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POSTAWY

Wa s ze  kaw i a r n i e,  n a s ze  u l i ce
W czasie kiedy w klubokawiarniach organizacje 
pozarządowe zajmujące się kulturą, dyskutują o tym, 
jaki realny skutek może mieć kultura i sztuka, organi-
zacje prawicowe tworzą projekty ustaw, ekspertyzy 
dla sejmu i propozycje nowych regulacji prawnych. 
I wygrywają plebiscyty popularności. O Fundacji 
Republikańskiej, która zdobyła najwięcej głosów 
w organizowanym przez portal ngo.pl plebiscycie 
na najbardziej Stołeczne-Społeczne miejsce w War-
szawie,  z reprezentującym ją Piotrem Trudnowskim 
rozmawia Bogna Świątkowska
90

STRATEGIE I DZIAŁANIA

S p r ze cz n o ś c i  j e st  w i e l e
Prezentujemy wiele projektów, które są wobec siebie 
antagonistyczne, ideologicznie sprzeczne, reprezentu-
ją ideowe opozycje i pokazują, że sztukę rozdziera ten 
sam spór, jaki rozdziera całe społeczeństwo. Że sztuka 
jest polem gry interesów, które jest częścią szerokiego 
pola walk ideowych i gdzie po prostu dzieje się też 
polityka — tuż przed ofi cjalnym otwarciem 7. Bienna-
le Sztuki Współczesnej w Berlinie z Joanną Warszą, 
współkuratorującą to wydarzenie wraz z artystą 
Arturem Żmijewskim, rozmawia Bogna Świątkowska
98

EKONOMIA KULTURY

C o  B e r l i n  m a ,  a  cze g o  p ot r ze b u j e
W Berlinie przyciągającym artystów z całego świata, 
postrzeganym jako miasto idealne dla środowisk 
kreatywnych, toczy się dyskusja inicjowana przez 
lokalnych twórców, krytycznie analizujących 
rzeczywistą sytuację mieszkających tam środowisk 
twórczych. Haben und Brauchen (Mieć i potrzebować) 
skupia berlińskich artystów, teoretyków i producen-
tów kultury. Przedmiotem ich krytyki jest m.in. prowa-
dzona obecnie przez miasto Berlin polityka wielkich 
inwestycji i wydarzeń kulturalnych — opublikowany 
przez HuB manifest drukujemy poniżej
108

ŻYCIE OBYWATELSKIE

S p ra w y  m i e j s k i e  w  p a r l a m e n c i e
Jesteśmy świadkami fenomenu miasta. Obserwujemy 
duży, pozytywny ruch aktywistów miejskich i ini-
cjatyw obywatelskich. Natomiast brakuje krajowej 
polityki miejskiej, która powinna dostarczać bodźców 
do innowacyjnych rozwiązań — z posłem Michałem 
Szczerbą, przewodniczącym nowo powstałego 
Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej, 
rozmawiają Bogna Świątkowska i Arek Gruszczyński
116

POSTAWY

Za m k n i j  s i ę  i  p o  p r o st u  to  z r ó b
Często mawiam, że jeśli za dużo planujesz, nie możesz 
liczyć na szczęśliwy przypadek — o skutecznym dzia-
łaniu w epoce multimediów z Joi Ito, przewodniczą-
cym zarządu Creative Commons i dyrektorem Media 
Lab, działającego od 25 lat laboratorium designu, 
multimediów i technologii w MIT School of Archi-
tecture and Planning, rozmawiają Agata Jałosińska 
i Alek Tarkowski
126
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Tr u d n o ś ć  p o m i a r u  j a ko ś c i  d ó b r 
i  u s ł u g  k u l t u ra l n yc h
W takiej sferze jak twórczość teatralna, którą trudno 
jest wyrazić w liczbach, poddać normom i standar-
dom, postępowanie zgodnie „z matematycznym 
wzorem”, jedynym słusznym dla wszystkich teatrów, 
jest moim zdaniem utopią — z dr Hanną Trzeciak, 
główną księgową Teatru Wielkiego–Opery Narodo-
wej, autorką książki Ekonomika teatru, rozmawia 
Arek Gruszczyński
136

INSTYTUCJE KULTURY

D l a  n a s
Muzeum to kolekcja. Oczywiście można, a nawet 
trzeba budować relacje z publicznością za pomocą 
różnych środków i formatów, ale jeżeli wyłącza się 
z tego kolekcję, jeżeli robi się to jakby obok kolekcji, 
to moim zdaniem jest to nieporozumienie — z Ja-
rosławem Suchanem, dyrektorem Muzeum Sztuki 
w Łodzi, gdzie można oglądać wystawę prezentującą 
najnowsze zakupy do kolekcji tej instytucji, rozma-
wia Bogna Świątkowska
144

EKSPERYMENTY/PRAKTYKI KURATORSKIE

Cz wa r t y  sta n  s k u p i e n i a
Gdy artyści wkraczają do naukowych laboratoriów, 
a granica pomiędzy nauką a naukową fantastyką 
jest trudna do określenia, dialog na temat wpływu 
nowej nauki na szerszy krąg społeczny rozszerza się 
— z Victorią Vesną, artystką multimedialną, współ-
założycielką kalifornijskiego centrum artystyczno
-naukowego UCLA Art/Sci Center oraz kuratorką 
wystawy Czwarty stan skupienia wody. Od mikro do 
makro, rozmawia Paulina Jeziorek
150

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

W yc h a d za n i e  j a ko  te c h n i ka  t w ó r cza
W mieście potrafi ę znaleźć drogę, a w lesie łatwo 
się zgubię. Nasza cywilizacja i kultura są obecnie 
cywilizacją i kulturą miejską. To jest mój życiowy 
ekosystem — z artystką wizualną Karoliną Freino 
rozmawia Ela Petruk
158

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

P r ze k r o j e  wa rst w 
m a te r i a l n e j  r ze cz y w i sto ś c i
Intrygujące są dla niej materiały najbardziej banalne: 
linoleum, sztuczna okleina, panele podłogowe, 
wykładzina. Te, jak mówi o nich, półprodukty, prawie 
przedmioty, które dopiero we wnętrzu, między ściana-
mi i meblami, nabierają konkretnej formy, pozwalają 
budować nowe formy i burzyć porządek, do którego 
jesteśmy przyzwyczajeni. Z Alicją Bielawską rozma-
wia Bogna Świątkowska
170

PRAKTYKI TWÓRCZE

N i e  d ł u b a ć  p o  c i c h u
We dwóch postanowili założyć na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych samozwańczą pracownię, 
która ma zapewnić im dyplom końcowy. Pracownia 
Struktur Mentalnych to działanie totalne, w zamiarze 
angażujące szerokie pole odbiorców, szerokiego pola 
kultury w myślenie, nie tylko o sztuce, ale o sprawach 
pozornie zwykłych i przyziemnych. Z pomysłodaw-
cami Pracowni Struktur Mentalnych, Łukaszem 
Izertem i Kubą Marią Mazurkiewiczem, rozmawia 
Alek Hudzik 
178
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Czasopismo dostępne     

w salonach empik     

i w prenumeracie   

www.autoportret.pl  

 Wydawca  

TOŻSAMOŚĆ  
PO ‘89
1[36]/2012 

Spróbujmy spojrzeć na ubiegłe dwie dekady i zastanowić się, co było  

dobrego i mniej dobrego w ostatnich latach i co możemy zrobić teraz. 

Tożsamości odciśniętej, wyraźnej, drażniącej w przestrzeni po 1989 roku 

w Europie Środkowej poświęcony jest najnowszy numer „Autoportretu”, 

w którym: 

− Ewa Rewers próbuje uchwycić miejską tożsamość w tranzycie, 

− Andrzej Duda, Leszek Jodliński, Tomasz Nawrocki, Dorota Leśniak-Rychlak  

 i Anna Syska dyskutują o współczesnej architekturze śląskiej, 

− Anna Rumińska konfrontuje z sobą mieszczucha i miastowego, 

− Jana Tichá opisuje kamienny modernizm i wizualną słabość w czeskiej 

architekturze ostatnich dwóch dekad, 

− Jurko Prochaśko pyta o potrzebę bycia Środkowoeuropejczykiem. 
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W czasie publicznych de-
monstracji, które zaczynają się 
często publiczną żałobą, szcze-
gólnie w Syrii w ostatnich mie-
siącach, gdzie tłumy żałobni-
ków stawały się celem ataków, 
a wojsko po prostu niszczyło 
ludzi, widzimy jak istniejąca 
przestrzeń publiczna jest przej-
mowana przez tych, którzy nie 
mają istniejących praw, by się 
tu zbierać i których życie wysta-
wione jest na przemoc i śmierć 
w trakcie zgromadzenia.

To ich prawo, by zbierać się 
bez obaw i zagrożenia przemo-
cą, jest systematycznie atako-
wane przez policję, wojsko albo 
najemników opłacanych przez 
państwo i potęgi korporacyjne. 
Atakować ciało, to atakować 
to prawo, jako że ciało na ulicy 
korzysta właśnie z tego prawa. 
Chociaż ciała na ulicy woka-
lizują swoją sprzeciw wobec 
legitymacji państwa, to przez 

fakt okupowania przestrzeni, 
powtarzania aktów okupacji 
i ich uporczywość, stanowią 
wyzwanie w kategoriach ciele-
snych, co oznacza, że gdy ciało 
„mówi” politycznie, nie jest to 
tylko wokalizacja czy język pi-
sany. Uporczywość ciała kwe-
stionuje tę legitymację i czyni 
to nie inaczej jak przez ciele-
sną performatywność, która 
przekracza język bez [prób] 
ograniczania się do języka. In-
nymi słowy, to nie działanie 
i gest cielesny mają być przetłu-
maczone w języku, to zarówno 
działanie jak gest znaczą i mó-
wią jako działanie, jako żąda-
nie i jednego nie da się oddzie-
lić od drugiego.

JUDITH BUTLER 
Ciała w porozumieniu i polityka ulicy
(fragement)

N R  2 / 0 1 / 2 0 1 2   S Z T U K A  B O L I  |  P O L I T Y K A  U L I C Y

W W W . M A G A Z Y N S Z T U K I . E U
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31.03.12.SOB.G.20
WARSZAWA
UL. LUBELSKA 30/32
BILETY: 10PLN

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

komuna// warszawa 
prezentuje

www.komuna.warszawa.pl
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2 CZERWCA: ALEKS KOLKOWSKI LIPIEC: ERIK BÜNGER
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ŚWIAT NIE PRZEDSTAWIONY
do 15.04
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Oglądana oczami rodzimych i zagranicznych 
autorów Polska okresu transformacji ustro-
jowej ukazuje się jako pełen napięć, wciąż 
nieukończony proces. Wystawa fotografi i 
Świat nie przestawiony tworzy konstela-
cję tych doświadczeń. Zdjęcia Anny Beaty 
Bohdziewicz, Chrisa Niedenthala, Tomasza 
Tomaszewskiego czy Wojciecha Wieteski po-
kazują kraj ogarnięty kryzysem ekonomicz-
nym, społecznym i kulturowym. Ówczesna 
Polska to poszukujący swojej tożsamości byt 
rozciągnięty pomiędzy realnym socjalizmem 
i turbokapitalizmem. Z kolei zaangażowane 
społecznie fotoreportaże (Maria Zbąska, Łu-
kasz Trzciński, Maciej Pisuk) przeplatają się 
z pełnymi dystansu typologiami dokumen-
talnymi (Wojciech Wilczyk, Konrad Pustoła), 
tworząc unikalną panoramę polskiego społe-
czeństwa przełomu wieków.
Z drugiej strony fotografowie zagraniczni 
(Carl de Keyzer, Allan Sekula, Mark Power, 
Rineke Dijkstra, Zoe Leonard) rozszerzają 
horyzont myślenia o transformacji w Pol-
sce po 1989 roku, pozwalając dostrzec jej 
dynamikę i specyfi kę na tle zmian zacho-
dzących globalnie. Wystawa Świat nie 
przedstawiony inauguruje trzyletni projekt 
Postdokument, którego podstawowym za-
łożeniem jest rozwijanie refl eksji na temat 
tytułowego pojęcia poprzez prezentowanie 
najciekawszych zjawisk z obszaru fotografi i, 
fi lmu oraz literatury faktu.

0—2

SYMULATOR TOTALITARYZMU
do 30.04
Warszawa, Galeria Propaganda, ul. Foksal 11
www.galeriapropaganda.com

Czy u podłoża współczesnych społeczeństw 
nadal tkwi paradygmat totalitarny? Właśnie 
do tego pytania odnosi się seria najnow-
szych prac Pawła Kowalewskiego pokazywa-
nych na wystawie Symulator totalitaryzmu. 
Ekspozycja skoncentrowana jest wokół in-
teraktywnej instalacji umieszczającej widza 
w środku nieustannego przepływu obrazów 
przedstawiających losowe sceny szczęścia 
i cierpienia zaczerpnięte z codziennych ko-
munikatów medialnych. Symulator totalita-
ryzmu otwiera nowy rozdział w twórczości 
Pawła Kowalewskiego: wprowadzają nowe 
środki wyrazu, choć jednocześnie nawiązuje 
do jego dotychczasowego dorobku.
Paweł Kowalewski (1958) — malarz, artysta 

0—1

Z wystawy Świat nie przedstawiony: Wojtek Wieteska, PL 1991–1999, 
1991, Digigraphie Print, dzięki uprzejmości CSW Zamek Ujazdowski

0—2

Paweł Kowalewski, Symulator Totalitaryzmu, fragment

multimedialny, twórca reklam 
i wykładowca akademicki. 
W latach 1978–1983 studiował 
w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1982 roku wraz 
z pięcioma innymi malarzami 
założył Gruppę, która szybko 
stała się jednym z najbardziej 
istotnych i wpływowych 
elementów polskiej sceny 
artystycznej lat 80. Od 1985 
roku pracuje jako starszy 
wykładowca w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Od 
1991 roku prowadzi własne stu-
dio reklamowe Communication 
Unlimited.

0—3

BUNKRY MISTYCZNE, 
BARBARZYŃSKIE, 
ZNUDZONE
do 26.03
Wrocław, Muzeum 
Współczesne, 
schron przy pl. Strzegomskim 2a
www.muzeumwspolczesne.pl

Przestrzeń wojskowa oraz jej 
znaczenie dla współczesnego 
społeczeństwa to dyskusja, którą w XX wie-
ku podjął francuski teoretyk kultury Paul 
Virilio, zwieńczeniem jego badań była pary-
ska wystawa Archeologia bunkrów w 1975 
roku. Do zapoczątkowanych przez niego 
rozważań nawiązują także artyści uczest-
niczący w wystawie Bunkry. Mistyczne, 
barbarzyńskie, znudzone: Magdalena Jetelo-
va, Joanna Kosowska, Ricardo Stein. Każde 
z nich wybrało temat bunkrów i poddało go 
własnej artystycznej interpretacji. I choć 
wszyscy zdecydowali się na ten sam środek 
przekazu — fotografi ę, to wyniki ich działań 
znacznie się różnią.
– Wystawa obrazuje moje poszukiwania, 
w ramach których badałam motyw bunkrów 
jako architektonicznego artefaktu i arty-
stycznego źródła inspiracji. Zainspirowana 
dialogiem Lankesa z Bebrą, bohaterów Bla-
szanego bębenka Güntera Grassa, zaczęłam 
się zastanawiać, dlaczego i w jaki sposób ów 
obiekt wojskowy stał się miejscem działań 
artystycznych. Zachwyciło mnie to, w jaki 
sposób Günter Grass posłużył się lekką 
opowieścią o wizycie teatru frontowego 
Bebry na budującym się Wale Atlantyckim, 
aby przedstawić swoje stanowisko w sporze 
o sztukę współczesną — wyjaśnia kuratorka 
wystawy, Iwona Bigos.
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Z wystawy: Bunkry barbarzyńskie, mistyczne, znudzone: 
Joanna Kosowska, Bateria Hanstholm, z cyklu 
O przestrzeni militarnej, fotografi a, 2007



No74 / orientuj się  16—17

0—4

PAMIĘĆ OBRAZÓW
do 16.03
Lublin, Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a
www.labirynt.com

Alicja Karska i Aleksandra Went pracują 
razem od czasu studiów na gdańskiej ASP. 
Są autorkami fotografi i, instalacji, fi lmów 
i projektów prezentowanych w przestrzeni 
publicznej, w których podążają za podszep-
tami konkretnych miejsc. Ich realizacje czę-
sto powstają niemal „z niczego” i dotyczą 
pomijanych obszarów rzeczywistości, miejsc 
opuszczonych i „wycofanych z obiegu”. Na 
wystawie Pamięć obrazów prezentowane 
są prace tandemu z lat 2006–2011. Ich fi lmy 
i fotografi e podsuwają nam obrazy, które, 
mimo że widziane po raz pierwszy, wydają 
się znajome, bo odsyłają do pamięci innych 
przedstawień. Ukazują one mechanizm po-
wielania i zastępowania realnych przestrze-
ni obrazami.
W ich najnowszym fi lmie (Młyniska, 2011) 
ogrodowa sielskość i surowy industrializm 
krajobrazu przenikają się w obrazach uru-
chamiających wizualne imaginarium na 
temat mitycznej rajskości i technologicz-
nych fantazji. Z kolei w kolekcji fotografi i 
Karska i Went zajęły się niszowym obszarem 
miejskiej wizualności zanikającej na tle 
rozpasanej medialnie i technologicznie re-
klamy. Cykl przedstawia witryny fryzjerskie 
fotografowane w różnych miastach świata. 
Wybór ok. 200 zdjęć z tej kolekcji został opu-
blikowany w wydanej w tym roku ich autor-
skiej książce — Panie i panowie.
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SZUKAJ, BURZ, BUDUJ
29–30.03
Łódź, ms, ul. Więckowskiego 36
www.msl.org.pl
szukajburzbuduj@gmail.com

Gorączka to 24-godzinny proces dedykowa-
ny stanom napięcia, gorączkowym poszu-
kiwaniom wyjścia z sytuacji bez wyjścia, 
obsesjom, afektom, popędom, podnieceniu 
rewolucyjnemu i erotycznemu. Organiza-
torzy, m.in. Roman Dziadkiewicz, Joanna 
Grochulska, Paweł Brożyński, Przemysław 
Kwiek, Ewa A. Majewska, Szczepan Kopyt/
Piotr Kowalski, Mateusz Kula, Dominika 
Bobkiewicz i Paweł Polit, zamierzają w ra-
mach zastanych stosunków społecznych 
uruchomić możliwie wiele eksperymental-
nych, wielokierunkowych połączeń.
– Wytworzymy i przetestujemy psycho-
tyczną, gorączkową atmosferę napięcia 
i intensywnego spotkania. Gorączka i zapał 

to nasza robocza metodologia i medium — 
otwarcia, mnożenia wiedzy przez dzielenie 
się, wzajemne rozpalanie ciał i umysłów, 
ekonomię daru — bezwstydnego brania i da-
wania się sobie wzajemnie. Mamy za dużo 
wolności skoncentrowanej w rękach małej 
i słabej grupy — chcemy i musimy się nią 
dzielić. Bierzcie! — zachęcają.
W ramach Gorączki odbędą się: wykłady 
o metodologii środowiska, fi zjologii obrazu, 
transindywidualności; nadwrażliwe studia 
zastanej przestrzeni; seanse hipnotyczne 
i spirytystyczne (wywoływanie ducha re-
wolucjonisty/tki); warsztaty pieśni i poezji 
rewolucyjnych, wariacje wokół między-
narodówki, gorączkowe improwizacje 
performens; muzyczne i poetyckie live-acty; 
multisensualny free-style; projekcje fi lmów; 
dyskusje; obiekty, fotografi e, pokazy slaj-
dów, cytaty, niespodzianki. Aby wziąć udział 
w Gorączce, należy przesłać zgłoszenie.
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CZWARTY STAN SKUPIENIA
2.03–29.04
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Wały Gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Tak jak odkrycie buckminsterfullerynu zmie-
niło nasz odbiór materii i życia po nastaniu 
ery nanotechnologii, tak idea czwartego 
stanu skupienia wody zmienia nasz sposób 
myślenia o świecie i może mieć wielki wpływ 
na naukę — od nanotechnologii po neuro-
biologię i pozaziemskie poszukiwanie życia. 
W ostatnim stuleciu wielu naukowców 
próbowało podkreślić istnienie dynamicznej 
energii plazmowej — „czwartego skupienia 
wody” — która znajduje się w żywych orga-
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Z wystawy Pamięć obrazów: Alicja Karska, Aleksandra Went, 
Pamiątka, 2007, wideo, 4.33 min.
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Wydarzenie Szukaj, burz, buduj: Roman Dziadkiewicz, kolaż0—6

Z wystawy Czwarty stan skupienia: Claudia 
Schmacke: phiole, 2011, instalacja stała, Stavanger, 
Norwegia, fot. Robert Scheipner
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nizmach i w wodzie. Przy obecnym zaawan-
sowaniu nauki niektóre z tych idei, które 
w eksperymentach pokazują wodę jako no-
śnik energetycznej siły i zjawisko kosmicz-
no-biologiczne, pojawiają się ponownie.
Głównym celem projektu Czwarty stan 
skupienia jest podniesienie świadomości 
i uwrażliwienie opinii publicznej na pro-
blemy, które dotyczą nas wszystkich: po-
cząwszy od teorii poświęconych powstaniu 
życia po teorie o pozaziemskich formach 
świadomości, od konkretnych ekologicznych 
i środowiskowych problemów, jak społeczne 
aspekty związane z brakiem wody na świe-
cie, do idei wody jako jednego z najbardziej 
uniwersalnych symboli czy metafory nasze-
go współczesnego „płynnego” społeczeń-
stwa, a także stałego strumienia i przepływu 
danych w rozległym „oceanie” Internetu.
Zaangażowani artyści pochodzą głównie 
z rejonów delt wielkich rzek i portów wod-
nych na całym świecie, a także z miejsc, 
które zostały dramatycznie zmienione bądź 
zniszczone przez wodę. Nie przez przypadek 
silnie reprezentowana jest Japonia.
~ Więcej na str. 150
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CZŁOWIEK W WIELKIM MIEŚCIE
2.03–29.04
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Wały Gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Podróż zaczyna się od widoku z powietrza, 
później przechodzi niżej, do poziomu ulic, 
gdzie protagonistami są budynki i multi-
kulturowy tłum. Następnie wkraczamy 
w „środowisko domowe”, badając intymną 
rzeczywistość domu, wędrówkę kończy ma-
rzycielska i utopijna wizja życia w bardziej 
humanistycznej skali. Wystawa Człowiek 
w Wielkim Mieście eksploruje, poczynając 
od XX wieku, symbiotyczny związek między 
środowiskiem miejskim i jego mieszkańca-
mi, analizuje również przestrzeń miejską 
jako odzwierciedlenie współczesnego życia. 
To niespotykany wybór 70 prac z Kolekcji 
Sztuki UniCredit.
W ramach wystawy pokazywane będą ma-
larstwo, fotografi e oraz instalacje, które 
ukazują osobiste wizje środowiska miejskie-
go artystów XX wieku, jak i współczesnych, 
takich jak Andreas Gursky, Wolfgang Till-
mans, Eugène Atget, Barbara Klemm, Jordi 
Colomer i Peter Blake.
– Giorgio de Chirico w Piazza d’Italia (1970) 
prezentuje nierealistyczną perspektywę 
architektury miejskiej, podczas gdy Gabriele 
Basilico w Milano (1981) wykorzystuje foto-
grafi ę, aby uchwycić przemysłową archeolo-
gię obszarów znajdujących się na uboczach 
miast. Wrapped Building Christo jest jednym 
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Jordi Colomer: En la Pampa, 2008, fotografi a, 140 x 115 cm, 
Art Collection UniCredit — HypoVereinsbank © VG Bild — Kunst, 

2011, dzięki uprzejmości Gallery Traversée, Munich
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z pięciu przedmiotów w jego portfolio z 1985 
roku, które modyfi kują architekturę miast 
poprzez owijanie budynków i pomników. 
Z kolei fi lm Christiana Marclaya Telefony 
(1995) bada funkcję telefonu w naszym spo-
łeczeństwie, podczas gdy Hamburg (1952) 
Henriego Cartiera-Bressona, ojca fotorepor-
tażu, rejestruje obrazy z życia ulicy — wyli-
czają kuratorzy.
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EMPATIA II
2.03–7.04
Warszawa, Fundacja Profi le, ul. Hoża 41/22
www.fundacjaprofi le.pl

W swoim najnowszym projekcie Empatia II 
Jarosław Kozłowski z podejrzliwością przy-
gląda się przyległości języka do opisywanej 
lub przedstawianej rzeczywistości. Przy-
wołując pojęcie empatii, odsłania on kultu-
rowe, polityczne czy ekonomiczne użycia 
(i nadużycia) ikonicznych niemal przedsta-
wień, które wydają się znajome i oczywiste. 
Zestawiając i multiplikując rozpoznawalne 
elementy wizualnego otoczenia, Kozłowski 
nie proponuje prostych opozycji czy zależno-
ści. Te ostatnie często okazują się grą czysto 
retoryczną, jak zmultiplikowany wizerunek 
Mao w pracy zatytułowanej Empatia prze-
wodniczącego Mao do narodu chińskiego 
i vice versa. Artysta mnoży wątpliwości, 
ujawnia paradoksy i niejednoznaczności 
tkwiące w mechanicznej lekturze historii 
i współczesności, jak w Empatii pana Hitlera 
do pana Stalina i vice versa.
– Jarosław Kozłowski, jedna z czołowych 
postaci sztuki konceptualnej, z poczuciem 
humoru demitologizuje powszechnie ak-
ceptowane mity, zręcznie wydobywa je ze 
strumieni znaczeń i ich banalizacji. W prze-
wrotnych grach wizualnych i językowych 
przenicowuje świat współczesnej wizual-
ności, w którym panoszą się odklejone od 
swych pierwowzorów wizerunki, a dizajner-
ska estetyzacja zamienia w produkt nawet 
niszowe praktyki street artu — zachęcają 
kuratorzy wystawy.
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HABITATY
do 11.03
Wrocław, Muzeum Narodowe, 
pl. Powstańców Warszawy 5
www.mnwr.art.pl

Jak powinny wyglądać osiedla idealnie do-
stosowane do potrzeb współczesnego czło-
wieka? Na to pytanie usiłowało odpowie-
dzieć wielu architektów, jednym z nich jest 
twórca nurtu Habitat, Zbigniew Antoni Bać. 
Od wielu lat zajmuje się kreowaniem prze-
strzeni do życia, zapewniającej człowiekowi 
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Z wystawy Habitaty: Zbigniew Antoni Bać, Powodzianie, 
wizualizacja projektu przestrzeni mieszkalnej
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Z wystawy Empatia: Jarosław Kozłowski, 
Empatia przewodniczącego Mao do narodu chińskiego i vice versa, 2011 (fragment)
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Z wystawy Czerwona poprzeczka: Krzysztof M. Bednarski, Popiół i papier. Dwa sprzeczne zeznania (dedykowane 
Stanisławowi Barańczkowi), akwarium z pompkami fryzjerskimi wypełnione popiołem ze spalonego rocznika „Gazety 
Wyborczej”, stalowy stół, własność artysty, 1991

najkorzystniejsze warunki do wszechstron-
nego rozwoju. Wystawa Habitaty prezentuje 
jego wizyjne projekty.
– Z badań z zakresu socjologii, psychologii 
i ekologii wynika, że idealnym miejscem do 
życia dla człowieka jest osiedle, które liczy 
od 3 do 150 rodzin (gospodarstw domowych), 
relacje między tymi rodzinami powinny 
mieć cechy sąsiedztwa domowego. Zdaniem 
badaczy człowiek może żyć i rozwijać się 
w odpowiedni sposób tylko wtedy, kiedy 
mieszka na osiedlu nieprzekraczającym 500 
osób, w większych skupiskach zaczynają 
występować patologie — deklarują kurato-
rzy wystawy.
Każdy habitat Baci jest niepowtarzalny, ma 
jakąś cechę wyróżniającą go od sąsiednich, 
przy ich projektowaniu architekt zawsze 
konsultuje się z przyszłymi mieszkańcami. 
Celem nurtu Habitat powstałego we Wrocła-
wiu w 1984 roku była chęć przeciwstawienia 
się niedoskonałościom programowym i ide-
owym osiedli z wielkiej płyty, budowanych 
w latach 60., 70. i 80. Jednak zdaniem Bacia 
także dzisiaj deweloperzy nie korzystają 
z rozwiązań Habitatu i nie dbają o potrzeby 
przyszłych mieszkańców.
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CZERWONA POPRZECZKA
do 6.03
Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych, 
Pałac Czapskich-Raczyńskich, 
ul. Krakowskie Przedmieście 5
www.asp.waw.pl

