dotrą do nas. Ruch powinien 

odpowiadać na bardziej lokalne 
potrzeby. Abstrakcja nie mo-
tywuje ludzi do działania. Aby 

odnieść sukces, musimy uważ-
nie wsłuchać się w to, co ludzie 
uważają za problematyczne – 

z Danielem Londonem, człon-
kiem Komitetu Planowania 

Urbanistycznego przy Occupy 
Wall Street, o organizacji na-
miotowego miasteczka pro-
testujących w nowojorskim 

parku Zuccottiego rozmawia 
Joanna Kusiak
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O przestrzeni okupacji Wall Street w parku Zuccottiego mówiło się: „małe mia-

sto”. Nie każdy wie jednak, że macie swój własny Komitet Planowania Urbani-

stycznego, ciało polityczno-decyzyjne zajmujące się projektowaniem i planowa-

niem przestrzeni okupowanej. Już sam fakt istnienia takiego ciała od samego 

początku ruchu Occupy Wall Street [dalej: OWS – przyp. red.] pokazuje jego spe-

cyfi czne ambicje przestrzenne.

Nie da się oddzielić polityki od polis, obywatela od miasta [gra słów: city – ci-

tizen – przyp. red.]. Życie w mieście niesie ze sobą specyfi czne zobowiązania 

polityczne, których się nie ma, mieszkając na wsi. Jak pisał Arystoteles: „ludzie 

przybywają do miasta, żeby żyć, ale zostają w nim, żeby żyć dobrym życiem”. 

Od zawsze „dobre życie” było konstruktem politycznym.

W  strategiach przestrzennych ruchu OWS widać specyfi czną inspirację myślą 

grecką. W Polityce Arystotelesa pada uwaga o tym, że idealna polis nie powin-

na być większa, niż może sięgnąć okrzyk po-

słańca. Ludzki mikrofon, którego używacie 

podczas zgromadzeń, wydaje się całkiem 

dosłowną materializacją tej koncepcji. Czy 

obóz rozbity w parku Zuccottiego był próbą 

zbudowania tymczasowej idealnej polis – 

nowoczesnej, progresywnej, ale jednak za-

korzenionej w klasycznych ideałach?

Nawet samo słowo „radykalny” etymo-

logicznie oznacza „do korzeni” [późn. 

łac. radicalis – zakorzeniony, z  łac. ra-

dix – korzeń, rzodkiew; źródło – przyp. 

red.]. OWS próbuje przenieść nas z  po-

wrotem do pewnych niezwykle funda-

mentalnych sposobów patrzenia na świat 

i  społeczeństwo. Myśliciele tacy jak Pla-

ton czy Arystoteles, ale także Rousseau 

czy Dewey są dla nas nie mniej ważni niż 

współcześni badacze jak Slavoj Žižek czy David Harvey. Ten ruch chce od-

nowić pewne sposoby myślenia o obywatelstwie i demokracji, całkiem więc 

naturalnie musi się w  nim pojawić odwołanie do greckiego doświadczenia. 

Klasyczni myśliciele mieli specyfi czny zmysł geografi i politycznej, ogromną 

świadomość tego, jak przestrzeń wpływa na polityczną świadomość ludzi.

Kiedy 17 września 2011 roku zajęliście przestrzeń parku, natychmiast okazało 

się, że jeśli ruch ma być skuteczny, trzeba dobrze zorganizować przestrzeń, a na-

wet – na małą skalę – zurbanizować ją.

Na początku działo się to na bardzo podstawowym poziomie. Ludzie potrze-

bowali przestrzeni do mieszkania, przestrzeni na Zgromadzenie Generalne. 

Gdy pojawiły się bardziej złożone potrzeby, stało się jasne, że musimy wy-

tworzyć taką przestrzeń, która pozwoli możliwie najefektywniej je zaspokoić. 

Potrzebowaliśmy kuchni, infrastruktury sanitarnej, biblioteki... Komitet Pla-

nowania Przestrzennego starał się przede wszystkim zobaczyć, jakie są potrze-

by grupy i jaka formacja przestrzenna jest najbardziej odpowiednia. Badacze 

i badaczki z Wydziału Psychologii Środowiskowej City University of New York 

(CUNY) zrobili szybki research, kto i w jaki sposób używa określonych obsza-

rów. Udało nam się również znaleźć mapę placu stworzoną przez jego archi-

tektów. Oczywiście ani architekci, ani deweloperzy nigdy by nam jej nie dali. 

Znalazłem jednak niewielki rendering placu w  dokumentach Google, który 

architekci pozostawili nieopacznie w  sieci, tworząc książkę – album swoje-

go dorobku. Był tam niewielki plan placu, który udało nam się powiększyć 

w Photoshopie i nanieść nań różnymi kolorami informacje o sposobach użyt-

kowania przestrzeni i o tym, jak chcielibyśmy je przekształcić.

To brzmi jak partyzantka urbanistyczna: zajmujecie przestrzeń, potajemnie wy-

kradacie jej mapę i tworzycie przestrzenną strategię okupacji… Jak wykorzysty-

waliście elementy, które już były częścią placu?

Przestrzeń placu ma dwa wyraźne punkty orientacyjne: pomnik w  północ-

no-zachodnim rogu (i  kilka drzew dookoła niego) oraz czerwoną rzeźbę 

w  południowo-wschodnim rogu. Było też sporo mebli miejskich: betonowe 

stoliki i  stołki, donice z kwiatami i dwa półokrągłe rzędy schodów – rodzaj 

naturalnego amfi teatru. Staraliśmy się jak najlepiej to wykorzystać. Stoliki były 

wyznaczone jako miejsce spotkań grup roboczych, a amfi teatr wykorzystali-

śmy do generalnych zgromadzeń – to znowu ukłon w stronę ideałów greckich. 

Podzieliliśmy przestrzeń na strefy – mieszkalną zachodnią i administracyjną 

wschodnią – oraz zaplanowaliśmy centralny bulwar. To chyba przypomina po-

dejście Roberta Mosesa... (śmiech)

Podział na strefy i szerokie bulwary to istotna część paradygmatu modernistów. 

Jednak używając takich określeń, musimy pamiętać, że przejście z jednego koń-

—
KLASYCZNI MYŚLICIELE 

MIELI SPECYFICZNY ZMYSŁ 
GEOGRAFII POLITYCZNEJ, 
OGROMNĄ ŚWIADOMOŚĆ 
TEGO, JAK PRZESTRZEŃ 

WPŁYWA NA POLITYCZNĄ 
ŚWIADOMOŚĆ LUDZI 

—

Occupy Wall Street, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, wikimedia commons
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ca parku na drugi zajmuje mniej więcej minutę, a to, co można nazwać bulwarem 

Roberta Mosesa, jest w rzeczywistości tylko ścieżką znacznie mniejszą niż zwy-

kła ulica. Możemy mówić tym samym językiem, jednak jeśli za miarę przyjmiemy 

ludzkie ciało, różnica jest ogromna. Skali nie można traktować ilościowo, ponie-

waż wytwarza ona różnicę jakościową.

Pomimo to nawet w tej skali stworzenie ścieżki wymagało wiele wysiłku. Mu-

sieliśmy negocjować z ludźmi, którzy zajmowali ten teren, następnie oznaczyć 

ją wizualnie pasami kolorowej taśmy. Zaistniała potrzeba wyznaczenia szla-

ków pieszych, aby odwiedzający mogli łatwo zorientować się w terenie i do-

trzeć tam, gdzie chcą. Bardzo istotna była dla nas również zewnętrzna percep-

cja, reakcje mediów i  ludzi spoza ruchu. Musieliśmy udowodnić, że wiemy, 

co robimy, oraz pokazać się jako ludzie odpowiedzialni, wydajni i skuteczni. 

Zarówno ze względu na naszą wewnętrzną motywację, jak i  ze względu na 

relacje ze światem zewnętrznym, potrzebowaliśmy planu, który byłby owocem 

demokratycznych ustaleń, a jednocześnie dawał się wprowadzić w życie.

Wiem z moich własnych doświadczeń ze zgromadzeń OWS, że jeśli decyzja na-

prawdę ma zostać podjęta wspólnie, wymaga to długich negocjacji. Czy były ja-

kieś konfl ikty, podziały?

W pewnym momencie zaistniał podział między zachodnią a wschodnią częś-

cią parku. Wschodnia część (ta od strony Broadwayu) przeznaczona została 

w  większości na funkcje administracyjne: zgromadzenie ogólne, bibliotekę, 

punkt informacyjny, grupę roboczą zajmującą się mediami i  wizerunkiem. 

Zachodnia część głównie odgrywała rolę mieszkalną. Zamieszkujący ją lu-

dzie przeważnie nie zajmowali się kwestami administracyjnymi. W ciągu dnia 

w części administracyjnej wiele się działo, jednak ludzie stamtąd nie zostawali 

na noc, więc w nocy było tam względnie pusto.

Czyli kolejne powtórzenie schematu modernistycznego miasta i jego podziałów 

funkcjonalnych.

Taki podział też bywa wyzwaniem. Parę tygodni zajęła centralizacja admi-

nistracji w naszym mieście. Musieliśmy przepchnąć ten pomysł przez Zgro-

madzenie Generalne, przez chwilę nad nim dyskutowano. I  dyskutowano... 

I jeszcze dyskutowano... W końcu w wyniku dużych przetasowań udało nam 

się umieścić funkcje administracyjne tam, gdzie uznaliśmy to za właściwe. Jed-

nak w nocy namioty z części mieszkalnej przesuwano, zajmując coraz więcej 

obszaru administracyjnego. Wystąpiło duże zagęszczenie, przez co straciliśmy 

wiele okazji, by zapewnić odpowiednią ilość miejsca tym funkcjom, które tego 

najbardziej wymagały – jak na przykład instalacjom sanitarnym. To nam się 

nie udało.

Jak to się stało?

Na początku policzyliśmy, ile osób zostaje na noc, a następnie oszacowaliśmy, 

jak wiele namiotów jest potrzebnych i  rozplanowaliśmy ich rozmieszczenie. 

Jednak inna grupa robocza – Komfort – przejęła inicjatywę i zamówiła namio-

ty przed nami. Naszym zdaniem o wiele za dużo. Właśnie dlatego park w koń-

cu cały wypełnił się namiotami. Przez to 

zagęszczenie wiele straciliśmy. Namioty 

rozstawiano na ścieżce i  szlakach pie-

szych, więc trudno było się w  tej prze-

strzeni poruszać – tak wyglądała sytuacja 

mniej więcej na tydzień przed ostateczną 

eksmisją.

Była to szczególna sytuacja zamkniętego 

przestrzennie, ale otwartego społecznie 

miasta. Nie istniała możliwość rozszerze-

nia strefy okupacyjnej, a potrzeby rosły… 

Myślę, że potrzeby ludzkie napędza ta 

sama siła, która każe korzeniom roślin 

przebijać betonowe mury, a zamarzającej 

wodzie rozsadzić szklaną butelkę. Urba-

nista może starać się to zablokować, ale 

ciśnienie będzie wzrastać. Być może jedy-

ną słuszną strategią jest przekierowanie tych sił, a nie blokowanie ich… W każ-

dym razie wydaje się, że w  małej skali miasteczko OWS w  parku Zuccottiego 

cierpiało z  powodu tych samych bolączek, co typowe duże miasta. Poza przy-

padkami zachowań agresywnych, problemów genderowych i  tych związanych 

z bezpieczeństwem uczestników występował także typowy dla miast problem 

nadmiernego hałasu.

Odgłosy bębnów dobiegające z kółka bębniarzy wypełniały cały park, więc nie 

można było normalnie porozmawiać czy załatwić spraw. Występowały jednak 

także przestrzenne próby zrównoważenia hałasu i zagęszczenia – zaprojekto-

waliśmy przestrzenie spirytualne i dużą bibliotekę. Wiesz, może założenie było 

nazbyt idealistyczne, ale myślałem, że rozsądnie byłoby wprowadzić górny li-

—
NAPRAWDĘ RADYKALNY JEST 

PROCES, W RAMACH KTÓREGO 
SPOŁECZNOŚĆ ZASTANAWIA 

SIĘ NAD TYM, JAKIE SIŁY 
WPŁYWAJĄ NA JEJ LOS I JAK 

MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ ICH 
NEGATYWNYM SKUTKOM

—

Occupy Wall Street, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, wikimedia commons
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mit liczby ludzi przebywających w  parku Zuccottiego. Rola tego parku była 

dwojaka: miał dawać ludziom schronienie i stać się głównym centrum dowo-

dzenia. Nie mógł pełnić tylko jednej z tych funkcji na szkodę drugiej. Urba-

niści muszą odpowiadać na zmiany, ale także mieć świadomość swoich celów. 

W miarę trwania okupacji zacząłem myśleć, że zamieszkiwanie parku nie jest 

najważniejszym aspektem procesu, a powodzenie i ranga ruchu nie zależą od 

tego, czy tam zostaniemy, czy nie. 

Czy jednak nie był to smutny widok dla urbanisty – widzieć, jak jego miasto jest 

brutalnie burzone?

Wyrządzono wiele szkód. Policja ułożyła nasze rzeczy w stos, wrzucała je na 

ciężarówki. Zrobiono zdjęcia, które były zamieszczone na stronie interneto-

wej, więc teoretycznie istniała możliwość odbioru swoich rzeczy. Zniszczono 

jednak wiele książek z biblioteki, a namioty porozrywano na strzępy i nadawa-

ły się już tylko do wyrzucenia. Jednak, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ze 

strategicznego punktu widzenia park Zuccottiego nie miał aż tak ogromnego 

znaczenia. Przyszłość ruchu to działania w poszczególnych dzielnicach i do-

cieranie do społeczności, a nie czekanie, aż społeczności dotrą do nas. Ruch 

powinien odpowiadać na bardziej lokalne potrzeby. Abstrakcja nie motywuje 

ludzi do działania. Aby odnieść sukces, musimy uważnie wsłuchać się w to, co 

ludzie uważają za problematyczne. 

Działasz teraz w swojej lokalnej grupie Occupy Sunset Park.

Wszyscy tu mieszkamy, więc okupacja nie jest konieczna. Spotykamy się 

w podziemiach miejscowego kościoła – jego pastor jest doświadczonym akty-

wistą od dawna walczącym o sprawiedliwość społeczną. Docieramy do ludzi 

za pośrednictwem plakatów i ulotek rozdawanych na stacjach metra i w tu-

tejszych spożywczakach. Nasza agenda pozostaje związana z  przestrzenią – 

jednym z najpoważniejszych lokalnych problemów jest gentryfi kacja. Obecnie 

prowadzimy badania, zbieramy informacje, na przykład dowiadujemy się, któ-

re banki inwestują w tym rejonie...