Czy stawką w grze o rzeźbę nie jest tak 
naprawdę nasze poczucie rzeczywistości, 
umacniane dotykalnością materialnego 
świata? Nie zapędzajmy się za daleko — 
przekonuje kurator wystawy Stach Szabłow-
ski i dopowiada: Poprzestańmy na tym, że 
Czerwona poprzeczka jest wystawą, na któ-
rej pytamy o możliwość uprawiania rzeźby 
bez popadania w bezpłodny tradycjonalizm, 
ale jednocześnie bez opuszczania tradycyj-
nego, akademickiego obszaru rzeźby wyzna-
czonego przez takie jakości jak dotykalność, 
przedmiotowość, materia, jej plastyczność, 
ciężar, gęstość, objętość — jej rzeczywistość 
i fi zyczna obecność.
Figurą wspomnianej przez Szabłowskiego 
obecności jest kij włożony przez Krzysztofa 
Bednarskiego we framugę przejścia między 
salami galerii — to gest, od którego pocho-
dzi tytuł ekspozycji. Ta forma w przestrzeni, 
tarasująca przejście, utrudniająca życie, 
zmuszająca do wykonania skłonu (albo, jed-
nak, do dania susa), tworzy emblematyczną 
sytuację rzeźbiarską, w której przedmiot 
nabiera znaczenia. Rzeźba staje się kijem 
włożonym w szprychy rzeczywistości i nie 
można przejść nad nią (ani pod nią) do po-
rządku dziennego, ponieważ rzeźba fi zycz-
nie i naprawdę tu jest.
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Na wystawie z niejednoznaczną materią 
rzeźbiarską mierzą się: Wojciech Bąkowski, 
Olaf Brzeski, Norman Leto, Wojtek Pustoła, 
Iza Tarasewicz.
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SUB POP
do 14.04
Warszawa, Galeria BWA, Dom Funkcjonalny, 
ul. Jakubowska 16/3
www.bwawarszawa.pl

Klasyczne teorie warto odświeżać, dowo-
dem na to jest wystawa Sub Pop, której 
bohaterami są Małgorzata Szymankiewicz 
i Przemek Dzienis. Artyści, przytłoczeni 
wagą XX-wiecznych koncepcji, z ulgą porzu-
cają postulaty ich konserwowania, prezen-
tując klasyczne założenia w nowej, nęcącej 
odsłonie: wzbogacają własne malarstwo, 
rzeźbę i fotografi ę o walor atrakcji zaczerp-
nięty z dizajnu czy mody. Chcą, by ich moder-
nizm był wciągający i uwodzący.
– Związki modernizmu z dizajnem czy modą 
zawsze były skomplikowane. Klasyczni mo-
derniści zwykle dbali o autonomię własnej 
dziedziny, czystość medium, zarazem zda-
wali sobie jednak sprawę, że ich estetyczne 
patenty mają z dizajnem naprawdę sporo 
wspólnego. Szymankiewicz i Dzienis pod-
chodzą do sprawy na luzie. Ich wizja moder-
nizmu jest nieortodoksyjna przede wszyst-
kim w tym znaczeniu, że nie boi się lekkości, 
swobody. Tak, to modernizm w wersji pop! 
Ale pamiętajcie, że to pop (nie mylić z pop-ar-
tem) z drugim czy trzecim dnem, wciągający 
w głąb niczym najlepsze modernistyczne 
obrazy. Można powiedzieć, że działa na po-
ziomie podprogowym. A w efekcie ma w so-
bie coś niespodziewanego, zaskakującego, 
łamiącego oczekiwania. Stąd tytuł Sub Pop! 
— przekonuje kurator Michał Suchora.
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MIASTO. POLE AKCJI
29.04
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Wystawa-autoprezentacja Akademia Ruchu. 
Miasto. Pole akcji przedstawia dokumen-
tację fi lmową i fotografi czną aktywności 
Akademii w przestrzeni miejskiej w latach 
1975–2011.
Akademia Ruchu (Wojciech Krukowski, 
Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary 
Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof 
Żwirblis, Jarosław Żwirblis, Jan Pieniążek) 
jest unikalnym przykładem ugrupowania 
twórczego, realizującego w latach 70. i 80. 

XX wieku regularny program anonimowych 
interwencji o charakterze kontestacyjnym. 
Praktyka ta od końca lat 70. po czas obecny 
konsekwentnie wzbogacana jest o ini-
cjatywy, w wyniku których widz staje się 
współuczestnikiem, a nawet współtwórcą 
zdarzeń. Stanowią one przykład innowacyj-
nych działań na rzecz ożywienia więzi śro-
dowiskowych, kreacji codzienności, a także 
oryginalnych form ekspresji społecznej.
Ich aktywność kontynuowana była w zmie-
niających się warunkach lat 90. aż do chwili 
obecnej, tworząc zbiór ponad 200 projektów 
zrealizowanych w ramach ok. 600 wystąpień 
w kraju i za granicą. 
W odróżnieniu od współczesnych, naj-
częściej dokamerowych manifestacji, 
pierwszymi widzami i uczestnikami AR byli 
przechodnie, pasażerowie miejskiej komu-
nikacji, mieszkańcy sąsiadujących domów. 
Równolegle Akademia Ruchu realizowała 
program teatru wizualnego, przedstawiając 
swoje spektakle i performanse w środowi-
skach teatru alternatywnego, a także mu-
zeach sztuki i galeriach Europy, obu Ameryk 
i Japonii.
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NOWA BOTANIKA
2.03–1.04
Warszawa, „U Kucharzy”, Hotel Europejski, 
ul. Ossolińskich 7
www.bozka.com

Oranżerie. Wiszące ogrody. Zielniki. Senniki. 
Akwaria. Szklane klosze. Kartografi a geobo-
taniczna. Kalejdoskopy. Lustrzane odbicia. 
Symetrie niedoskonałe. Botaniczne sny. 
Wyobraźnia Bożeny Rydlewskiej to subtelny, 
organiczny, senny i barwny pejzaż. Zaludnia-
ją ją roślinne gąszcze, w których tajemniczo 
i zaskakująco splatają się giętkie łodygi 
z sercowatymi liśćmi, rozwarte kielichy stor-
czykowatych kwiatów, płatki nieodkrytych 
jeszcze gatunków róż i kiście hiacyntów, 
muszle nieznanych mięczaków, odwłoki sko-
rupiaków i barwne skrzydła owadów. Wysta-
wa Nowa botanika tworzy pejzaż „po drugiej 
stronie lustra”, przestrzenie, w których pa-
nują symetrie niedoskonałe i nieoczywiste, 
lecz niezwykle pociągające. To świat zoo-
botanicznych hybryd, międzygatunkowych, 
nieznanych jeszcze biologom, surreali-
stycznych zrostów i symbioz. Wszystkie te 
organiczne, tajemnicze i urokliwe byty lekko 
unoszą się w barwnej i niemal odczuwalnej, 
pachnącej, dusznej i wilgotnej atmosferze 
sennej cieplarni. Ilustracje Rydlewskiej to raj 
Linneusza połączony z fantastyczną wizją 
Maxa Ernsta. 
Bożena Rydlewska — zajmuje się grafi ką 
cyfrową i ilustracją, publikowała w maga-
zynach „Futu”, „Exklusiv”, „Rojo&Garabato” 
oraz w barcelońskim „Atlas of Illustration”.
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Z wystawy Sub Pop: Małgorzata Szymankiewicz, 
Bez tytułu 179, 2011, dzięki uprzejmości BWA Warszawa
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Z wystawy Miasto. Pole akcji: Akademia Ruchu, 
Europa, akcja, Warszawa, listopad 1976, 
fot. Stefan Okołowicz, © Akademia Ruchu
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Z wystawy Nowa botanika: Bożena Rydlewska, 
Inna strona lustra, 2010, technika własna, 32 x 42 cm
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LUCCIOLA
9–31.03
Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25/4a
www.galeriapies.pl

Prace Łukasza Jastrubczaka podróżują 
statkiem, tylko po to, żeby następnego dnia 
powrócić samolotem, są pozostawiane na 
pustyni, odlatują w niebo, stoją na trzech 
chybotających się nogach oraz powstają 
pod wpływem działania telekinezy. Artysta 
pisze piosenki, jedna z nich została wykona-
na przed stadem amerykańskich koni, inna 
miała swoją premierę przed wymagającą 
poznańską publicznością. Część jego prac 
pokazana zostanie na wystawie Lucciola 
w Galerii Pies.
Do tworzenia prac Jastrubczak wykorzystu-
je: papier, pręty stalowe, karton, nożyczki, 
kamerę wideo, balony, hel, aparat fotogra-
fi czny, drewno, złotą farbę, projektor HD, 
dużą prostokątną tkaninę, dwie drabiny, 
żyłkę, komputer, linkę stalową, kleje, rzutnik 
do slajdów, taśmę samoprzylepną, beton, 
dostęp do Internetu, samochód osobowy, 
pieniądze, trampolinę, polaroidy i czasem 
czarny spray.
– Artysta poddaje współczesnej redakcji 
problematykę historycznej awangardy, mie-
szając jej nurty i wątki. Interesują go utopie, 
w których pogrążała się sztuka, na ich bazie 
buduje nową opowieść. Odnosi się również 
do tradycji powojennej, przede wszystkim 
konceptualizmu, jest to jednak jakiś dziwny 
konceptualizm. Te historyczne punkty od-
niesienia pozbawione są swojej historycznej 
powagi, a sztuka Łukasza pozbawiona wiary, 
że może zmienić świat. Wiary tej jest rów-
nież pozbawiona galeria, w której odbędzie 
się wystawa Lucciola. Mimo to warto przyjść 
— zachęca kurator wystawy.
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PRZYBRANE KSZTAŁTY
do 18.03
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Wystawa Przybrane kształty prezentuje 
najnowszy cykl rzeźb Alicji Bielawskiej. Ze-
stawione ze sobą prace artystki tworzą na 
wpół znajome konstelacje obiektów o nie-
określonym przeznaczeniu. Zasłona, meble, 
podłoga, balustrada, drążki, wykładzina 
ulegają transformacji, tracąc swój pierwotny 
kształt, kontekst i funkcję. Doświadczenie 
materiału i konfrontacja z rozmiarami po-
szczególnych prac pozwalają widzom na 
zbudowanie indywidualnej relacji między 
własnym ciałem a obiektem. Wykonane z ta-
nich materiałów prace w przewrotny sposób 

korespondują z przedmiotami z otoczenia 
człowieka, stanowiąc wariacje na temat po-
strzegania i zapamiętywania codzienności.
Alicja Bielawska (1980) — absolwentka hi-
storii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim 
i Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie. 
Uczestniczka European Exchange Academy 
w Beelitz (Niemcy). Stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012). 
Pokazywała prace na wystawach indywi-
dualnych i grupowych w Polsce, Holandii 
i Niemczech. Tworzy rzeźby, instalacje, 
rysunki i pisze poezje. Mieszka i pracuje 
w Warszawie i Amsterdamie.
~ Więcej na str. 170
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RUCHOME PRZESTRZENIE
24.03–15.05
Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8
www.leguern.pl

Movement Spaces to wieloelementowa 
instalacja Simone Rueß o ruchu ludzi i spo-
sobach wykorzystywania tkanki miejskiej 
Warszawy. Obiekty, fotografi e, animacje 
i rysunki, osadzone w popularnych elemen-
tach warszawskiego krajobrazu: Ronda 
Dmowskiego, „patelni” przy stacji metra 
Centrum, Dworca Centralnego i Złotych 
Tarasów, powstały w wyniku obserwacji cyr-
kulacji tłumu w przestrzeni. Poszczególne 
prace artystki przybierają formy abstrakcyj-
nych kryształów, przestrzennych tuneli, ale 
także kształty organiczne, bliskie organom 
anatomicznym czy botanicznym fantazjom, 
z wielką precyzją dla detalu. 
W skali makro, Simone Rueß bada zależności 
między strukturą urbanistyczną i architek-
turą a zachowaniem ludzi, świadomie wyko-
rzystując dorobek Oskara Hansena na tym 
polu. Podobnie jak on, Rueß poświęca uwagę 
skali mikro, na przykład sposobom porusza-
nia się człowieka w mieszkaniu, „ucieleśnio-
nej architekturze”. Ciało i obecność ludzi 
jest fi ltrem, przez który zostaje przepuszczo-
ne miasto żelaza, stali, betonu i asfaltu.
Simone Rueß (1982) — ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Stuttgarcie. W 2008 roku 
przyjechała do Warszawy na studia pody-
plomowe na warszawskiej ASP w pracowni 
prof. Grzegorza Kowalskiego w ramach 
stypendium DAAD. Od kilku lat mieszka 
w Warszawie.

0—14

Z wystawy Lucciola: Łukasz Jastrubczak, 
Rzeźba psychokinetyczna , polaroid, 2009
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Z wystawy Przybrane kształty: Alicja Bielawska, Mam 
poczucie, że o czymś zapomniałam. Myślę, że za dużo 
pamiętasz, 2010, płyta meblowa, tkanina, krochmal
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Simone Rueß, Patelnia, Rondo R. Dmowskiego, (fragment), 2011, tektura, 6 x 50 x 100 cm, 
fot. Galeria Le Guern
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PRZEPROJEKT
od 1.03
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Wały gen. Sikorskiego
www.csw.torun.pl
  
Przedrostek PRZE, często wbrew gramatycz-
nym regułom, dodawany jest do słów w celu 
wzmocnienia ich wymowy (PRZEokropny, 
PRZEkozacki, ale także PRZEpiękny itp.). 
PRZEprojekt to kolektywne działanie, prze-
strzeń partycypacji, a także miejsce do eks-
perymentowania na marginesie ofi cjalnego 
obiegu sztuki. Przez najbliższy rok, wspólnie 
z młodymi artystami działającymi w Toruniu, 
kuratorzy z CSW Znaki Czasu będą współ-
tworzyć obszar działań, w którym integracja 
następuje poprzez sztukę. Charakter i za-
sady funkcjonowania PRZEprojektu okre-
ślić można jako zbiorową kreację dzieła/
aktywności poprzez zestawianie w jedną 
całość odrębnych realizacji, pomysłów, za-
interesowań, a nawet sporów różnych osób. 
Projekt został pomyślany jako rozłożony 
w czasie proces, na który składać się będą 
spotkania, warsztaty, wykłady, wystawy, 
fi lmy, koncerty. Co miesiąc będą powstawały 
kolejne odsłony PRZEprojektu, na których 
zaproszona do działań publiczność będzie 
mogła przeczytać, przesłuchać, przedyskuto-
wać, a także przemówić tematy związane ze 
sztuką współczesną.
Ważną częścią projektu i komunikacji na 
linii artysta — widz stanie się PRZEstrzeń 
działania, mieszcząca się w Pokoju z kuch-
nią, gdzie uczestnicy i artyści wspólnie będą 
przesiadywać i udostępniać efekty swojej 
kolektywnej pracy.
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GEOMETRIE
do 13.03
Warszawa, Fundacja Archeologii Fotografi i, 
ul. Andersa 13, klatka VII, domofon 112
www.archeologiafotografi .pl

Wystawa Geometrie jest nową interpreta-
cją dwóch znanych cykli fotografi cznych 
Zbigniewa Dłubaka (1921–2005) — serii eks-
perymentalnej z końca lat 40. XX wieku oraz 
Asymetrii, które obecnie zaprezentowane 
zostały w dialogu z niepokazywanymi i nie-
publikowanymi dotąd rysunkami i szkicami 
do obrazów. W ramach ekspozycji będzie 
można także zobaczyć kilka nieznanych 
wcześniej fotografi i z 1948 roku.
Abstrakcja jest jednym z toposów XX-
wiecznego modernizmu. W malarstwie była 
w zasadzie synonimem sztuki autotelicz-
nej i autonomicznej; uosabiała klasyczne 
pojęcie „specyfi ki medium”. W fotografi i, 

w zależności od koncepcji, bywa, że jest 
wprost przeciwnie — abstrakcja uznawana 
była za zaprzeczenie fotografi i pokazującej 
„naturę medium”. Czasem wręcz negowano 
zasadność istnienia abstrakcji w fotografi i 
— ta przecież od początków swego istnienia 
miała być śladem rzeczywistości na mate-
riale światłoczułym. W przypadku wystawy 
Geometrie pojęcie abstrakcji rozumiane jest 
jako umowne hasło wywoławcze, które bez 
wnikania w modernistyczne spory organizu-
je skonfrontowane ze sobą fotografi e, szkice 
do obrazów i rysunki Zbigniewa Dłubaka 
wybrane z jego powojennej twórczości.
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WIECZNE ŚWIATŁO
do 21.04
Berlin, Galeria Żak Branicka, Lindenstrasse 35
www.zak-branicka.com

Huberta Czerepoka interesuje napięcie, 
jakie na przestrzeni czasu wiąże pojęcie 
oświecenia z pragnieniem posiadania, to 
z kolei zmusza artystę do podjęcia refl eksji 
etycznej dotykającej problemu natury dobra 
i zła. Tytułowe Lux Aeterna to wideo, które 
artysta nagrał w Norwegii – kadrom reje-
strującym wzniosłość przyrody towarzyszy 
monolog głównego bohatera odbywającego 
podróż do własnego wnętrza. Czerepok 
w jego usta wkłada frazy zaczerpnięte 
z poezji romantycznej, a także fragmenty 
przemów mężów stanu oraz ideologów. 
Estetyka tej pracy nawiązuje do fi lmów 
Leni Riefenstahl, w których natura staje się 
metaforą tęsknoty za wszechwładzą. W tym 
sensie wideo Czerepoka to traktat o uto-
piach budowanych w oparciu o pragnienie 
panowania nad światem. Nieoczekiwanie 
praca nad fi lmem zbiegła się z wydarzeniami 
na wyspie Utoya, okazało się, że sprawca 
podczas dokonywania mordu słuchał utwo-
ru Lux Aeterna Clinta Mansella.
Prace zgromadzone na wystawie odzwier-
ciedlają także kruchość ludzkiego umysłu, 
granice wiedzy, wyobraźni i logiki. W pracy 
Norm of Lost 50 Micrograms Czerepok 
ukazuje porażkę oświecenia, nawiązując 
do przekonania naukowców, że w ciągu 
ostatnich stu lat z modelu kilograma prze-
chowywanego w International Bureau of 
Weights and Measures w Sèvres zniknęło 50 
mikrogramów.
– Sen o przejmowaniu kontroli nad życiem 
oraz próżności oświecenia, które staje 
się swym własnym przeciwieństwem, po-
grążając się w szaleństwie, o tym właśnie 
mówi Czerepok — podsumowują kuratorzy 
wystawy.
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Z wystawy Geometrie: Zbigniew Dłubak, Bez tytułu, 
lata 60., © A. Dłubak, Fundacja Archeologia Fotografi i
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Z wystawy Wieczne światło: 
Hubert Czerepok, Madness Is Like Gravity
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GRA Z PRZEDSTAWIENIEM
do 16.03
Lublin, Galeria Biała, ul. Narutowicza 32
www.free.art.pl/biala

Od 2004 roku artystka multimedialna Bogna 
Burska tworzy w technice found footage, 
polegającej na łączeniu fragmentów z róż-
nych fi lmów w jedną całość. Jej pierwszym 
tego typu przedsięwzięciem był fi lm Deszcz 
w Paryżu — pokazuje on miasto z perspekty-
wy osoby, która nigdy w nim nie była. Burska 
zestawia w nim miłosno-erotyczne sceny 
z fi lmów, których akcja ma miejsce w Paryżu. 
W pracy tej artystka mierzy się z mitem mia-
sta miłości oraz francuskiej erotyki.
Z kolei w pracy Bardzo zły sen hrabiego 
Monte Christo skonfrontowane zostają dwa 
gatunki fi lmowe: fi lm kostiumowy Hrabia 
Monte Christo oparty na opowieści Dumas 
oraz Pasja Mela Gibsona. Osią serii fragmen-
tów jest postać tego samego aktora, który 
odgrywa dwie, tak skrajnie odmienne role. 
Celem montażowych zabiegów Burskiej sta-
je się obnażenie mechanizmów rządzących 
rzeczywistością fi lmową, jej językiem, obra-
zami oraz tym, w jaki sposób wpływa ona na 
wyobraźnię widza.
Na wystawie Filmy zorganizowanej w formie 
projekcji fi lmowych pokazane zostaną do-
tychczasowe osiągnięcia Burskiej w technice 
found footage, oprócz fi lmów już wymienio-
nych zobaczymy też Grę z przemieszczający-
mi się zwierciadłami, Kawałek Jadeitu, Serce 
takie białe, Bitwę pod Grunwaldem.
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SKÓRA I CHLEB
do 9.03
Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, 
ul. Górskiego 1A
www.fgf.com.pl

Wystawa Skóra i chleb prezentująca 
najnowsze obrazy Jakuba Juliana 
Ziółkowskiego składa się głównie 
z portretów. W mrocznej galerii 
postaci pojawia się m.in. ogromna, 
dominująca nad pozostałymi Wielka 
Matka, ale też postać transseksuali-
sty z papierosem i muszką na szyi. 
Ich ciała pokryte gęstą siecią tatuaży 
są jak mapa możliwych wizualnych 
odniesień, do których odwołuje się 
wyobraźnia artysty. Odnajdziemy tu 
nawiązania do tatuaży więziennych, 
ale także marynarskich oraz egzo-
tycznych wzorów polinezyjskich czy 
meksykańskich. Na jednej z prac pa-
cyfi styczne, hippisowskie hasło wy-
pisane zostało jak typowo więzienna 
dziara po jednej literze na każdym 

palcu dłoni — make love not war. 
Horror vacui stosowanych przez Ziółkow-
skiego motywów można łączyć z artystycz-
nym ruchem low-brow, zwanym też po-
psurrealizmem. Najbardziej anegdotyczny 
z pokazywanych obrazów Getto klimatem 
przypomina malarstwo Otto Dixa. Jest to 
scena, która mogłaby się rozegrać w Gotham 
City lub każdej innej multikulturowej dżun-
gli, mieście zła, w społeczności, w której 
rządzi chaos.
Jakub Julian Ziółkowski (1980) — skończył 
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Miał indywidualne wystawy 
w Fundacji Galerii Foksal (2005), Parasol Unit 
w Londynie (2011), warszawskiej Zachęcie 
(2010) oraz galerii Hauser&Wirth w Nowym 
Jorku (2010), Zurychu (2008) i Londynie (2006). 
Uczestniczył także w zbiorowej prezentacji 
artystów młodego pokolenia pt. Younger 
Than Jesus w nowojorskim New Museum 
(2009) i Gwangju Biennale (2010).
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7 POKOI
do 1.04
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Rafał Milach przedstawia historie Rosjan, 
którzy urodzili się jeszcze w ZSSR, ale 
w dorosłość wchodzili już w Rosji Putina. 
Jest to opowieść o zwykłych ludziach, ich 
przyjaciołach, rodzinach oraz o przestrzeni, 
w której żyją. Poznajemy losy mieszkającej 
w Moskwie Kazaszki o rosyjskich korze-
niach, kilkuosobowej rodziny z Krasnojarska 
na Syberii czy mężczyzny, który za dnia opie-
kuje się kilkuletnią córką, a nocami wchodzi 
w rolę gwiazdy lokalnej sceny drag queen 
w Jekaterynburgu. W prezentowanym na 
wystawie cyklu 7 pokoi nie ma ani skrajno-
ści, ani sensacji. Oglądamy codzienne życie 
pokolenia trzydziestolatków, którego foto-
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Bogna Burska, Ghost Dog, 
fi lm realizowany techniką found footage

0—21

Jakub Julian Ziółkowski, Skóra i chleb, 
olej na płótnie, 190 x 240 cm
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Rafał Milach: Sasza i Nastia, Nowosybirsk, z cyklu 
7 Rooms, 2004–2010, dzięki uprzejmości artysty
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graf był świadkiem na przestrzeni ostatnich 
sześciu lat.
– Przeszedłem trzy fazy znajomości z moimi 
bohaterami. Najpierw byli przewodnikami 
po miastach, potem stali się bohaterami mo-
ich zdjęć, a na koniec przyjaciółmi, z którymi 
więcej rozmawiam, niż ich fotografuję — 
wyjaśnia autor.
Rafał Milach (1978) — fotograf dokumenta-
lista, absolwent ASP w Katowicach oraz ITF 
w Opawie. Od ponad dziesięciu lat realizuje 
projekty poświęcone transformacji w krajach 
rosyjskojęzycznych oraz Europie Środkowo-
Wschodniej. Stworzył m.in. cykle fotografi cz-
ne Szare (2002), Wunderland (2006), Czarne 
morze betonu (2009).
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KONSTRUKCJE WYOBRAŹNI
do 17.03
Warszawa, Galeria Leto, ul. Mińska 25
www.leto.pl

Rysunki Leszka Knafl ewskiego, jednego 
z założycieli grupy Koło Klipsa, to konse-
kwentne odejście od reprezentacji na rzecz 
podążania za konstrukcjami wyobraźni. 
Tworzona przez niego architektura pamięci, 
która wyraża się w szkicach, notatkach, za-
piskach, polega na obsesyjnym przerabianiu 
motywów takich jak ukorzeniony krzyż, 
człowiek w masce, „manualna gwiazda”, koń 
z krzesłem zamiast jeźdźca, dłoń-drzewo, 
dom-twarz. W surrealistycznym zestawie 
narzędzi Knafl ewskiego znajdziemy antro-
pomorfi zacje, przeskalowania, hiperbole, 
hybrydyczne kreatury, widmowe krajobrazy, 
dychotomie rzeczy i ludzi. W tej „próbie 
tworzenia organizmów rzeczy, nowych 
przestrzeni domów ludzi” natura wyrywa się 
spod kontroli; zwierzęta, rośliny nie są tym, 
czym się wydają.
– Myślałem przez rysowanie — mówi Kna-
fl ewski, wyjaśniając, jaki status mają te 
przekształcenia rzeczywistości. Tworzenie 
światów zaczynało się w rysunkach, a kon-
tynuowane było w obiektach realizowa-
nych na wystawach grupy Koło Klipsa. Lub 
odwrotnie: rzeźby inspirowały szkice albo 
były wykorzystywane jako punkt wyjścia dla 
plakatów i wydawnictw. Przenikanie i praca 
nad „całościami”, które możemy śledzić 
w rysunkach to dobry początek przygody 
z inną rzeczywistością. Na wystawie Rysunki 
będzie można zobaczyć kilkadziesiąt nie-
prezentowanych dotąd prac, które powstały 
w latach 80.
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ARTYSTA = DZIEŁO SZTUKI
do 29.04
Kraków, MOCAK, ul. Lipowa 4
www.mocak.com.pl

Gdziekolwiek jesteśmy, jest muzeum — 
niestrudzenie powtarzają Eva i Adele, które 
funkcjonują w przestrzeni publicznej jako 
dzieło sztuki. Artystki traktują swoje ciała 
jak żywą rzeźbę, ulice jak galerie, a wielkie 
wydarzenia artystyczne jak muzeum. Za ich 
dopracowanym makijażem i kostiumami 
kryje się postać małej kobiety i rosłego 
mężczyzny, którego duchowa kobiecość 
przezwyciężyła fi zyczną męskość i dlatego 
prawnie uznany został za kobietę.
Artystki występują razem od 1991 roku, kiedy 
pojawiły się na otwarciu wystawy Metropo-
lis w Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Od tego 
czasu podróżują po całym świecie, są obecne 
na najważniejszych wydarzeniach kultural-
nych, takich jak Biennale w Wenecji, Docu-
menta w Kassel czy Targi Sztuki w Bazylei. 
Ich działania artystyczne są dokumentowane 
i komentowane przez widzów oraz przypad-
kowych przechodniów. Para kolekcjonuje 
zdjęcia i fi lmy wykonane przez publiczność.
Na wystawie Artysta = dzieło sztuki zostanie 
zaprezentowana dokumentacja fotografi cz-
na, kostiumy oraz wideo.
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WSPÓLNE MALOWANIE
do 23.03
Warszawa, V9, ul. Hoża 9
www.v9.bzzz.net