Jakieś konkretne żądania?

Myślę, że sam proces OWS jest znacznie istotniejszy niż żądania. One są na 

swój sposób bardzo tradycyjne – wpisują się w tradycję ruchu lewicowego. Na-

prawdę radykalny jest proces, w ramach którego społeczność zastanawia się 

nad tym, jakie siły wpływają na jej los i jak można przeciwdziałać ich skutkom. 

Z tego procesu nie wynikają żadne zasadnicze żądania, jednak gdy ludzie raz 

zdecydują o czymś w sposób naprawdę demokratyczny, bardzo trudno ode-

brać im tę ideę siłą.

Nie boisz się, że to idzie zbyt wolno? Być może najbardziej rewolucyjną cnotą 

jest teraz zaangażowana cierpliwość, która sprawia, że proces posuwa się na-

przód?

To trafne określenie. Istnieje radykalna myśl i  radykalne działanie. Są one 

w  pewien sposób powiązane, jednak to wynik ostatecznie określa jakość 

pierwotnej idei. Radykalna myśl bez działania jest w gruncie rzeczy szalenie 

konserwatywna, ponieważ nie prowadzi do żadnych przemian. Umiarkowana 

zmiana jest bardziej radykalna niż radykalna myśl bez żadnej zmiany.

Tłumaczenie: Łukasz Mojsak

Rozmowa jest częścią wystawy Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, prezentowanej w Bibliote-

ce Narodowej w Warszawie do 31.12.2011 | www.architekturaXXI.info

DANIEL LONDON

historyk, doktorant na City University of New York (CUNY). Zajmuje się historią przestrzeni publicznych 

na początku XX wieku w obszarze północnoatlantyckim. Członek Komitetu Planowania Przestrzennego 

podczas okupacji parku Zuccottiego, aktywny w sąsiedzkiej grupie Occupy Sunset Park.

JOANNA KUSIAK

socjolożka i  miejska aktywistka, członkini redakcji „Kultury Liberalnej”. Aktywna podczas protestów 

Occupy Wall Street. Wizytująca badaczka w CUNY, stypendystka Fulbrighta. Mieszka na Brooklynie.

Occupy Wall Street, fot. David Shankbone / blog.shankbone.org, wikimedia commons
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PRAKTYKI KURATORSKIE

ZAPOMNIANA 
TRADYCJA 

NOWOCZESNOŚCI

Wystawa miała opowiedzieć 
o historii dzielnicy i być drob-
nym kamyczkiem do zbudo-
wania tożsamości Tarnowa. 

Okazała się jednym z najwięk-
szych przedsięwzięć wysta-

wienniczych, z jakimi mieliśmy 
ostatnio do czynienia. Z Dawi-

dem Radziszewskim, kurato-
rem projektu Tarnów – 1000 
lat nowoczesności, rozmawia 

Arek Gruszczyński
Paulina Ołowska wraz ze studentami i absolwentami California College of the Arts w San Francisco: 
Fredericko Alvarado, Matt Endler, Melissa  Dickenson, William Emmert, Bean Gilsdorf, Kevin Krueger, 
Blaz Pirnat, Festiwal w Azotach, mozaika, farba olejna, odpady plastikowe, ołówek, drut, kreda szkol-
na, 2011 – fragment, fot. Mateusz Sadowski, dzięki uprzejmości BWA Tarnów
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Projekt Tarnów – 1000 lat nowoczesności miał kilka odsłon: szalenie interesującą 

książkę, wystawę w BWA w Tarnowie, wejście artystów w przestrzeń Mościc, na 

początek przyszłego roku planowana jest wystawa w Warszawie. Jakie były po-

wody zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia?

Tarnów to miasto, które trochę znałem i przebywałem w jego okolicy na waka-

cjach. 25 kilometrów od Tarnowa mieszkają moi dziadkowie. Pomyślałem, że 

to dobre miejsce na zrobienie wystawy wakacyjnej.

Wakacyjnej? Każdy chciałby mieć takie wakacje – projekt został rozłożony na 

kilkanaście miesięcy. Miałem nadzieję, że powiesz coś bardziej górnolotnego, 

coś o znaczeniu Tarnowa, tego, czym Tarnów był/jest dla historii Polski albo dla 

procesów architektonicznych.

W historii Polski nie był nigdy szczególnie ważnym miejscem. W Tarnowie 

urodził się generał Józef Bem i przeżył tam trzy pierwsze lata swojego dzielnego 

życia. Tarnów jako pierwsze polskie miasto odzyskał niepodległość po I woj-

nie światowej. To tu Niemcy dokonali sabotażu w sierpniu 1939, w przededniu 

II wojny światowej. Z Tarnowa odbył się też pierwszy transport więźniów do 

obozu koncentracyjnego Auschwitz. Był więc pierwszy w  tych ważnych czy 

tragicznych momentach. Te wątki nie pojawiają się jednak na wystawie.

To, co w Tarnowie wydaje mi się dość oryginalne w skali całego kraju, to Moś-

cice – przedwojenna dzielnica przemysłowa Tarnowa. W  gruncie rzeczy na 

terenie Polski mamy niewiele tego typu realizacji, a  jeszcze mniej, które by 

Mościcom dorównywały.

Mościce stały się już widoczne dzięki Wilhelmowi Sasnalowi, który stworzył 

serię obrazów nimi inspirowanych. Zwłaszcza interesujące wydaje się to, że 

budowa Mościc wpisywała się w  wielki projekt budowy Polski po odzyskaniu 

niepodległości?

Mościce powstały jeszcze przed Centralnym Okręgiem Przemysłowym, ale 

ich projekt wpisywał się w  tę samą filozofię. Głównym celem budowy Pań-

stwowej Fabryki Związków Azotowych pod Tarnowem było ożywienie gospo-

darcze regionu i przeciwdziałanie bezrobociu oraz produkcja strategicznych 

z punktu widzenia gospodarki nawozów azotowych oraz innych pożytecznych 

chemikaliów. Przed powstaniem Zakładów Azotowych azot był sprowadzany 

w formie saletry z Chile, gdzie wydobywano go w kopalniach. Eksport surow-

ca był drogi. Ignacy Mościcki, prezydent kraju i wybitny chemik, opracował 

metodę skraplania powietrza i pozyskiwania tą drogą azotu. Myślę, że fakt, iż 

przywódca kraju wynalazł sposób rozwiązania istotnego, bardzo specjalistycz-

nego problemu, działał na wyobraźnie współczesnych. Fabryka była wówczas 

bardzo nowoczesna, została wybudowana w błyskawicznym tempie. To była 

gigantyczna inwestycja. Gdy wjeżdża się na teren zakładów, widać skalę pro-

jektu. W 1927 roku rozpoczyna się budowa fabryki; kończy niespełna trzy lata 

później. W  styczniu 1930 roku nastąpiło jej oficjalne otwarcie, poświęcenie 

przez biskupa, bo to były czasy, gdy święcenie przez przedstawiciela kościoła 

katolickiego było czymś naturalnym.

Czy już wtedy budowano całe zaplecze dla pracowników fabryki?

Chodziło przede wszystkim o to, aby zapewnić godne warunki życia inżynie-

rom. Robotnicy mieszkali w barakach, które, przynajmniej na podstawie za-

chowanych zdjęć i planów, nie były takie złe. Myślę, że były o wiele lepsze niż 

dzisiejsze kontenery socjalne stawiane przez miasto Poznań. Część mieszkalna 

dzielnicy powstawała równolegle z rozwojem fabryki, ale większość pracowni-

ków zawsze stanowiły osoby, które dojeżdżały z okolicznych miejscowości czy 

samego Tarnowa.

A pod względem architektonicznym? Jaki był pomysł na to miasto?

Mościce dzielą się na dwie strefy. Pierwsza, zamknięta – fabryka, druga to 

osiedle mieszkaniowe. Obie części przecina ulica Kwiatkowskiego. Jeśli chodzi 

o dzielnicę mieszkaniową, to jej architektura nie jest szczególnie rewolucyj-

na. Najbardziej interesująca wydaje się hierarchia przeniesiona z  fabryki na 

tereny mieszkalne. W  zależności od pozycji w  zakładach otrzymywało się 

dom, którego styl (a nie tylko wielkość) tę po-

zycję odzwierciedlał. Dyrektor miał więc dom 

najbardziej tradycyjny w  swej architekturze. 

Pomniejsi dyrektorzy zamieszkiwali domy 

bardziej nowoczesne w bryle, ale jednocześnie 

zachowawcze. Natomiast inżynierowie mieli 

domy bardzo nowoczesne. Były jeszcze bloki 

dla inżynierów. Robotnicy natomiast zajmo-

wali niższą pozycję, dlatego mieszkali w bara-

kach. Należy jednak zauważyć, że średnia pen-

sja proletariatu w  zakładach azotowych była 

o 50 procent wyższa niż średnia krajowa.

Po wojnie ta perspektywa uległa radykalnej 

zmianie. Co się wtedy stało z Mościcami?

Zachowawczy wymiar przedwojennego mo-

dernizmu w  Mościcach, bo niby to moder-

nizm, a jednak dom polski, sprawił, że powo-

jenne realizacje gładko wpisały się w krajobraz 

miasta – nie nazwałbym więc tego radykalną 

zmianą. Architektura lat 50. jest dość po-

dobna stylistycznie do domów mieszkalnych 

z  przedwojennych budynków w  tej dzielnicy. 

W  PRL-u  powstała infrastruktura kulturalna 

i sportowa – wybudowano basen, tor żużlowy, 

hotel, boiska, dom kultury czy lodowisko.

Te stare osiedla z lat 50. czy 60. są lepiej zaprojektowane niż nowe, w innych 

częściach miasta. W  czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było bardzo 

niewiele miłych rzeczy, ale ci architekci, którzy projektowali osiedla, starali się 

to zrobić dobrze. Wydaje mi się, że byli rzetelni i mieli też o tyle łatwiej, że ist-

niał punkt odniesienia w koncepcjach wielkich architektów i urbanistów mo-

dernistycznych. Dziś decyduje cena działki i chodzi tylko o to, żeby poupychać 

—
NAJBARDZIEJ 

INTERESUJĄCA WYDAJE 
SIĘ HIERARCHIA 

PRZENIESIONA Z FABRYKI 
NA TERENY MIESZKALNE. 

W ZALEŻNOŚCI OD 
POZYCJI W ZAKŁADACH 

OTRZYMYWAŁO 
SIĘ DOM, KTÓREGO 
STYL (A NIE TYLKO 

WIELKOŚĆ) TĘ POZYCJĘ 
ODZWIERCIEDLAŁ

—
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Wilhelm Sasnal, 28.03.1983, rzeźba, kręgi betonowe, smoła, 2010, fot. Mateusz Sadowski, 
dzięki uprzejmości BWA Tarnów
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na metrze kwadratowym tyle metrów mieszkania, ile się da. Na tyle dużo, żeby 

ktokolwiek jeszcze chciał mieszkać w takim ścisku. Kiedy budowano powojen-

ne Mościce czy inne dzielnice w naszym kraju, nie było problemu ceny działki 

i rentowności dewelopera.

Ale czy nie jest tak, że centralne planowanie „zdusiło” modernizm i funkcjona-

lizm?

Dzisiaj nie planuje się centralnie i zobacz, jaka architektura jest kiepska. Ar-

chitekci, zwłaszcza ci starsi, stracili punkt odniesienia w erze postmodernizmu 

lat 90. Z drugiej strony, coraz wyraźniej widać tendencję neomodernistyczną, 

która, tak się składa, jest najbardziej na rękę deweloperom. 

Kończąc ten wątek historyczny – co się stało z Mościcami po zmianach ustrojo-

wych?

No właśnie nic. Nie mamy tam żadnego większego budynku, który powstał po 

1989 roku. Drzewa są jeszcze wyższe, zieleń jeszcze bardziej zielona, z zakła-

dów już tak bardzo nie śmierdzi i nikt się nie boi, że wylecą w powietrze, gdyż 

obecnie jest to wzorowo prowadzona firma. Ta suma przedwojennych i powo-

jennych decyzji dotyczących Mościc sprawia, 

że miasto wydaje się idealnym miejscem do 

mieszkania, zwłaszcza odkąd sąsiedztwo fa-

bryki nie jest już tak uciążliwe.

Tarnów. 1000 lat nowoczesności był projektem 

zanurzonym w  historię Mościc. Skonfrontowa-

nie tego dziedzictwa z artystami i zewnętrznym 

kuratorem musiało być ciekawym doświadcze-

niem dla tamtejszych mieszkańców. Interesuje 

mnie, czy ten projekt nie był inwazją, niezrozu-

mianą akcją dla mieszkańców. Jak oni do tego 

podeszli?

Nie chciałem, aby wystawa była kolonialną inwazją. Nie do końca wiem, czy to 

się udało. Myślę, że trochę się udało, a trochę nie. Z jednej strony żadna praca 

nie została zniszczona, a część prac, np. rzeźby Marcina Zarzeki, przyjęta z en-

tuzjazmem. Z drugiej jednak strony podejrzewam, że nie da się zrobić takiej 

wystawy, która by jednocześnie zadowoliła mieszkańców oraz merytorycznie 

usatysfakcjonowała kuratora czy środowisko sztuki. Ale staraliśmy się. Zresztą 

trudno mi to ocenić, to pytanie do dyrekcji BWA w Tarnowie, która żyje w tym 

mieście. Duża część prac pozostanie w Tarnowie na stałe, mam nadzieję, że 

gładko wpiszą się w pejzaż miasta.

Jaki był twój cel? Co ta wystawa miała dać mieszkańcom? Krytycy są zadowoleni, 

mieszkańcy mniej – w czym tkwi problem? Tylko w tym, że czegoś takiego nie da 

się zrobić? A sławny Dotleniacz Joanny Rajkowskiej, którego powrotu domagają 

się mieszkańcy placu Grzybowskiego w Warszawie?

To nie jest tak, że mieszkańcy są niezadowoleni. Są raczej obojętni, choć oczy-

wiście część osób to interesuje, na wernisażu był tłum jak na koncercie Feela. 

—
NIE CHCIAŁEM, ABY 

WYSTAWA BYŁA 
KOLONIALNĄ INWAZJĄ. 

NIE DO KOŃCA WIEM, CZY 
TO SIĘ UDAŁO

—

Widok wystawy Życie codzienne w Mościcach w latach 1927–1939 (wystawa historyczna projektu 
Tarnów. 1000 lat nowoczesności), fot. Mateusz Sadowski, dzięki uprzejmości BWA Tarnów
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Łukasz Jastrubczak, Śpiący Kowboj, beton, 2011, fot. Mateusz Sadowski, dzięki uprzejmości BWA Tarnów
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Wystawa miała opowiedzieć o historii dzielnicy i być drobnym kamyczkiem 

do zbudowania tożsamości tego miasta. Innej niż ta, którą się dotychczas 

w Tarnowie budowało. Tarnów to takie prowincjonalne wyobrażenie na temat 

Krakowa: zaczarowany koń, jakaś secesja, chochoły, Planty, tylko że tarnow-

skie. Takie miałem odczucie, kiedy pierwszy raz tam przyjechałem. Do tego 

dochodzi tęsknota za nieobecnymi elitami. Panuje tam przekonanie, że kiedyś 

były elity i one nagle zniknęły. Ja w tych prawników i lekarzy, którzy chodzili 

na wernisaże wystaw, akurat nie wierzę.

Pomyślałem więc, że na tej przedwojennej, nieco zapomnianej tradycji, na 

„nowoczesności” można zbudować nową narrację dla tego miasta. A  co do 

Dotleniacza, to był projekt, który kokietował mieszkańców. Zresztą kurator 

nie może stawiać sobie tych samych celów co artysta. Artyści mają moc zmie-

niania świata, nawet jeśli jest to moc iluzoryczna, kuratorzy powinni za tym 

podążać i ogrzewać się w cieple tej mocy.

Czy aby na pewno Tarnów potrzebuje nowego 

określenia tożsamości?

Myślę, że tak. Odciśnięty jest na nim stygmat 

prowincji po reformie, która zmniejszyła liczbę 

województw. W wyniku czego Tarnów stał się 

miastem powiatowym. Doceniam wszystkie 

pozytywne skutki tej reformy, zmniejszenie 

administracji, większe możliwości większych 

województw, ale skutki psychologiczno-spo-

łeczne są często dramatyczne. Być może jest to 

kwestia symboliczna, ale to jednak degradacja, 

gdy z  miasta wojewódzkiego miasto staje się 

powiatowe. Urodziłem się w mieście, które jest 

stolicą województwa lubuskiego, czyli w Zielo-

nej Górze, trudno byłoby mi przyjąć do wiado-

mości, że jest tylko stolicą powiatu.

Czy to nie jest zbyt romantyczne, że sztuka 

zmieni ten stan świadomości?

Sztuka nie może niczego zmienić. Sztuka 

w szerszym aspekcie jest kompletnie nieważna. Idź do kościoła w niedzielę. 

Nawet gdzieś na wsi albo w  naj odleglejszym punkcie miasta. Zobaczysz, że 

na mszy, nawet takiej wieczornej albo wcześnie rano, jest więcej ludzi niż na 

otwarciu w Zachęcie czy MSN. Podejrzewam, że na Mszy Artura Żmijewskie-

go w  Teatrze Dramatycznym w  Warszawie była dobra frekwencja, myślę że 

porównywalna z niedzielną sumą w jego parafii. Różnica jest taka, że na Mszę 

Żmijewskiego nikt nie będzie chodził co niedzielę. W normalnych warunkach 

sztuka nie wpływa na rzeczywistość w sposób znaczący.

Jeżeli sztuka nie może zmieniać w sposób znaczący świata, to po co ingerować 

w przestrzeń publiczną? Tylko po to, żeby mieć co wpisać w sprawozdanie i cv 

artysty i umocnić pozycję kuratora?

Być może jest tak, że sztukę organizuje się w tym kraju dla 120 osób. Czyli dla 

tych, którzy się tym interesują i zajmują zawodowo. Wystawy, nawet te, które 

realizuję w Galerii Pies, mają często charakter specjalistyczny, branżowy i gdy 

do galerii przyjdzie np. inżynier, który naprawia nam dach, to on nic z tego nie 

rozumie. Z wystawą w Tarnowie musiało być inaczej, gdyż w przeciwieństwie 

do wystaw w Psie sfinansował nas w znaczącej części podatnik za pośredni-

ctwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkow-

skiego i Urzędu Miasta, więc przynajmniej w takiej najogólniejszej warstwie to 

musiało być czytelne. Ja czuję odpowiedzialność za powierzone nam pienią-

dze. To, nad czym bardzo mocno pracowaliśmy z całą cudowną załogą tarnow-

skiego BWA, to precyzja przy realizacji wystawy. To dotyczyło wszystkich, na 

swoich odcinkach, od księgowej do ekipy technicznej. Oczywiście nie wszyst-

ko się udało, ale te niepowodzenia były w granicach błędu, który trzeba założyć 

przy tak dużych projektach. Uznałem, że ta wystawa będzie miała szanse tylko 

wtedy, gdy podejdziemy do tego maksymalnie profesjonalnie. Chodziło o to, 

żeby choć jedna rzecz w tym Tarnowie działała perfekcyjnie – nasza wystawa. 

Częścią działań w  ramach projektu był eksperyment studentów Pauliny Ołow-

skiej, którzy przyjechali do Mościc ze Stanów Zjednoczonych. Na czym polegał 

ich wspólny projekt?

Zaprosiłem Paulinę do wystawy, to jedna z najciekawszych europejskich arty-

stek w swoim pokoleniu. Bardzo się ucieszyłem, gdy się zgodziła. Ona z kolei 

zaprosiła swoich studentów z San Francisco, wspólnie przygotowali mozaikę 

w sterowni bloku K-25. Projekt Pauliny wydawał się utopijny, blok K-25 jest 

ściśle strzeżony i bardzo niebezpieczny. Po długich negocjacjach, które pro-

—
DZISIAJ NIE PLANUJE SIĘ 
CENTRALNIE I ZOBACZ, 

JAKA ARCHITEKTURA JEST 
KIEPSKA. ARCHITEKCI, 
ZWŁASZCZA CI STARSI, 

STRACILI PUNKT 
ODNIESIENIE W ERZE 

POSTMODERNIZMU LAT 
90.
—

fot. Madeusz Sadowski, dzięki uprzejmości BWA Tarnów
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wadziły dyrektorka BWA w Tarnowie, Ewa Łączyńska-Widz, i Ania Bujnow-

ska, ówczesna asystentka Pauliny, dyrekcja zgodziła się na realizacje. To wielka 

mozaika, ma ponad 40 metrów kwadratowych, czyli jest większa niż Bitwa pod 

Grunwaldem.

Praca Pauliny to w pewien sposób projekt społeczny aktywizujący studentów 

z Ameryki, pracowników zakładów i do pewnego stopnia nas, czyli organiza-

torów wystawy. W ten projekt wpisana jest utopia. Pracownicy, którzy mieli 

być jedynymi beneficjentami projektu, nie polubili tej mozaiki. Publiczność 

wystawy nie mogła jej zobaczyć na żywo, funkcjonowała na wystawie jako 

foto graficzna dokumentacja zainstalowana w gablocie Polskiego Towarzystwa 

Wędkarskiego przy ul. Kwiatkowskiego.

Także Wilhelm Sasnal, który pochodzi z  Tarno-

wa, zaangażował się w  wystawę. Jaki był jego 

wkład?

Wilhelm Sasnal wychował się w  Mościcach. 

Jest bardzo z  tego dumny i w bardzo ciekawy 

sposób oprowadza po swojej dzielnicy. Nie jest 

tak, że Wilhelm w jakiś szczególny sposób za-

angażował się w projekt do tego stopnia co na 

przykład Paulina Ołowska. Zrealizowaliśmy 

pomnik według jego projektu. Jego poparcie 

było dla nas oczywiście bardzo ważne i  uła-

twiło nam wiele spraw związanych z miastem, 

któremu bardzo zależy na tym, aby za pomocą 

Wilhelma Sasnala promować Tarnów. Wiesz, 

w  ogóle ciekawe jest, że Sasnal jest lokalnym 

bohaterem, najbardziej znanym spośród ży-

jących tarnowian (no może ex aeqou z byłym 

ministrem Gradem i  tym gościem z  zespołu 

Ziyo), w żadnym innym mieście artysta nie jest 

lokalnym bohaterem. Z drugiej strony, zwłasz-

cza ze strony środowiska plastycznego w Tar-

nowie, była dość jednoznaczna krytyka jego 

pracy. Prawdę mówiąc, ostatnie, co mnie inte-

resowało, to lokalne środowisko plastyczne, ale 

dla Ewy Łączyńskiej-Widz, dyrektora BWA, to 

lokalne środowisko to realny partner, z którym 

trzeba się jakoś liczyć i  negocjować. Ewa jest 

najmłodszym dyrektorem BWA w Polsce, jest 

rok starsza ode mnie, czyli ma 28 lat. To jest naprawdę niesamowicie ważne, 

że udało się jej wygrać konkurs na to stanowisko, to dobrze świadczy o Tarno-

wie. Jestem zachwycony współpracą z Ewą i podejrzewam, że Tarnów to tylko 

etap jej kariery. Ewa ma wszystko to, czego ja nie mam, na przykład potrafi 

negocjować z każdym i ma super cierpliwość – także do mnie, co niezwykle 

rzadko się zdarza.

O Tarnowie nie można mówić bez wspomnienia wątku wizjonerskiego. Kim dla 

tamtego regionu był Jan Głuszak Dagarama, którego prace będzie można oglą-

dać w Instytucie Awangardy w Warszawie?

Jan Głuszak był architektem futurologiem, znany jest przede wszystkim w śro-

dowisku architektów ze swojego pokolenia czy ludzi sztuki, którzy mieszkali 

w Tarnowie. Nie był więc chyba kimś powszechnie znanym. Krąży o nim dużo 

legend i anegdot. To postać tragiczna, nękana chorobą psychiczną, z powodu 

której musiał przerwać studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-

skiej. Głuszak w wieku dwudziestu kilku lat stracił rękę, wsadził ją do pieca, 

później wdało się zakażenia i trzeba było ją amputować. Mówił, że podał rękę 

Bogu.

Mimo tych trudności jego projekty są bardzo klarowne, bywa, że bardzo do-

pracowane, choć częściej mają charakter bardzo ogólnych, ideowych szkiców.

Myślę, że był kimś ważnym dla architektury polskiej, a nie dla samego Tar-

nowa. Głuszak intensywnie tworzył od połowy lat 60. do mniej więcej końca 

lat 70. To, co mamy, to jest jakiś wycinek, nie sposób zrekonstruować pełnego 

obrazu. Całe szczęście jest kilka osób, które badają jego twórczość i pogłębia-

ją naszą wiedzę w  tym zakresie, np. Basia Bułdys z  Tarnowskiego Muzeum 

(prawdziwy, porządny muzealnik) czy Emilia Kiecko, doktorantka na Wy-

dziale Historii Sztuki w Poznaniu, która moim zdaniem jest chyba najlepszą 

specjalistą od Głuszaka. Bardzo chciałbym, aby BWA w Tarnowie wydało mo-

nografię Głuszaka. Jego projekty zakładały budowę ogromnych kompleksów 

mieszkalno-usługowych (czasem o wysokości kilku kilometrów). Projektował 

dla Nowego Jorku, Paryża, Tarnowa, Moskwy. Zajmował się architekturą no-

madyczną, zaprojektował na przykład latający domek jednorodzinny. Głuszak 

był człowiekiem bardzo wrażliwym, w jego projektach widać silny pierwiastek 

humanistyczny. Wierzył, że przyszłość przyniesie rozwiązanie bezdomności 

czy niesprzyjającego klimatu. Dziś już nikt tak jak on nie interesuje się przy-

szłością.

DAWID RADZISZEWSKI

ur. 1984 roku w Zielonej Górze, studiował historię sztuki na UAM. Od 2005 roku prowadzi Galerię Pies 

w Poznaniu. Prowadzi bloga www.blogosztuce.blogspot.com.

Tarnów. 1000 lat nowoczesności. 

Artyści: Rafał Bujnowski, Olaf Brzeski, Jan Głuszak Dagarama, Łukasz Jastrubczak, Rafał Malczewski, 

Paulina Ołowska (wraz ze studentami California College of the Arts w San Francisco: Fredericko Alvara-

do, Matthew Endler, Melissa Dickenson, William Emmert, Bean Gilsdorf, Kevin Krueger, Blaz Pirnat), Ag-

nieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Wilhelm Sasnal, Jan Smaga, Monika Sosnowska, Marcin Zarzeka

Producent wystawy: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

www.tarnow1000.pl

—
PODEJRZEWAM, ŻE 
NA MSZY ARTURA 

ŻMIJEWSKIEGO 
W TEATRZE 

DRAMATYCZNYM 
W WARSZAWIE BYŁA 

DOBRA FREKWENCJA, 
PORÓWNYWALNA 

Z NIEDZIELNĄ SUMĄ 
W JEGO PARAFII. RÓŻNICA 

JEST TAKA, ŻE NA MSZĘ 
ŻMIJEWSKIEGO NIKT 

NIE BĘDZIE CHODZIŁ CO 
NIEDZIELĘ

—
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

WYRAFINOWANE 
RÓWNANIA

Obserwowanie prze-
strzeni publicznej i me-

chanizmów jej nego-
wania, alternatywnego 
użycia przestrzeni, bez 
względu na to w jakim 

mieście i na którym 
kontynencie akurat 

mieszka, są dla niego 
istotną pożywką twórczą. 

Z Danielem Malone, 
mieszkającym w War-
szawie artystą nowo-

zelandzkim, rozmawia 
Romuald Demidenko

Daniel Malone: China Brick, cegła wykorzystana w działaniu performatywnym 
Bricks Break Dialectics, (2003, 2010)
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Pochodzisz z  Nowej Zelandii, pracowałeś w  różnych miejscach. W  Warszawie 

mieszkasz od kilku lat i dajesz jej się inspirować. Realizujesz projekt o nazwie 

Hotel Polonia, którego tytuł nawiązuje do głośnej wystawy Kazimierza Malewi-

cza w Warszawie (1927). W ramach tego projektu powstał obraz, a właściwie re-

plika dywanu, który wisiał na jednym z podwórek na Pradze. Na czym właściwie 

polegało to działanie?