Zwyczaj wspólnego malowania we współcze-
snym malarstwie ma już dość długą tradycję, 
zwykle towarzysząc tendencjom ekspresyj-
nym. Popularna dziś sztuka uliczna ze wspól-
nego malowania uczyniła jedną z głównych 
form społecznego funkcjonowania malarzy: 
jamy, kolaboracje, artystyczne kolektywy.
– Na wystawie To Get There eksperymentu-
jemy z fundamentalnymi mitami street artu: 
tradycją malarskich kolaboracji i poszuki-
waniem osobistego stylu. Cztery postaci: 
FRM KID, GORO, MRUFIG oraz OTECKI, cztery 
style, osiem utalentowanych rąk skrzyżuje 
się we wszystkich możliwych kombinacjach 
— zapowiadają kuratorzy z galerii V9.
V9 to galeria i zarazem dom kultury prezen-
tujący pogłębione, krytyczne spojrzenie na 
graffi ti, street art i pokrewne nurty sztuki. 
Jej pomysłodawcy odrzucają dekoracyjne 
i instrumentalne traktowanie sztuki miej-
skiej, dlatego do współpracy zapraszają arty-
stów zajmujących się ulicznym postvandali-
zmem — sztuką zatopioną głęboko w nurcie 
miejskiego życia, opartą na równowadze 
gestów tworzenia i niszczenia.
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Z wystawy Artysta = Dzieło sztuki: EVA & ADELE, Cum 
Polaroid 94, Kassel, 1992, VG Bild-Kunst, Bonn 2012

0—23

Leszek Knafl ewski, bez tytułu, 
tusz, papier, 42 x 29,7 cm, 1988
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Mrufi g, Bez tytułu, graffi ti
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TRANZYT
do 29.04
Kraków, MOCAK, ul. Lipowa 4
www.mocak.com.pl

– Tranzyt to bycie w przelocie, stan przelo-
towy, ale i miejsce przechodnie, czasownik 
przechodni — tranzytywny. W tym konkret-
nym przypadku to studium przelotności, 
a może też ulotności, prowadzone w zwol-
nionym tempie, rozpisane na ponad sto 
obrazów, rysunków i jedną rzeźbę. Ułożono 
je w cztery sekwencje, zrealizowane w ciągu 
10 miesięcy, począwszy od późnego lata 
2009. W sumie powstawały one pewnie jesz-
cze dłużej, jeśli doliczyć oswajanie problemu 
w szkicownikach — specyfi cznych doku-
mentach falstartów i błądzenia — opowiada 
o swojej indywidualnej wystawie Tranzyt 
Marek Chlanda.
Stanowi ona opowieść o przemijaniu oraz 
trwaniu, o przeszłości i teraźniejszości, o byciu 
wewnątrz i na zewnątrz — jednocześnie. Ob-
razy, mroczne wizje układają się w cykl pozba-
wiony jednolitej narracji, przywołując uczucie 
niepokoju i zagubienia. Sceny fi guralne prze-
platają się z abstrakcyjnymi, realizm z nierze-
czywistymi obrazami na pograniczu snu.
Marek Chlanda (1954) — absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał 
na Wydziale Grafi ki, w latach 1980–1982 
wykładał na krakowskiej ASP, a następnie, 
w roku akademickim 1983–1984, razem ze 
studentami Vestlandets Kunstakademie 
w Bergen zrealizował dydaktyczny ekspe-
ryment Podróżująca Akademia, polegający 
na interdyscyplinarnych studiach w wielu 
krajach Europy. Uczestniczył w wielu wysta-
wach w Polsce i za granicą.
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STĄD TEŻ ŹLE WIDAĆ
9.03–15.04
Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

O ile epokę modernizmu opisywano jako 
świat odczarowany, to świat po moderni-
zmie określić można jako świat rozczarowa-
ny. Nie tylko struktura naukowych rewolucji, 
biografi a, geografi a, utopie architektoniczne, 
podbój kosmosu, fotografi e reklamowe z lat 
70. i współczesna bomba informacyjna stają 
się materią rozczarowań. Również ostatnie 
kryzysy na rynkach fi nansowych ukazują 
oblicze postkapitalistycznego rozczarowa-
nia, obnażając mechanizm budowania mon-
strualnych oczekiwań, które nagle (znowu) 
uległy załamaniu.
Wystawa Stąd też źle widać jest podsumo-
waniem projektu Disappoint of View, nad 
którym Kama Sokolnicka pracowała na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat. Cykl ten 
stał się czymś w rodzaju pamiętnika, do 
którego dołączały się kolejne fragmenty: 
zdyscyplinowane postmedialne malarstwo, 
instalacje operujące na cienkiej granicy po-
między iluzją i jej dyskredytacją, fotografi e, 
przedmioty znalezione, wreszcie kolaże, 
które powstały ze ścinków czarno-białych 
zachodnich gazet, zbieranych w domu ar-
tystki przez dekady, a pochodzących z lat, 
w których ilustrowały one jeszcze pełen de-
terminacji optymizm powojennej, a potem 
zimnowojennej modernizacji.
Kama Sokolnicka (1978) — absolwentka 
Wydziału Grafi ki wrocławskiej ASP. Wykorzy-
stuje szerokie spektrum technik i strategii 
medialnych, od malarstwa po instalację 
wideo i site-specifi c. Pobyty twórcze m.in. 
w Europejskim Centrum Współczesnych 
Działań Artystycznych CEAAC w Strasburgu 
(2004). Jej prace znajdują się m.in. w kolekcji 
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Stypendystka Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego (2011).
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PARÓWKOWY KRÓL
9.03–15.04
Wrocław, Galeria BWA, ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

Piotr Skiba wyruszył za ocean na podbój 
świata sztuki, tymczasem znalazł zdegra-
dowane wesołe miasteczko na Coney Island 
(Brooklyn), a w nim gabinet osobliwości 
wyjęty z krzywego zwierciadła „American 
dream”. W ramach wystawy Sausage Hero 
prezentowane będą m.in. wykonane wów-
czas fotografi e, które stały się koncepcyjną 
kanwą dla prezentowanych równolegle prac 
wideo oraz malarstwa.
– Intermedialna twórczość Skiby jest szcze-
gólnym rodzajem autoterapii. Zabieg ten jest 
badaniem, które można by oprzeć na szcze-
gólnej kategorii wzniosłości, numinosum, 
ukutej przez Rudolfa Otto w jego badaniach 
nad fenomenem przeżycia religijnego. Numi-
nosum to coś, co zarazem odrzuca, budzi lęk 
i strach, ale i przyciąga swoją niespotykaną 
siłą. W gabinecie osobliwości, jaki artysta 
tworzy w przedstawieniach malarskich, poja-
wiają się postaci zdeformowane, wykluczone 
i odsunięte na margines społeczny, które 
jednak zamiast wzbudzać wstręt, fascynują 
— przekonuje kurator wystawy.
Piotr Skiba (1980) — absolwent ASP we Wro-
cławiu (2006), laureat Konkursu im. E. Gep-
perta (2005) i Samsung Art Master (2005), 
stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Mieszka i pracuje we Wrocła-
wiu. Formy jego działalności artystycznej to 
malarstwo, fotografi a, instalacja, wideo.
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Marek Chlanda, Tranzyt (fragment), 2009–2010
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Z wystawy Stąd też źle widać: 
Kama Sokolnicka, Smutek tropików, kolaż, 2010
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Piotr Skiba, Sausage Hero, 2012
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FOTO-SOC-DIZAJN
do 3.04
Warszawa, Galeria Asymetria 
ul. Jakubowska 16
www.asymetria.eu

– Druga połowa lat 50. była w Polsce cza-
sem szczególnego ożywienia kulturalnego 
i poodwilżowego entuzjazmu. Dziesięć lat 
po zakończeniu wojny i po traumatycznym 
doświadczeniu stalinowskiego socrealizmu 
kultura artystyczna i wizualna wkroczyła 
w epokę nowoczesności. Zasadniczą zaś 
cechą projektu nowoczesnego była jego 
totalność, wszystko miało teraz stać się 
nowoczesne: sztuka, architektura, nauka, 
ale też mieszkania, meble, moda, fotografi a, 
a przede wszystkim człowiek — tłumaczy 
Łukasz Gorczyca.
Wystawa Foto-soc-dizajn 50.60. stanowi 
pierwszą odsłonę Polskiego fotodizajnu, 
projektu o charakterze badawczym, wysta-
wowym i edytorskim, zainicjowanym przez 
Galerię Asymetria, Fundację Archeologia 
Fotografi i ora Galerię Raster. Pomysłodaw-
com przedsięwzięcia chodzi o przyjrzenie 
się historii szczególnego gatunku fotogra-
fi cznego — fotografi i dizajnu. Poprzez cykl 
wystaw oraz podsumowującą ją publikację 
albumową chcą odkryć na nowo intrygują-
cą, ale mało znaną część dorobku polskich 
fotografi ków, a przy okazji ukazać historię 
polskiego XX-wiecznego dizajnu z innej niż 
dotychczas perspektywy.
Po raz pierwszy pokazane zostaną foto-
grafi e Tadeusza Sumińskiego, kojarzonego 
powszechnie z fotografi ą krajobrazu. Był on 
wieloletnim współpracownikiem Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego, dla którego 
fotografował wzornictwo, modę i architek-
turę. Materiał prezentujący warszawskie 
dworce PKP z 1963 r. odnosi się do artystycz-
nego credo autora: „Za najwyższą wartość 
w fotografi i uważam jej dokumentalność, 
ale nie potrafi ę pozbyć się chęci estetyzo-
wania”.
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Tadeusz Sumiński, Dworzec Śródmieście, fotografi a, 
© Fundacja Archeologia Fotografi i/Galeria Asymetria
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ZDOBYWCY SŁOŃCA
9.03–29.04
Łódź, Atlas Sztuki, ul. Piotrkowska 114/116
www.atlassztuki.pl

Swój najnowszy projekt fi lmowy Zdobywcy 
słońca Anna Baumgart zrealizowała z An-
drzejem Turowskim, historykiem awangardy 
i krytykiem sztuki. Projekt odtwarza drogę 
pociągu agitacyjnego, który w 1920 roku 
przez Polskę miał dotrzeć do Berlina, by 
wspomóc Niemiecką Partię Komunistyczną 
i zawieźć na Zachód idee rewolucyjne. Książ-
ka Andrzeja Turowskiego, Parowóz dziejów, 
to integralna część projektu — instalacji tek-
stowo-obrazowej, która sytuuje się nie tylko 
na marginesie gatunków, ale także na obrze-
żach wielkiej narracji o sztuce i polityce. Igra 
z nimi. Parowóz dziejów nie jest ani rozpra-
wą naukową ani fi kcją literacką, a Zdobywcy 
słońca nie są ani dokumentalnym fi lmem 
historycznym, ani też fabularnym. Spotkanie 
naukowca i artystki owocuje hybrydyczną 
wypowiedzią artystyczno-naukową na 
temat genealogii polskiej awangardy, peł-
ną nawiązań do historii i historii sztuki, 
w której z niezbędną swobodą i swadą łączą 
oni i przekraczają liczne gatunki, profanują 
świętości. 
Turowski w swoim tekście, a Baumgart 
w swoim fi lmie dowodzą, że mamy dziś do 
czynienia nie tyle z odwróceniem relacji, 
w której rzeczywiste zdarzenia stają się fi k-
cyjne, a fi kcyjne rzeczywiste, ile z zawiesze-
niem samego rozróżnienia na fakt i fi kcję, 
i podkreślają znaczenie wyobraźni tak dla 
tworzenia narracji o charakterze historycz-
nym, historyczno-artystycznym, artystycz-
nym, jak wreszcie politycznych i społecz-
nych utopii. To w istocie dzieło o odwadze 
wyobraźni artystycznej i badawczej.
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ZIEMIE PODWÓJNIE 
ODZYSKANE
3.03–13.05
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

W jaki sposób sztuka wpływa na rzeczy-
wistość? Czy rzeczywiście na nią wpływa? 
Ziemie podwójnie odzyskane to prezentacja 
trzech projektów artystycznych: Bogdana 
Łopieńskiego, Andrzeja Tobisa i Krzysztofa 
Żwirblisa. Fotografi e pierwszego z nich odsy-
łają nas do I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu w 1965 roku. Ponad czterdziestu 
artystów zaproszonych do udziału w impre-
zie zaprojektowało, a potem w koprodukcji 
z technikami i robotnikami z miejscowego 
Zamechu wykonało kilkadziesiąt ogrom-
nych, metalowych form przestrzennych.
Z kolei Muzeum społeczne Krzysztofa Żwir-
blisa to projekt w pewnym sensie peryferyj-
ny. Nawet jeśli rozgrywa się w Warszawie, to 
jego bohaterami nie są pomniki, historyczne 
budynki, spektakularne wydarzenia — lecz 
mieszkańcy. Artysta zmienia się w anima-
tora, dziennikarza, organizatora, który 
namawia ludzi do pokazania swych kolekcji, 
opowiedzenia własnych historii, zorganizo-
wania własnego festiwalu, spotkania, space-
ru, wspólnej projekcji.
Wreszcie Andrzej Tobis pokaże fragment se-
rii fotografi i Cykl A–Z (Gabloty edukacyjne). 
Każde ze zdjęć opatrzone zostało polsko-nie-
mieckim hasłem i numerem indeksu z wyda-
nego w 1954 roku słownika polsko-niemiec-
kiego. Większość zdjęć została zrobiona na 
Górnym Śląsku, gdzie artysta mieszka, czyli 
w przestrzeni pomiędzy językami, pomiędzy 
czasami i systemami, pomiędzy chłodnym 
obiektywizmem zastanego kadru oraz igno-
rującym go polskim/niemieckim hasłem/
podpisem.
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Z wystawy Zdobywcy słońca: 
Anna Baumgart, Zdobywcy słońca, kadr z fi lmu, 2012
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Z wystawy Ziemie podwójnie odzyskane: 
Bogdan Łopieński, I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, fotoreportaż, 1965, dzięki uprzejmości artysty
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NOWA RZEŹBA?
10.03–13.05
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

W ostatnich latach dyskusja na temat moder-
nizmu przybrała nowy kierunek. Modernistycz-
nym ideom nowoczesności przyglądają się ba-
dacze, architekci, krytycy, czyniąc je tematem 
licznych prac naukowych i krytycznej refl eksji. 
Martin Herbert w eseju o Nowym Moderni-
zmie pisze o ciągłości tradycji i współczesnym 
kontynuowaniu formalnego języka sztuki na 
zasadach ścisłego podobieństwa.
Wystawa Nowa rzeźba? mówi o Nowym Moder-
nizmie jedynie w kontekście rzeźb, obiektów 
i instalacji. Wynika to z modernistycznej tra-
dycji tworzenia materialnych nowatorskich 
obiektów, przy jednoczesnej tendencji dema-
terializacji sztuki w latach 60. i 70. Wystawa 
stanowi pretekst do zbadania artystycznych 
reakcji na wspomniane tradycje, porównania 
relacji nowego ze starym, odszukania punktów 
odniesień, różnic i podobieństw. Stawia ona 
pytanie o formę nowej rzeźby i język, jakim 
posługują się artyści. Czy jest to ten sam język 
formalny, czy też uległ on modyfi kacji na sku-
tek współczesnych manifestacji artystycznych 
i indywidualnych praktyk? Co artystów pociąga 
w modernizmie, jak posługują się tą tradycją?
Artyści biorący udział w pokazie to: Martin 
Boyce, Thea Djordjadze, Kasia Fudakowski, Je-
rzy Goliszewski, Wade Guyton, Mai-Thu Perret, 
Monika Sosnowska, Tatiana Trouvé.0—32

Monika Sosnowska, Schody, instalacja
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STADION ‘55
8.03–1.04
Warszawa, Galeria Kordegarda, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
www.nck.pl

Kiedy w 1954 roku rozpoczęto budowę 
Stadionu X-lecia, wiadomo było, że na jego 
zakończenie jest tylko jeden rok. Miał być 
gotowy na uroczyste obchody powstania 
PRL oraz na Międzynarodowy Festiwal Mło-
dzieży. Stadion od początku był wprzęgnięty 
w machinę propagandową i stał się w poło-
wie lat 50. jednym ze sztandarowych placów 
budowy socjalizmu. Do jego realizacji zostali 
zatrudnieni znakomici architekci, a także 
plastycy, którzy mieli wykonać elementy 
dekoracji Stadionu. Wśród tych ostatnich 
byli artyści z dopiero co powstałej Grupy 55. 
Mieli opracować ceramiczny fryz budynku 
sportowego. Prawdopodobnie dlatego 
wiosną 1955 roku Marian Bogusz i Zbigniew 
Dłubak znaleźli się na placu budowy Sta-
dionu. Wówczas Dłubak wykonał ponad 30 
fotografi i, plastycznie dokumentując budo-
wę. Fotografi e przez dekady znajdowały się 
w archiwum artysty i dopiero w 2009 roku 
zostały odkryte w trakcie prac nad jego 
spuścizną, prowadzonych przez Fundację 
Archeologia Fotografi i.
Wystawa Stadion ‘55 to pierwszy publiczny 
pokaz całego cyklu, który wraz z publikacją 
oraz programem warsztatów ma przypomi-
nać historię Stadionu X-lecia i tworzyć kultu-
rowy kontekst dla tegorocznych wydarzeń 
piłkarskich.
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PRZECHOWYWANIE WYJAŚNIEŃ
16.03–8.04
Zielona Góra, Galeria BWA, al. Niepodległości 19
www.bwazg.pl

Najnowszy fi lm Wojciecha Bąkowskiego Ćwi-
czenia dla prawdziwych przyjaciół zaczyna 
się słowami pożegnania: „Dziękuję bardzo 
za uwagę i za pamięć”. Zawarty w tym 
zdaniu czarny humor niesie posmak czegoś 
defi nitywnego, ostatecznego. Bąkowski, 
konstruując wystawę, dba o to, by widz nie 
tyle „zrozumiał” komunikat (zresztą niejed-
noznaczny i poetycki), ile „przeczuł”, odniósł 
wrażenie, przestroił swoją wrażliwość.
Wystawa Przechowywanie wyjaśnień skła-
dać się będzie także z kilku syntetycznych 
obiektów i instalacji, przywołujących drob-
ne doświadczenia codziennego życia podnie-
sione do rangi wydarzeń egzystencjalnych. 
Bąkowski radykalnie redukuje formę i treść 
swoich dzieł, oczyszcza język na rzecz wy-
razistej struktury. Widz dostaje zatem do 
rozwikłania wielowątkową sytuację, którą 

mimo że słów („wyjaśnień”) pada w niej 
niewiele, najodpowiedniej będzie z uwagą 
„przeczytać”. Odbiorca odnajdzie wówczas 
świat zredukowany do kości, w którym 
dominujące brak, pustka, nieobecność i sa-
motność przerywane są raz po raz uczuciem 
wspólnoty i bliskości.
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POTENCJALNE MIASTO
do 18.03
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Franciszek Orłowski rozumie architekturę 
jako tworzenie i kształtowanie przestrzeni 
przez postawy społeczne i emocjonalne. 
Ostatnia praca artysty — Potencjalne miasto 
— stanowi kontynuację charakterystycznej 
dla jego twórczości, intymnej i osobistej 
analizy współczesnych relacji międzyludz-
kich.
Potencjalne miasto (2012) to model stworzo-
ny z myślą o tym, że żywotność miasta zale-
ży od potencji jego mieszkańców. Modułem 
architektonicznym jest tu płaska plastikowa 
płytka, będąca w rzeczywistości testem cią-
żowym. Makieta Potencjalnego miasta skła-
da się z niezliczonej liczby takich modułów. 
Precyzyjnie ułożone, lecz niełączące się ze 
sobą ani z podłożem, monotonne ciągi urba-
nistyczne narażone są na różne ingerencje 
uczestników wystawy.
Artysta nie stawia siebie w roli biernego 
obserwatora. Jego „zdarzenia rzeźbiarskie” 
zawsze inicjują jakiś proces, który w sposób 
świadomy wymyka się spod kontroli artysty. 
W pracy Bezsenność (2010) artysta wmuro-
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Z wystawy Stadion ’55: Zbigniew Dłubak, Stadion, 1955 
© Fundacja Archeologia Fotografi i/Armelle Dłubak
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Wojtek Bąkowski, Przechowywanie wyjaśnień, instalacja
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Franciszek Orłowski, Bezsenność, 2010
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wuje w ścianę zimnego białego pomieszcze-
nia lodówkę turystyczną, w której wnętrzu 
znajduje się zebrany śnieg. Zamurowany 
artefakt, znajdujący się w zawieszeniu 
między dwoma stanami skupienia, jest skła-
dową emocji związanych z wewnętrznym 
chłodem, niepewnością czy niemocą.
Franciszek Orłowski (1984) — ukończył 
Intermedia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. W ostatnich latach brał udział 
w wystawach: After Socialist Statues w ga-
lerii Kim (Ryga, 2011), Mir w Galerii Arsenał 
w Białymstoku (2011), Projekty wybrane 
w BWA Zielona Góra (2011), Rób tak w Galerii 
Stereo (Poznań, 2010) i innych.
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W SAMOCHODZIE Z R.
do 1.04
Gliwice, Czytelnia Sztuki, ul. Dolnych Wałów 8a
www.czytelniasztuki.pl

Pochodzący z Gliwic, fotograf Rafał Milach 
w swojej pracy na co dzień zainteresowany 
jest zagadnieniem przemian w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, tym razem jednak za-
biera nas w podróż w zupełnie inne rejony. 
W cyklu W samochodzie z R. snuje opowieść 
o współczesnej Islandii — kraju dotąd mu 
nieznanym. Milach na wyprawę wyruszył 
wraz z islandzkim pisarzem — Huldarem 
Breiðfjörðem. Tandemowi temu daleko 
jednak do typowego obrazu „zwiedzających 
turystów”. Milacha nie interesują 
standardowe atrakcje. I dlatego wła-
śnie na wystawie oglądamy swego 
rodzaju pamiętnik z podróży, będący 
bardzo subiektywnym zapisem 
wyprawy, podczas której fotograf 
podchwytuje wiele wątków, wyko-
rzystując różnorodne stylistyki. Nie 
daje widzowi prostych odpowiedzi na 
pytania o daleką Islandię. Skupiając 
się na detalach odwiedzanych miejsc, 
przyglądając się uważnie napotkanym 
mieszkańcom wyspy, fotograf tworzy 
obraz nasycony szczegółami.
Pracę artysty obserwuje i relacjonuje 
pisarz, na co dzień mieszkaniec wyspy. 
Odbiera on więc fotografi czne wybory 
Milacha ze zdziwieniem. Wystawie 
towarzyszy książka będąca podsumo-
waniem cyklu.
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Rafał Milach, W samochodzie z R., cykl fotografi i
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EMANDES, Ringo, projekt lampy
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ROZŚWIETLIĆ KRYZYS!
do 31.03
Kraków, Galeria BB, ul. Garbarska 24, 
Rynek Główny 1/3
www.galeriabb.pl

Światło w swojej fi zycznej naturze jest 
formą promieniowania; ma naturę dwoistą: 
falową i cząsteczkową, wciąż tajemniczą 
i niezbadaną. Warunkuje widzenie i wydo-
bywa z niebytu przedmioty. Ale również, 
w zestawieniu z materią, posiada niezwykłą 
zdolność intensyfi kowania wrażeń oraz 
przywoływania metafi zycznych skojarzeń.
Sposób odbioru światła fi zycznego, przefi l-
trowanego przez percepcję ludzkiego oka, 
a także zestawienie materii tworzywa z nie-
materialnością światła intryguje i inspiruje 
projektantów do tworzenia indywidualnych, 
oryginalnych i unikatowych lamp-obiektów. 
Efekty ich kreatywnej pracy pokazane zosta-
ną na wystawie Rozświetlić kryzys.
– Akcentowanie światłem struktury mate-
riału oraz jego faktury, a jednocześnie wyko-
rzystanie przy tworzeniu „lampy” różnych 
technik artystycznych powoduje, że staje się 
ona obrazem, płaskorzeźbą, rzeźbą, a nawet 
instalacją. Zachwycającym nasze zmysły 
świecącym obiektem. Zaprojektowanym 
światłem, a nie lampą — przekonuje uczest-
nicząca w wystawie Alicja Panasiewicz.
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Marta Antoniak, Dom, poliptyk, 
olej na płótnie, 300 x 245 cm, 2011
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CELINA
do 13.04
Berlin, Galeria Collectiva, Brunnenstraße 152
www.collectivagallery.com

Zebrane na wystawie Playroom prace malar-
skie Marty Antoniak zespala fi kcyjna postać 
kobiety w średnim wieku o imieniu Celina. 
W swoich pracach artystka w sposób grote-
skowy wprowadza widza do świata Celiny 
i odkrywa przed nim dramat osamotnionej 
kobiety. Pokazywany na wystawie cykl Won-
derland przypomina historię z Toy Story, tyle 
że pokazaną w krzywym zwierciadle, Marta 
Antoniakprzedstawia bohaterkę w świecie 
dziecięcych zabawek, w którym dojrzała ko-
bieta jest intruzem.
Z kolei w wielkoformatowym poliptyku 
Dom artystka przedstawia Celinę w jej prze-
pełnionym domowym otoczeniu. Świat, do 
którego ona przynależy, jest pełen zajęć i 
rekwizytów. Celina jest przeobecna, a jed-
nak zagubiona. I choć bohaterkę prac Marty 
Antoniak otacza wiele drzwi, jej aktualna 
sytuacja pozostaje bez wyjścia. Wyobco-
wanie i absurdalność ludzkiej egzystencji 
to główne tematy, jakie Antoniak analizuje 
podczas berlińskiej wystawy.
Marta Antoniak (1986) jest absolwentką 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 
roku artystka została wyróżniona w europej-
skim konkursie dyplomów szkół artystycz-
nych STARTPOINTPRIZE.
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GALERIA FILMU
do 9.06, każda kolejna 
sobota, g. 16
Kraków, Sala u Samurajów, 
Muzeum Narodowe 
w Krakowie, al. 3 Maja 1
www.muzeum.krakow.pl

Galeria Filmu to wyjątkowa 
propozycja wprowadzenia 
fi lmu w obręb muzeum 
sztuki — nie jest to wy-
darzenie czasowe ani też 
funkcjonujące autonomicz-
nie kino studyjne, ale płasz-
czyzna intermedialności 
i mediacji, wymiany wiedzy 
i sposobów widzenia, która 
na trwałe wpłynie na optykę i symboliczną 
przestrzeń Muzeum Narodowego w Krako-
wie. Planowana na rok 2012 druga edycja 
Galerii Filmu jest kontynuacją formuły 
cyklicznych autorskich wykładów: czterech 
wykładowców poprowadzi cykl okołofi l-
mowych spotkań. Pierwszy z nich Born in 
Flames — wizerunki „potwornych” kobiet 
prowadzony przez Ewę Opałkę rozpoczął 
się wykładem Różne gatunki potworów: ko-
bieta-wiedźma, kobieta-archaiczna matka, 
kobieta-potworne łono, wampiryczne lesbij-
ki oraz dziewczyny zrodzone w płomieniach 
— wprowadzenie. Z kolei Samuel Nowak 
zajmie się problematyką Seksu, przemocy 
i przyjemności kina popularnego, Katarzyna 
Czeczot opowie o związkach Kina i hipnozy, 
a Joanna Ostrowska poprowadzi cykl wykła-
dów Wizerunek kobiety we współczesnych 
konfl iktach zbrojnych — KINO (Jugosławia, 
Izrael, Rwanda). Wykłady potrwają aż do 
czerwca, na każdym z nich prezentowane 
będą fragmenty omawianych fi lmów.
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AUTOBUS
www.moravabooks.com

Twórczość Uri Arana, artysty mieszkającego 
na stałe w Nowym Jorku, ma charakter wie-
lowarstwowych utworów poetyckich. Uri 
w specyfi czny sposób pracuje nad rysunka-
mi. Z rzemieślniczą precyzją powtarza po-
szczególne gesty cyklu: rysowanie-skanowa-
nie-drukowanie, a debiutancka książka BUS 
to po prostu kolejna faza reprodukowania 
„oryginału”. Równocześnie artbook Uriego, 
mimo że pełen obrazów, jest tomikiem z ga-
tunku „poezji drogi”. Otwierając książkę, 
wchodzimy do tytułowego BUSa, siadamy 
na tylnym siedzeniu i z dystansem wszyst-
kowiedzącego narratora zaczynamy obser-
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Tomasz Ciecierski, Nostalgia, cykl obrazów
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Prelekcja w ramach cyklu Galeria Filmu

wować i notować. Bohaterowie pojawiają 
się i znikają, wsłuchujemy się w strzępki 
prywatnych opowieści oraz w newsy z wiel-
kiego świata. Absurdalne sytuacje kumulują 
się odmierzane regularnością następujących 
po sobie przystanków, a początkowy chaos 
zaczyna nabierać sensu. Wielu sensów.
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NOSTALGIA
do 10.03
Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8
www.leguern.pl

Tomasz Ciecierski od ponad czterdziestu lat 
wymyśla malarstwo na nowo. Jest z jednej 
strony kontynuatorem nowoczesnej idei 
obrazu wolnego, który nie musi służyć reli-
gii, monarchii, totalitarnej dyktaturze czy 
demokracji. Obrazu oddanego refl eksji nad 
samym widzeniem, obrazu o malowaniu. 
Z drugiej strony, Ciecierski obfi cie korzysta 
z fotografi i i jej środków tworzenia obrazu, 
odwołuje się także do myślenia rzeźbiarskie-
go, budując fi zyczną głębię czy zaznaczając 
materialność obiektów — tłumaczą kurato-
rzy jego indywidualnej wystawy Nostalgia.
Zaprezentowane na niej zostaną prace 
powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat: dwa 
nowe, wielkoformatowe płótna (Bezkształ-
ty) to abstrakcyjne kompozycje, w których 
motywem przewodnim jest głębia: ta 
zasugerowana oraz ta fi zycznie wycho-
dząca z obrazu, nawiązująca do „obrazów 
zbijanych”. Tytułową Nostalgię tworzy seria 
fotografi i, które przedstawiają bohaterów 
zapatrzonych poza kadr, wycofanych do sie-
bie. Na wystawie nie zabraknie też obrazów 
zbudowanych z zestawianych obok siebie 
mniejszych płócien (Przypływy odpływy) czy 
zbijanych niczym obrazy fotografi i.
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SYTUACJE POZNAWCZE
do 27.05
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Idea nowej ekspozycji prac z Kolekcji CSW 
Zamek Ujazdowski bazuje przede wszystkim 
na bogatym dorobku działań tej instytucji 
z publicznością, realizowanych dzięki Pro-
gramowi Edukacyjnemu oraz Laboratorium 
Edukacji Twórczej. Na wystawie Sytuacje 
poznawcze pokazane zostaną dzieła sztuki, 
które zyskiwały największy odzew publicz-
ności w ramach działań edukacyjnych, wzbu-
dzały emocje i refl eksje, uruchamiały pro-
cesy poznawcze. Pomiędzy dziełami sztuki 
znajdują się także elementy działań Labora-
torium Edukacji Twórczej. Działania te okre-
śla się zwykle jako „edukacyjne”, w istocie 
zaś są dziedziną praktykowania aktywnego 
uczestnictwa publiczności w sztuce. Dają 
one możliwość, by motywowani swoimi po-
trzebami poznawczymi widzowie zmieniali 
się w uczestników sztuki — i by inspirowani 
sztuką indywidualnie rozwijali swą wiedzę.
Układ wystawy tworzy tym razem nie tyle 
narracje, stanowiące konstrukcję poprzed-
niej ekspozycji prac z Kolekcji CSW (Rzeczy 
budzą uczucia. Wybrane narracje), ile wła-
śnie sytuacje — sugestywne punkty inspira-
cji i odniesień dla aktywności poznawczej.
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WAZONY
15.03–15.04
Warszawa, Galeria Starter, ul. Gen. Andersa 13
www.starter.org.pl

Robert Maciejuk jest malarzem, który im 
więcej dowiaduje się o materii malarskiej, 
tym mniej potrafi  malować. Im więcej obra-
zów produkuje, tym mocniej „wątpi”. Ale czy 
zwątpienie nie jest nieodłącznym elementem 
wiary? Maciejuk wierzy w siłę i znaczenie 
malarstwa, bez względu na medialne wzloty 
i upadki tego medium. Jego indywidualna 
wystawa Wazony — kolejny etap współpracy 
z kuratorem i wydawcą Honzą Zamojskim — 
zaczyna swoją narrację w miejscu, gdzie ury-
wa ją książka o tym samym tytule, wydana 
nakładem wydawnictwa Morava.
– Najnowsze prace Maciejuka są piękne, od-
ważne i perwersyjne intelektualnie. Nikt tak 
jak artysta nie potrafi  przekraczać kolejnych 
granic w malarstwie, jednocześnie pozo-
stając wiernym i pokornym tego medium 
uczniem. Świadomy tradycji, której jest 
spadkobiercą, nieustannie ją weryfi kuje, po 
to by nie pozostać wobec niej obojętnym — 
tłumaczy Zamojski.

Robert Maciejuk (1965) — malarz, absolwent 
Wydziału Malarstwa na warszawskiej ASP, 
gdzie przez pięć lat pracował jako asystent. 
Zaczynał od tworzenia obrazów nawiązują-
cych do architektury, renesansu, następnie 
fascynował się przedstawieniami geome-
trycznymi, by od nich przejść do malarskiej 
analizy znaków. W 2008 roku dla Galerii Star-
ter przygotował wystawę Mirror of Nature. 
W postmieszkalnych przestrzeniach galerii 
umieścił obrazy, rysunki i talerze, głównie 
z motywami zaczerpniętymi z animowanych 
bajek.
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WOKÓŁ, WOKÓŁ
do 25.03
Bielsko-Biała, Galeria Bielska, ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

Multimedialny projekt Saviv saviv (Wokół, 
wokół), odnoszący się do starotestamento-
wej Księgi Ezechiela, przygotowany został 
przez Carole Benzaken specjalnie na wysta-
wę w Galerii Bielskiej. Pomysł stworzenia 
projektu narodził się w 2009 roku, gdy miesz-
kająca w Paryżu artystka po raz pierwszy 
odwiedziła galerię i dowiedziała się, że 
powstała ona na zgliszczach synagogi, którą 
w połowie września 1939 roku zburzyli hitle-
rowcy. Podziałało to na Carole Benzaken jak 
wezwanie.
Wystawa obejmuje m.in. ponad 30-metrową 
wstęgę z wybranymi cytatami z Księgi Eze-
chiela Megillah ben Adam, prace malarskie: 
Od drzwi do drzwi, Strange Fruit oraz prace 
na papierze. Podstawą twórczości Benzaken 
jest bank obrazów wyszukiwanych w prasie 
i mediach, są to także fi lmy i fotografi e z jej 
własnych zbiorów. Działa równocześnie 
poprzez malowany obraz oraz cyfrowe me-
dium. Bardzo wcześnie ulubioną formą jej 
dzieł stał się kształt zwoju.
Carole Benzaken (1964) — absolwentka Supé-
rieur d’Arts Plastiques oraz Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de Paris (1990). Jest 
laureatką m.in. nagrody Marcela Duchampa 
(2004), miała wystawę indywidualną w Musée 
National d’Art Moderne (2005) oraz w MoMA 
w Nowym Jorku (2006).
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Robert Maciejuk, Wazony
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Carole Benzaken, Od drzwi do drzwi, akryl, olej, płótno
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Plakat promujący wystawę Sytuacje poznawcze
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POLSKO-PALESTYŃSKIE 

WYPLATANIE
do 25.03
Poznań, Fundacja SPOT, ul. Dolna Wilda 87
www.sindyanna.com
www.knockoutdesign.eu

Awateef to arabskie imię 
żeńskie, które oznacza 
uczucia. Awateef Musa 
była nauczycielką wypla-
tania dla projektantek 
studia Knockoutdesign 
w palestyńskiej wsi Kfar 
Manda. We współpracy 
z nią dizajnerki opraco-
wały serię produktów, 
które ze względu na zaan-
gażowanie i cierpliwość 
Awateef zostały nazwane 
jej imieniem. Inspiracją 
do zaprojektowania 
serii przedmiotów była 
chęć połączenia uroku, 
jaki mają w sobie dzieła 
rzemieślników, z precyzją 
i możliwościami, jakie 
zapewniają technologie 
produkcji przemysłowej.
Wieś Kfar Manda ma 
jeden z najwyższych 
poziomów bezrobocia na 
terenie Izraela, szczegól-
nie wśród kobiet. Z tego 
powodu Sindyanna 
HaGalil — prowadzona 
przez kobiety, żydow-
sko-arabska organizacja 
non-profi t — uruchomiła ośrodek, którego 
celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej 
kobiet arabskich poprzez zatrudnianie ich 
przy produkcji ręcznie wyplatanych koszy. 
Z powodu dużej liczby konkurencyjnych pro-
duktów na rynku światowym, jakie stanowią 
tanie kosze wyplatane w Afryce i w krajach 
Dalekiego Wschodu, trudno jest sprzedać 
tradycyjne kosze Sindyanna poza Izraelem. 
Wystawa Awateef prezentuje efekt współ-
pracy polskiej pracowni z palestyńskimi 
kobietami.

0—46

ZNIKAJĄCE PUNKTY
8.03–20.04
Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5
www.galeria-piwkary.com.pl

Portretowane przez Małgorzatę Markiewicz, 
pochodzące z różnych miejsc świata, lalki 
odzwierciedlają wyobrażenia kobiet czy 
też dziewczynek przebranych w tandetne 

kostiumy księżniczek, baletnic, pokojówek. 
Artystka w cyklu Znikające punkty zwraca 
szczególną uwagę na ich opakowania: 
sposób umieszczenia w zgniecionym karto-
nowym pudełku, skrępowania za pomocą 
gumki recepturki, owinięcia w siatkę czy też 
w folię z kolorowym nadrukiem, uwięzienia 
w worku przewiązanym pod szyją. Przezna-

czeniem wepchniętych 
w ciasne pudełka postaci 
jest piękne udawanie 
w oczekiwaniu na klien-
ta, trwanie w bezruchu 
i bierne poddawanie się 
oglądowi. Produkowane 
na Wschodzie i trans-
portowane przez ocean, 
samolotami czy stat-
kami, trafi ają na rynek 
europejski i do Stanów 
Zjednoczonych. Tak jak 
w przypadku innych 
współczesnych niewolni-
ków celem ich wędrówki 
jest przyjemność cywili-
zacji zachodniej. Artystka 
zwraca tym samym szcze-
gólną uwagę na problem 
handlu ludźmi, który czę-
sto ma formę brutalnego 
porwania, a jego ofi arami 
padają zazwyczaj dzieci 
i kobiety zmuszane do 
prostytuowania się.
Uzupełnieniem wystawy 
będzie seria zdjęć Porzu-
cone, przedstawiająca 
ubrania znalezione i sfo-
tografowane na ulicy. 
Markiewicz kolejny raz 
reaktywuje materiały po-
zyskane „z drugiej ręki”, 

nadając im zupełnie nowe znaczenia.
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TO NIE MOJE
do 10.03
Warszawa, Fundacja Sztuczna, 
ul. Marszałkowska 62/6 (III p.) 
www.fundacjasztuczna.pl

O najnowszej wystawie Marty Gruzd To 
nie moje jej kuratorka z Fundacji Sztucznej 
mówi tak: Marta Gruzd pokazuje rzeczy 
z otoczenia. Dystansuje się od nich. Burzy 
skalę. Pozbawia je tła, kontekstu, tak że tra-
cą swoje funkcje. Rozpoznajemy je, wiemy, 
czym są, ale budzą inne skojarzenia. Gruzd 
wyrywa rzeczy z ich przestrzeni. Preparuje 
je i testuje w sztucznych warunkach. Nie 
daje jej spokoju, że jedne kształty są oczy-
wiste, a inne obce, niezrozumiałe. To sposób 
Gruzd na bycie z rzeczywistością. Klucz 
doboru przedstawionych przedmiotów nie 
jest oczywisty. Zestawione są codzienne, 
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Knockoutdesign i kobiety z palestyńskiej 
wsi Kfar MAnda, AWATEEF, projekt 
wyplatanego kosza
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Z wystawy Znikające punkty: Małgorzata 
Markiewicz, Lalka Małgosia, 2012
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Marta Gruzd, z cyklu To nie moje
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drobne przedmioty, fragmenty świata roślin 
i zwierząt, nieokreślone organiczne kształty. 
Ta wystawa może dezorientować. I z tym się 
trzeba pogodzić.
Marta Gruzd (1982) — absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na 
Wydziale Rzeźby zrealizowała w pracowni 
rzeźby prof. Grzegorza Kowalskiego.

0—48

CZARNA SERIA
23.03–23.04
Szczecin, Zona Sztuki Aktualnej, 
pl. Żołnierza Polskiego 2
www.zona.akademiasztuki.eu

Performens Przesilenie letnie Zorki Wollny 
składa się z 12 aktów i nawiązuje do słowiań-
skich rytuałów sobótki. Podczas przedsta-
wienia widzowie, wędrujący i zatrzymujący 
się w kolejnych miejscach Browaru, zostali 
włączeni w słuchowisko i spektakl — opo-
wieść etnografi czną ze szczyptą grozy, 
rodem z dziewiętnastowiecznego romansu. 
Rejestrację performensu będzie można 
zobaczyć na indywidualnej wystawie Zorki 
Wollny Czarna seria.
Innym prezentowanym na pokazie perfor-
mensem jest Podróż, pojawiają się w nim 
znane z baśni przedmioty: klucze, lustra, 
drzwi, tajemnicze rośliny, które pomogą 
utożsamić się z baśniowymi bohaterami. 
Zorka Wollny zabiera nas w podróż po 
krainie baśni i bajek, w której trzeba się 
zmierzyć z dorosłymi wyzwaniami: podjąć 
samotną podróż, dokonać wyboru, rozwią-
zać zagadkę, pokonać lęk, przyjąć radę, 
doznać utraty. Ciąg pięciu pomieszczeń do 
samodzielnego przejścia odpowiada etapom 
inicjacji, czyli przejścia z etapu dzieciństwa 
do okresu dorosłości. Ponadto zobaczymy 
także Czarny fi lm oraz Kurtyzanę i pisklęta.
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Z wystawy Czarna seria: Zorka Wollny, 
Przesilenie, rejestracja performensu

Zorka Wollny (1980) — najmłodsza pracow-
niczka dydaktyczny Katedry Multimediów 
w Akademii Sztuki w Szczecinie. Artystka 
sztuk wizualnych. Oprócz serii onirycznych 
fi lmów ma w swoim dorobku cykl performen-
sów choreografi cznych, realizowanych dla 
instytucji muzealnych.
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MIT I MELANCHOLIA
do 9.04
Wrocław, Muzeum Współczesne, 
pl. Strzegomski 2a
www.muzeumwspolczesne.pl

Czy można zrobić wystawę „na koniec świa-
ta”? Tak, dowodem na to jest ekspozycja Mit 
i melancholia, której apokaliptyczny nastrój 
to efekt wzięcia na warsztat tematów takich 
jak: przemijanie, upadek wiary czy kryzysy 
tożsamości. Poddawane reinterpretacji 
wątki zaczerpnięte z dwudziestowiecznej 
historii, ale też z mitologii oraz ze sztuki ak-
centują dystans dzielący nas od minionych 
czasów: pełnego wiary w przyszłość moder-
nizmu. Każda z prac w pewien sposób na-
wiązuje do pustego miejsca, które dopiero 
powinno zostać wypełnione nowymi ideami, 
formami czy mitami.
– Intymny dialog toczony przez artystów po-
między poszczególnymi pracami skłoni być 
może widzów do osobistej refl eksji na temat 
alienacji jednostki, poszukiwania akceptacji 
i miłości — przekonuje Jolanta Ciesielska, 
kuratorka wystawy.
Na wystawie swoje prace pokażą m.in. 
Wojciech Bąkowski, Cezary Bodzianowski, 
Bogna Burska, Jerzy Kosałka, Kamil Kuskow-
ski, Laura Pawela, Marek Rogulski, Jadwiga 
Sawicka, Grupa Sędzia Główny, Kama Sokol-
nicka.
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Z wystawy Mit i melancholia: 
Artur Malewski, Likantrop, rzeźba, 2005/2010
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ZNIKOPISY
do 9.04 
Warszawa, Projekt Kordegarda
ul. Gałczyńskiego 3 
www.zacheta.art.pl
 
Twórczość Karoliny Freino charakteryzuje zacięcie społecznikowskie oraz dogłębna 
obserwacja zastanego otoczenia. Artystka nie wprowadza radykalnych zmian w prze-
strzeń czy też w sposoby jej postrzegania, zwraca raczej uwagę na pewne mało 
istotne szczegóły, których delikatne przemieszczenie — poprzez dodanie czegoś nad-
miarowego — znacząco wpływa na ostateczny kształt miejsca, stając się subtelnym, 
ironicznym komentarzem społecznym. Na wystawie Znikopisy oprócz starszych prac 
artystki pojawią się także nowe realizacje, bezpośrednio nawiązujące do budynku 
galerii i jego otoczenia — na tyłach Nowego Światu.
Zobaczymy m.in. Elevation Above Everyday Existence, w którym na dachach bu-
dynków osiedla modernistycznego Schillerpark w Berlinie artystka miała wykonać 
tytułowy napis, widzialny zarówno dla pasażerów samolotów startujących z lotniska 
Tegel, jak i na zdjęciach satelitarnych. Projekt nawiązuje do powojennej historii Ber-
lina, w szczególności do kanału powietrznego, który łączył Berlin Zachodni z resztą 
Bloku Zachodniego. W Kenijskich piramidach, pracy zrealizowanej w Nairobi, artyst-
ka koncentruje się na codziennych czynnościach kobiecych w tym kraju. Wykorzy-
stując zauważony na tamtejszym targu motyw tradycyjnej piramidy z ziemniaków, 
tworzy tymczasowy pomnik nieobecności kobiet w społeczeństwie.
~ Więcej na str. 158
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Karolina Freino, Ptaki, 2012, kadr wideo, 
dzięki uprzejmości artystki
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ŻYWICA
do 31.03
Warszawa, Galeria Raster, ul. Wspólna 63
www.raster.art.pl

Mówi się, że na początku było słowo. Jeśli 
odrzucić metafi zyczny naddatek, regułę tę 
można odnieść również do metody przyjętej 
przez Michała Budnego. Często początkiem 
jego projektów staje się konkretne pojęcie 
albo słowo, dla którego artysta odnajduje 
następnie materialny lub przestrzenny 
ekwiwalent. Wystawa Żywica przygotowana 
została specjalnie do nowej przestrzeni 
Galerii Raster.
Tytułowe słowo wyznacza obszar ważnych 
dla artysty intuicji i skojarzeń, które pomija-
ją jednak pierwszy, podstawowy sens słowa. 
Większe znaczenie ma tu zarówno samo 
brzmienie tego wyrazu, skojarzenie z „czymś 
żywym”, jak i myśl o zapachu, o organicznym 
procesie nawarstwiania. Żywica to również 
substancja, która „ożywia” martwe z pozoru 
powierzchnie i tym samym przenosi nas 
na inny poziom percepcji. Taki jest też sens 
interwencji Budnego: wydobyć z miejsca 
jego architekturę i naturalną aurę. Artysta 
rozmiękcza powierzchnie ścian, odrealnia-
jąc lekko całe wnętrze. Tworzy przestrzeń 
„ożywioną”, ale wciąż enigmatyczną jak 
galeryjny white cube. Budny wprowadza 
również element czasu — kolejne warstwy 
tworzyw nałożone na ściany sugerują na-
stępstwo zdarzeń: coś być może wydarzyło 
się tu wcześniej, coś innego może się jeszcze 
zdarzyć. 
– Tak jak szereg wcześniejszych prac Budne-
go, Żywica dotyczy ludzkiej obecności. Jest 
wehikułem poruszającym i wzmacniającym 
naszą wrażliwość na zastane, architekto-
niczne otoczenie — podpowiadają kurato-
rzy.
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DUALIZMY I SUBWERSJE
22.03, g. 19
Gdańsk, CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

Filmy wideo Aleki Polis odnoszą się do ist-
niejących form podziału na to, co męskie 
i kobiece, zakazane i dozwolone, sacrum 
i profanum. Wynikające z podziału hierar-
chie artystka dekonstruuje i denaturalizuje. 
To, co zostało rozdzielone w dyskursie wie-
dzy i władzy, w dyskursie sztuki na powrót 
zostaje zrównane ze sobą, przywrócone 
wspólnemu użytkowaniu. Artystka stosuje 
zdefi niowaną przez Judith Butler zasadę 
„cytowania języka wbrew jego pierwotnej 
wersji”. Podejmuje grę z symbolami władzy 

świeckiej i religijnej, których „naukowe” 
i „święte” podstawy włącza w – podający je 
w wątpliwość — dyskurs artystyczny.
Filmy Aleki Polis są zazwyczaj fi nalnym zapi-
sem działań, happeningów, performance’ów 
odbywających się w przestrzeni publicznej 
i w odniesieniu do umieszczonych w niej 
obiektów defi niujących porządek władzy.  
Czasami też artystka dokonuje dekonstruk-
cji społecznej przestrzeni symbolicznej 
poprzez zastosowanie animacji kompute-
rowej oraz techniki found footage. Pokaz 
będzie obejmował m.in. fi lmy: Stygma (2005), 
Nieświadome lustrowanie informacji (2005), 
Hylogenia (2007), Rozpraszanie Prezydenta 
(2007), Drzewo Świadomości (2011) i inne.
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PUDEŁKO CZEKOLADEK
do 31.03
Warszawa, Galeria m2, ul. Oleandrów 6
www.m2.art.pl

– Inspiracje czerpię ze śmietnika informacji 
dostarczanych nam przez mass media. Prze-
kraczając granice tradycyjnego malarstwa, 
staram się wykreować coś na wzór fetyszu, 
wywołującego pogodny nastrój, wykracza-
jącego poza banalność dnia codziennego. 
Ważnym dopełnieniem prac są tytuły, balan-
sujące pomiędzy logiką i intuicją. Osadzają 
motywy w specyfi cznym kontekście różnych 
sytuacji życiowych i stanów umysłowych 
— tak o swojej indywidualnej wystawie 
Życie jest jak pudełko czekoladek — nigdy 
nie wiesz, co się trafi  opowiada Maja Kita-
jewska.
Maja Kitajewska (1986) — w 2011 roku obro-
niła z wyróżnieniem dyplom na Wydziale 
Malarstwa warszawskiej ASP (pracownia 
prof. Wiesława Szamborskiego). Zdobyła 
także Nagrodę Artystyczną Siemensa za rok 
2011 oraz nagrodę — stypendium Inicjatywy 
Entry. Wystawa w m2 to jej pierwszy indywi-
dualny pokaz.
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WIOSNA
21.03–21.04
Cieszyn, Galeria Szara, ul. Srebrna 1
www.galeriaszara.pl

Wiosna jako narodziny i nowe życie, ale też 
walka na śmierć i życie — tak w skrócie moż-
na opisać nowy cykl obrazów Basi Bańdy. 
Oglądając pokazywane na wystawie Wiosna 
prace, wkraczamy w wykreowany przez 
artystkę brutalny baśniowy świat, w którym 
toczy się nieustanna walka dobra ze złem, 
gdzie drapieżne zwierzęta polują na swoje 
ofi ary, jednocześnie same stając się nimi. 
Każda śmierć jest symbolicznym przejściem, 
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Michał Budny, Żywica, dzięki uprzejmości 
artysty oraz galerii Raster
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Maja Kitajewska, Człowiek, który rozdawał śmierć,  
2010 / 2011, technika mieszana, płótno;  138 x 126 cm, 
obraz wypożyczony z kolekcji Simens Polska
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Basia Bańda, Energia, olej na płótnie
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nowym życiem, przemianą, w której okale-
czone postacie, rozszarpywane zwierzęta 
i rosnące z morderczą siłą rośliny odgrywają 
malowniczy spektakl, symbolizujący we-
wnętrzne konfl ikty, w które popadamy, cięż-
kie, ale niepozbawione optymizmu zmiany, 
gdzie dobro wciąż jeszcze zwycięża.
Basia Bańda (1980) — ukończyła malarstwo 
na ASP w Poznaniu (2006), dyplom w pracow-
ni prof. Jarosława Kozłowskiego. Obecnie 
pracuje w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycz-
nej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszka 
w Zielonej Górze.
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EDUKACJA KULTURALNA 
I ARTYSTYCZNA
15, 16.03
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl, 
www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl

Czy współczesna sztuka może być prezen-
towana w sposób interaktywny i w jaki 
sposób może być wykorzystywana do dzia-
łań edukacyjnych? W jaki sposób edukacja 
może być związana z komunikacją wartości 
artystycznych? Jaką rolę w edukacji kultural-
nej odgrywają koordynatorzy, animatorzy 
i twórcy warsztatów? Jak zbudować dobry 
program edukacyjny dla instytucji kultury? 
Jak instytucja kultury może przygotować się 
do prowadzenia działań edukacyjnych, jakie 
cele powinna osiągnąć poprzez edukację 
artystyczną? Jak może wyglądać współpraca 
pomiędzy uniwersytetem a instytucjami 
kultury? Kto jest odbiorcą działań edukacyj-
nych instytucji kultury i jakie kompetencje 
posiada i powinien posiadać? Wreszcie — 
jak badać instytucje kultury i prowadzone 
przez nie działania edukacyjne?
Celem konferencji Problemy edukacji kultu-
ralnej i artystycznej jest namysł nad współ-
czesną edukacją kulturalną i artystyczną 
młodzieży i dorosłych prowadzoną przez 
instytucje kultury. Uczestnicy będą zastana-
wiać się nad formami animacji kulturalnej, 
ukierunkowanej na podnoszenie kompeten-
cji kulturowych współczesnych odbiorców 
sztuki. 

0—56

WŚCIEKŁE PTAKI
15.03–6.05
Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

Młoda rosyjska scena artystyczna zmienia 
się równie dynamicznie jak rosyjskie spo-
łeczeństwo, do niedawna pogrążone w ma-
razmie. I właśnie do tego pola zmian i poja-
wiających się nowych możliwości odnosi się 
wystawa Angry Birds. W okolicach roku 2000 
radykalne strategie artystyczne, podobne 
do tych, które efektywnie działały w Polsce 
i w całej Europie Wschodniej, zostały stłu-
mione wraz z nastaniem opresyjnego reżimu 
Putina. Symbolicznym pożegnaniem z wol-
nością była akcja Anatolija Osmołowskiego 
i grupy Radek, w toku której artyści wzięli 
udział w kampanii wyborczej, rejestrując się 
z hasłem: „Przeciw wszystkim”. Wybory wy-
grał, wtedy po raz pierwszy, Władimir Putin.
Niedawna eksplozja protestów to symp-
tom podskórnych zmian w społeczeństwie 
i w kulturze, jednakże nowe zjawiska na mo-
skiewskiej scenie artystyczne są zbyt świe-
że, by możliwe było ich pełne zrozumienie. 
Oglądając wystawę, widz będzie zaskoczony 
nieznanymi odniesieniami, fantazjami i lę-
kami. Ta obcość pokazuje, jak mało łączyło 
doświadczenia ostatnich 20 lat w Polsce 
i w Rosji. Młodzi artyści z Moskwy próbują 
sformułować swoją wizję świata w oparciu 
o nowe, właśnie zdobywane doświadczenie 
społeczeństwa gotowego stanąć wobec 
wyzwań współczesności. Wystawę zaty-
tułowali Angry Birds — odwołując się do 
popularnej gry na smartfony, w której ptaki 
(zwolennicy wolności) walczą ze świniami 
(strażnikami starego porządku) o skradzione 
jajka (przyszłość).
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ROŚLINY I LATAJĄCE ŚWIATŁO
3.03–21.04
Bytom, CSW Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Wystawa jest prosta. Wszystkie informacje 
o niej zawarłem w tytule: Duże zdjęcia 
ładnych roślin z latającym światłem w tle. 
To, co jest na obrazach, złapałem w różnych 
miejscach, dalekich i bliskich, zawsze oso-
biście, choć czasem w miłym towarzystwie. 
Nie polowałem na rośliny, nie mam pojęcia, 
jakie to gatunki i jak brzmią ich łacińskie 
nazwy. Ogrodnikiem jestem początkującym. 
Patrzyłem na to, co mi się podobało. Szkoda, 
że na zdjęciach nie można pokazać zapachu, 
z temperaturą powietrza jest nieco łatwiej. 
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Misza Most, Bez tytułu, 2012
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Wojciech Kucharczyk, Duże zdjęcia ładnych roślin 
z latającym światłem w tle, cykl fotografi i
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ZESZYT KRYMINALNY
31.03, g. 17
Warszawa, Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy 
Świat 63
www.zeszytzrysunkami.blogspot.com

Zeszyt to projekt artystyczny i nazwa maga-
zynu. Powstał z wewnętrznej potrzeby wyra-
żania się i komunikowania poprzez szeroko 
pojęty rysunek. To również rodzaj dialogu 
prowadzonego między artystkami. Numer 
pierwszy nosi tytuł Zeszyt Kryminalny, zaś 
ujęci na okładce „nieznani sprawcy” — to 
skład grupy polskich artystek, które czynnie 
postanowiły włączyć się w realizację tego 
niekomercyjnego przedsięwzięcia. Skład 
Zeszytu to: Magdalena Karpińska, Agnieszka 
Chojnacka, Marta Pieczonko, Katarzyna 
Bogdańska, Natalia Kulka, Pięć fi larów, Anna 
Orlikowska, Agata Staros.
Niebawem uczestniczki projektu będzie 
można spotkać podczas dyskusji, którą po-
prowadzi Daniel Muzyczuk.