Stojąc w jednej z bram na warszawskiej Pradze, dostrzegłem dywan z rodza-

jem abstrakcyjno-geometrycznego deseniu. Jego forma przypominała mi 

malarstwo suprematystów lub konstruktywistów, takich jak Malewicz. Przez 

płot mogłem zobaczyć tylko połowę dywanu zawieszonego na trzepaku, więc 

resztę musiałem sobie wyobrazić. Zrobiłem zdjęcie tego, co zobaczyłem, a na-

stępnie zdecydowałem się wykonać na tej podstawie obraz na płótnie. Gotowy 

obraz wyjąłem z blejtramu i postanowiłem potraktować go jak dywan. Pew-

nego zimowego popołudnia powiesiłem go na trzepaku i gwałtownie w niego 

uderzałem, tak jak się to robi, trzepiąc dywany. 

Cały projekt zaprezentowałem na wystawie 

w galerii w Nowej Zelandii. Luźne płótno było 

powieszone na ramie w rogu pokoju – w sty-

lu, w jakim Malewicz czasem pokazywał swo-

je malarstwo. Obok zostało zaprezentowane 

wideo z  owego zimowego popołudnia, kiedy 

„trzepałem” obraz. Na podstawie płótna wy-

konałem też niewielką matę podłogową, którą 

położyłem na podłodze w galerii. Może moja 

pozycja cudzoziemca pozwala mi zobaczyć 

rzeczy, które są częścią codzienności, pewnym 

szmerem w tle, w sposób bardziej emfatyczny.

Wzory powstające w naszym bezpośrednim oto-

czeniu zainspirowały cię  także do stworzenia 

pracy prezentowanej na zeszłorocznym bienna-

le w Łodzi. Dywan, który można było tam zoba-

czyć, miał wzór oparty na zdjęciu satelitarnym 

ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy placem Wolności 

a placem Niepodległości, co było chyba dosłow-

nym rozwinięciem tematu przewodniego całej wystawy.

Tamten dywan był wykonany w  tradycyjny sposób i  towarzyszył mu film – 

sekwencja zdjęć dokumentujących wszystkie istniejące trzepaki wzdłuż Piotr-

kowskiej, pomiędzy tymi dwoma placami, na dziedzińcach kamienic. Towa-

rzyszyła mu też ścieżka dźwiękowa zainspirowana muzyką footwerk. Był to 

zapis dźwiękowy trzepania dywanu. Kiedy zaproponowałem tę pracę do pro-

gramu wystawy, usłyszałem: „W porządku, ale nie ma tu już żadnych trzepa-

ków”. Jak się jednak okazało, znalazłem ich na tej trasie aż 80.

Inspirujesz się też lokalną symboliką, czego dowodem jest twoja wystawa Upri-

sing / Downrising w Projekcie Kordegarda. Pokazany tam projekt ewoluował po-

tem w Rzymie. Co zaprezentowałeś w drugiej odsłonie?

Zdecydowałem się przerobić część projektu zaprezentowanego w Warszawie 

i  przenieść go w  nieco zmienionej formie. Realizując pracę, zastosowałem 

technikę zbliżoną do frotażu, lecz przy użyciu gliny na płótnie. Kładłem płótno 

na danej powierzchni, przeważnie na ulicy lub pomniku czy też płycie pomni-

kowej, po czym pocierałem je gliną i spryskiwałem wodą tak, aby glina w nie 

wsiąknęła, odwzorowując powierzchnię znajdującą się pod płótnem. Podoba 

mi się, że tworzenie takiego nietypowego rysunku wymaga bezpośredniego 

kontaktu z miejscem, to praca w czasie rzeczywistym, posiadająca performa-

tywny charakter. Uzyskaną w ten sposób formę położyłem na podłodze, tak 

jak tablice pamiątkowe lub po prostu coś podobnego do struktury ulicy...

...trochę jak ksero.

Tak, zgłębiłem ten pomysł, pracując z ksero przy projekcie Plan of the Apes, 

który zrealizowałem w Sydney w połowie lat 90. Ta praca odnosiła się do tzw. 

„początków sztuki”, form prasztuki, które można odnaleźć np. w grotach w La-

scaux, rozumianych jako wydarzenia, performatywne ślady rzeczywistości.

W  Rzymie zależało mi na stworzeniu rodzaju schronienia dla aluminiowej 

rzeźby warszawskiej Syrenki stworzonej na wystawę w Kordegardzie. Połączy-

łem w tej formie właściwie kilka elementów – kotwicę, syrenkę oraz Madonnę 

na półksiężycu. Kiedy myślałem o historii Warszawy, Polski i Europy w ogóle, 

uwikłanej w  dialektykę zniszczenia i  odbudowy, wciąż wracałem do postaci 

kobiecych, jak np. Matka Boska, Syrenka. Może dlatego, że nigdy nie miesz-

kałem w  takim śródlądowym miejscu, syrenka i  kotwica w  Warszawie były 

dla mnie naprawdę zaskakujące, a wręcz dziwne. Do Rzymu zawiozłem więc 

moją figurę Matki Polki i część glinianych min. Na każdej minie znajdowała 

się powstańcza kotwica jako rodzaj znaku fabrycznego, formą przypomina-

jący chińskie litery, które umieszczałem na cegłach, o których wspominałem 

już wcześniej. W  taki sposób moje gliniane miny zostały naznaczone swoją 

—
KIEDY MYŚLAŁEM 

O HISTORII WARSZAWY, 
POLSKI I EUROPY 

W OGÓLE, UWIKŁANEJ 
W DIALEKTYKĘ 

ZNISZCZENIA 
I ODBUDOWY, WRACAŁEM 

WCIĄŻ DO POSTACI 
KOBIECYCH, JAK NP. 

MATKA BOSKA, SYRENKA
—

Daniel Malone: Hotel Polonia, widok instalacji na wystawie w Sue Crockford Gallery, Auckland, 
Nowa Zelandia (2009–2010)
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Daniel Malone: Osnowa i wątek (Warp & Weft), kadr z wideo, dźwięk oryginalny, fi lm 35 mm (2010)
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potencjalną destrukcją, powrotem do „ziemi”. Chciałem zrobić coś, co móg-

łbym pokazać w Rzymie, umiejscowić w jego historii. Wziąłem duże płótno, 

z którym przeszedłem wzdłuż obu trotuarów nad Tybrem, odwzorowując ukła-

dy pojawiające się na każdym z mostów, przez które przechodziłem. Później to 

płótno stanowiło rodzaj zasłony dla rzeźby, którą odsłoniłem podczas otwar-

cia wystawy. Położyłem tkaninę na podłodze, a na niej postawiłem syrenkę.

To, co wydaje się wspólne dla twoich prac, to kontekst miejsca. Interesujące są 

materiały i techniki, które stosujesz. Skąd bierze się zainteresowanie takimi ma-

teriałami, jak np. wspomniana glina, i w jaki sposób z niej korzystasz? 

Moje zainteresowanie gliną zaczęło się, gdy zetknąłem się z nią jako budulcem. 

Spędziłem sześć miesięcy w Pekinie, w którym wtedy bardzo dużo się dzia-

ło. Mój wyjazd w żaden sposób nie był związany ze sztuką, nie uczestniczy-

łem w żadnych wydarzeniach ani życiu artystycznym. Uczyłem się po prostu 

chińskiego i  chciałem tam zamieszkać. W  drodze do Chin zatrzymałem się 

w Hongkongu, gdzie kupiłem swój pierwszy aparat cyfrowy. To było dla mnie 

naturalne, po prostu spacerowałem i  robiłem 

zdjęcia. Nie myślałem wtedy, że robię to na za-

sadzie projektu artystycznego. Do momentu, 

gdy moja znajoma poprosiła mnie, żebym jej 

pokazał, co robię. Okazało się, że na zdjęciach 

było mnóstwo cegieł, zacząłem się wtedy nad 

tym zastanawiać. Chciałem skoncentrować się 

na tej specyficznej ikonografii i znaleźć odpo-

wiedź na pytanie, dlaczego właśnie ten obiekt 

jest dla mnie tak intrygujący. Robiłem zdjęcia 

budynków przed ich wyburzeniem lub prze-

budową, ich fasada lub ogrodzenie oznaczone 

zostaje wtedy symbolem chai hui. Podobała mi 

się okrągła forma tego znaku, ponieważ jest 

on używany jako zapowiedź czegoś nowego, 

co w  tym miejscu powstanie, a  jednocześnie 

czegoś, co będzie musiało zniknąć. Tego właś-

nie znaku zacząłem używać jako logotypu wydrążonego na cegłach, które sam 

produkowałem. Cegła jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym, z któ-

rego większej ilości można tworzyć duże i bardziej skomplikowane formy. Ma-

terialność gliny i jej relacja z technologią, ogniem tworzą wyrafinowane rów-

nanie: natury z kulturą oraz ziemi z architekturą. To jest dla mnie fascynujące 

i stało się przenośnią mojej pracy. Pierwszy raz wtedy świadomie pracowałem 

w taki sposób, że użyłem jednego tropu i przeszedłem stopniowo przez jego 

wariacje. Zacząłem dostrzegać w tym walor, trochę jak w notacji muzycznej, 

którą możesz powtarzać w różnych wariacjach. 

Wątek muzyczny jest bardzo wyraźny. Po wernisażu wystawy na 80-lecie łódz-

kiego Muzeum Sztuki, Oczy szukają głowy do zamieszkania, odbył się twój 

performance Rytm widzenia: Działanie w trzech częściach, Impreza w trzech ak-

tach. Jaką rolę odgrywa w twoich działaniach dźwięk? 

Muzyka jest dobrym przykładem drugiego podejścia, które stosuję w swojej 

pracy. Jest ono mniej konsekwentne niż praca z jednym tropem, jak w przy-

padku ceramiki. To jest raczej przykład tego, jak patrzę na rzeczy w  ogóle, 

w  szerszym kontekście, czerpiąc również z  popkultury. Ten aspekt jest dla 

mnie ważny, muzyka jest bardzo silnie obecna w naszej kulturze, odnosi się do 

określonych kodów zachowania, systemów wartości. Dobrze ilustruje, jak za-

cząłem korzystać z możliwości pracy w konkretnym miejscu, kontekście. Mu-

zyka to coś, przez co zawsze mogę zrozumieć nowe miejsce lub sytuację. Bar-

dzo wcześnie zacząłem tworzyć kawałki w stylu techno lub odwołujące się do 

kultury dance. Wraz z moim przyjacielem z Hongkongu zrealizowałem film, 

do którego zdjęcia kręcono w rozmaitych przestrzeniach publicznych w Auck-

land i w Azji. Mój przyjaciel stworzył piękną ścieżkę dźwiękową inspirowaną 

techno, która była mocną stroną filmu. Wszystkie kroki, które wykonujesz, 

chodząc i tańcząc, nagle tworzą spójną całość, zaczynają ze sobą współgrać... 

Teraz, z perspektywy czasu, widzę, że wiele elementów mojej twórczości łączy 

się ze sobą w spójny i naturalny sposób.

W twojej pracy często odbija się zainteresowanie architekturą, w której pracu-

jesz. Co twoim zdaniem oznacza tworzenie przestrzeni?

Kiedy pytasz mnie o takie kwestie jak architektura, mogę tylko odpowiedzieć, 

że architektura znaczy dla mnie mnóstwo rzeczy naraz. Przestrzeń publiczna, 

negowanie przestrzeni publicznej, alternatywne użycia przestrzeni, koncep-

cje negujące własność prywatną i granice pomiędzy tymi rzeczami. Jest teraz 

wiele inicjatyw badających te kwestie, ale często to, co wydaje się zapowiedzią 

jakiegoś postępowego działania nad przestrzenią publiczną, w rzeczywistości 

okazuje się wytyczaniem granic w jej obrębie. Dzieje się to często w uzgodnie-

niu z nieudostępnionymi planami dotyczącymi nowych inwestycji i polityki.

Siedzimy w kawiarni w samym centrum Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej. 

Przed nami rozciąga się widok wprost na plac Defilad, który wkrótce ma się stać 

obszarem radykalnych zmian, przebudowy. Zastanawiam się, jak ty postrzegasz 

to miejsce. Sądzisz, że zabudowanie go wieżowcami jest dobrym kierunkiem?

To jest interesujący teren i muszę przyznać, że nie mam chyba nic przeciwko 

drapaczom chmur. Są logicznym sposobem na wykorzystanie takiej lokaliza-

cji. Jednak coś innego przyciągnęło moją uwagę. Jest tu wiele przykładów tego, 

co nazywam landscrapers – budynków, które mają takie same proporcje jak 

wieżowce, ale nie pną się do góry, lecz rozciągają poziomo. Na przykład budy-

nek Narodowego Banku Polskiego na placu Powstańców Warszawy lub wiele 

rządowych budynków z lat 50. Mam nadzieję, że nie znikną z pejzażu miasta, 

bo według mnie te niewysokie i długie horyzontalne budynki stanowią bardzo 

charakterystyczną cechę polskiego modernizmu. Niepokoi mnie, że niszczy 

się obecnie wiele budynków powstałych w epoce komunizmu, socjalistyczno

-modernistyczną architekturę lat 60. i 70. To jest dość przerażające i skrajnie 

infantylne. Myślę, że powinniśmy pozbyć się takiego sposobu myślenia, któ-

ry nazywam „negatywną nostalgią”. Budynki są tylko budynkami, to nie one 

są odpowiedzialne za ideologię, która znalazła w nich swoje miejsce, jak się 

czasem sądzi. Potrzebujemy różnorodności historycznej, dlatego takie ślady 

—
BUDYNKI SĄ TYLKO 

BUDYNKAMI, TO NIE ONE 
SĄ ODPOWIEDZIALNE 
ZA IDEOLOGIĘ, KTÓRA 

ZNALAZŁA W NICH SWOJE 
MIEJSCE, JAK SIĘ CZASEM 

SĄDZI
—
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historii są potrzebne. Chodzi również o fasady budynków, które powinny być 

rozumiane jako własność publiczna. Potrzebujemy złożonego montażu fasad. 

Jeśli usuniemy budynki z pewnego określonego przedziału czasu, stworzymy 

wielką lukę. To jest wymazywanie historii. Budynek Supersamu został roze-

brany w kontrowersyjnej atmosferze, ale PKiN już tak łatwo się nie dał. Dzięki 

wpisaniu go do rejestru stał się niezatartym symbolem Warszawy. Budynki 

modernizmu wymagają konserwacji i troski. 