0—58

Zeszyt kryminalny
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Latające światło pewnie powinno coś sym-
bolizować — opowiada o swoim cyklu foto-
grafi i Wojciech Kucharczyk.
Artysta celowo zrezygnował z sugerującego 
interpretację tekstu kuratorskiego swojej 
pierwszej od wielu lat wystawy. Możemy na 
niej zobaczyć kilkanaście wielkoformato-
wych fotografi i, slide show oraz zapach.
Wojciech Kucharczyk (1969) — używa mu-
zyki, dźwięku, obrazu, ruchu i wielu innych 
elementów. Założyciel wytwórni-kolektywu 
mik.musik.! Jako muzyk działa w zespole 
Mołr Drammaz, retro*sex*galaxy, ale przede 
wszystkim jako The Complainer. Wydał 
ponad 40 płyt. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach.
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NIE WIDZĘ, NIE SŁYSZĘ, 

NIE MÓWIĘ
23.03–15.04
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

– Nie widzę, nie dlatego że jestem ślepy — 
nie widzę, dlatego że nie jestem ślepy na 
zbyt wiele rzeczy. Nie słyszę, nie dlatego 
że jestem głuchy. Słysząc kolejną historię 
z tysięcy, jakimi atakuje nas przemysł kultu-
rowy, przestajemy słuchać. Nie mówię, nie 
dlatego że jestem niemy. Ale dlatego, że brak 
mi iluzji, alegorii, narracji. Niezbite dowody, 
zamiast mglistych zeznań — wylicza Piotr 
Łakomy. 
Jego prace, pokazywane na wystawie Nic 

nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, to 
chęć wyjścia z tej sytuacji. Artysta operuje 
zredukowanymi formami i niejednoznacz-
nymi transformacjami szarości, by zmusić 
odbiorców do zresetowania swojego apara-
tu postrzegania. Przy minimalnym poziomie 
stymulacji trzeba na nowo nauczyć się 
patrzeć. Łakomy tworzy obiekty ubogie, 
zbudowane z odpadów, których nie wypada 
mieć na widoku. Beton, suszarki na bieliznę, 
styropian, lakier samochodowy to materiały 
ambiwalentne: z jednej strony nie przyna-
leżą do ustalonego porządku widzialnego, 
a jednak wywodzą się wprost i całkowicie 
z codzienności.
– Łakomy buduje getto materialności 
zdegradowanej, środowisko, w którym na 
powrót możemy widzieć i ustanawiać auten-
tyczne relacje z otoczeniem — podsumowu-
je Kuba Bąk, kurator wystawy.
Piotr Łakomy (1983) — absolwent Instytutu 
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Zajmuje się malarstwem, instalacją 
i obiektem. Brał udział w wystawach gru-
powych i indywidualnych w Polsce, Francji, 
Danii, USA, Australii.
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ABSTRAKCJA
8.03–15.04
Olsztyn, Galeria BWA, 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Wystawa gromadzi ponad 60 prac Jana 
Berdyszaka, Stefana Gierowskiego, Jerzego 
Kałuckiego oraz Kojiego Kamoji — reprezen-
tujących nurty sztuki abstrakcyjnej, klasy-
ków polskiego malarstwa współczesnego XX 
wieku. Wszystkie dzieła pochodzą z prywat-
nej kolekcji Waldemara Andzelma.
– Ta imponująca kolekcja, gromadzona przez 
lata w oparciu o wiedzę oraz przyjaźń kolek-
cjonera z twórcami, jest jedną z ciekawszych 
kolekcji sztuki współczesnej w Polsce. 
Wystawa ma także charakter edukacyjny, 
przywołujący najznakomitsze dokonania 
sztuki abstrakcyjnej, oprócz obrazów pre-
zentowane są również formy przestrzenne 
— zachęcają kuratorzy.
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Piotr Łakomy: Jeszcze bez tytułu, fot. K. Strudziński
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Stefan Gierowski, XCVI
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WEŹ MNIE
3.03–21.04
Bytom, CSW Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Take me autorstwa Łukasza Trzcińskiego to 
część wielowymiarowego projektu fotogra-
fi cznego Nowa Europa, prowadzonego przez 
artystę od 1999 roku. Trzciński koncentruje 
się w nim na przemianach zachodzących 
w „nowych”, postkomunistycznych kra-
jach Europy po upadku żelaznej kurtyny. 
W Nowej Europie istotne jest nie tylko dzie-
dzictwo obciążeń poprzedniego systemu, 
historycznych uwikłań, ale także dzisiejsze, 
glokalne wątki konkretnego kraju, jego 
aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczno-
kulturowa.
Cykl Take me powstał w Mołdawii i jest inspi-
rowany amatorskimi fotografi ami zamiesz-
czonymi w Internecie na anglojęzycznych 
stronach matrymonialnych, dzięki którym 
kobiety szukają sposobu ucieczki do bogat-
szej części świata. Łukasz Trzciński stworzył 
swój profi l na portalu matrymonialnym, 
docierając w ten sposób bezpośrednio do 
bohaterek cyklu. Portretowane na zdjęciach 
modelki same stylizowały swoje pozy i en-
tourage, podążając tropem podpatrzonych 
fotografi i reklamowych.
Łukasz Trzciński — fotograf, pracował jako 
fotograf prasowy, dokumentując zmieniające 
się realia Polski okresu transformacji, a także 
fotografował w miejscach ogarniętych woj-
ną, m.in. w Iraku, Afganistanie czy Palestynie 
(był laureatem wielu ważnych międzynaro-
dowych nagród fotografi cznych). Dziś miej-
sce fotoreportażu w twórczości Trzcińskiego 
zajęła analityczna postawa dokumentalisty 
oraz skupienie się na medium, w miejsce sa-
mego obrazu fotografi cznego.
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NIC NIE JEST TAKIE, JAK MÓWIĄ
9–29.03
Bielsko-Biała, Galeria Bielska, ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

Marzenie, nadzieja i jej brak — najnowszy 
projekt Agaty Zbylut Nic nie jest takie, jak 
mówią opowiada o ludziach, którzy znaleźli 
się w momentach dla siebie przełomowych, 
ale też bohaterami jej narracji są psy — tak 
jak Łajka, która jest przygotowywana do 
swojej ostatniej podróży w kosmos, czy 
Blondi — ukochana suka Hitlera, która zgi-
nęła z jego rąk w bunkrze wraz z Ewą Braun. 
Zobaczymy także, szybującego w przestwo-
rzach na krześle ogrodowym, Larry’ego 
Waltersa czy jedyną współczesną postać — 
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Łukasz Trzciński, Take me, fotografi a

0—62

Agata Zbylut, Łajka, 2011, instalacja
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panią Helenkę, sąsiadkę spędzającą czas na 
spoglądaniu przez okno na podwórze. Zby-
lut tworzy multimedialną wystawę, w której 
obiekty zestawione są z projekcjami wideo.
Agata Zbylut — absolwentka Uniwersytetu 
w Zielonej Górze. Dyplom w Pracowni Ry-
sunku i Intermediów uzyskała w 1999 roku; 
doktorat obroniła na Uniwersytecie Sztuki 
w Poznaniu, na Wydziale Multimediów 
i Komunikacji Społecznej. Od roku 2010 roku 
związana jest z Katedrą Nowych Mediów 
Akademii Sztuki w Szczecinie.
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UKŁADY RÓWNOLEGŁE
8.03–1.06
Poznań, galeria Art Stations, 
Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.artstationsfoundation5050.com

Kuratorzy ekspozycji Układy równoległe 
zapowiadają, że nie będzie to wystawa 
problemowa, retrospektywna lub też trzy 
monografi czne pokazy. To raczej prezentacja 
„anegdotyczna”, pobudzająca apetyt na wie-
dzę i motywująca do własnych poszukiwań. 
Na wystawie zobaczymy prace trzech arty-
stek: Jadwigi Maziarskiej, Gertrude Goldsch-
midt znanej jako Gego oraz Rosemarie Troc-
kel. Pierwsza z nich działała w środowisku 
zdominowanym przez osobowości Tadeusza 
Kantora, Marii Jaremy i Erny Rosenstein. 
Mimo nowatorskiego stylu, spychana była 
przez historię sztuki na dalszy plan. Cha-
rakterystyczne dla prac Maziarskiej już od 
lat 40. było intensyfi kowanie faktury i roz-
rastanie się malarskich kompozycji w trzeci 
wymiar. Za kulminację tego procesu można 
uznać woskowe reliefy powstające od końca 
lat 50.
Z kolei Gego, przesiąknięta duchem kon-
struktywizmu i dyscypliną formalną spod 
znaku Bauhausu, usiłowała stworzyć 
poetycki język formy, przy jednoczesnym 
zachowaniu intelektualnego rygoru procesu 
twórczego. Za pomocą linii artystka budo-
wała w pustych przestrzeniach ażurowe 
struktury z metalu. Ich lekkość sprawiała, 
że wydawały się unosić i w nieskończoność 
rozrastać w wielkich salach galeryjnych.
Z kolei twórczość Rosemarie Trockel prze-
sycona jest ironią. Przegląd przez jej prace 
to przegląd przez wszystkie najważniejsze 
nurty XX-wiecznej sztuki — od dadaizmu 
i surrealizmu po pop-art i minimalizm. Ar-
tystka przewrotnie bawi się każdym z tych 
kierunków, z przymrużeniem oka żonglując 
stylami.

0—64

WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW
do 21.04
Warszawa, Galeria Atak, 
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
www.atak.art.pl

W najnowszej serii obrazów Julia Curyło 
połączyła wywodzącą się z wiary teorię 
powstania i końca świata z naukowymi 
poszukiwaniami, obrazując trudny do zwe-
ryfi kowania współczesny problem — walkę 
racjonalizmu i chęci poznania prawdy z wier-
nością wobec tradycji i wiary.
Na prezentowaną na wystawie Cząstka H0 
serię składa się dwadzieścia obrazów. Płótna 
powstawały przez kilkanaście miesięcy, po-
przedzonych wizytą Julii Curyło w Genewie, 
gdzie trwają prace nad prawdopodobnie naj-
większym eksperymentem w dziejach świa-
ta. W Laboratorium Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych (CERN) została zbudowana 
największa maszyna na ziemi — Wielki Zder-
zacz Hadronów, czyli konstrukcja przyspie-
szająca cząstki materii. Naukowcy liczą na 
to, że przy zderzeniach o bardzo dużej mocy 
uda się wyodrębnić tak zwany bozon Higgsa, 
oznaczony symbolem H0. Ta hipotetyczna 
cząstka elementarna miała istnieć przez 
około dziesięć milisekund po Wielkim Wybu-
chu i dać początek wszelkiej materii. Z tego 
powodu przez niektórych nazywana jest 
boską cząstką. Curyło zainteresowały poszu-
kiwania cząsteczki, którą uczyniła tematem 
swojej twórczości malarskiej.
Julia Curyło — absolwentka warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profe-
sora Leona Tarasewicza (dyplom z wyróżnie-
niem, 2009). Jest autorką obrazów, głównie 
wielkoformatowych płócien wykonanych 
techniką olejną, oraz instalacji prezentowa-
nych w przestrzeni publicznej miasta.
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Julia Curyło, LHC, Miłość, 2011, olej na płótnie, 164 x 213 cm
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Z wystawy Układy równoległe: Jadwiga Maziarska, 
Kompozycja, 1985, kolaż, papier, 70 x 50cm, 
dzięki uprzejmości Galerii Piekary
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MOBILNOŚĆ W SZTUCE
9.03–29.04
Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, 
ul. Piwna 27/29
www.andrzejwasilewski.pl

Projekt Andrzeja Wasilewskiego Sacred 
mobiles składa się z kilkunastu obiektów, 
instalacji, animacji i rysunków, w których 
artysta nawiązuje do symboli religijnych, ale 
także ideologii z całego świata. Utrzymane 
w białej tonacji obiekty wykonane są z drew-
na bądź plastiku. Ruszające się i przenika-
jące modele obiektów w pustej przestrzeni 
bieli martwego tła tworzą wzory estetyczne, 
nie tracąc jednak swojej symboliki. Nadając 
ruch swoim obiektom, Wasilewski odnosi się 
do tematu mobilności w sztuce.
Andrzej Wasilewski (1975) — absolwent Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Krytyk 
i dekonstruktor kultury masowej, rozumianej 
jako zbiorowa umowa, iluzja, a nawet kłam-
stwo. W pracach Wasilewskiego przybiera 
ona postać fałszywej maski kręgu zachodniej 
cywilizacji, którą artysta zdziera. Artysta 
tropi jej „fałszerstwa” za pomocą cytatów 
z ofi cjalnej ikonografi i mediów oraz różnych 
obszarów przez wysoką kulturę czy poli-
tycznie poprawne media, negowanych lub 
ignorowanych (gry komputerowe, estetyka 
subkultur, anarchizm).
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MALARZ POKOJOWY
do 30.03
Łódź, Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3
www.fabrykasztuki.org

Odwołując się do fi gury użytecznego fa-
chowca i ilustrując ją naściennym malowi-
dłem, Kamil Kuskowski ponownie stawia 
pytanie o status malarstwa, a w szczegól-
ności malarskiego gestu. Tym razem jednak 
jest to pretekst do podjęcia zdecydowanie 
szerszej kwestii, a mianowicie kwestii spo-
łecznej funkcji sztuki oraz możliwości sztuki 
zaangażowanej. Wystawa Malarz pokojowy 
wykorzystuje wieloznaczność słowa pokój, 
aby uruchomić ironiczną grę i zaprosić wi-
dzów do udziału w niej. Sekwencja obrazów 
Przedpokój, Pokój i Niepokój naprowadza na 
inny wymiar użyteczności sztuki malarskiej, 
sugeruje jej oddanie w służbę walki o zakoń-
czenie wszelkich wojen i konfl iktów, walki 
o usunięcie źródeł społecznych niepokojów. 
Można powiedzieć, że przez swoją malar-
ską instalację Kuskowski pyta: czy galeria 
prezentująca współczesną sztukę może być 
przedpokojem dla pokojowo urządzonego 
świata?
Kamil Kuskowski — malarz, autor instalacji 
i prac wideo, kurator Galerii Zona Sztuki Ak-
tualnej w Łodzi, od 2011 roku kurator Galerii 
Akademii Sztuki — Zona  w Szczecinie. Profe-
sor Akademii Sztuki w Szczecinie, kierownik 
Katedry Nowych Mediów, kierownik Pracow-
ni Działań Audiowizualnych. Autor około 40 
wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 
stu wystawach zbiorowych.
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RE:FORMAT
17.03–21.04
Bydgoszcz, Klub Mózg, ul. Gdańska 10
www.bestrona.com
www.mozg.pl

Kolejna 10. odsłona cyklicznych wystaw 
Re:format, prezentująca najciekawsze zja-
wiska z obszaru projektowania grafi cznego 
w przestrzeni miejskiej, poświęcona będzie 
pracom Jana Bajtlika, autora głośnego 
w ostatnim roku plakatów Weź się do kupy!, 
które artysta własnoręcznie rozklejał w po-
bliżu stołecznych terenów zielonych, nawo-
łując właścicieli czworonogów do sprzątania 
po swoich podopiecznych.
Jan Bajtlik (1989) — studiuje na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
grafi ki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego 
oraz pracowni projektowania książki prof. 
Macieja Buszewicza. W 2008 nominowany do 
nagrody głównej w międzynarodowym kon-
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Andrzej Wasilewski, Sacred mobile
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Plakat promujący indywidualną wystawę 
Kamila Kuskowskiego Malarz pokojowy
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Jan Bajtlik: Wiosna Ludów

kursie na najlepiej zaprojektowaną książkę 
dla dzieci Zacznijmy od dzieci za książkę Spo-
sób latania. W dorobku literackim posiada 
też autorską książkę Europa pingwina Popo 
(wyd. Dookoła Świata, 2011), która była no-
minowana do nagrody PS IBBY Książka Roku 
2011. Tworzył ilustracje m.in. dla: „Architektu-
ry Murator”, „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika 
Powszechnego” czy „Krytyki Politycznej”.
Re:format zainicjowany został przez działają-
cy na terenie Bydgoszczy kolektyw Bestrona.
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BEZ STERU
23.03–15.04
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Igor i Ivan Buharov działają jako duet arty-
styczny od 1995 roku. Zajmują się fi lmem 
eksperymentalnym, muzyką i sztukami 
wizualnymi, współpracują również z róż-
nymi grupami spoza sfery sztuk pięknych. 
Centralny punkt wystawy Bez steru stanowi 
fi lm Rudderless zainspirowany noszącym 
taki sam tytuł wierszem z 1971 roku węgier-
skiego poety Istvána Domonkosa (ur. 1940). 
Utwór ten to nowoczesny epos, autorefl ek-
sja osoby żyjącej ze statusem członka mniej-
szości narodowej w Jugosławii wczesnych 
lat 70. ubiegłego wieku, co przypomina dzi-
siejszą sytuację jednostki zmuszonej do mi-
gracji, wrzuconej w zglobalizowany świat 
w okolicznościach, na które ona sama nie ma 
wpływu. Nie używając bezpośrednio tekstu 
wiersza, fi lm oddaje go za pomocą czarno-
białych obrazów, którym towarzyszy muzy-
ka skomponowana przez autorów. Śledzimy 
podróż bohatera, który wyrusza z lasu, mija 
samotnie krainy i miasta, spotykając po dro-
dze różnych ludzi i nawiązując z nimi krótkie 
relacje, w końcu zatrzymujemy się przy jego 
opuszczonej przyczepie w lesie, skąd rozpo-
czął swoją wędrówkę. Podobnie jak poeta, 
artyści również są sceptyczni co do pozy-
tywnych efektów rządzenia, proponują więc 
alternatywne rozwiązania wywodzące się 
z idei anarcho-komunistycznych.
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LEGENDA
5.03–8.04
Warszawa, Galeria Studio, pl. Defi lad 1
www.teatrstudio.pl

Estetyczna podróż w głąb Pałacu Kultury, po 
którym oprowadzają nas Dorota Kozieradz-
ka i Michał Szuszkiewicz. Układ projekcji 
i fotografi i w obu salach galerii przedstawia 
życie gmachu z jego własnymi obiegami 
energii i mediów. Zdjęcia zebrane na wy-
stawie Legenda pochodzą także z innych 
przytłaczających rozmiarami i formami 
architektonicznymi budowli, takich jak 
fortyfi kacje, fi ltry warszawskie oraz Teatr 
Wielki. Kontrastują one perswazyjną siłę 
architektury Pałacu, która miała przecież 
świadczyć o rzekomej potędze systemu, jego 
budowniczych oraz lewicowego marzenia, 
którego jest emanacją.
Dorota Kozieradzka (1982) — dyplom w pra-
cowni malarstwa prof. Jarosława Modze-
lewskiego / aneks do dyplomu z fotografi i 
zrealizowany pod kierunkiem prof. Grzego-

rza Kowalskiego obroniła w 2007 roku na 
warszawskiej ASP. W 2009 została laureatką 
Programu Stypendialnego Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. 
Współtwórczyni projektu Fontainebleau 
(CSW Zamek Ujazdowski, 2009).
Michał Szuszkiewicz (1983) — dyplom malar-
ski pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego, 
aneks z litografi i w pracowni prof. W. Wi-
nieckiego oraz pracę teoretyczną pod okiem 
prof. J. Niecikowskiego obronił w 2007 roku. 
Każda z części  dyplomu nosiła tytuł Portret 
artysty jako młodego psa. Finalista konkursu  
Showdown rozgrywanego na stronie Saatchi 
Online.
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SPILŚNIENIE
9.03–8.04
Toruń, Galeria Wozownia, ul. Rabiańska 20
www.wozownia.pl

Niedoskonałość nieodłącznie związana jest 
z kreowaniem sztucznych światów — zdaje 
się mówić Anna Orlikowska. Prezentowany 
na wystawie Spilśnienie fi lm found footage 
składa się z fragmentów demaskujących 
sztuczność dekoracji fi lmowych. Atrapa de-
fi niowana jest jako „coś pozbawionego war-
tości, co sprawia pozór bycia czymś, czym 
w rzeczywistości nie jest” (Słownik Języka 
Polskiego PWN), posiada więc specyfi czny 
status, w który wpisana jest zarazem iluzja, 
jak i deziluzja. Taka dwoistość cechuje każdą 
kreację, także artystyczną. W każdej kreacji 
zawiera się więc czynnik melancholijny — 
wytwory będące wyrazem twórczej potęgi 
wyobraźni łatwo zmienić się mogą w wydrą-
żone semantycznie, martwe konstrukcje. 
Wystawa Anny Orlikowskiej należy do cyklu 
wystawienniczego poświęconego małej ska-
li, makiecie i modelowi w sztuce.
Anna Orlikowska (1979) — absolwentka ASP 
w Łodzi. Pracuje na Akademii Sztuki w Szcze-
cinie. Autorka instalacji, fotografi i, prac 
video. Podejmuje problematykę związaną 
z przestrzenią życiową człowieka, uwzględ-
niając przede wszystkim jej subiektywny 
wymiar.
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Igor and Ivan Buharov: Rudderless, 
kadr wideo, 2010, B/W fi lm 29’40’’
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Dorota Kozieradzka i Michał Szuszkiewicz, 
Widownia, kadr z fi lmu

0—70

Anna Orlikowska, Spilśnienie, kadr wideo
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PRZESTRZEŃ ROZWIĄZAŃ
8–25.03
Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Niebawem projektanci zamiast tworzyć 
pojedyncze formy, będą się skupiać na 
projektowaniu przestrzeni rozwiązań. Użyt-
kownicy natomiast będą te przestrzenie 
przeglądać i wybierać takie rozwiązania, 
które najlepiej spełniają ich potrzeby. To 
wszystko osiągnięte zostanie dzięki mode-
lowaniu parametrycznemu, czyli tworzeniu 
dedykowanych algorytmów opisujących 
przestrzenne formy za pomocą zestawu 
parametrów. Narzędzie to pozwala uzyskać 
wiele form różniących się od siebie konkret-
nymi cechami i wygenerowanych z użyciem 
jednego algorytmu.
Instalacja Konwersja liczbowych parame-
trów na niepoliczalne cechy wizualizowane 
w trójwymiarowej chmurze autorstwa Mi-
chała Piaseckiego i Magdaleny Jurkowskiej 
łączy w sobie elementy kreacji artystycznej, 
przypadku i matematycznego rygoru. Każdy 
z obiektów tworzących zawieszoną chmurę 
jest inny, choć stanowi część jednolitego 
modelu. Idea projektu jest symbolicznym 
odzwierciedleniem futurystycznej koncepcji 
funkcjonowania dizajnu. Zgodnie z nią cy-
fryzacja świata projektowego będzie w przy-
szłości umożliwiała tworzenie znacznie 
bardziej zindywidualizowanego dizajnu.
Instalację oglądać będzie można podczas 
II Biennale Architektury Wnętrz, w ramach 
którego prezentowane będą także prace 
konkursowe W+Mieszkanie oraz dwie inne 
instalacje przestrzenne.
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Michał Piasecki i Magdalena Jurkowska, Konwersja 
liczbowych parametrów na niepoliczalne cechy 
wizualizowane w trójwymiarowej chmurze
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ĆWICZENIA Z PODRÓŻY
8.03–7.04
Olsztyn, Galeria BWA, 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Ostatnia Nagroda Nobla z fi zyki zdaje 
się potwierdzać, że nie możemy liczyć na 
nieskończony ciąg kosmologicznych rein-
karnacji, a raczej czekać na absolutystycz-
ny koniec w potędze Entropii, ale nawet 
w najbardziej racjonalistycznie zatwar-
działym umyśle musi tlić się niewiara w tak 
trywialny porządek rzeczy. Dlatego każda 
z prac Antoniego Grzybka pokazywanych na 
wystawie Ćwiczenia z podróży poddana jest 
innej, cyfrowej manipulacji: od drobnych 
zabiegów z czasem rzeczywistym nagrania, 
po dziesiątki godzin maskowania postaci. 
Od delikatnych korekcji koloru, po znaczące 
zabawy z perspektywą. Bo bezradność wo-
bec imperatywu obiektywnego osądu i tak 
koniec końców kieruje nas w stronę kreacji; 
osobistej, nieobiektywnej.
– Zdarzają się takie chwile, gdy postana-
wiam ustawić kamerę wertykalnie. Neguję 
w ten sposób naturalny sposób patrzenia 
i siłą rzeczy zaczynam podglądać rzeczy-
wistość. Kamera pracuje, a ja już mogę 
właściwie nic nie robić poza cierpliwym wpa-
trywaniem się w wizjer. Ćwiczenia z podróży 
to tylko narzędzia do bezdogmatycznej 
medytacji — tłumaczy Grzybek. 
Na wystawę składa się siedem równocze-
snych projekcji (wideo — Antek Grzybek, 
dźwięk — Michał Jacaszek, Albert Shneltzer, 
Antek Grzybek).

0—73

BUDYNKI RZEŹBY
www.budcud.org

BudCud, młoda pracownia architektoniczna 
z Krakowa, otrzymała wyróżnienie specjalne 
w prestiżowym konkursie Europan 11 za pro-
jekt działek mieszkalnych w holenderskim 
mieście Leeuwarden. Na początku miasto 
znajdowało się nad dużym zbiornikiem 
wodnym, który warunkował jego rozwój. 
Obok jeziora szybko wytworzyła się gęsta 
sieć kanałów wraz z siatką działek rolnych. 
Architektom z BudCudu chodziło o przy-
wrócenie pierwotnego charakteru osady. 
Dlatego sieć istniejących małych kanałów 
nawadniających przekształcili oni w jeden 
większy zbiornik, który otoczyli gęstą siatką 
działek. W ten sposób odzyskane zostało 
„jezioro”, a osiedle zyskało status osady nad 
wielką wodą.
Teren podzielony został na 304 działki, 
z których większość przeznaczono na zabu-

dowę jednorodzinną, a kilka na małe bloki 
mieszkalne. Typologie domów i mieszkań 
są zróżnicowane, znajdują się tam domy 
wolnostojące, bliźniacze oraz domy w zabu-
dowie szeregowej. Zróżnicowana jest także 
pozycja budynków na poszczególnych dział-
kach, dzięki temu tworzą one różnorodny 
park budynków rzeźb.
Biuro BudCud zostało założone w 2007, obec-
nie tworzą je: Mateusz Adamczyk, Marcelina 
Kolasińska i Agata Woźniczka. Do tej pory 
BudCud realizował lub współrealizował pro-
jekty takie jak m.in. Skwer Bemowo, Fenix 
Dom Kultury Sportu Praga, Skwer Sportów 
Miejskich, nadwiślańskie Sauny czy Dom 
Krakusa.
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DWIE STRONY ZBRODNI
do 10.03 
Poznań, Galeria Stereo, ul. Słowackiego 36/1 
www.galeriastereo.pl
 
Skonstruowana w odniesieniu do układu 
przestrzeni oraz nazwy galerii, grupowa 
wystawa Crime is on both sides składa się 
z dwóch symetrycznych części, niczym 
w „stereo”. Czworo artystów zostało zapro-
szonych, by zaprezentować swoje prace 
w symetrycznej instalacji nawiązującej do 
kształtu ludzkiego mózgu i jednej z jego 
głównych funkcji: pamięci. Tradycyjnie, 
prawa półkula jest uznawana za część mó-
zgu odpowiedzialną za emocje i działanie 
intuicyjne, lewa natomiast odpowiada za 
logiczne myślenie. Podążając za tym neuro-
logicznym uproszczeniem, przestrzeń galerii 
zostanie podzielona na dwie odrębne części: 
ciemny i jasny pokój. Wszystkie prezento-
wane prace podejmują refl eksję nad napiętą 
relacją, jaka tworzy się pomiędzy rozumem 
i namiętnością. Wszystkie też, dzięki wła-
snej wewnętrznej symetrii i palimpsestycz-
nej formie, krążą wokół osi wyznaczonej 
przez centralną ścianę dzielącą przestrzeń 
na dwie części. W wystawie udział biorą: Ale-
xandre Singh, Aude Pariset, Christodoulos 
Panayiotou, Ida Ekblad.
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Antek Grzybek, Gothic Elevator, Hamburg
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BudCud, projekt działek mieszkalnych w holenderskim mieście 
Leeuwarden, wyróżnienie specjalne w konkursie Europan 11
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Widok z wystawy Dwie strony zbrodni
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ANALIZA RUCHÓW 

SPOŁECZNYCH
marzec–czerwiec
Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
 ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl 

Zespół Analizy Ruchów Społecznych to 
grupa badawcza zainicjowana przez pracow-
ników naukowych z różnych uczelni i środo-
wisk, przy wsparciu Europejskiego Centrum 
Solidarności oraz Centre d’Analyse et d’In-
tervention Sociologiques. Zespół powstał 
z myślą stworzenia nowej i niezależnej 
politycznie platformy dialogu i badań nad 
ruchami społecznymi. Od ubiegłego roku 
organizuje spotkania i seminaria poświęco-
ne gorącym tematom związanym z ruchami 
społecznymi. „Fala ruchu społecznego może 
podnieść się wysoko i zmienić wiele w na-
szym życiu. Ruch społeczny nie jest zjawi-
skiem codziennym i zwyczajnym. Bywa ru-
chem przypływów i odpływów, które żłobią 
dno morza. Bywa też sztormową falą, która 
biegnie długo niezauważona, aby osiągnąć 
maksymalny pułap tuż przed linią brzegową. 
Ruchom społecznym należy się baczna uwa-
ga tam, gdzie przeczuwamy zmiany. Tak jest 
teraz, kiedy zewsząd słyszymy o kryzysie, 
a może o kryzysach” — pisali, zapraszając 
na jedno z pierwszych spotkań. W tym roku 
tematy oprócz ACTA to m.in.: Upadek obywa-
telskiego ruchu oświatowego, Jak byk zrzucił 
baletnice, czyli historia Occupy Wall Street, 
Ruchy protestu w Rosji o nowe media, Kim 
są techno-społecznicy, Wykopać rasizm ze 
stadionów. Kibice Europy Wschodniej.
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CULBURB. 