Dworzec Centralny bardzo zyskał na niedawno przeprowadzonej renowacji. Dużo 

się zmienia w okolicy, niedaleko powstanie też Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

To interesujące, że poruszamy temat placu Defilad. Można tu znaleźć dużo 

przykładów wytyczania granic w przestrzeni publicznej, czego przykładem są 

niedawno wyburzone KDT. Ta architektura miała swoje uzasadnienie w da-

nym czasie, w  istocie symbolizowała ten czas, czyli pierwszą polską dekadę 

po transformacji 1989 r., ale po kolejnych dziesięciu latach można było ocze-

kiwać zmiany. To jest organiczny proces i mia-

sto powinno nadążać za tymi zmianami. Teraz 

wywierany jest nacisk, żeby na tym obszarze 

powstało nowe muzeum. Jednak nie mogę się 

oprzeć i  zastanawiam się, co by się zdarzy-

ło, gdyby MSN przeniosło się wtedy do KDT, 

przynajmniej na czas oczekiwania na nowy 

budynek, raczej niż wikłało się w cały projekt 

budowy, który jest czymś zupełnie innym, od-

górnym procesem. Staje się kolejnym projek-

tem budowlanym, który owocuje powstaniem 

standardowego budynku-wizytówki miasta, 

jakim może pochwalić się każda metropolia.

Myślę, że artyści chcieliby realizować projekty 

w  takim specyficznym i  niecodziennym kon-

tekście – odzyskanej hali KDT. Publiczność na 

pewno by też na to zareagowała, to mógłby być 

sposób na inne przedstawienie jej koncepcji 

muzeum sztuki współczesnej, zamiast kon-

frontowania jej z ważnym budynkiem, powo-

dującym ich wyobcowanie. Pokazałoby to, że rozumiemy, o co chodzi w muze-

um: o program, nie o budynek. To świetnie widać także teraz, w tym, że MSN 

realizuje bogaty program, pomimo ograniczonych zasobów i w tymczasowej 

siedzibie.

Mieszkasz tu już od pewnego czasu, obserwujesz miasto okiem przybysza. Jaka 

twoim zdaniem będzie przyszłość Warszawy?

Jedna z niezwykłych rzeczy, które bardzo pozytywnie oceniam w Warszawie, 

i jest to powód dla którego często opisuję ją moim znajomym jako „nowe–stare 

miasto”, a może „stare–nowe miasto” – to teraźniejszość, w sensie tego, co ma 

nadejść, a może powinniśmy tu użyć znowu określenia „równoważność” (equi-

valence). W Warszawie nie ma czystych podziałów na bogate i ubogie dzielnice, 

nie ma naprawdę dobrych osiedli ani złych. Oczywiście są tu takie miejsca jak 

Saska Kępa, Żoliborz, Stary Mokotów, które może mają kilka takich ulic z luk-

susowymi kamienicami, ale tuż obok stoi blok albo całe osiedle oddzielone od 

reszty pasem zieleni lub bardziej ruchliwą ulicą ze sklepami czy ulicznym han-

dlem. W porównaniu z innymi miastami to jest bardziej przemieszane, nie ma 

gromadzenia się pewnych zjawisk tylko na określonym obszarze. Warszawa 

powstawała jako niezwykły projekt realizowany wieloetapowo, a całkiem nie-

dawno, po wojnie, stała się miejscem heterogenicznego i symultanicznego do-

świadczenia. To posłuży Warszawie bardzo dobrze w przyszłości, jeśli będzie-

my potrafili docenić i utrzymać tę sytuację. Nie mówię tylko o architekturze, 

ale też o takich kwestiach jak służba miejska, transport publiczny, szkoły, tere-

ny zielone, problem odpadów. W większości miast wchodzi się na jakiś obszar 

i ma się wrażenie, że to już zostało zapomniane, zaniedbane, ignorowane. Nie 

można tak łatwo zrobić tego w Warszawie, z wielu powodów byłoby trudne 

zignorowanie nawet małego osiedla bez oddziaływania na miasto jako całość.

DANIEL MALONE 

(ur. 1970, Greymouth, Nowa Zelandia) – ukończył intermedia i historię sztuki w Elam School of Fine Arts 

– University of Auckland. W latach 1992–1997 współtworzył pierwszą galerię typu artist-run space pod 

nazwą TESTSTRIP. Jest twórcą wielu inicjatyw artystyczno-galeryjnych, m.in. Cuckoo (2001) i  Gambia 

Castle (2007). W  2002 roku nagrał swój album hip-hopowy i  tworzył własne wydawnictwo muzyczne 

pod szyldem AoAtearoa Records. Reprezentował Nową Zelandię na São Paulo Biennale oraz Biennale 

of Sydney (2004). Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych na świecie oraz w Polsce, 

m.in. Uprising / Downrising w  Projekcie Kordegarda (2008), Od placu Niepodległości do placu Wolno-

ści – Biennale w Łodzi (2010), Projekty wybrane w BWA Zielona Góra (2011) czy Oczy szukają głowy do 

zamieszkania (2011). Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

—
W WARSZAWIE JEST 

WIELE PRZYKŁADÓW 
TEGO, CO NAZYWAM 

LANDSCRAPERS – 
BUDYNKÓW, KTÓRE MAJĄ 
TAKIE SAME PROPORCJE 
JAK WIEŻOWCE, ALE NIE 
PNĄ SIĘ DO GÓRY, LECZ 

ROZCIĄGAJĄ SIĘ POZIOMO
—
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PRAKTYKI FOTOGRAFICZNE

ZMIESZANA, 
BRUDNOPISOWA

Czy młoda fotografia 
działa na marginesie 

kultury na swoje życze-
nie, czy też upodobanie 

do tematów pobocznych, 
dokumentacji prywat-
ności i hermetycznego 
języka sprawia, że staje 
się nieczytelna poza wą-
ską grupą entuzjastów? 
Z Piotrem Bekasem, 
fotografem i studen-

tem socjologii, rozma-
wia Alek HudzikPiotr Bekas: Plac Wilsona, dzięki uprzejmości autora
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Choć od katastrofy prezydenckiego samolotu w kwietniu 2010 roku minęło już 

ponad półtora roku, wciąż żywo reagujemy na jakąkolwiek próbę wypowiedzi 

o  tym zdarzeniu. Refleksja na ten temat była osią twojej niedawnej wystawy 

w  warszawskiej galerii Czułość. Betulosis, choroba brzozowa, brzozawica, 

ubrzozowienie, tak tłumaczyłbym tytuł twojej wystawy. Zapadliśmy na taką 

chorobę?

Na pewno wiele osób tak sądzi. Dla każdego ten tytuł może oznaczać coś in-

nego, każdy może w niego wpisać swoje własne treści. Z mojej strony to raczej 

bardzo osobisty komentarz niż diagnoza jakiegoś stanu. Ciężko mi forsować 

wnioski, czy społeczeństwo uległo jakiejś chorobie. Tytuł jest raczej zapoży-

czony z atmosfery i retoryki, jaka wytworzyła się wokół tematu, nawiązuje do 

niej, ale nie jest jego oceną.

Wybrałeś subtelny symbol żałoby po tamtej katastrofie, choć kluczowy, bo brzo-

za powraca w spekulacjach na temat przyczyny katastrofy. Innymi były krzyże, 

samoloty. Może zbyt subtelny?

To nie jest praca o  żałobie, o  jakiejś traumie. 

Jest pewien problem z  komunikacją, który ta 

praca wywołuje. Wystawa mało wyjaśnia, jest 

formą notatki, szybkiej, impresjonistycznej, 

brudnopisowej, jest trochę jak sen. Na wejściu 

nie wiadomo nawet za bardzo, o czym jest. Być 

może zabrakło dobrego tekstu kuratorskiego, 

chociaż brak podpowiedzi jest tutaj pewnym 

zamysłem. Konspiracja, teorie spiskowe, zmo-

wa milczenia. Wydaje mi się, że ludzie ogląda-

jąc wystawę, patrzyli na nią często za krótko, 

za szybko, nie wchodząc w  szczegóły. Cóż, 

jesteśmy przyzwyczajeni, że dzisiaj tak ogląda 

się fotografię. Musi działać od razu, inaczej po 

prostu idziemy dalej. Zwłaszcza na wernisa-

żach. Jeśli to nie jest właśnie to, czego ludzie od 

fotografii oczekują, raczej się dystansują, irytu-

ją, ignorują. Myślę, że ta wystawa była jednak 

zbyt szorstka wobec odbiorcy. Ale cóż, jeżeli 

ktoś przychodzi do tej bezczelnej Czułości, to niech lepiej będzie przygotowa-

ny na wolność twórczą i problemy z szufladkowaniem tego, co zobaczy. W tej 

instytucji konformizm jest grzechem!

A z jakim nastawieniem ludzie przychodzą do Czułości?

No przychodzą na harde domówki i przy okazji pogadać o sztuce. Proste.

Twoja fotografia to antyreportaż?

Nie. Nie chciałbym wprowadzać tutaj takiej opozycji. Jednak moją opowieść 

zaczynam w innym miejscu niż tak zwana fotografia reporterska. To bardziej 

osobisty, otwarty formalnie pamiętnikowy komentarz, szkic, coś do rozwinię-

cia, do przemyślenia, do sprawdzenia, do poszukiwania. Reportaż do analizy 
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—
DOBRĄ DROGĄ JEST 

OTWARTOŚĆ NA 
WSZYSTKIE FORMY 

FOTOGRAFII, ZMIESZANE 
I WSTRZĄŚNIĘTE LUB 
DOBIERANE BARDZO 

SWOBODNIE, BAWIENIE 
SIĘ NIMI, DOWOLNE ICH 

WYKORZYSTYWANIE
—

Piotr Bekas: Bez tytułu (grupa), dzięki uprzejmości autora
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sytuacji często się nie sprawdza, bo zwykle mówi o rzeczywistości w czasie te-

raźniejszym. Myślę, że aby w kwestii katastrofy smoleńskiej, jak zresztą w wie-

lu innych, opowiedzieć o dziś, trzeba zacząć od wczoraj, nawet przedwczoraj. 

Poza tym w fotografii zawsze bardziej interesowały mnie kulisy. Jednak nawet 

same kulisy w fotograficznym języku często pojmuje się jako coś, co po pro-

stu nie należy do „oficjalnej” sfery wizualnej, tylko do czegoś przyłapanego na 

gorącym uczynku, czegoś ukrywanego. A chodzi o to, że wiele ważnych kwe-

stii dzieje się na naszych oczach, tylko po prostu ich nie widzimy. No i są też 

kwestie, których po prostu nie widać, których nie da się sfotografować wprost. 

Chciałbym iść o krok dalej. „Obiektywna” i chłodna reporterska relacja z rze-

czywistości dostępnej fotografowi może nie załatwić sprawy.

Piotr Bekas: Betulosis, dzięki uprzejmości autora
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Piotr Bekas: Bez tytułu (grupa), dzięki uprzejmości autora
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Nie nadaje się do komentowania rzeczywistości?

To dosyć skomplikowany problem. Fotografia reportażowa pokazuje ogólnie 

znane kwestie, które należy fotografować. One są często bezdyskusyjne, w pe-

wien sposób niekwestionowalne, stające się przezroczyste z  racji pozornego 

konsensusu, który wokół nich istnieje. Fotografii z tej półki jest chyba najwię-

cej. Jest bezpieczna w użyciu, łatwa w produkcji, nieinwazyjna w stosunku do 

widza. W reportażu rzadko dokładnie roztrząsa się kwestie znaczenia danego 

materiału, jego wewnętrznej dyskusyjności, podmiotowości tych, których się 

fotografuje, tego, czy wnosi on coś więcej niż ogólnie przyjętą wizję. Nie pyta, 

czyja to jest wizja. Nie mówię tutaj o  formalnej oryginalności zdjęć, to jest 

całkiem oddzielna sprawa. Wydaje mi się, że komentarz zaczyna się wtedy, kie-

dy albo pokazujemy coś w taki sposób, który zmienia nasze rozumienie danej 

rzeczywistości, albo próbujemy przedefiniować, inaczej zakreślić granice tego 

problemu. Dobrym przykładem jest David 

Goldblatt. Zamiast tłumów na ulicach w latach 

walki czarnych Amerykanów o  równoupraw-

nienie, fotografował architekturę, kościoły, 

groby, pomniki, coś, co tę sytuację budowało, 

potęgowało dużo wcześniej, a czego nie zauwa-

żali i  czym nie zajmowali się reporterzy foto-

grafujący uliczne zamieszki. To jest bardziej 

archeologia wydarzeń, a  nie koncentracja na 

tym, co jest tu i teraz. Taka droga u nas wciąż 

nie jest zbyt mocno eksplorowana.

No tak, bo obiektyw ma swój ograniczony kąt, 

w którym wszystkiego się nie uchwyci. Zawsze 

będzie ktoś stojący za plecami fotografa. W ta-

kim razie jest jakaś inna, lepsza gałąź fotografii?

Fotografia nie jest monolitem. Są w niej bardzo 

różne światy, które często ciężko ze sobą nawet 

porównywać. Myślę, że dobrą drogą w  tym 

momencie jest otwartość na wszystkie formy 

fotografii, zmieszane i  wstrząśnięte lub do-

bierane bardzo swobodnie, bawienie się nimi, 

bardzo dowolne ich wykorzystywanie. Dzisiaj 

już prawie każde zdjęcie wygląda „jak coś”, jak „jakieś inne zdjęcie”, jak to, 

co już gdzieś widzieliśmy. Ta sytuacja niesie ze sobą bardzo duży, wyzwalają-

cy potencjał, trzeba ją wykorzystać. W końcu możemy brać obrazy bezkarnie 

w nawias.

Wróćmy do reportażu. Lubisz robić zdjęcia tłumów? A może w gronie młodych 

fotografów zainteresowanie wchodzeniem w tłum z obiektywem przygasa?