AKUPUNKTURA DLA URSUSA
zgłoszenia do 19.03
www.culburb.eu 
www.architekturaXXI.info

Ursus jest jedną z najmniejszych dzielnic 
Warszawy, chociaż jest najgęściej zaludnio-
ny. Przyłączony został do stolicy 35 lat temu, 
jak głosi legenda, „za karę” po protestach 
robotników z tamtejszych Zakładów Me-
chanicznych „Ursus”, które miały miejsce 
w czerwcu 1976 roku. Dziś zakładów już nie 
ma — na ich miejscu jest 180 hektarów pu-
stych terenów pofabrycznych, których przy-
szłość jest na razie niewiadomą. Jak będzie 
się rozwijała dzielnica, czy staną tam osiedla 
mieszkaniowe? Jak tę sytuację odbierają 
mieszkańcy? Do odpowiedzi na te pytania 

zapraszamy w ramach między-
narodowego projektu CULBURB, 
którego część realizowana bę-
dzie w tym roku w Ursusie.
Konkurs na interwencję miejską 
dla Ursusa jest adresowany do 
architektów, artystów, badaczy 
miasta, jak również do miej-
skich aktywistów i wszystkich 
zainteresowanych problematy-
ką miejską. Proponowane akcje 
mogą być fi zycznymi interwen-
cjami w przestrzeń miejską, ale 
też działaniami tymczasowymi, 
jednorazowymi, performatyw-
nymi. Projekt powinien rozwa-
żać złożoną sytuację społeczną, 
polityczną i wieloaspektowość 
problemów dzielnicy. Zgłosze-
nia do konkursu, zawierające 
formularze aplikacji oraz CV, 
powinny zostać przesłane do 
dnia: 19.03.2012 na adres cul-
burb@culburb.eu. Szczegółowe 
informacje na temat działania 
znajdują się na stronie projektu: 
www.culburb.eu. Selekcja na-
desłanych propozycji nastąpi 
w pierwszym tygodniu kwietnia 
tego roku. Wybrane zespoły 
będą zaproszone na fi nalne 
spotkanie projektu w Ljubljanie 
(kwiecień 2013).
CULBURB (połączenie kultury 
i przedmieść, ang. culture + 
suburb) to projekt mający na 
celu ożywienie przestrzeni 
publicznej na przedmieściach 
środkowoeuropejskich stolic za 
pomocą kulturalnej akupunktu-
ry realnie wpływającej na życie 
lokalnej społeczności, tworzącej 
interakcje między mieszkańca-
mi. Na miejsca interwencji wybrano przed-
mieścia Warszawy, Budapesztu, Lubljany, 
Wiednia, Pragi, Bratysławy — wszystkie 
charakteryzujące się swoistymi problemami 
i zróżnicowanym potencjałem. Projekt zaini-
cjowany przez Centre for Central European 
Architecture z Pragi realizowany jest dzięki 
dofi nansowaniu m.in. z unijnego Programu 
Kultura, Funduszu Wyszehradzkiego oraz 
European Cultural Foundation. Część polska 
koordynowana jest przez Fundację Bęc 
Zmiana w ramach 5. edycji festiwalu Syn-
chronicity. Projekty dla Warszawy przyszło-
ści, którego głównym tematem w tym roku 
jest promocja miasta przez architekturę. 
Synchronicity 2012 realizowane jest dzięki 
dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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Ursus, zima 2012, fot. Piotr Bujas
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PROGRAM 

DLA WARSZAWSKIEJ KULTURY

Warszawski Program Rozwoju Kultury do 
roku 2020 (PRK) trafi  w końcu pod obrady 
Rady Warszawy. Dokument, tworzony na 
zamówienie Urzędu Miasta st. Warszawy od 
2008 roku, przygotowany został w szerokim 
gronie warszawskich środowisk związa-
nych z kulturą. Poza pracownikami Urzędu, 
w przygotowaniu dokumentu brały środowi-
ska eksperckie, pozarządowe, akademickie, 
przedstawicieli instytucji publicznych 
i sektora prywatnego. Dokument poddany 
został ocenie publicznej — po konsultacjach 
społecznych wpłynęło ponad 500 uwag 
i poprawek, które miały wpływ na jego osta-
teczną formę. Ten otwarty sposób tworzenia 
treści dokumentu wpłynął na jego formę, 
pozbawioną sformalizowanego języka trud-
nego do zrozumienia dla przeciętnego od-
biorcy. Program Rozwoju Kultury nosi nazwę 
Miasto kultury i obywateli i kładzie mocny 
nacisk na zaangażowanie obywateli w kultu-
rę jako twórców i odbiorców. W dokumencie 
czytamy m.in.: „Priorytetami PRK są: rozwój 
nieskrępowanej twórczości i rozszerzanie 
oferty kulturalnej, którym towarzyszy 
rozwój infrastruktury kulturalnej (obejmu-
jącej istniejące lub nowe miejsca kultury); 
zwiększanie uczestnictwa w kulturze miesz-
kańców całej Warszawy, z czym wiąże się 
rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspie-
ranie aktywności społecznej i wykorzystanie 
nowych technologii; budowanie wizerunku 
Warszawy jako europejskiego miasta kultu-
ry, które kształtuje swą współczesną tożsa-
mość i docenia swoje korzenie.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia suk-
cesu w tych zakresach jest wprowadzenie 
zmian systemowych, tj. reformy zarządzania 
kulturą, w tym — zarządzania instytucjami 
kultury. Doprowadzi to do bardziej efektyw-
nego funkcjonowania podmiotów kultury, 
racjonalizacji wydatków, zwiększenia 
przejrzystości, uelastycznienia istniejących 
procedur lub wypracowania nowych, wie-
loletniego planowania, lepszej współpracy 
między sektorem publicznym, prywatnym 
i społecznym.
Realizacji priorytetów przyświeca zasada 
wysokiej jakości wydarzeń kulturalnych 
fi nansowanych (lub inaczej wspieranych) ze 
środków publicznych, bez względu na ich 
charakter: artystyczny (zaliczany do tzw. 
kultury wysokiej) lub popularny. Wspieranie 
fi nansowe form eksperymentalnych, nie-
komercyjnych i artystycznych nie musi być 
uwarunkowane opłacalnością (przychodami 
z biletów) lub wysoką frekwencją.
Równie ważną zasadą jest dążenie do rów-
nego traktowania twórców i organizatorów 
kultury, bez względu na ich formę prawną 

(instytucje kultury, organizacje pozarządo-
we, sektor prywatny, grupy nieformalne, 
indywidualni artyści), jednakże z uwzględ-
nieniem ich zróżnicowanych możliwości”.
Warszawski Program Rozwoju Kultury do 
roku 2020 jest pierwszym strategicznym do-
kumentem miejskim, który powstał w stolicy 
z tak dużym udziałem strony społecznej.
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REDUKUJĄC ZŁOŻONOŚĆ 

ŚWIATA
22–23.03
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl
http://nmbadania.info 

Zakład Badań Kultury Wizualnej i Material-
nej oraz Zakład Socjologii Życia Codzien-
nego, działające w Instytucie Socjologii 
UAM w Poznaniu, organizują Ogólnopolską 
Konferencję Naukową poświęconą bazom 
danych, zatytułowaną Redukując złożoność 
świata (?). Społeczne aspekty wizualnych 
baz danych.
Baza danych to termin stosunkowo nowy, 
pojawił się on na początku lat 60. XX wie-
ku, w odniesieniu do zbiorów danych, 
które można przetwarzać komputerowo. 
Jednocześnie sama idea oraz praktyka sys-
tematycznego gromadzenia informacji na 
określony temat są równie stare jak próby 
efektywnego zarządzania skomplikowanymi 
organizmami społecznymi, sięga więc po-
czątków rozwiniętych zbiorowości ludzkich. 
Nieprzypadkowo bazy danych, zwłaszcza te 
oparte na technologiach komputerowych, 
szczególnie potrzebne stają się właśnie dziś 
— w „globalnym układzie złożonym”. Dla ist-
nienia tego specyfi cznego kontekstu cywili-
zacyjnego kluczowe staje się bowiem zarzą-
dzanie już nie jednostkami, pojedynczymi 
zjawiskami czy wyodrębnionymi i izolowa-
nymi systemami praktyk (polityka, gospo-
darka, zdrowie, edukacja, sztuka, przestęp-
czość, pomoc społeczna itp.), ale złożonymi 
sieciami relacji łączącymi to, co na pierwszy 
rzut oka ze sobą niepowiązane. To właśnie 
dziś również za sprawą cyfryzacji i rewolucji 
informatycznej, upowszechnienia technicz-
nych środków reprezentowania rzeczywisto-
ści, globalnego ich krążenia — bazy danych, 
to nie tylko narzędzia w rękach tych, którzy 
dominują, ale też w rękach tych, którzy 
próbują demokratyzować rzeczywistość 
i walczą o bardziej egalitarne jej formy. W re-
zultacie tych zmian problemem przestaje 
być już zbieranie informacji i dostęp do nich, 
korelowanie ze sobą danych, a pojawiają się 
nowe, nieznane dotąd kwestie: jaki użytek 

można z nich dziś uczynić i komu powinny 
one służyć; czy i w jaki sposób powinny być 
kontrolowane sposoby korzystania z infor-
macji gromadzonych w bazach danych; czy, 
a jeśli tak, to jakie  ideologiczne i polityczne 
konsekwencje niesie za sobą określone 
oprogramowanie służące do tworzenia baz 
danych; jakie możliwości i niebezpieczeń-
stwa drzemią w tworzeniu baz danych przez 
obywateli i organizacje pozarządowe; w jaki 
sposób bazy danych poszerzają i ograniczają 
swobodę jednostkowego, ale też instytucjo-
nalnego działania.
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BADANIA NIEWIDZIALNEGO

Łódź, siedziba Stowarzyszenia Topografi e
ul. Pomorska 39
www.nmbadania.info, http://topografi e.pl

Cztery fi lmy stworzone w ramach projektu 
Niewidzialne miasto zainicjowanego przez 
Zakład Badań Kultury Wizualnej i Material-
nej w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu 
oraz fi rmę Metropolis, będą częścią spotka-
nia poświęconego wydanej niedawno anto-
logii tekstów Badania wizualne w działaniu 
i możliwości zastosowania ich do analizy 
życia społecznego. Realizowane od 2009 r. 
Niewidzialne miasto polega na rejestracji i 
analizie spontanicznych form twórczej ak-
tywności obecnej w miejskiej przestrzeni.
Prezentowane w czasie spotkania są por-
tretami swoistych „społeczników”- osób, 

które oddolnemu poprawianiu przestrzeni 
publicznej poświęciły swoje prywatne życie, 
czas wolny, a często również niemałą część 
domowych budżetów. Pewnie dlatego rosną 
to dokument prezentujący mężczyznę, który 
pomiędzy blokami we wrocławskiej dzielni-
cy Krzyki wyczarował wspaniałe, zaskakują-
ce ogrody, a przy okazji walczy przy pomocy 
drzew i krzewów z ekspansją samochodów. 
Nic mi nie zaszkodzi to opowieść o kobiecie, 
która w jednej z toruńskich dzielnic wy-
czarowała niezwykły bar będący rodzajem 
domu kultury, miejsca spotkań, rozmów i 
zabaw miejscowej ludności. Z kolei łódzki 
fi lm Dobre chęci opowiada o uspołecznieniu 
„podwórka-studni” jednej z kamienic przez 
jej dozorcę i o zintegrowaniu wokół tego 
procesu mieszkańców tego miejsca. Ostatni 
z fi lmów Zapraszamy ponownie to portret 
poznańskiego szewca, który po godzinach 
pracy tworzy niezwykłe obiekty z resztek, 
które pozostają po naprawie obuwia i zamie-
nia swój warsztat w minigalerię przyciąga-
jącą przypadkowych przechodniów, ale też 
stałych wielbicieli i bywalców
W spotkaniu udział wezmą redaktorzy książ-
ki Badania wizualne w działaniu: Maciej 
Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, Marek 
Krajewski oraz Marek Domański i Andrzej 
Rostocki.
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NIE CHCEMY REALIZOWAĆ 
PROJEKTÓW KULTURALNYCH 

WYŁĄCZNIE Z GRANTÓW. 
DAJ NAM SZANSĘ!* 

Fundacja Bęc Zmiana poszukuje sponsorów 

zainteresowanych niezależnym wspieraniem 

kultury najnowszej poprzez dofi nansowanie 

działań wystawienniczych i wydawniczych 

związanych z architekturą, projektowaniem, 

sztuką i przestrzenią miejską.

Kontakt: bec@funbec.eu
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C9—Freino

C10—Bielawska

C11—Pracownia Struktur 

Mentalnych
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POSTAWY

nasze 
u l i ce

W czasie kiedy w klubokawiarniach 
organizacje pozarządowe zajmujące 
się kulturą, dyskutują o tym, jaki realny 
skutek może mieć kultura i sztuka, 
organizacje prawicowe tworzą projekty 
ustaw, ekspertyzy dla sejmu i propozycje 
nowych regulacji prawnych. I wygrywają 
plebiscyty popularności. O Fundacji 
Republikańskiej, która zdobyła najwięcej 
głosów w organizowanym przez portal 
ngo.pl plebiscycie na najbardziej 
Stołeczne-Społeczne miejsce w Warszawie, 
z reprezentującym ją Piotrem Trudnowskim 
rozmawia Bogna Świątkowska

Wa sze 
kaw i a r n i e,

S ą  te ra z  te n d e n c j e,  d l a  m n i e  n i ez r oz u m i a ł e,  d o 

u tożs a m i a n i a  d z i a ł a l n o ś c i  s p o ł e cz n e j  a l b o  z  fa ł s z y wą 

n e u t ra l n o ś c i ą  św i a to p o g l ą d o wą ,  a l b o  z  sy m p a t i a m i 

l e w i co w y m i  ( … ) .  A l e  te n  o b ra z  j e st  fa ł s z y w y

Wasza wygrana w organizowanym przez portal ngo.pl plebiscycie na najbardziej 
Stołeczne-Społeczne miejsce w Warszawie w 2011 roku była dużym zaskoczeniem. 
Głównie chodziło o to, że zwyciężyła organizacja pozarządowa identyfikowana 
z opcją prawicową, z partiami politycznymi, PiS-em, kojarzona z Młodzieżą Wszech-
polską. Jak pan sądzi, dlaczego wasza wygrana wywołała taką reakcję?

Powiem od razu, że myśmy do tego konkursu zgłosili się sami.

To nie jest zabronione.
No, ale wolę powiedzieć. Śledzę portal ngo.pl na bieżąco, bo tam pojawia się 

dużo interesujących rzeczy dla organizacji pozarządowych. Kiedy zobaczy-

łem ten plebiscyt i jego zasady, to, szczerze mówiąc, okazało się, że spełnia-

my wszystkie wymagane warunki: jesteśmy otwarci na organizacje poza-

rządowe i prowadzimy działalność społeczną. Jednocześnie byłem głęboko 

przekonany, że nie będziemy mieli konkurencji, bo ta będzie rozbita na wie-

le podobnych knajpianych inicjatyw. Ulica Ząbkowska, plac Zbawiciela – to 

są miejsca knajp. Problem jest taki, że są teraz tendencje, dla mnie niezrozu-

miałe, do utożsamiania działalności społecznej albo z fałszywą neutralnością 

świato poglądową, albo z sympatiami lewicowymi, co bardzo dobrze ujawniło 

się w komentarzach do naszego sukcesu. Ale ten obraz jest fałszywy. 

C1
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My współpracujemy choćby ze stowarzyszeniami kibiców – konkretnie z Ogól-

nopolskim Zrzeszeniem Stowarzyszeń Kibiców, w którym kibicie różnych 

drużyn w Polsce zaczęli ze sobą współpracować. Zamiast się lać po mordach, 

chcą załatwiać swoje wspólne sprawy.

Kibice to temat drażliwy. Czy nie boicie się pytań o populizm, o wspieranie agresji? 
Ani nie macie nad tym kontroli, ani nie możecie tego pokazywać jako wzoru posta-
wy obywatelskiej.

To nie jest tak, że wspieramy każdego, kto nosi szalik jakiegoś klubu – część lu-

dzi nie wiem z jakiego powodu nosi te szaliki. Oczywiście w ruchu kibicow-

skim jest element stadny, ale chcemy pokazać tym ludziom, że można inaczej. 

Uważamy, że to są fajni ludzie, ich idee są nam często bliskie. Jak się jeździ 

1 sierpnia po Warszawie i wsiądzie się do autobusu, to widać, że głównie kibi-

ce Legii chodzą w patriotycznych koszulkach i jest to dla nich ważne, ich toż-

samość warszawska jest bardzo silna...

Ale potrafią też tłuc innych warszawiaków, którzy Legii nie kibicują, a kibicują 
Polonii…

No tak, ale wchodzenie w to, jak się tłuką, już chyba nie należy do tematu. Ja 

kibicem nie jestem. Po prostu widzimy, że to jest grupa, która ma duży poten-

cjał, z którą warto współpracować. Jeśli taki zwykły kibic z mojego rodzinnego 

Grudziądza, 16-latek, staje z banerem na temat ustawy o bezpieczeństwie im-

prez masowych, zbiera podpisy i dowiaduje się, że jest coś takiego jak obywa-

telska inicjatywa ustawodawcza, to chyba ok?

No, ale chyba dostrzegacie także zagrożenia?
Oczywiście, ale gdzie nie ma zagrożeń? Cokolwiek się robi z dużymi grupami 

ludzi, to zawsze jest możliwość, że podczepią się do tego inni, którzy będą po 

prostu chcieli się wyżyć.

Nie inicjujecie programów naprawczo-sanacyjnych?
Kibice to nie jest nasz główny temat. On właściwie wypłynął przypadkiem. To 

było tak, że do naszego poprzedniego prezesa odezwała się jakaś osoba w kon-

kretnej sprawie kibicowskiej, mimo że się tym nie zajmowaliśmy. Przemek 

Wipler, obecnie poseł PiS-u, napisał na FB, że poszukuje prawnika kibica do 

pomocy w tej sprawie. I wtedy nagle się okazało, że wśród jego znajomych jest 

grupa kilkudziesięciu prawników, którzy są zapalonymi kibicami, którzy po-

trafią brać wolne w firmie, żeby wyjeżdżać z Legią na mecze zagraniczne. My 

chcemy ogólnie działać w planie społecznym, przekonywać ludzi do naszych 

idei i zachęcać ich do działania, bo o to przede wszystkim w tym naszym repu-

blikanizmie chodzi – o oddolne zaangażowanie.

A nie jest to wdzięczne zaplecze siłowe?
Nie potrzebujemy zaplecza siłowego.

Ale tak się o was mówi, że to sprytnie zbudowana konstrukcja.
Wyłączanie kibiców z mówienia o tym, że w Polsce jest społeczeństwo obywa-

telskie, jest niesprawiedliwe, i dlatego pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby 

coś z tym zrobić, bo może dzięki temu da się ileś tam osób do naszego sposo-

bu widzenia przekonać. Napisaliśmy z kibicami nową ustawę o bezpieczeń-

stwie imprez masowych, która spełnia ich postulaty, zebrano już kilkadzie-

siąt tysięcy podpisów w tej sprawie. Powstaje całkiem spory ruch społeczny, są 

spotkania z episkopatem, który popiera ten ruch. I to jest działalność naszym 

zdaniem bardzo pożądana, bo jest oddolna, opiera się na samo organizacji i na 

uczestnictwie obywateli w życiu społecznym i, co jest dla nas bardzo ważne, 

bez finansowego wsparcia państwowego. To jest działalność społeczna, jaką 

chcielibyśmy widzieć.

A to niedoreprezentowanie środowisk prawicowych wśród organizacji pozarządo-
wych z czego wynika pańskim zdaniem?

Ja nie uważam, że one są niedoreprezentowane. Na przykład portal ngo.pl pi-

sze o ogromnej liczbie inicjatyw, które jakoś tam sobie funkcjonują, ale nie pi-

sze o całej masie inicjatyw na przykład okołokościelnych. Tymczasem one 

dobrze funkcjonują na całym świecie – ktokolwiek to bada, wychodzi mu, że 

osoby bardziej religijne są bardziej aktywne społecznie. To jest, wydaje mi 

się, oczywistość, natomiast przemilcza się to w mówieniu o trzecim sektorze. 

Wśród organizacji pozarządowych jest tak samo jak w społeczeństwie: są osoby 

o poglądach konserwatywnych i takie o poglądach lewicowych. Pewnie gdyby 

policzyć te organizacje, to byłoby ich tyle samo. Jestem trochę krytyczny wobec 

środowiska ngosowego przede wszystkim ze względu na grantozę, czyli wypa-

czenia systemu grantowego. My staramy się z grantów nie korzystać.

Do tego dojdziemy…
Dobrze, ale mam wrażenie, że istnieje jakaś taka korporacja ngosowców. Oso-

by, które przeszły w tym na zawodowstwo, mają wizerunek apolityczny albo 

lewicowy. Mało jest ludzi, których kojarzy się ze środowiskiem pozarządo-

wym na prawicy: takich twardych prawicowych społeczników. Ale fakt, że 

działają poza tą „korporacją”, nie znaczy, że ich w rzeczywistości nie ma!

Wróćmy do Fundacji Republikańskiej. Na waszej stronie internetowej można prze-
czytać, jakie są cele i założenia waszej fundacji: włączenie treści, które są dla was 
ważne i nieobecne w dyskursie publicznym, praca w środowiskach, które waszym 
zdaniem są nieme w dyskursie publicznym. Najbardziej eksponowane filary to: 
kibice i ustawa o imprezach masowych, kwestie podatkowe oraz generowanie eks-
pertyz prawnych. Jak może pan określić podstawowe wartości istotne dla was?

Kiedy zakładaliśmy Fundację, to mieliśmy doświadczenia z innych organiza-

cji: Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska...

Linki do nich są na waszej stronie.
No tak, bo nadal się przyjaźnimy, robimy razem projekty. Jest taka dość niefaj-

na tendencja na polskim rynku ngosów i think tanków do prywatyzowania ini-

cjatyw – jest jedna osoba, która je formuje i kiedy ta osoba zmieni poglądy lub 

zainteresowania, co się przecież zdarza, to okazuje się, że tej organizacji nie 

było. Było tylko takie osobiste centrum lansu dla tej osoby. A poza tym jest też 

tendencja do tego, żeby robić rozłamy światopoglądowe o jakieś pierdoły.

O szczegóły, tak?
Większość naszego środowiska to są ludzie, którzy w wieku licealnym przeszli 

przez ukąszenie korwinistyczne. Coś z niego zostaje – wiele słusznych idei, 

ale czasem też złe praktyki. Starsi koledzy opowiadają, że w czasach Unii Po-

lityki Realnej rozłamy mogły się tworzyć z powodu rozbieżności opinii na te-

mat prywatyzacji chodników. Jedni uważali, że należy je prywatyzować, inni 

– że nie. Można mieć oczywiście swoje poglądy, ale nie powinno się wpadać 

w jakieś radykalizmy. Dlatego wprowadziliśmy trzy podstawowe zasady, któ-

re stanowią platformę dla współpracy, w której mogą się spotykać bardzo róż-

ne środowiska. Musimy się zgadzać co do trzech rzeczy, które są podstawowy-

mi zasadami republikańskimi: że polityka ma być podporządkowana dobru 
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wspólnemu, a nie grupom interesów, że państwo musi być podmiotowe we-

wnętrznie i zewnętrznie. Chodzi na przykład o to, żeby decydować o tym, ja-

kie umowy międzynarodowe się podpisuje według tego, co dobre dla Polaków 

– żeby nie było tak, że podpisujemy ACTA, bo Unia to podpisuje. Nie znaczy 

to, że jesteśmy za wyjściem z Unii Europejskiej. Nie jesteśmy jej fanami, ale 

to nie znaczy, że chcemy z niej wychodzić. Zresztą pewnie sama się rozpad-

nie, zanim zdążylibyśmy z niej wyjść. A trzecia rzecz jest taka, że jesteśmy za 

ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest wspólny mianownik 

– może wypływać z przekonań religijnych albo zupełnie innych rzeczy, ale jest 

to sprawa zupełnie fundamentalna.

A religia jaką odgrywa u was rolę?
Wśród osób należących do naszej organizacji są wierzące i niewierzące.

No ale widzę, że w waszej siedzibie wiszą krzyże.
No wiszą. Dwa.

Czyli co, tolerancja, ale do pewnych granic...
A skąd pani to wyciągnęła?

No trzeba się zgadzać...
To nie chodzi o to, że odbieramy innym prawa do innych poglądów. Spoko. 

Debata publiczna jest szeroka i niech taka sobie będzie, ale my chcemy stwo-

rzyć platformę, gdzie ludzie o tych trzech podstawowych spojrzeniach na 

świat będą mogli współpracować, poznawać się.

Jesteście zapraszani na debaty do Krytyki Politycznej?
Nie. Próbowaliśmy zapraszać ich do nas, ale nie pojawili się ani razu. Ja cza-

sem chodzę do Nowego Wspaniałego Świata na piwo. Ewentualne zaprosze-

nia chętnie przyjmiemy. 

Podkreśla pan, że jesteście samodzielni finansowo. Jaki jest wasz pomysł na funkcjo-
nowanie w sferze publicznej bez korzystania z pieniędzy publicznych?

To będzie trochę nieprawda, jeśli powiem, że nie skorzystamy na pewno nigdy 

z żadnego grantu – staraliśmy się o dotacje z Ministerstwa Kultury na czasopi-

smo, ale nie dostaliśmy.

Na waszej stronie można przeczytać, że wspieranie instytucji niezależnej jest bar-
dzo istotne. Od czego niezależnej? Jak to wygląda w sferze finansów?

Wszystkie organizacje pozarządowe mają swoje cele i chcą je realizować. 

Z czegoś to trzeba finansować. Jak jest w Polsce z dobrowolnym finansowa-

niem organizacji pozarządowych? Wszyscy w „branży” wiemy, że kiepsko. Fe-

nomenem jest to, że nam udaje się utrzymywać od dwóch lat. Udaje się, bo 

mamy darczyńców, którzy co miesiąc wpłacają na nasze konto różne kwo-

ty. Są bogaci przedsiębiorcy, których stać na to, żeby robić nam duże przele-

wy, i jest cała masa osób, które wpłacają nam po kilkanaście, kilkadziesiąt zło-

tych. Natomiast problem z organizacjami pozarządowymi jest taki, że jeśli nie 

ma tych pieniędzy od sympatyków na koncie, to się zaczyna sprawdzać, jakie 

granty są do wzięcia, i do nich dostosowywać swoje działania.

Jednym z promowanych przez was rozwiązań jest popularyzacja i legalizacja w Pol-
sce crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego, i pozyskiwanie środków 
na działania w Internecie. Narzędzie jak narzędzie, ale czy ta wasza inicjatywa nie 
jest próbą wprowadzenia takiego sposobu zdobywania funduszy, który umożliwiał-

by finansowanie działalności, na którą z różnych 
względów nie byłoby ogólnego przyzwolenia?
Niespecjalnie rozumiem, dlaczego jakieś hi-

potetyczne „ogólne przyzwolenie” miałoby 

decydować o tym, na jakie działania społecz-

ne przeznacza swoje prywatne pieniądze Bo-

gna Świątkowska czy Piotr Trudnowski. Ogól-

ne przyzwolenie wydaje się konieczne właśnie 

wtedy, kiedy organizacje otrzymują publiczne 

granty! Z tym ogólnym przyzwoleniem mamy 

poważny problem. Jeżeli w 2011 Lambda do-

stała od miasta 80 tysięcy złotych na rozdawa-

nie prezerwatyw i lubrykantów w klubach gay-

friendly, to nie jestem przekonany, czy gdyby 

warszawiacy mieli tego świadomość, to ta-

kiego przyzwolenia by udzielili. Nie mam na-

tomiast nic przeciw temu, żeby na te same 

darmowe lubrykanty Lambda mogła zbie-

rać pieniądze od swoich sympatyków na stro-

nie internetowej. Tymczasem niesławna usta-

wa o zbiórkach publicznych z 1933 roku takie 

działania reglamentuje, wprowadza decyzyjność ministrów i biurokratycz-

ne obowiązki. Jeśli wejdzie się na stronę jakiejkolwiek organizacji amerykań-

skiej, to od razu widać zachęty do przekazywania, wpłacania kasy na konto...

To zgodne z duchem Stanów Zjednoczonych, u nas nie ma takiego nawyku. W Kon-
stytucji jest za to zapisane w artykule 6, że „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki 
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 
narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. 

W Konstytucji wiele rzeczy jest zapisanych...

Czy jeśli jednak zdamy się na wolną wolę obywateli i na niewidzialną rękę rynku, to 
czy nie zachodzi niebezpieczeństwo, że kultura zostanie zaniedbana?

Ja nie wierzę w coś takiego jak kultura państwowa. Jest tylko kultura narodo-

wa, czyli to, co robi społeczeństwo, i to, czego chce. Nawet nie chodzi o mece-

nasa, bo mecenat dla kultury wysokiej jest ok. The Krasnals w wywiadzie, jaki 

z nimi zrobiłem do aktualnego numeru „Rzeczy Wspólnych”, powiedzieli, że 

jeśli się w Polsce tzw. sztuce nowoczesnej odbierze granty Ministerstwa Kul-

tury, to nie zostanie z niej nic. Obawiam się, że tak mogłoby być. Środowisko 

kulturalne jest okropnie roszczeniowe i pomijając już, że połowa Polaków pra-

cuje jako artyści, odejmując sobie od kwoty opodatkowanej 50% kosztów uzy-

skania przychodu, to światkowi artystycznemu wydaje się, że to mu się po 

prostu należy. A może być inaczej. Jakie płyty się dziś sprzedają w Polsce? Hi-

phopowe, bo artyści hiphopowi nawołują: kupujcie rap płyty i ludzie, mimo że 

cała płyta jest w internecie, idą i kupują.

Na zasadzie dobrowolnej składki, tak?
Okazało się, że według obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na 

kulturę średnio obywatel wydaje 600 PLN, z czego 200 z pieniędzy publicz-

nych i 400 z prywatnych. Czyli nie jest tak źle – coś tam ludzie wydają. Przede 

wszystkim na tę kulturę ludzie płacą z własnej kieszeni. Jakiś czas temu 

w Ang lii pojawiła się propozycja, że jeśli chcemy, żeby pieniądze publiczne 

J e ste m  t r o c h ę 

k r y t ycz n y  w o b e c 

ś r o d o w i s ka 

n g o s o w e g o  p r ze d e 

wsz ystk i m  ze 

w z g l ę d u  n a  g ra n tozę, 

cz y l i  w y p a cze n i a 

systemu grantowego. 

M y  sta ra m y  s i ę 

z  g ra n tów  n i e 

ko rz ysta ć
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szły na kulturę, to zróbmy bony, tak jak są bony edukacyjne.  Czyli nie tak, że 

szkoła dostaje dofinansowanie z centrali i przyjmuje uczniów, ale obywatel 

idzie do konkretnej szkoły, do której chce, żeby jego dziecko chodziło, i daje 

ten kwit. Pojawił się pomysł, żeby podobnie zrobić z finansowaniem kultu-

ry. Będziemy w Fundacji Republikańskiej wypracowywać własne propozycje 

w tym zakresie – pomysłów jest wiele i pewnie większość z nich ma więcej sen-

su niż system dotacji obowiązujący obecnie.

A co pan sądzi o pomysłach partycypacyjnych, o tym, żeby obywatele wspólnie 
z urzędnikami podejmowali decyzje dotyczące dystrybucji budżetów lokalnych?

To jest ok. To się udało zrobić ostatnio w Bydgoszczy, prawda? Nie znam tego 

pomysłu szczegółowo, ale wydaje się, że jest fajny. Boję się tylko, że niewiele 

z tego wyniknie. Bo obywateli chętnych na to, żeby chodzić regularnie na ze-

branie, że tak powiem „spółdzielni mieszkaniowej”, nie będzie tak wielu.

Dlatego poza partycypacją w decydowaniu o wydatkowaniu środków publicz-

nych ważne jest, żeby więcej pieniędzy na kulturę szło ze środków prywat-

nych, wprost od zwykłych obywateli. Oczywiście można mówić, że wtedy kul-

tura wysoka upadnie, ale ja w to nie wierzę, bo nigdy nie upadła. 

Ciekawy argument.
No od kiedy państwo finansuje kulturę? Kiedyś król wspierał...

Na pewno w czasie rozbiorów nie wspierał i po 1918 też nie.
W każdym razie, żeby ten system dobrowolnego wspierania działał dobrze, to 

musimy podatnika polskiego uwolnić. Jeśli 40% wynagrodzeń idzie na podat-

ki, to naprawdę ciężko, żeby każdy chciał dużo wydawać na kulturę. My nie 

działamy stricte w kulturze, ale widać po nas, że można funkcjonować poza 

systemem dotacyjnym – mamy lokal, 160 metrów koło Uniwersytetu War-

szawskiego i nie wynajmujemy go na preferencyjnych stawkach od miasta.

Porozmawiajmy więc o mieście. Ta nagroda jest też dla organizacji, która dobrze 
daje sobie radę w takiej dużej zbiorowości, jaką jest miasto. Jak widzicie swoją 
rolę w procesach miejskich? Jest kilka rzeczy spornych: prywatyzowanie miejskich 
spółek, roszczenia do kamienic i konsekwencje dekretu Bieruta, ruch lokatorski, 
eksmisje – trudno być obojętnym wobec tragedii ludzi pozbawianych mieszkań, 
zwłaszcza jeśli się chce budować oddolne ruchy oparte na wspólnocie. Jakie są 
wasze pomysły na miasto?

Strasznie modne jest to miasto ostatnio. Gdzie się nie spojrzy, tam miasto. 

„Res Publica Nowa” już trzeci rok robi ten swój cykl „DNA miasta”, ale ja cią-

gle nie wiem, o co im konkretnie chodzi! To jest jak z Richardem Floridą – 

wprowadza się narrację, taką trochę sztuczną, wydumaną i od razu można na 

to dostać grant. Trochę trywializuję, ale tego też się boję. 

My w sumie o mieście zbyt wiele nie mówimy, ale przecież to właśnie miasto 

jest podstawowym obszarem naszego działania, w pewnym sensie podstawo-

wym – obok rodziny – podmiotem działania politycznego, oczywiście w repu-

blikańskim rozumieniu słowa „polityka”. U nas w Fundacji poza kibicami, stu-

dentami czy skautami spotykają się regularnie tacy sympatyczni starsi ludzie, 

którzy chodzą w badżach z napisem „moja spółdzielnia mnie okrada”. To taki 

oddolny ruch ludzi, którzy mają czas i ochotę zajmować się sprawami spół-

dzielni mieszkaniowych.

Często mówi pan o tym działaniu obywatelskim. Skąd się więc bierze ta niechęć do 
was wśród organizacji pozarządowych?

To, co polityczne, uważane jest za złe. Od razu kojarzy się z Kaczyńskim 

albo Tuskiem, jakimiś smutnymi panami z telewizora. Na upolitycznienie 

środowisk obywatelskich, pozarządowych w lewo jest przyzwolenie, to widać. 

Kiedy chodziłem ze znajomymi po knajpach przed 11 listopada, to w więk-

szości wisiały plakaty Kolorowej Niepodległej. Tymczasem na przystankach 

i uczelniach pełno było wlepek Marszu Niepodległości, na samym Marszu kil-

kunastokrotnie więcej osób niż na Kolorowej. „Wasze kawiarnie, nasze ulice”, 

chciałoby się zażartować.

A dlaczego wy nie zakładacie swoich klubokawiarni?
Nie wiem. Trzeba założyć. Planujemy, tylko się zastanawiamy, czy w lokalu 

miejskim, czy w prywatnym. Na prywatny ciągle nas jeszcze nie stać, a w miej-

skim z obniżoną stawką najmu dla ngo – nie wiem, czy warto iść na taki kom-

promis. No, ale może kiedyś nam się uda i powstanie Stary Wspaniały Świat.

PIOTR TRUDNOWSKI 

(ur. 1989) – członek zespołu 

Fundacji Republikańskiej i redakcji 

„Rzeczy Wspólnych”. Odpowiada 

za komunikację Fundacji i interesu-

je się zagadnieniem nowoczesnych 

form finansowania działalności 

artystycznej i dobroczynnej. Prze-

ciwnik dotowania tych dziedzin 

życia przez państwo. Studiował 

na Międzywydziałowych Studiach 

Wschodniosłowiańskich, obecnie 

w Kolegium MISH UW. Publikował 

m.in. w „Stosunkach Międzynaro-

dowych”, „Rzeczpospolitej”, „Na-

szym Dzienniku”, portalach Czasu 

Kultury i Wirtualnej Polski.

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA / 

WWW.REPUBLIKANIE.ORG

Fundacja Republikańska została 

powołana w październiku 2009 

roku. Prowadzi pracę formacyjną 

wśród młodzieży szkół średnich 

i studentów w celu dynamicznej 

rozbudowy potencjału ludzkiego 

– wychowywania obywateli. Zaj-

muje się działalnością typu „think 

tank”. Zapleczem intelektualnym 

dla działalności społecznej Funda-

cji jest  Centrum Analiz Fundacji 

Republikańskiej, zajmujące się 

monitorowaniem działań władzy 

publicznej i przygotowywaniem 

propozycji zmian instytucjonal-

nych (www.cafr.pl). Fundacja wyda-

je kwartalnik „Rzeczy Wspólne”.

Celem Fundacji Republikańskiej 

jest stworzenie zaplecza insty-

tucjonalnego i finansowego dla 

wielu projektów realizowanych 

przez ogólnopolskie środowisko 

republikańskie. Wraz ze Stowa-

rzyszeniem Ruch Republikański 

stanowić będzie bazę dla integracji 

i współpracy różnych instytucji 

obywatelskich, które działają zgod-

nie z zasadami określonymi w ma-

nifeście republikańskim i realizują 

cele Fundacji i Stowarzyszenia.

STOŁECZNE-SPOŁECZNE

Plebiscyt ma wyróżnić miejsca, 

które integrują mieszkańców War-

szawy i motywują ich do działania. 

Stołeczne-Społeczne ma być okazją 

do dyskusji na temat kształto-

wania przestrzeni przyjaznej 

mieszkańcom dużej aglomeracji, 

a także źródłem rekomendacji 

miejsc wartych odwiedzenia i in-

formacji o ciekawych inicjatywach 

lokalnych.

Kandydatury miejsc stołecznych-

społecznych może zgłosić każdy, 

wysyłając maila z nazwą miejsca 

(lub miejsc). Pierwsza edycja akcji 

odbyła się w 2010 roku. Za miejsca 

Stołeczne-Społeczne 2010 roku 

warszawiacy uznali: Barkę Herbat-

nik Fundacji Ja Wisła (I miejsce), 

Kino Muranów (II miejsce) oraz Mu-

zeum Powstania Warszawskiego 

(III miejsce). W edycji podsumowu-

jącej 2011 rok zgłoszono 58 propo-

zycji. Rekordzistą był Bar Prasowy 

(Marszałkowska 10/16) zgłoszony 

30 razy. Zagłosowało w sumie 

5 665 osób, czyli ponad tysiąc 

więcej niż w pierwszej edycji. Tym 

razem jednak uczestnicy oddali 

mniej głosów – każdy miał ich do 

dyspozycji 5. Widać to zarówno 

w „statystykach ogólnych” – 13 038 

„klików” w tym roku, wobec 14 849 

w 2010, jak i jednostkowych – tego-

roczny zwycięzca zebrał równo 900 

punktów, laureat drugiego miejsca 

– 864, a trzeciego – 645. 

Zdobywcą pierwszego miejsca 

w Stołeczne-Społeczne 2011 

została Fundacja Republikańska 

z siedzibą przy ul. Kopernika 30. 

Osoba zgłaszająca tę kandyda-

turę w uzasadnieniu napisała: 

„Jest w Warszawie miejsce, gdzie 

co tydzień kilkadziesiąt osób 

w różnym wieku, o różnych zainte-

resowaniach i często odmiennych 

politycznych sympatiach spotyka 

się, by dyskutować o Polsce. 

Politycy spotykają tu ekspertów, 

studenci prowadzą zawzięte 

polemiki z uznanymi wykładow-

cami akademickimi, licealiści 

zadają pytania najbardziej znanym 

polskim publicystom (…)”.

II miejsce zajęło Centrum Nauki 

Kopernik, a III – Dom Spotkań 

z Historią. W pierwszej dziesiątce 

znalazły się także m.in. : IV – Plac 

Zbawiciela (592 głosy), V – Traffic 

Club (510 głosów), VI – ul. Ząbkow-

ska (370 głosów), VII – Fundacja 

Sto Pociech (367 głosów), VIII – Fort 

Bema (366 głosów), IX – Bar Pra-

sowy (361 głosów), X – ex aequo – 

Pracownia Duży Pokój, ul. Chłodna 

(351 głosów).

Organizatorem plebiscytu jest 

warszawa.ngo.pl, serwis stołecz-

nych organizacji pozarządowych. 

Serwis powstał dzięki wsparciu 

ze środków Miasta Stołecznego 

Warszawa.
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Prezentujemy wiele projektów, które 
są wobec siebie antagonistyczne, 
ideologicznie sprzeczne, reprezentują 
ideowe opozycje i pokazują, że sztukę 
rozdziera ten sam spór, jaki rozdziera 
całe społeczeństwo. Że sztuka jest 
polem gry interesów, które jest częścią 
szerokiego pola walk ideowych i gdzie po 
prostu dzieje się też polityka – tuż przed 
oficjalnym otwarciem 7. Biennale Sztuki 
Współczesnej w Berlinie z Joanną Warszą, 
współkuratorującą to wydarzenie wraz 
z artystą Arturem Żmijewskim, rozmawia 
Bogna Świątkowska

—99

STRATEGIE I DZIAŁANIA

S p r ze cz n o ś c i
 j e st  w i e l e

7th Berlin Biennale for Contemporary Art, logo

C2
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Przygotowując Biennale, którego  oficjalne otwarcie nastąpi pod koniec kwietnia, 
od dłuższego czasu podejmujecie działania realizujące przyjęte przez was założenia 
programowe. Jednym z nich był dokument P/ACT FOR ART. Przypomina on bardzo 
Pakt dla Kultury polskich Obywateli Kultury. Dlaczego i z czyjej inicjatywy powstał?

Zaczęliśmy pracę nad Biennale, kiedy w Polsce od pewnego czasu istniał ruch 

Obywateli Kultury. A ponieważ ważne wydaje nam się odnoszenie się do wła-

snego kontekstu, dlatego wiele projektów na Biennale jest polsko-niemiec-

kich i odwołuje się do tych relacji, do wątków „współzawodnictwa” w wyko-

rzystaniu polityki historycznej czy do takich inicjatyw jak Obywatele Kultury. 

P/ACT FOR ART był zainspirowany optymizmem Obywateli Kultury i pró-

bą spojrzenia na bardzo pluralistyczną i zróżnicowaną scenę Berlina z nadzie-

ją, że artyści mogą być nie tylko częścią klasy kreatywnej, ale i zaangażowaną 

inteligencją. W Warszawie wciąż można mówić o jednej scenie artystycznej, 

w Berlinie jest ich kilkanaście. P/ACT FOR ART był wsparciem protestu arty-

stów przeciw cynicznemu wykorzystywaniu ich dla cudzych celów politycz-

nych. Jednak różnice interesów prywatnych, publicznych, offowych sprawiają, 

że wspólnotowe działanie jest bardzo trudne. W Berlinie są artyści pochodzą-

cy z różnych stron świata, którzy nie biorą udziału w lokalnej debacie. Porzu-

cają swój kontekst, ponieważ chcą robić karierę na rynku sztuki. Kiedy przy-

gotowywałam się do wyjazdu do Kolumbii, by spotkać się m.in. z burmistrzem 

Bogoty, Antanasem Mockusem, zdałam sobie sprawę, że połowa kolumbij-

skich artystów mieszka w Berlinie. Właściwie cały research do Biennale mogli-

byśmy zrobić, nie ruszając się z miejsca. Różnica polega na tym, że ci, którzy 

zostali w krajach pochodzenia i nie wyemigrowali do Niemiec, robią o wie-

le ciekawsze rzeczy, bo żywo związane z ich rzeczywistością, którą doskona-

le rozumieją.

W takim razie co teraz was zajmuje?
To, jak sztuka może działać naprawdę, jak może mieć realny, performatyw-

ny efekt i przełożenie na rzeczywistość społeczną. Nie zajmujemy się spro-

wadzaniem gotowych obiektów i wyborem „najlepszych portfolio”. Biennale 

nie będzie tylko klasyczną „ekspozycją prac”. Nie ma też deadline’u, po któ-

rym kończy się research. Mieliśmy niesamowite szczęście, pracując nad Bien-

nale w czasach rewolucji i wolnościowego wrzenia, o których codziennie czy-

tamy w prasie. Podróżowaliśmy do różnych krajów, gdzie artyści są aktywni 

w procesach społecznych, ruchach obywatelskich, projektach zmiany społecz-

nej. Rozmawialiśmy z grupą Artist in Occupy Amsterdam, osobami inicjujący-

mi akcje Occupy Museums w Nowym Jorku czy filmowcami z Tahrir Cinema, 

o ich politycznej działalności. Podróżowaliśmy tam, gdzie demokracja jest za-

grożona – na Węgry czy do Rosji – żeby zobaczyć, jak wobec tych zmian sytu-

ują się artyści – ci reżimowi, i ci opozycyjni. Szukaliśmy sztuki w działaniach 

pedagogicznych, polityce czy sztuce niższej rangi, także w nie-sztuce. W ta-

kim momencie trzeba robić Biennale, gdzie sztuka będzie nieposłuszeństwem 

obywatelskim, aktywizmem, pracą idei w tkance społecznej. Nie zajmujemy 

się administrowaniem obiektami sztuki. Mimo ram czasowych wyznaczonych 

oficjalnym otwarciem i zamknięciem uważamy Biennale za już otwarte.

Przygotowując się do naszej rozmowy, czytałam równolegle teksty wybitnego 
teoretyka sztuki, Jerzego Ludwińskiego, który w latach 60. sam formował ekspery-
mentalne instytucje sztuki, a jego nowatorskie teksty do dziś są źródłem inspiracji. 
Próbował stwarzać sytuacje, w których sztuka mogłaby prezentować się na innym 
polu, mieć większą swobodę niż wcześniej. Pisał na przykład o tym, że obraz sztuki 
współczesnej pojawia się tak naprawdę tylko wtedy, gdy śledzi się zjawiska nietypo-
we. Czy zależy wam na obrazie sztuki współczesnej, czy może bardziej na artystach, 
których zapraszacie do współpracy, do bycia częścią Biennale? Interesowała was ich 
typowość, nietypowość?

Grupa Voina, która jest współkuratorem Biennale, nigdy nie odwiedziła biur 

Kunst-Werke, nie udziela nam porad i nie wybiera się na wernisaż. Voina po 

prostu kontynuuje swoją działalność polityczno-wywrotową w Petersburgu, 

używając widzialności Biennale. Zapytaj ich, gdzie kończy się sztuka, to odpo-

wiedzą, że nigdzie. Grupa uważa podpalenie samochodu policyjnego służą-

cego do przewozu więźniów za działanie artystyczne. Pewnie za Ludwińskim 

mogliby powiedzieć, że jeśli coś jest niepodważalnie sztuką, to jest martwe. 

Voina – a my za nią – staramy się uprawiać sztukę na wszystkich polach i bez 

ograniczeń. Projekty, które powstały specjalnie dla Biennale, pochodzą też np. 

z teatru, nauk społecznych, aktywizmu sieciowego, polityki historii i innych.

Ludwiński jest zaskakująco aktualny, jeśli nie umieszcza się go zbyt mocno w jego 
czasach, kiedy zależność sztuki, władzy i polityki wyglądała inaczej niż dziś. Pisał na 
przykład o tym, że galeria ma być czułym sejsmografem, miejscem żywych zdarzeń. 
To też chyba z grubsza stosuje się do techniki pracy, którą przyjęliście. Co ten wasz 
sejsmograf ma pokazać, co ma komunikować? I przede wszystkim komu – artystom 
czy może tym, którzy są poza światem sztuki?

Naszym obszarem działania nie jest tylko galeria. Galeria jest bazą, ale dzia-

łamy w przestrzeni medialnej, społecznej, kulturowej, w polityce historycznej 

i miejskiej.

Galeria w rozumieniu pola, w którym sztuka się dzieje, materializuje, w którym jest 
artysta.

Jest tam przede wszystkim publiczność. Zależy nam, żeby odbiorcami były 

różne publiczności. Na przykład takie, które nie zdają sobie sprawy, że są „od-

biorcami” działań artystycznych. Pracujemy z białoruską artystką, Mariną 

Napruszkiną, która rysuje gazety-komiksy, kolportowane później w drugim 

obiegu na Białorusi. W jednej z nich przedstawia scenariusze możliwych za-

chowań w razie upadku reżimu Łukaszenki. Zamiast akceptacji inwazji neo-

liberalnego systemu ekonomicznego, proponuje tworzenie kooperatyw, spół-

dzielni, współwłasności, dbanie od razu o zagwarantowanie praw kobiet itd. 

M i m o  l e w i co w yc h  t ra d yc j i  w  B e r l i n i e  co ra z 

b a r d z i e j  u wa ża  s i ę,  że  s z t u ką  n i e  m oż n a 

z r o b i ć  n i c  „ n a p ra w d ę” ,  że  j e j  p o l i t ycz n e j 

p a sy w n o ś c i  n i e  m oż n a  p r ze ł a m a ć  i  że 

p ra w d z i w y  j e st  w  s z t u ce  t y l ko  r y n e k  s z t u k i
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To pokażemy na Biennale, ale w isto-

cie Napruszkina działa dla ludzi, któ-

rzy znajdą gazety w skrzynkach pocz-

towych w Mińsku.

No tak, ale mieszka w Berlinie. Wypo-
wiedzi performatywne mają według 
Ludwińskiego generować największe 
zmiany w rzeczywistości. Jednak jak coś 
takiego ma się dziać w takim mieście jak 
Berlin – mieście, które samo jest wzięte 
w duży nawias jako jedno wielkie pole 
sztuki, miejsce, do którego zjeżdżają 
artyści z całego świata, żeby tam być, 
tworzyć. Moją uwagę przykuła twoja 
wypowiedź o tym, że ci, którzy nie miesz-
kają w Berlinie, zostają „u siebie” – robią 
o wiele ciekawsze rzeczy. Niedawno 
brałam udział w selekcji zgłoszeń na re-
zydencje do Studia Warszawa, programu 
rezydencji artystycznych air laboratory 
w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. 

Nadeszło 600 zgłoszeń, w tym 4/5 od artystów pochodzących, owszem, z najróżniej-
szych krajów, ale mieszkających w Berlinie. Co to oznacza? Jeżeli nawet ci ludzie 
pracują politycznie, to robią to nie u siebie – na ideach, a nie na rzeczywistości. I jak 
w takich warunkach wypowiedź performatywna ma się przekładać na takie funkcjo-
nowanie artysty w świecie, które daje realną zmianę?

To jest paradoks Berlina. Artyści są w Berlinie nie tylko dlatego, że chcą być 

razem. Ich pobyt wynika z tego, że Niemcy przeszły proces denazyfikacji, re-

edukacji, dzięki czemu Berlin stał się ostatecznie miastem zamieszkanym 

przez wieloetniczną czy wielonarodową społeczność. I przynajmniej pozornie 

takie kategorie jak patriotyzm czy duma narodowa zostały tam zdeaktualizo-

wane. To stwarza aurę wolności od ideologii, od idei, przyzwolenie na dystans 

do wszelkiego zaangażowania. Ta tolerancja łączy się jednak z przymusem 

poprawności politycznej i zagłaskaniem wszelkich prób buntu. Zaangażowa-

nie się w debatę publiczną jest w sztuce ostatnich lat „niedozwolone”. Mimo 

lewicowych tradycji w Berlinie coraz bardziej uważa się, że sztuką nie można 

zrobić nic „naprawdę”, że jej politycznej pasywności nie można przełamać i że 

prawdziwy jest w sztuce tylko rynek sztuki.

A inicjatywy samych berlińczyków – jak oni postrzegają propozycje Biennale wobec 
tego miasta? Czy to jest traktowanie poważnie, czy istnieje jakaś dyskusja na ten 
temat  w środowiskach sztuki i poza nimi?

Berlin jest sceptyczny wobec chyba każdego kolejnego Biennale, ale często 

z perspektywy czasu dumny. Gorące dyskusje toczyły się dotychczas w kon-

tekście pracy czeskiego artysty Martina Zet, który zaproponował, żeby w ra-

mach siódmego Biennale rozpocząć kampanię zbierania książek Thilo Sa-

razzina Deutschland schafft sich ab i ich recyklingu. Tytuł książki można 

przetłumaczyć jako: Niemcy niszczą się same. Napisana została przez socjal-

demokratę, który odwołuje się do argumentacji rasistowskiej o dziedziczeniu 

ilorazu inteligencji, twierdzi, że integracja emigrantów to fikcja, i że niemiec-

cy muzułmanie płodzą masowo dziewczynki w hidżabach. Książka wywołała 

obszerną dyskusję, jej fragmenty przedrukował tygodnik „Der Spiegel”, książ-

ka jest bestsellerem, a wydawnictwo zrobiło interes stulecia, wypuszczając 

na rynek już 28. dodruk. Sprzedało się dotąd około 1,3 miliona egzemplarzy. 