Ten temat się raczej nie pojawia. Nie mam wielu znajomych, którzy z zami-

łowaniem robiliby fotoreportaże z ulicznych zamieszek 11 listopada. Chociaż 

w świetle tych wydarzeń fotografia nawet w prosty sposób dokumentująca wy-

darzenia rehabilituje się. W pewnym momencie zaczęliśmy odrzucać fotogra-

—
DZISIAJ JUŻ PRAWIE 

KAŻDE ZDJĘCIE WYGLĄDA 
„JAK COŚ”, JAK „JAKIEŚ 

INNE ZDJĘCIE”, JAK 
TO, CO JUŻ GDZIEŚ 

WIDZIELIŚMY. TRZEBA 
TO WYKORZYSTAĆ, 

TA SYTUACJA NIESIE 
ZE SOBĄ BARDZO 

DUŻY, WYZWALAJĄCY 
POTENCJAŁ

—

Piotr Bekas: Betulosis, dzięki uprzejmości autora



154 notes 73 / 12.2011–01.2012 / czytelnia 155notes 73 / 12.2011–01.2012 / czytelnia

Piotr Bekas: Ulica Andersa, dzięki uprzejmości autora
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fię jako okno na świat, bo uznaliśmy, że już wszystko zostało sfotografowane 

i teraz można spokojnie zająć się tylko interpretacją. Okazuje się, że w sporze 

o fakty jest to pomocne medium, które czasami warto mieć w zanadrzu.

Inną sprawą jest to, że fotografia ostatnimi czasy bardzo się różnicuje. Kie-

dyś zajmowałeś się modą albo reportażem, teraz język fotografii bardziej się 

miesza. Mojego znajomego jakiś czas temu zapytano, posługując się właśnie 

takimi kategoriami, co fotografuje. Odpowiedział, że właściwie trudno mu 

odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Sztywne podziały na kategorie przesta-

ły być dla części fotografów kluczem. Pojedynczy obraz staje się coraz bar-

dziej pretekstem, klockiem w grze z widzem. Ktoś może zrobić zdjęcie, które 

wygląda jak reporterskie i użyć go w całkiem innym kontekście, kompletnie 

zmieniając jego znaczenie. W tym wypadku ważne jest, że to zdjęcie wygląda 

jak reporterskie, mniej ważne, czy nim jest. To jest tylko wybór poetyki, która 

dzisiaj staje się coraz bardziej eklektyczna, zarówno pod względem samej este-

tyki zdjęć, jak i ich ekspozycji, zestawiania.

A czym zajmuje się nowa fotografia, co interesuje ciebie i twoich kolegów foto-

grafów?

Jeszcze pewien czas temu bardzo popularna była pierwszoosobowa, intymna, 

pamiętnikowa fotografia. Coś, co zaczął u nas Kuba Dąbrowski. Kojarzy mi się 

to głównie z blogami, na których ludzie starali się stworzyć jakiś obraz swojego 

codziennego życia. Z jednej strony te fotografie często wydają się niechlujne, 

snapshotowe. Z  drugiej strony one pociągają tym językiem, codziennością. 

Tego typu fotografia często związana jest ze stwierdzeniem, że „ja też bym 

zrobił takie fotki”. Szersza publiczność bardzo często nie potrafi zrozumieć, 

na czym polega taka fotografia. Przede wszystkim rzadko rozumie ideę snap-

shotu. Artyści, na przykład Garry Winogrand, którzy niejako „wymyślili” takie 

zdjęcia, korzystali z  języka amatorskiej fotografii. Błąd, który często pojawia 

się w fotkach z wydarzeń rodzinnych, stał się odrębnym językiem fotografii. To 

jest niestety czasem dalej mylnie traktowane 

jako antyfotografia, przeciwieństwo idealnej 

„poważnej” fotografii. Ten rodzaj aktywności 

sprzeciwiał się, o ile to dobre słowo, fotografii 

mainstreamowej, która w  pewien konkretny 

sposób jest dopracowana pod względem for-

my i treści. Oczywiście popkultura po pewnym 

czasie wsysa tego typu wytwory i  już dzisiaj 

możemy zobaczyć zdjęcia w  takiej estetyce 

reklamujące różnego rodzaju produkty. Teraz 

więc fotografia zaczyna już nawet uciekać od 

fizycznego ekwiwalentu. Pokazała to wystawa 

Moniki Kmity, Kobasa Laksy i  Krzyśka Ko-

walskiego, którzy zrezygnowali w  zupełności 

z osobistego robienia zdjęć.

Ciężko jest przejść ten etap, uświadamianie sobie, że to, co wygląda na natural-

ne i prawdziwe w zdjęciu, jest fałszywe. Pamiętam swój pierwszy kontakt z fo-

tografiami Wolfganga Tillmansa. Wtedy to było dla mnie nie do przyjęcia, bo ta 

prawda była po prostu brzydka. 

Tak też jest ze snapshotem. Trzeba wyjść z ogólnie przyjętego paradygmatu, że 

patrzymy na coś prawdziwego.

Doskonała fotografia nie przedstawia rzeczywistości. Przecież „najładniejsze” 

zdjęcia powstają przez ingerencje w tę rzeczywistość. Plany porównywalne z fil-

mowymi, retusze, bez tego może obejść się fotografia, o której mówisz. Myślisz, 

że może się też obejść bez tej „estetyki”? Estetyka ładnej rzeczywistości jest 

jeszcze potrzebna?

Masz zupełną rację. Popatrz na fotografię industrialną. W Winterthur jest mu-

zeum, które zajmuje się bardzo szeroko pojętą fotografią. Pokazują i analizują 

Piotr Bekas: Marcin Brzózka, dzięki uprzejmości autora

—
BŁĄD, KTÓRY CZĘSTO 

POJAWIA SIĘ W FOTKACH 
Z WYDARZEŃ 

RODZINNYCH, STAŁ SIĘ 
ODRĘBNYM JĘZYKIEM 

FOTOGRAFII
—
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tam też fotografie industrialne. Wydawałoby się, że taka fotografia jest na koń-

cu skali tego udawania rzeczywistości, odzwierciedla ją najwierniej. A okazuje 

się, że tak wcale nie jest. Często na potrzeby tego typu fotografii wykorzysty-

wano plany bardziej skomplikowane niż te, które konstruuje się na potrzeby 

fotografii modowej. Taka fotografia wydaje się naturalna, bo jest idealizowana, 

ma być bardziej tym, czym jest nasze przekonanie, jak świat ma wyglądać, niż 

jak wygląda.

Razem z galerią Czułość zrobiliście wystawę, prezentację zinów i wydawnictw 

fotograficznych publikowanych własnym sumptem. O  selfpublishingu rozma-

wiałem z Piotrem Grabowskim (nn6t #68, 2011), który mówił, że dla niego rola zi-

nów to przede wszystkim działania przeciw instytucjom. Po co ziny w fotografii?

Zin to po prostu pewna forma. Czasami artysta, który może sobie pozwolić na 

wydanie albumu, może też wydać zin, bo niesie on inną treść. Zin to nie za-

wsze zastępstwo dla tych, których nie stać na lepszą formę druków. Alec Soth 

wydaje takie rzeczy we własnym wydawnictwie Little Brown Mushroom, choć 

jest bardzo znaną postacią i może sobie pozwolić na drukowanie wszelakich 

wydawnictw. Zin niekoniecznie jest formą sprzeciwu. Dla wielu artystów ziny 

są po prostu formą promocji fotografii. Chodzi o to, że taka fotografia smaku-

je inaczej. To inne przeżycie. Czasami specjalnie idziesz zjeść kebab na ulicy, 

a nie baraninę do restauracji. Są też oczywiście sytuacje, kiedy pewne rzeczy, 

które z czysto formalnych powodów nie przeszłyby w mainstreamowych dru-

kach, mają możliwość zaistnienia w zinie. Tu trochę kulejemy, bo na zachodzie 

ta niezbyt popularna jeszcze u nas forma przechodzi w całkiem poważnych 

wydawnictwach i  występuje po prostu obok bardziej klasycznych pozycji. 

Ale przecież nikt nas tu na siłę nie trzyma, możemy po prostu wydawać na 

zachodzie. Pogobooks wydało Łukasza Wierzbickiego i ten album rozszedł się 

bardzo szybko. Inną kwestią jest popularyzacja tematów niechcianych. Tak jak 

u Karola Radziszewskiego, który w „DIK Fagazine” pokazywał homoseksua-

lizm wyrzucany poza oficjalny nawias. To jest taka najbardziej oczywista po-

budka dla robienia zina.

Ale zin sam w sobie ma małą siłę przebicia. Czy to nie jest tak, że zin potrzebuje 

instytucji, od której ucieka? 

To złożony problem. Wiele zależy od tego, jaką filozofię się przyjmie. Jeżeli 

uważasz, że instytucje same w sobie są złem, są czymś, co żywi się pracą in-

nych, same mając dużo większą władzę niż te jednostki, którym mają służyć, to 

oczywiście możesz od nich uciekać. Ale są lepsze i gorsze instytucje.

Ziny i inne wydawnictwa selfpublishing są tanie, choć niełatwe do nabycia.

Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. W  Internecie jest wiele miejsc, gdzie można 

znaleźć tego typu publikacje. Ale to prawda, że zinom, często hermetycznym, 

o wiele trudniej dotrzeć do ludzi niezainteresowanych. Reprezentują bardzo 

różne rodzaje wrażliwości, różne światy, nisze, które mogą być zrozumiałe 

dla nielicznych. Bez obycia z ich językiem rzeczywiście mogą być przyczyną 

irytacji.

PIOTR BEKAS 

(ur. 1983) – student socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Bekas: Ulica Solskiego, dzięki uprzejmości autora
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HISTORIE SZTUKI

SURREALIZM 
STOSOWANY

Rechowiczowie stosowali 
rodzaj „projektowania zrów-
noważonego”, czyli używali 

rozmaitych odpadów, co było 
zarówno tanie, jak i niezwykle 
efektowne, a następnie łączyli 
je z malarstwem, wymyślając 
w ten sposób zupełnie nową 

technikę – z Klarą Czar-
niewską, autorką książki 

Gaber i Pani Fantazja, 
o Gabrielu i Hannie Recho-
wiczach rozmawia Jakub 

Banasiak
Hanna Rechowicz, projekt dekoracji Centrum Zdrowia Matki Polki, drewno, farba, 76 x 30 cm, 1985
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Skąd się wzięło i co oznacza pojęcie „surrealizm stosowany”?

Ukuł je Jerzy Hryniewiecki, aby opisać architekturę i  aranżację pawilonów 

wystawowych, które powstały na Wystawę Ziem Odzyskanych we Wrocławiu 

w 1948 roku.

Brzmi jak oksymoron.

Bo nim jest, ale można powiedzieć, że cała ta impreza była „oksymoronem”: 

w założeniu propagandówka nowych komunistycznych władz, przygotowana 

z olbrzymim rozmachem i kontrolowana w każdym detalu; jednak z drugiej 

strony okazało się, że wobec braku funduszy zaproszeni artyści i  architek-

ci, którzy odpowiadali za plastyczną 

oprawę wystawy, mieli niemalże peł-

ną wolność wyboru środków wyra-

zu. „Surrealizm stosowany” jest tu 

więc idealnym pojęciem: konstrukcje 

takie jak wieża z  wiader czy fontan-

na z  chłodnic samochodowych, ale 

przede wszystkim pawilony będące 

odważnymi propozycjami architekto-

nicznymi, np. słynny pawilon Węgiel 

braci Stanisława i  Wojciecha Zamecz-

ników, łączyły w  sobie „czysty” ar-

tyzm i  użytkowość/funkcjonalność. 

Według krytyczki sztuki Barbary Ko-

walskiej to we Wrocławiu nastąpiła 

erupcja zamrożonych na czas wojny 

awangardowych kierunków sztuki.

Jak to pojęcie odnosi się do sztuki Ga-

briela i Hanny Rechowiczów?

Rechowiczowie bardzo często praco-

wali w przestrzeni publicznej. To znów 

współczesne pojęcie, które niezbyt pa-

suje do tamtych czasów, ale forma ich 

prac – mozaik i  malowideł ściennych 

– była surrealizująca, z  elementami 

arte povera czy wręcz informelu. Han-

na Rechowicz w  ogóle kwestionowała 

podział na sztukę użytkową i „czystą”. Deklarowała nawet, że wraz z mężem 

i Edwardem Krasińskim, który mieszkał u nich siedem lat, wyśmiewali to po-

jęcie. Dla Rechowiczów każde zlecenie było wartościowe, nie tylko ze wzglę-

dów finansowych, ale i czysto artystycznych. Najważniejsze dla nich było to, 

co z  dzisiejszej perspektywy wydaje się zbyt proste, zbyt jednowymiarowe: 

rozwiązania kolorystyczne, kompozycyjne i  formalne – a  te mogli cyzelo-

wać w każdej pracy. Oni wynieśli to zresztą ze szkoły w Sopocie, która poza 

tym, że była założona i aż do lat 70. zdominowana przez postkapistów, słynęła 

z pracowni malarstwa w architekturze prowadzonej przez Jacka Żuławskiego. 

We wspomnieniach studentów z  tego okresu możemy przeczytać o  „wypeł-

nianiu gołego mięsa ściany malarstwem”, co doskonale pasuje także do Re-

chowiczów. Jednak pamiętajmy, że Rechowiczowie, podobnie jak wielu innych 

absolwentów państwowych uczelni, należeli do Związku Polskich Artystów 

Plastyków, byli tak zwanymi „artystami plastykami”. Dziś pojęcie „plastyk”, jak 

i w ogóle ten specyficzny gatunek twórcy, niemal zupełnie wymarło, zamiast 

„sztuki plastyczne” mówi się o  „sztukach wizualnych”. Wówczas artyści byli 

postrzegani zupełnie inaczej, w  ogóle przecież nie było rynku sztuki, a  oni 

musieli z czegoś żyć. Dlatego np. Wojciech Fangor, Eryk Lipiński, Marian Bo-

gusz czy Stanisław Zamecznik tworzyli sztukę użytkową – ilustracje, plakaty 

czy aranżacje wystaw. Pamiętamy o nich głównie dlatego, że albo byli najlepsi 

w tym, co robili, albo parali się też sztuką czystą. Praca plastyka miała specy-

ficzny charakter, bo zakładała współpracę, dziś powiedzielibyśmy – interdy-

scyplinarną, na przykład z architektami. W PRL-u powszechna była dbałość 

o opracowanie przestrzeni zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków: 

od kawiarni i sklepów po wielkie gmachy użyteczności publicznej. Dziś, o ile 

w ogóle, zajmują się tym raczej dizajnerzy, nie artyści. Nie szukając jednak da-

leko – na pierwszym piętrze tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczes-

nej przy ulicy Pańskiej zachowała się wielka mozaika autorstwa Kazimierza 

Gąsiorowskiego. Zresztą w  zupełnie innym stylu niż mozaiki Rechowiczów, 

bo przecież każdy z  tych artystów miał odrębny, indywidualny styl. Inaczej 

pracowała Maria Leszczyńska, która wykonała mozaikę na dziedzińcu NBP 

od strony ulicy Świętokrzyskiej, inaczej Gąsiorowski, który używał grubych, 

szklanych brył i eksperymentował z tworzywami sztucznymi, a jeszcze inaczej 

Rechowiczowie, którzy stosowali rodzaj „projektowania zrównoważonego”, 

czyli używali rozmaitych odpadów, co było zarówno tanie, jak i  niezwykle 

—
NAUCZYLIŚMY SIĘ, ŻE 

ARCHITEKTURA CZY, SZERZEJ, 
KULTURA MATERIALNA 

PRL-U POWINNA BYĆ 
LEPIEJ CHRONIONA. WCIĄŻ 

JEDNAK INICJATYWA 
LEŻY W ODDOLNYCH, 

SPOŁECZNYCH RUCHACH, 
A NIE W ODPOWIEDNICH 

INSTYTUCJACH, KTÓRE NIE 
TYLKO BY CHRONIŁY, ALE 
I UPUBLICZNIAŁY ZBIORY 

I EDUKOWAŁY, ŻE WARTO DBAĆ 
O „ESTETYKĘ CODZIENNOŚCI”

—

Gabriel Rechowicz, projekt basenu w Saint-Maur-des-Fossés, lata 70. foto © Pawel Giergon,  
sztuka.net. Dzięki uprzejmości Galerii Kolonie
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w oddolnych, społecznych ruchach, a nie w odpowiednich instytucjach, które 

nie tylko by chroniły, ale i upubliczniały zbiory i uświadamiały przeciętnych 

zjadaczy chleba, że warto dbać o „estetykę codzienności”.

Wydaje mi się, że wspomniana mozaika w siedzibie MSN-u jest tu znamiennym 

przykładem: zupełnie pomijana, nie stała się częścią identyfikacji Muzeum, któ-

re przecież silnie eksponuje architekturę swojej tymczasowej siedziby, budując 

w oparciu o tę narrację pewien kapitał symboliczny.

To chyba po prostu ostatni „etap” czy raczej „warstwa” dziedzictwa socmo-

dernizmu. Architekturę już oswoiliśmy, ale dekoracji, które przecież były jej 

immanentnym elementem – już nie. Być może dlatego, że niosą one za sobą 

zbyt „formalistyczne”, a za mało „awangardowe” konotacje. Z drugiej strony 

coraz lepiej poznajemy aranżacje przestrzenne takich twórców jak Stanisław 

Zamecznik, ale ciągle nieznani są artyści, którzy uzupełniali je malarstwem czy 

tkaninami. Tacy jak Rechowiczowie. Oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, 

że często były to realizacje względnie nietrwałe, ale źródła tego problemu są 

o wiele głębsze – łącznie z wewnętrznymi podzia-

łami środowiska historyków sztuki.

Dlaczego to właśnie ten obszar sztuki PRL-u – wy-

stawiennictwo – był rezerwuarem eksperymentu?

Istnieją różne koncepcje tłumaczące ten fenomen, 

ale najprostsze wyjaśnienie jest moim zdaniem 

takie, że „architektura tymczasowa”, czyli oprawa 

targów i wystaw, w dużej mierze była na pokaz, dla 

zagranicznych widzów. W Polsce mało kto ją znał. 

Podobnie działa dziś Instytut Adama Mickiewi-

cza – eksportuje kulturę, a u nas ludzie często nie 

mają pojęcia, że mamy na przykład ciekawe zja-

wiska z zakresu muzyki eksperymentalnej, i to na 

światowym poziomie. Zupełnie inny obieg. I  tak 

samo było z wystawiennictwem – prawdopodobnie byliśmy postrzegani jako 

dużo bardziej awangardowi, niż faktycznie oddawała to rzeczywistość. Dodat-

kowo poszczególne środowiska artystów plastyków były kompletnie samowy-

starczalne: architekci zapraszali zaprzyjaźnionych malarzy, jak na przykład 

Hryniewiecki zaprosił Rechowiczów do wykonania realizacji w  Supersamie, 

a Bohdan Pniewski w Domu Chłopa. A państwo relatywnie dobrze płaciło.

Co utwierdza naszą wizję socmodernizmu jako zimnego, surowego, biało-szare-

go, dostojnego – wywiedzioną zresztą z  równie nieprawdziwej wizji moderni-

zmu międzywojennego.

Być może rzeczywiście postrzegamy socmodernizm jako futurystyczny, super-

nowoczesny twór – recepcja Supersamu w czasie wspomnianej „batalii” o jego 

zachowanie jest idealnym przykładem. Podkreślano to aluminium, stal, auto-

matyczne drzwi, nowatorstwo konstrukcji, która choć świetna, była przecież źle 

wykonana... A  przecież istniał cały nurt „organiczny”, który dopełniał zimną 

architekturę: we wnętrzu Supersamu była gigantyczna bawełniana kotara autor-

—
ARCHITEKTURĘ JUŻ 

OSWOILIŚMY, ALE 
DEKORACJI, KTÓRE 
PRZECIEŻ BYŁY JEJ 

IMMANENTNYM 
ELEMENTEM – JUŻ NIE

—

efektowne, a następnie łączyli je z malarstwem, wymyślając w ten sposób zu-

pełnie nową technikę.

Dlaczego realizacje tego typu są kompletnie nieobecne w  bieżącej dyskusji 

o sztuce?

Myślenie o  estetycznej spuściźnie PRL-u powoli zaczyna się zmieniać. Od-

rabiamy lekcję socmodernizmu. Po przegranych bataliach o  Supersam czy 

pawilon Chemii nauczyliśmy się, że architektura czy, szerzej, kultura ma-

terialna PRL-u  powinna być lepiej chroniona. Wciąż jednak inicjatywa leży 

Mozaika Gabriela i Hanny Rechowiczów w hallu Szkoły Rzemiosł, Warszawa, real. 1969, stan z 2011. 
Fot. Paweł Giergon. Dzięki uprzejmości Galerii Kolonie
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stwa Rechowiczów, poza tym ich wielkie malowidło i ściana Hanny Rechowicz 

dekorowana kamieniami polnymi. Wykluczyliśmy z modernizmu, a w naszym 

przypadku z socmodernizmu, interior design, czyli naszą „plastykę” – wszystkie 

elementy będące uzupełnieniem architektury. Kanoniczne meble ewentualnie 

akceptujemy, ale całą resztę już nie – bo o niej nie wiemy! Tymczasem Rechowi-

czowie twierdzili, że ich sztuka „ożywia” modernizm, czyni z niego coś ludzkiego. 

Życie, które z natury rzeczy jest zmienne, pulsujące, nie pasuje do pomnikowej 

wizji modernistycznej architektury?

Raczej tworzy wobec niej kontrast. A możemy o  tym wszystkim rozmawiać 

oczywiście dzięki postmodernizmowi, który pozwolił spojrzeć na modernizm 

w nowy sposób.

Jaki?

Pozwolił dostrzec jego wady, czyli przede wszystkim właśnie antyhumanizm. 

Dostrzegliśmy, że architekt nie jest demiurgiem, który organizuje nam całe ży-

cie, ale tylko (i aż!) tworzy dla niego ramy. Najlepszy dizajn to taki, którego 

ludzie nie odczuwają albo który odczuwają pozytywnie – najlepszym przykła-

dem jest oznakowanie przestrzeni, komunikacja wizualna: złe znaki drogowe 

to takie, które są z różnych powodów nieczytelne, przez które się gubimy. Czy-

sta kartka prowokuje do tego, aby na niej coś napisać, a to przykład dobrego 

dizajnu, właśnie takiej „ramy”.

Sztuka Rechowiczów przypomina nam, że po lekcji modernizmu czeka nas lekcja 

postmodernizmu?

Tak, zresztą oni przeżyli przecież jedno i drugie, wyłamując się z obu porząd-

ków. Dobrym przykładem jest tu malarstwo Gabriela Rechowicza, który po-

strzegał je w sposób niezwykle oryginalny: poszczególne płótna traktował jako 

elementy jednego wielkiego obrazu, malował poziomo, nie narzucał kierun-

ku, w jaki należy patrzeć na płótno ani jak je wieszać. Zresztą w malarstwie 

Rechowicza zauważamy, że robił mozaiki i ilustrował książki, widać podobne 

rozwiązania. I znowu wracamy do surrealizmu stosowanego.

KLARA CZERNIEWSKA 

(ur. 1987) – historyczka sztuki, krytyczka dizajnu, autorka książki o Gabrielu i Hannie Rechowiczach Ga-

ber i Pani Fantazja. Współpracuje z „Dwutygodnikiem” i kwartalnikiem „Take Me”.

GABRIEL „GABER” RECHOWICZ 

(1920 – 2010) – malarz, autor licznych kompozycji ściennych (fresk, technika własna wykorzystująca 

malarstwo olejne, otoczaki, elementy ceramiki, metaloplastykę), ilustrator, autor tkanin (malarstwo na 

jedwabiu) oraz opracowań graficznych wystaw.

HANNA RECHOWICZ 

(ur. 1926) – twórczyni kolaży ze wszystkiego. Scenografka, architektka krajobrazu, autorka tkanin i aran-

żacji przestrzennych. Współpracowała z  Gabrielem Rechowiczem przy realizacji licznych projektów 

jego autorstwa.

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI RECHOWICZÓW SURREALIZM STOSOWANY:

wystawa Gabriela i Hanny Rechowiczów Aranżacje przestrzenne

Galeria Kolonie, do 14.1.2012

7.1.2012 [sobota], godz. 18.00

premiera książki Klary Czerniewskiej Gaber i Pani Fantazja [wyd. 40 000 Malarzy]

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

16.1.2012 [poniedziałek], godz. 18.30

spotkanie z Maxem Cegielskim, autorem książki Mozaika. Śladami Rechowiczów [wyd. W.A.B.]

Galeria Kolonie

Gabriel Rechowicz, projekty fresku do baru Frykas w Supersamie,  ok.  1961. Fot. Paweł Giergon. 
Dzięki uprzejmości Galerii Kolonie
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

OCZYSZCZAJĄCY 
HAFT

Sztuka jest po to, żebyśmy 
zdawali sobie sprawę, z tego, że 
życie to więcej niż sranie, spanie 

i jedzenie – co ludzie mówią 
artystce Monice Drożyńskiej 

dowiaduje się Paulina JeziorekMonika Drożyńska: Chcę ułożyć sobie życie z serii Aktywności zimowe, 2011
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Twoja wystawa Po słowie, którą można było do niedawna oglądać w  Bunkrze 

Sztuki, nie była typowa – pozostawała w nieustannym procesie pracy artystycz-

nej. Czy to była konieczność?

Po słowie była podsumowaniem mojej pracy ze słowem i  jego interpretacji. 

Całość była gotowa dopiero w momencie zakończenia wystawy. Zaprosiłam 

publiczność do rozmowy w cztery oczy. To zaproszenie przyjęło 30 osób. 

Punktem wyjściowym miały być rozmowy o sztuce, tak?

Myślałam, że tak będzie. Chciałam pytać ludzi o sztukę: co jest dla nich ważne, 

a co nudne. Zaczęłam jednak od pytania, czy ta konkretna osoba chce mnie 

o coś zapytać. I okazało się, że sytuacja się odwróciła. Ludzie mieli do mnie 

masę pytań. To była wręcz idealna sytuacja – ktoś zgłasza się do udziału w pro-

jekcie, bo ma w  tym swój osobisty interes. I  ja też go miałam. Pytania były 

bardzo różne: o haftowanie, sztukę... Przyszło wiele osób, które chciały poznać 

artystkę i porozmawiać z nią w cztery oczy.

A kto przyszedł poznać artystkę?

Ludzie w różnym wieku, z różnych zawodów: 

artyści, studenci, nauczyciele. Nie da się ich 

sklasyfikować. Z nagrań tych rozmów wyciąg-

nęłam potem wszystko, co działo się między 

słowami, czyli oddechy, sapnięcia, hapnięcia. 

I takie dźwięki, które nie mają reprezentacji wi-

zualnej, bardzo abstrakcyjnie wyhaftowałam.

Haftowałaś, opierając się na obrazie wizualnym 

z programu audio?

Tak, opierałam się na obrazie fali dźwiękowej, 

interpretowałam ją, poprzez kolor nadawałam 

jej temperaturę. Do każdej z rozmów dobiera-

łam je tak, by najlepiej oddać sytuacje rozmowy. 

Dobór kolorystyki nie wynikał z  żadnej kon-

kretnej zasady, działałam, tak jak czułam. Rozmawiałam na przykład z męż-

czyzną, który opowiadał o swojej pracy w kulturze. Mówił, że ma już wszyst-

kiego dość, bo totalnie nie ma kasy. Dobierałam kolory, żeby jak najlepiej 

oddawały tę sytuację. Interpretacja była bardzo subiektywna.

A w praktyce gdzie się spotykaliście?

W przestrzeni wystawy był przygotowany pokój nagrań, duże pomieszczenie, 

w którym przyjmuje się gości. Został zaaranżowany tak, aby można było się 

w  nim poczuć komfortowo. Był stół, dywan, powstała przytulna atmosfera. 

Zależało mi, aby sytuacja spotkania dwóch obcych sobie osób była możliwe 

bezbolesna. 

A twój interes? Jaki był konkretnie?

Chciałam odwrócić sytuację galeryjną, że wszystko jest gotowe, zamknięte dla 

publiczności. Zależy mi na otwarciu się na odbiorcę. Projektując taką sytuację, 

odwracam wystawę do góry nogami. Ta wystawa nie jest zamknięta, kształ-

tują ją realni ludzie. Oni są współtwórcami. Zwykle działam w  przestrzeni 

miejskiej, rzadko zamykam się w white cubie galerii. Chciałam się wymknąć 

założeniom wystaw, gdy jest ona gotowa od początku, tym samym w pewien 

sposób martwa. Odwrócenie tego procesu i zaangażowanie w niego publiczno-

ści spowodowało, że ta „wystawowa sytuacja” stała się rodzajem żywej tkanki. 

Między słowami stało się czymś w  rodzaju kolejnej warstwy dla serii moich 

prac z cyklu Aktywności zimowe oraz Haft miejski.

Dlatego interesowało cię właśnie to, co jest między słowami?

Właściwie zawsze mnie to interesowało. Robiłam wcześniej z Anią Grajewską 

projekt Auslander, który był prezentowany w Muzeum Narodowym w Krako-

wie i opierał się na podobnej zasadzie. W tym roku dla Muzeum Sztuki Współ-

czesnej MOCAK w Krakowie zaprojektowałam biżuterię – punktem wyjścia 

był zapis fali dźwiękowej śmiechu przygotowuję indywidualne projekty na 

bazie śmiechu konkretnej osoby). Śmiech wykorzystywałam również w 2008 

roku w  instalacji Pomnik, zrealizowanej w  ramach Survivalu w  przestrzeni 

miejskiej we Wrocławiu. Więc ten motyw pojawia się już w mojej wcześniejszej 

twórczości.

W swoich pracach posługuję się nie-moim słowem. Zawsze cytuję, nigdy nie 

wypowiadam się sama. Skupienie się na dźwiękach między słowami jest rodza-

jem cytowania, pokazaniem tego, co w nim jest. Tego, co słowo tworzy, co jest 

wypowiadane, a nie napisane. Emocji, które za nimi idą. Kiedy cytuję napisy 

z murów, pokazuję anonimowego wypowiadającego się. Darzę autorów tych 

słów wielką namiętnością. A tutaj ta sytuacja anonimowości stała się bardzo 

intymna i sfinalizowała się w czymś abstrakcyjnym. Tym samym wypowiedź 

—
W SWOICH PRACACH 
POSŁUGUJĘ SIĘ NIE–

MOIM SŁOWEM. ZAWSZE 
CYTUJĘ, NIGDY NIE 

WYPOWIADAM SIĘ SAMA
—

Monika Drożyńska: Pierdol lata 80. Walcz teraz! z serii Aktywności zimowe, 2011
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znowu stała się anonimowa. Praca Między słowami to bardzo długa tkanina – 

ma sześć metrów. Nie haftowałam jej w całości, tylko we fragmentach. Każdy 

fragment był obrazem jednej osoby. Ogląda się ją, idąc, a nie stając w oddale-

niu i patrząc na całość. Przemieszczasz się, żeby zobaczyć kolejne części.

Jest rozciągnięta w czasie?

Tak. To jest wynikiem tego, jak ten projekt przebiegał. Czasem byłam cierpli-

wa, czasem niecierpliwa, miałam dość, nitki się plątały. To była fizycznie ciężka 

praca do wykonania.

Coś cię zaskoczyło? Czy przyjmowałaś to, co się działo, z  hafciarskim stoicy-

zmem?

Zawsze mnie zaskakują ludzie. Jako artystka żyję w  swoim świecie, siedzę 

w pracowni, często sama. Momenty, gdy mam kontakt z ludźmi, są momen-

tami wybicia mnie z  pewnych oczywistości. Gdy spotykam się z  ludźmi, te 

oczywistości rozbijają się w drobny mak i, na szczęście, trzeba je od nowa bu-

dować. Nowe oczywistości są już zupełnie inne, ale wkrótce z jakiegoś powodu 

znów legną w gruzach. Usłyszałam też zdanie, które stało się dla mnie mottem 

tej pracy i w ogóle mojej twórczości. Spytałam jednego chłopaka, do czego jest 

sztuka i  jaki ma według niego cel, jaką rolę odgrywa. Powiedział, że sztuka 

jest po to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że życie to więcej niż sranie, 

spanie i jedzenie. 

Pamiętam twój haft Zimo, wypierdalaj i skandal obyczajowy, który wokół niego 

wyniknął. Ale zauważyłam, że teraz słowo „wypierdalaj” jest lekko zahaftowa-

ne. Ledwie je widać. Jak to się stało?

To jest serwetka – jedna z  sześciu, którą prezentowałam podczas projektu 

Haft miejski. Realizowałam go dzięki uprzejmości firmy Videoboard, która 

udostępniła mi ekrany reklamowe na pół roku. Na koniec projektu, w lutym, 

jako ostatnia miała być prezentowana serwetka Zimo, wypierdalaj, o czym 

było wiadomo od początku. Po dwóch tygodniach prezentowania facet, 

z którym się kontaktowałam, poprosił, żebym ją trochę zahaftowała. Trochę. 

Umowność tego zahaftowania mu wystarczała. Niejednokrotnie dostawali 

skargi w związku z prezentowaniem na ekranach czegoś, co wykraczało poza 

reklamową oczywistość. Wiec ją trochę zahaftowałam. Oni mieli alibi, a  ja 

mogłam kontynuować Haft miejski. Choć i  tak było widać to, co tam jest 

napisane, co dla mnie i  Videoboardu było ważne. Był taki moment, kiedy 

powstał straszny skandal wokół tego haftu Zimo, wypierdalaj. Co ciekawe, 

gdy telewizja sfilmowała ten ekran z haftem, to serwetka Zimo, wypierdalaj 

była już zahaftowana. Jednak wszyscy ludzie słysząc w telewizji słowo „wy-

pierdalaj” i jednocześnie widząc na ekranie, że to słowo jest już zahaftowane, 

dalej wierzyli temu, co mówią media. Niby wszyscy wiemy, że w przypadku 

mediów to tak działa. Ale taki naoczny przykład był szokujący. Jakaś baba 

w telewizji mówi, że tam jest napisane „wypierdalaj”, a obok jest obrazek – 

i mimo że wszyscy widzą, że tego słowa już tam praktycznie nie ma, bo jest 

zahaftowane, to i tak jej wierzą.

Monika Drożyńska: Libretto, Panicz was urokiem pęta

Monika Drożyńska: Libretto, Z odpustu ludu siła
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To jest właśnie ta emocja pod słowem, która się do niego przykleja, i już się jej 

nie da zahaftować…

Tak, na pewno tak jest. W ramach wystawy były prezentowane dwie identycz-

ne prace Zimo, wypierdalaj. Jedna była zahaftowana, a druga nie. Drugiej nie 

zahaftowywałam, bo nikt mnie o to nie poprosił. (śmiech)

W którymś momencie sięgnęłaś akurat po takie tworzywo jak haft. Skąd pomysł, 

żeby tak przewrotnie go wykorzystać?

To się zaczęło od projektu Uszyj dom kultury. Chodziłam wtedy zapalić papie-

rosa na publicznie dostępny balkon, gdzie ludzie pili, palili papierosy i jak się 

okazało, pisali też po tym balkonie. Obserwowałam napisy, które tam się poja-

wiały. Niektóre były fantastyczne. Zaczęłam je fotografować, chwytały mnie za 

serce. Zastanawiałam się, jak to od nowa napisać. To wtedy, od tego palenia pa-

pierosów, poprzez tę namiętność, przyszło mi do głowy, żeby to wyhaftować...

I jak zaczęłaś haftować, to rzuciłaś palenie? Za-

mieniłaś jedną mantrę na drugą, bo palenie jest 

trochę jak piekielna medytacja…

Nie. (śmiech)

Jaki jest twój stosunek do tradycji?

Lubię tradycję. Ale wtedy, gdy zaczyna się wpi-

sywać we współczesny kontekst. Tradycję trze-

ba interpretować, nie tylko w sensie rzemiosła, 

ale i obrzędu.

Chodzi o elastyczność?

Tak. I  o  otwartość. Tradycję i  obrzędowość 

należy kultywować, ale dzisiaj należy znaleźć 

jej nowe formy. Robię taki projekt – Wyhaf-

tuj się. Ja jestem kiepska w  słowach. Dlatego 

wypowiadam się pracami. Akcja Wyhaftuj się 

bezpośrednio do tego nawiązuje – do tradycji 

i znów do cytowania. To spotkania przy wspól-

nej tkaninie, na której każdy haftuje coś, co go 

wkurza. Wydaje się, że złoszczenie się i hafto-

wanie nie mają ze sobą nic wspólnego. Przez to absurdalne zestawienie lęki 

udaje się wziąć w nawias. Tkanina się tworzy, zależy mi, by wyhaftowało się 

na niej tyle osób, żeby napisy zatraciły swoją czytelność. Tak powstanie rodzaj 

abstrakcyjnego gobelinu, którego twórcami będzie tysiące osób.

Ważna jest dla mnie także dwuznaczność, która wynika z samego słowa hafto-

wać, wyhaftować. Oba znaczenia sugerują według mnie, że ta czynność przy-

nosi ulgę. 

A technologia? Jaki masz do niej stosunek? W twoich pracach pojawia się i tech-

nologia, i rękodzieło…

Korzystam z całego dobra inwentarza. Technologia jest pomocna, staram się 

—
WAŻNA JEST DLA 

MNIE TAKŻE 
DWUZNACZNOŚĆ, KTÓRA 

WYNIKA Z SAMEGO 
SŁOWA HAFTOWAĆ, 
WYHAFTOWAĆ. OBA 

ZNACZENIA SUGERUJĄ 
WEDŁUG MNIE, ŻE TA 
CZYNNOŚĆ PRZYNOSI 

ULGĘ
—

łączyć jedno z drugim. A właściwie jest to naturalna wypadkowa. Czerpię ze 

wszystkiego, co mnie otacza. Nie mam wyznaczonych celów w tym, co robię. 

Źródła inspiracji czerpię z zawężonej codzienności, która w moim wypadku 

ogranicza się do aktywności w domu, bo jestem matką i gospodynią domową, 

no i do przestrzeni miejskiej, którą przemierzam nieustannie.

Nad czym obecnie pracujesz? Co masz w planach?

Zaczęłam współpracować z  Operą Narodową w Warszawie. Dostałam frag-

menty libretta Halki i poproszono mnie, żebym je wyhaftowała. Premiera tego 

projektu ma się odbyć w grudniu. To dla mnie ciekawe, bo nigdy sama nie sięg-

nęłabym do Halki. To jest tekst z XIX w. W ramach projektu powstają hafto-

wane ściereczki, a przez ornamentykę, którą wybieram, nadaję im współczesny 

charakter. Jak już skończę z Operą, to biorę się za Odpoczynek. Zamierzam całą 

zimę odpoczywać.

A jak się nawiązała ta współpraca?

Zadzwoniono do mnie z Opery Narodowej. Powiedzieli, że lubią moje prace 

i chcieliby ze mną współpracować. Ten projekt to moje dziecko. To jest kolejny 

przykład na reinterpretację tradycji. Na styku takich tradycji jak Opera Naro-

dowa, Halka i haftowanie wciąż istnieje możliwość, żeby powstało coś bardzo 

współczesnego. W sumie przygotowuję osiem prac. Uważam, że w ten sposób 

uda się wyczerpać temat. Taka sztuka jak Halka ma wiele współczesnych kon-

tekstów. Tytuł projektu to Libretto. Z definicji libretto nie istnieje bez muzyki. 

A jednak te hafty nie będą prezentowane z muzyką. Więc jednak istnieje. Czyli 

wracając do obrzędu – tradycyjne rozumienie można przewrócić do góry no-

gami. Tradycja i obrzęd mogą mieć wiele wcieleń.

MONIKA DROŻYŃSKA 

(ur. 1979). Artystka działająca na wielu obszarach sztuki. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Projektantka, performerka, autorka instalacji, animatorka kultury. W  swoich pracach łączy 

tradycję z nowoczesnością, interesują ją zależności między przestrzenią prywatną a publiczną. Uczest-

niczka wystaw krajowych i międzynarodowych (m.in. w: warszawskiej Zachęcie, CSW Łaźnia w Gdańsku, 

Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, MuseumsQuartier w Wiedniu). 

Współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie, prowadząc stały cykl warsztatów o sztuce dla doro-

słych. Współwłaścicielka Punktu – epicentrum sztuki ubioru. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Krakowie.

www.monika.drozynska.pl
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GDZIE BYWA NOTES
BERLIN: Collectiva, Brunnenstraße 152, ; Instytut Polski w Berlinie, Burgstraße 27; Żak / Branicka, Lindenstraße 
35; BIAŁYSTOK: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2; Klub Metro, ul. Białówny 9A; BIELSKO BIAŁA: Galeria Bielska 
BWA, ul. 3 Maja 11; BYDGOSZCZ: Galeria BWA, ul. Gdańska 20; Klub Mózg, ul. Gdańska 10; Akademia Przestrzeń 
Kulturalna, ul. Gabary 2; BYDGOSZCZ: Zespół Szkół Plastycznych, ul Konarskiego 2; KlubTabu, ul. Zbożowy Rynek 
6; BYTOM: Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27; Galeria Kronika, Rynek 26; CIESZYN: Zamek Cieszyn, 
ul. Zamkowa 3 abc; Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, ul.Bielska 66; Galeria Szara, ul. Srebrna 1; ELBLĄG: Centrum 
Sztuki Galeria EL, Kuśnierska 6; GDAŃSK: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1; Galeria Gablotka, 
ul. Doki 1, Stocznia Gdańska, Budynek Dyrekcji, II pietro; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska; 
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12; GDYNIA: Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; 
Stowarzyszenie A KuKu Sztuka, ul. Armii Krajowej 24; GLIWICE: Centrum Organizacji Kulturalnych ul. Studzienna 
6; GORZÓW WIELKOPOLSKI: MCK Magnat, ul. Drzymały 26; Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73; GRĘBODZIN: 
Fundacja Świątynia Sztuki ul. Szkolna 31; GRUDZIĄDZ: Centrum Kultury Teatr ul. Marszalka Focha 19; JELENIA 
GÓRA: Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1; KATOWICE: Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 
1; Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9; Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Al. Korfantego 6; ASP Katowice, 
Katedra Malarstwa, Rysunku i Rzeźby, ul Dąbrówki 9; Centrum Kultury Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2; KATO.
BAR ul. Mariacka 13; Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ul. Rolna 43; KIELCE: Galeria Winda, 
pl. Moniuszki 2b; KONIN: Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; KONSTANCIN-JEZIORNA: Galeria f150 
ul. Ścienna 150, Bielawa; KOSTRZYN NAD ODRĄ: Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34; KOSZALIN: 
HOLO::Studio, ul. Franciszkańska 24; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A; Pracownia Projektowa MJM, ul. 
Artylerzystów 6c; KRAKÓW: ArtPol, Zacisze 14; Barwoteka ul. Gertrudy 19; Bomba, Plac Szczepanski 2/1; Drukarnia 
Kolory, ul. Starowiślna 51; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3; Galeria ZPAF i S-ka, ul. św. Tomasza 24; Galeria 
Camelot & księgarnia fotografi czna f5, ul. Józefi tów 16; Galeria MOHO, ul. Berka Joselewicza 21c; Galeria Pauza, ul. 
Floriańska 18/5, II piętro; Goldex Poldex ul. Józefi ńska 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. Ofi ar 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

BĘC
sklep wielobranżowy

łomo aparaty, książki, dizajn

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