C h y b a  n i e  s ą d z i s z ,  że 

B e r l i n  B i e n n a l e  j e st 

w  sta n i e  to  wsz ystko 

z m i e n i ć .  N i e m n i e j 

j e steś m y  b yć  m oże 

w  sta n i e  p r z ycz y n i ć  s i ę 

d o  z m i a n y  wa r u n kó w 

m oż l i w o ś c i

Martin, za pośrednictwem Biennale, wysłał apel, by posiadacze książki Saraz-

zina darowali mu ją, a on użyje otrzymane egzemplarze do wykonania insta-

lacji artystycznej. W ten sposób ludzie mogliby zamanifestować niezgodę na 

treść książki. Martin liczył na masową odpowiedź na jego wezwanie i na liczbę 

50-60 tys. darowanych egzemplarzy. Na plakacie kampanii widnieje znak re-

cyklingu – tym razem symbolizujący zamianę toksycznych treści w konstruk-

tywną debatę. Jednak komuś kampania Martina skojarzyła się z paleniem 

przez nazistów książek w 1933 roku na Bebelplatz w Berlinie. Pojawiło się ab-

surdalne oskarżenie, że Martin chce palić książki. Prawicowy portal interne-

towy zorganizował nawet demonstrację przeciwko projektowi. Doprowadziło 

to do ostrej medialnej debaty, w której przeważały oskarżenia o chęć palenia 

książek i pokazywanie złej sztuki. Od niedawna zaczęły przeważać w prasie 

reakcje pozytywne, napięcie opadło i ludzie zaczynają rozumieć sens kampa-

nii. Otrzymaliśmy też pięć książek Sarazzina i, co zaskakujące, jeden egzem-

plarz Koranu. Z jednej strony mamy do czynienia z niezrozumieniem i fał-

szowaniem intencji artysty. Są też i tacy, którzy rozumieją działanie Martina 

i chcą przy nim pomóc. Tak rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem 

Niemiecko-Tureckim czy z analitykami mediów. Antifa zgłosiła oficjalnie 

chęć zorganizowania demonstracji na Augustrasse w dniu otwarcia Biennale, 

by w ten sposób uniemożliwić tam ewentualne akcje skrajnej prawicy. Twier-

dzi się, że wywołaliśmy skandal. Ale skandal w istocie wywołały media, chcąc 

jakby zdyskredytować krytyczne ambicje sztuki. Martin Zet naprawdę stanął 

w poprzek ambicji „socjaldemokraty” Sarazzina, który myślał i pewnie dalej 

myśli o założeniu partii.

Wygląda na to, że charakter działań i prac Artura Żmijewskiego określa tegoroczne 
Berlin Biennale. Dotykanie treści dwuznacznych, bolesnych, wywołujących skrajne 
emocje – i przez to ważnych. Czy to nie jest streszczenie jego praktyki artystycznej?

Plakat do akcji Martina Zet zbierania 
książek Thilo Sarazzina Deutschland 
schafft sich ab
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Czy spodziewałaś się czegokolwiek innego? Jeśli jako kuratora Berlin Biennale 

zapraszasz artystę, który znany jest z wywoływania problemów i zaangażowa-

nia społecznego, to trudno oczekiwać, że będzie chodził na studio visits, z któ-

rych ułoży ciekawą kompozycję prac. Artur nigdy wcześniej nie kuratorował 

tak dużej wystawy. Ja zajmowałam się kuratorowaniem działań artystycznych 

o charakterze interwencji społecznych raczej niż typowymi wystawami. Inte-

resowały mnie np. „nieobecność” w pejzażu społecznym Warszawy, mieszka-

jącej tam, dużej społeczności wietnamskiej czy fenomen wycieczek młodzie-

ży izraelskiej do Polski, których cel jest czysto propagandowy. I uważam, że 

ten brak sztywnego kuratorskiego habitusu jest naszym atutem.

Biennale jest dystrybutorem i pośrednikiem w dystrybucji dóbr kultury, dóbr niema-
terialnych, polegających na przykład na przedstawieniu idei, ambicji wprowadzenia 
zmiany społecznej. Czy czujecie się komfortowo, kierując tego rodzaju maszyną, 
która jest jednak mocno osadzona w systemie ekonomicznym, w systemie hierarchii 
sztuki i produkcji kultury? Jak bardzo przeszkadzają wam sprzeczności między 
założonym programem a tym, z czym na co dzień macie do czynienia w określonej 
i przewidywalnej strukturze?

Sprzeczności jest wiele. Z jednej strony skala Berlińskiego Biennale umożliwi-

ła mi jedno z najbardziej intensywnych i interesujących doświadczeń zawodo-

wych w dotychczasowym życiu. W ciągu ostatniego roku podróżowaliśmy do 

fantastycznych miejsc na całym świecie, spotykaliśmy się z przedstawiciela-

mi ruchów społecznych, prowadziliśmy rozmowy z naukowcami, artystami, 

politykami. Nie wydarzyłoby się to bez wsparcia Kunst-Werke i bez pracy jego 

zespołu. Z drugiej strony zderzamy się z często absurdalnymi oczekiwaniami 

instytucji, ze sztywnymi procedurami administracyjnymi, z uciążliwie powra-

cającym sceptycyzmem wobec tego co robimy. Wiele osób pyta też, czy w ogó-

le robimy wystawę. Robimy ją, jak najbardziej. Ale włączamy też do niej to, co 

niematerialne – proces. Ciekawi nas polityczny mainstream, wpływ twardej 

prawicy na życie społeczne, wpływ religii, znaczenie polityki historycznej czy 

też działania uważane za niegodne miana sztuki.

Na stronie Biennale znalazłam tekst Heimo Lattnera napisany w odpowiedzi na 
wasz P/ACT FOR ART, w którym pada stwierdzenie, że artyści stracili wiarę w in-
stytucje; że doszło do takich zmian, że relacja artysty z instytucjami musi zostać 
przepracowana. Wydaje mi się, że przy całym tym radykalizmie napięcie na linii 
artysta/sztuka/instytucja sztuki zostaje zachowane – ale może się mylę? Może 
macie tam takie prace potrafiące rozsadzić hierarchię, która sprawia, że sztuka 
podlega na przykład złej ekonomii? Jak oceniacie problem komunikacji, bo część 
tekstów produkowana przez kuratorów jest totalnie nieprzyswajalna przez osoby 
spoza świata sztuki. Jakim językiem wy się posługujecie, żeby to było zrozumiałe dla 
szerokich grup odbiorców? Czy nie kusi was, żeby odejść od języka dwuznacznych 
działań powodujących szok i zamieszanie, a przejść na porozumienie, które po 
prostu polega na pracy?

Niedawno ukazała się nasza pierwsza publikacja Forget Fear – zbiór wywia-

dów z lewicowymi praktykami, którzy używają sztuki do celów politycz-

nych i społecznych. W tej czterystustronicowej książce nie znajdziesz nazwi-

ska Jacques’a Rancière’a, Chantal Mouffe, Borisa Groysa czy Alaina Badiou. 

Mimo że bardzo cenimy tych filozofów i pisarzy, stwierdziliśmy, że musimy 

się od nich oderwać i wrócić do praktyki, do substancji życia. Język tej książ-

ki jest łatwy i pozbawiony intelektualnego slangu, mimo że mówi o sprawach 

poważnych i trudnych. Jest to zbiór opisów praktyk i konkretów, tropienie sku-

tecznych działań w obrębie kultury, dowody na pragmatyczne zastosowa-

nia sztuki. Bohaterami książki są m.in. były burmistrz Bogoty Antanas Moc-

kus; Best Party, założona przez artystów i muzyków po krachu finansowym 

Islandii w 2008 roku; Timea Junghaus, romska kuratorka działająca na rzecz 

romskich artystów na prawicowych Węgrzech; brazylijscy tagerzy Pixadores, 

którzy za pomocą street artu zabiegają na ulicach São Paulo o godność klasy 

pracującej.

Tylko 1% artystów załapuje się na rynek sztuki rozumiany szerzej – jako rynek ob-
rotu wiedzą czy refleksją, nie tylko rynek finansowy. Reszta jest odsunięta, chociaż 
nieświadomie pracuje na rzecz tego 1% – bez niej nie miałby on swojej wartości na 
rynku sztuki.

Amerykański artysta Gregory Scholette w książce Dark Matter mówi o 95% 

czarnej materii artystycznej, która pracuje na rzecz 5% uprzywilejowanych. 

Chyba nie sądzisz, że Berlin Biennale jest w stanie to wszystko zmienić. Nie-

mniej jesteśmy być może w stanie przyczynić się do zmiany warunków możli-

wości. Prezentujemy wiele projektów, które są wobec siebie antagonistyczne, 

ideologicznie sprzeczne, reprezentują ideowe opozycje i pokazują, że sztukę 

rozdziera ten sam spór, jaki rozdziera całe społeczeństwo. Że sztuka jest po-

lem gry interesów, które jest częścią szerokiego pola walk ideowych i gdzie 

po prostu dzieje się też polityka. A stawki rynku sztuki są jednymi ze sta-

wek tej politycznej walki o ekonomiczne profity. Możesz więc przewartościo-

wać pozycję rynku, pozycję wartości symbolicznej, pracy niematerialnej, bo 

one przestają być nietykalne. To, co się z tym stanie, zależy od odbiorców i od 

praktyków sztuki. Jeśli na przykład zechcą pozbyć się przekonania, że cokol-

wiek zobaczymy w kontekście sztuki i cokolwiek w niej robimy to fikcja – wte-

dy wszystko będzie inaczej.

JOANNA WARSZA

współkuratorka 7. Berlin Biennale, na zaproszenie 

Artura Żmijewskiego.

Teatrolożka, kuratorka projektów z obszaru sztuk 

perfromatywnych, wizualnych i architektury. Mieszka 

w Berlinie i Warszawie.

7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie, 

27.04–1.07

www.berlinbiennale.de

Tomas Rafa: Art Covers Politics, blokada marszu neofaszystów, Brno, Czechy, maj 2011, Fot. Tomas Rafa
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 EKONOMIA KULTURY

 C o  B e r l i n  m a , 
a  cze g o  p ot r ze b u j e

W Berlinie przyciągającym artystów z całego 
świata, postrzeganym jako miasto idealne dla 
środowisk kreatywnych, toczy się dyskusja 
inicjowana przez lokalnych twórców, 
krytycznie analizujących rzeczywistą sytuację 
mieszkających tam środowisk twórczych. 
Haben und Brauchen (Mieć i potrzebować) 
skupia berlińskich artystów, teoretyków 
i producentów kultury. Przedmiotem ich 
krytyki jest m.in. prowadzona obecnie przez 
miasto Berlin polityka wielkich inwestycji 
i wydarzeń kulturalnych – opublikowany 
przez HuB manifest drukujemy poniżej

Bezpośrednią przyczyną powstania tej inicjatywy 

był sprzeciw wobec ubiegłorocznych planów 

organizacji przez miasto Berlin wystawy młodych 

artystów osiadłych i pracujących w tym mieście. 

Propozycja ta została powszechnie odebrana w 

środowisku artystycznym jako przedwyborcza 

autopromocja Klausa Wowereita, inicjatora 

wystawy, a zarazem ówczesnego mera Berlina 

i senatora ds. kultury. Wśród głównych zadań, 

jakie stawiają sobie twórcy Haben und Brauchen, 

są inicjacja publicznej debaty dotyczącej obecnej 

i przyszłej polityki kulturalnej miasta oraz 

warunków tworzenia i dystrybucji sztuki i kultury 

w Berlinie. Z pełną treścią manifestu zapoznać się 

można na: www.habenundbrauchen.de, www.

habenundbrauchen.kuenstler-petition.de, 

a po polsku na stronie internetowego magazynu 

OBIEG: www.obieg.pl

C3



No74 / czytelnia 110—111

Aż do ostatnich lat efektem specyficznych, historycznych uwarunkowań Ber-

lina było wytworzenie wyjątkowej atmosfery dla rozwoju życia i pracy w tym 

mieście. W przeciwieństwie do innych, większych miast, Berlin był wyłączony 

spod presji rynku nieruchomości, a dostępność tanich przestrzeni umożliwiła 

powstanie różnorodnych i często samozorganizowanych inicjatyw artystycz-

nych. Obecnie ta sytuacja zaczyna się dramatycznie zmieniać. Czynsze wzra-

stają, co wpływa na warunki życia i produkcji, a jednocześnie nie pojawia się 

więcej możliwości zarobkowania. Większość ludzi zaangażowanych w two-

rzenie kultury wciąż zarabia na życie poza Berlinem.

Tętniąca życiem berlińska scena artystyczna wyewoluowała nie tyle dzię-

ki konkretnemu wsparciu ze strony władz miejskich, ile raczej wykorzystując 

specyficzną sytuację historyczną samego miasta. W momencie gdy warunki 

umożliwiające produkcję kultury zdecydowanie się pogarszają, władze miasta 

zaczynają szczycić się „swoimi” artystami. W zasadzie ich zainteresowanie 

jest mile widziane. Jednak nasza wizja tego, jak powinna być wspierana sztu-

ka, jaskrawo kontrastuje z tym, co politycy odpowiedzialni za kulturę uznają 

za konieczne. W naszym przekonaniu, współcześni wytwórcy kultury potrze-

bują przede wszystkim zabezpieczenia warunków swojej pracy, a nie nowego 

muzeum sztuki czy innych podobnych rozwiązań, które były do tej pory pro-

ponowane.1

W odpowiedzi na te problemy powstała platforma Haben und Brauchen, któ-

rej celem jest wywieranie wpływu, wspieranie dyskusji i organizowanie dzia-

łań dotyczących pola sztuki i innych pokrewnych dziedzin. W naszej opinii, 

biorąc pod uwagę swoją społeczną i ekonomiczną strukturę, Berlin wciąż jest 

wyjątkiem na skalę światową. Historycznie zdeterminowana heterogenicz-

ność tego miasta i jego społeczna różnorodność raczej wciąż stanowią o jego 

przyszłym potencjale, niż są modelem rozwoju odchodzącym w przeszłość. 

Tym bardziej sprawą kluczową jest uświadomienie sobie, co wyróżnia for-

my artystycznej produkcji i wyrazu, które ujawniły się w Berlinie w ostatnich 

dziesięcioleciach, oraz jak mogą być one wspierane oraz rozwijane dalej. Dla-

tego nie powinniśmy ograniczać naszych żądań do uzyskiwania otwartych 

przestrzeni miejskich czy tanich pracowni, do zwiększenia i przekierowywa-

nia publicznych funduszy na sztukę; zamiast tego niezbędne jest dostrzeżenie 

związku pomiędzy polityką kulturalną a szerszymi problemami rozwoju mia-

sta, miejskiego planowania, kwestiami własnościowymi i polityką czynszową, 

zajęciem pozycji wobec świata pracy, produktywności i Dóbr Wspólnych (the 

Commons). (…)

(…) Sztuka musi pozostać oddana poruszaniu tematów społecznie istotnych. 

Wszystkie segmenty społeczeństwa obywatele i wytwórcy kultury, a także 

jego systemy ekonomiczne i polityczne są odpowiedzialni za wkład, jaki sztu-

ka i kultura wnosi do Dóbr Wspólnych.

Dalsze istnienie Dóbr Wspólnych jest dziś poważnie zagrożone: podporząd-

kowanie kulturalnej publiczności wszechogarniającej władzy ekonomicznej 

nie oznacza nic innego niż wywłaszczenie tejże publiczności! Podążając za ży-

czeniowym myśleniem neoliberałów, życie miejskie i kulturowa pamięć, czy-

li właściwie całość uspołecznionej podmiotowości, a wraz z nią sama sztuka, 

podlegają prywatyzacji i są wystawione na sprzedaż w swojej utowarowionej 

formie. Jedynie ci, których na to stać, mają zagwarantowany wstęp na ruiny 

Dóbr Wspólnych.

1  Otwarty list z dnia 25 stycznia 2011, który dotyczył planów Leistungsschau junger Kunst aus Berlin (Wy-
stawy Wybranej Młodej Sztuki z Berlina) rozpoczął szeroką debatą o polityce kulturalnej miasta i odegrał 
rolę w rozpoczęciu badań obecnych i przyszłych warunków tworzenia i dystrybucji sztuki współczesnej 
w Berlinie, www.habenundbrauchen.kuenstler-petition.de

Ironią losu jest to, że eliminacja Dóbr Wspólnych prowadzona jest poprzez od-

wołanie do ideału artystycznego, „kreatywnego” samotnika (dysponujące-

go wrodzoną ekonomiczną umiejętnością do samoorganizacji). W życzenio-

wym myśleniu neoliberałów sztuka i kreatywność przedstawiają się przede 

wszystkim jako formy kapitału zmaterializowane pod pojęciem „kreatywno-

ści”, czyli jako efekty indywidualnych dążeń do sukcesu. Historie te pełne są 

niepohamowanej przedsiębiorczości, inicjatywy i tak zwanej innowacyjności. 

Każda z nich jest fikcją! Zniekształca rzeczywistość, sprowadzając ją do absur-

du: sztuka prezentowana jest przed kamerami jako pokazówka motor przy-

szłego rozwoju i czynnik decydujący o lokalizacji (biznesu, przyp. tłum.), tym 

samym jednak sztuka jest wydalona z przynależnego jej miejsca znajdujące-

go się w samym sercu Dóbr Wspólnych. Przepełnione energią działania 
artystów i innych wytwórców kultury prezentowane są jako dowód na 
to, że miasto ma ekonomiczny potencjał, jednak w tym procesie pomi-
jana jest rzecz oczywista: nazbyt często taka nadaktywność producen-
tów sztuki jest efektem presji wywieranej przez przymus przetrwania 
i związanych z nim lęków. Ten, kto robi tysiące rzeczy naraz, robi tak 
nie tylko dlatego, że mu się tak podoba, ale również dlatego, ponieważ 
równie często nie ma żadnego innego wyboru.
Bazując na uzasadnieniu, że publiczna widoczność jest już wystarczającą re-

kompensatą za pracę, wytwórczość artystyczna, ale też działania kuratorów 

czy innych producentów kultury są zwyczajowo opłacane źle albo wcale. Je-

dynie niewielu jest w stanie utrzymać się ze sprzedaży efektów własnej pra-

cy. (…)

Absurd tej sytuacji polega na tym, że artyści, ponoszący konsekwencje nieist-

nienia stabilnego rynku, który by działał na ich korzyść, są przedstawiani jako 

dowód jego zalet i skuteczności. Ludzie, których ciężkie życie na granicy ubó-

stwa albo poniżej niej stało się, w politycznych deklaracjach, legitymizacją dla 

propagandy sukcesu, są pozbawieni jakiegokolwiek namacalnego źródła do-

chodu. Ten, kto miałby być dowodem na istnienie nieistniejącego rynku, nie 

otrzymuje żadnego wsparcia, którego potrzebuje. W efekcie jest odsłonięty na 

działanie tych samych społecznych nierówności, za ukrycie których musi pła-

cić. Jeżeli ktoś chciałby wystawić farsę na temat rynkowej euforii w Berlinie, 

mógłby zaprojektować ogłoszenie dla ambulatorium przyszłości, w którym 

jednoręcy reprezentanci „klasy kreatywnej” uczą się, jak samodzielnie i jedy-

nie dzięki własnej inicjatywie opatrywać swoje własne rany... (…)

Z racji tego, że sztuka leży w samym sercu Dóbr Wspólnych i uczestniczy 

w debacie dotyczącej fundamentalnych problemów społecznych, często jest 

pozbawiona ochrony i tym samym wystawiona na działanie sprzeczności, któ-

re społeczeństwo w nosi we własnym łonie. Publiczne wychwalanie kreatyw-

ności i innowacyjności (w imię sztuki) jako oprawa dla prywatyzacji Dóbr 

Wspólnych jest tylko jednym z wielu przykładów.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku nierozwiązanego py-

tania o to, co społeczeństwo uznaje za pracę. Obecnie, kiedy już wyraźnie za-

uważamy, że pracy jest zbyt mało, żeby dalej unikać tego problemu, tym bar-

dziej rzucamy się w wir naszych zajęć, aby wciąż utrzymać się w przekonaniu, 

że to właśnie praca jest fundamentem naszego poczucia własnej wartości 

i społecznej moralności. Zawierzamy obietnicy elastycznej, kreatywnej pra-

cy, zupełnie ignorując niebezpieczeństwo wypalenia zawodowego. To wła-

śnie w tym kontekście aktywność wytwórców kultury jest wykorzystywana 

jako siła, która przydaje splendoru freelancerom w tych wszystkich sektorach, 
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w których praca zawiera elementy artystycznej kreatywności i komunikacji, 

a przy tym jest zderegulowana2. 

Z faktu, że artyści są obecnie promowani jako figuranci nowych sposo-
bów organizacji pracy przemysłów kreatywnych, niektórzy wnioskują, 
że mają takie same zdolności do robienia pieniędzy jak inni „kreatywni 
profesjonaliści”. Rzadko ma to jednak miejsce. Artyści nadają wizeru-
nek całej gałęzi przemysłu, ale nie znaczy to, że są oni dobrze opłacani 
(albo wręcz opłacani w ogóle) za swoją działalność. Jak wynika z obec-
nych badań, stara, nieprzyzwoita tradycja wciąż nie uległa żadnym 
zmianom: większość wytwórców kultury wciąż żyje na granicy ubó-
stwa albo poniżej niej.
Stąd też praca artystów stoi w punkcie zapalnym na przecięciu ogólnospołecz-

nych sprzeczności: nowa kultura pracy reklamowana jest jako elastyczna, ar-

tystyczna i kreatywna; a w tym samym czasie lęk o przetrwanie i presja na 

dokonania powiększają się wraz z rosnącą różnicą pomiędzy biednymi i boga-

tymi.

Haben und Brauchen wyraźnie wypowiadają się przeciwko tej sztucz-
nej historii sukcesu pt. Art in Berlin, narracji, która pod pozorem arty-
stycznego blichtru skrywa sprzeczności odczuwalne na każdym kro-
ku w mieście, w którym pozostaniesz biedny, nawet jeżeli pracujesz bez 
przerwy. (…)

Stosunek neoliberalnych populistów do sztuki jest schizofreniczny: z jednej 

strony artyści są celebrowani jako „kreatywni”, a z drugiej – rola sztuki w two-

rzeniu Dóbr Wspólnych (i związana z tym zależność sztuki) jest podważa-

na w tym samym momencie, w którym wycofywane jest publiczne wsparcie 

dla wytwórców kultury, które w ogóle umożliwia ich pracę. Musimy sprzeci-

wiać się tej logice zaprzeczania i wycofania! Działalność kulturalna musi uzy-

skać należne jej uznanie jako praca. W tym punkcie „uznanie” oznacza prawo 

do godziwego wynagrodzenia i uczestnictwo w procesach podejmowania de-

cyzji.

Brak uznania tej formy zajęcia za pracę służy obecnie jako model dla nie-

uznawania za pracę pewnych form aktywności na innych pola społecznych, 

na których entuzjazm i zaangażowanie są założone z góry, wymagane, ale nie 

honorowane, tak jak ma to miejsce w niektórych sektorach przemysłów kre-

atywnych (termin „ubóstwo praktykantów” [ang. intern’s destitution, niem. 

Elend der Praktikantinnen] jest już powszechnie znany), ale także na niektó-

rych obszarach nauki, edukacji, opieki medycznej i pracy społecznej. Tak więc 

ekspansja i redefinicja terminu „praca” nie dotyczy tylko sztuki; odnosi się do 

tych wszystkich dziedzin życia, w których ludzie pracują, ale nie są za to opła-

cani.

W większości wypadków wymówką jest brak funduszy. Czasem to 
może być nawet rzeczywisty powód. O wiele częściej jednak jest to fał-
szywy argument, ponieważ dotyczy pracy tych ludzi, którym pracodaw-
ca nie płaci, ponieważ uważa, że ich aktywność jest motywowana pasją 
w związku z czym i tak wykonają ją za darmo. W przypadku innych za-
wodów nie ma dyskusji. Pieniądze po prostu muszą być. Ta forma dwu-

licowego budżetowania jest jawnie przyjmowana w większych instytucjach 

i projektach, jako metoda i sposób rozróżniania opłaconej i nieopłaconej pra-

cy. Raz przyjęte tego typu wzorce szybko przyjmują się na poziomie struktu-

ralnym.

2  Nasza analiza terminu „praca” nawiązuje przede wszystkim do dyskursu, który ukształtował się dooko-
ła takich idei jak „społeczeństwo pracy” (Arbeitsgesellschaft) czy też „społeczeństwo bycia zajętym” (dosł. 
ang. multi-activity-based society, niem. Tätigkeitsgesellschaft).

Myślenie życzeniowe o roli kulturalnych „projektów flagowych” dla rozwoju 

dynamicznego, przyjaznego przedsiębiorczości miasta stało się bodźcem do 

inwestowania pokaźnych sum pieniędzy w kulturę. Zasoby wszelkiego rodza-

ju są przeznaczane na rozbuchane, wielkie produkcje. Większość tych środ-

ków nie trafia jednak do samych wytwórców kultury mieszkających w Ber-

linie. W przypadku megaprojektów większość dodatkowych wydatków (jak 

transport, ubezpieczenie, cło, przeloty, hotele etc.) jest pokrywana chętniej 

niż wynagrodzenia freelancerów! Dlatego też pomimo tego, że zasoby trafiają 

do wyselekcjonowanych miejsc i projektów, wyzysk wytwórców kultury prze-

kracza wszelkie granice.

Przede wszystkim artyści wciąż nie otrzymują wynagrodzeń za wystawy. To 

samo dotyczy publikacji na polu sztuki: bardzo często lepiej opłacana jest pra-

ca grafików czy tłumaczy niż samo pisanie artykułów. Same „treści”, arty-

styczna i intelektualna materia, są traktowane coraz częściej niczym artykuły 

jednorazowego użytku. Wedle tego argumentu już sam fakt, że zostały wysta-

wione na ogląd publiczny, jest wystarczającą kompensacją. Podobnie osoby, 

które pracują przy konstruowaniu wystaw i transporcie dzieł sztuki, asystenci 

kuratorów i młodzi kuratorzy, są zbywani skandalicznie niskimi wynagrodze-

niami, stojącymi w jawnej dysproporcji do ich kwalifikacji i profesjonalnego 

doświadczenia. W strategiach zarządzania jako coś oczywistego przyjmowane 

jest, że woluntariusze i praktykanci są opłacani źle albo wcale oraz że ogólnie 

rzecz biorąc, tania siła robocza jest rekrutowana pod pretekstem dalszej nauki 

i zwiększania szans na przyszłe zatrudnienie.

Haben und Brauchen domagają się minimalnego wynagrodzenia dla wytwór-

ców kultury! Stawki godzinowe w wysokości 4 euro są skandaliczne! 

Haben und Brauchen apelują do tych, którzy są odpowiedzialni za tworzenie 

dyrektyw dotyczących finansowania sztuki: wynagrodzenia dla artystów i in-

nych wytwórców kultury muszą zostać wreszcie zaakceptowane jako uzasad-

nione typy wydatków w aplikacjach i budżetach projektów.

Haben und Brauchen apelują także do zarządzających instytucjami: nie może 

być tak, że pokrycie dodatkowych wydatków (transport, hotele, ubezpiecze-

nia przyp. tłum.) z budżetu projektu jest uznawane za oczywiste w momencie 

kiedy negowana jest konieczność zapewnienia wynagrodzeń dla freelance-

rów, którzy wytwarzają (intelektualną i artystyczną, przyp. tłum.) treść projek-

tu czy też dzięki swoim kuratorskim i technicznym kompetencją umożliwia-

ją jego realizację.

Musimy dojść do porozumienia w sprawie, która powinna być zrozumiała 

sama przez się: w ramach projektu wystawienniczego artystyczne czy też or-

ganizacyjne znaczenie pracy każdej z zaangażowanych osób powinno stać 

w proporcjonalnym, a nie odwrotnie proporcjonalnym, stosunku do ich wyna-

grodzeń.

Sztuka jest używana jako medium reklamujące potencjał całego miasta. Ale 

wytwórcy kultury i tak pozostają biedni, ponieważ to oni muszą płacić za ma-

rzenie o kulturalizacji gospodarki. W rzeczywistości to właśnie artyści mogli-

by być świadkami oskarżenia w procesie oceniającym konsekwencje tego ma-

rzenia. Pojęcie kultury jest wykorzystywane w propagowaniu obietnicy nowej, 

kreatywnej gospodarki, w tym samym czasie wszędzie dookoła struktury, któ-

re umożliwiałyby producentom kultury pracę i przetrwanie, są albo po cichu 

rozmontowywane, albo upadają.

Haben und Brauchen mówią: odmawiamy generowania gwiezdnego pyłu, 

który nadaje kulturalizacji gospodarki fałszywego uroku. Tym samym 
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odmawiamy asystowania w kulturalizacji gospodarki, której pierwszymi ofia-

rami są sami artyści.

Wyraźmy nasz sprzeciw raz jeszcze: Berlin przeszedł gruntowne zmia-
ny na lepsze dzięki różnorodnym działaniom artystów, w rezultacie 
których zdecydowanie powiększyła się atrakcyjność miejskiego życia. 
Jednak proces ten nie miał do tej pory żadnych pozytywnych następstw 
dla warunków życia i pracy samych artystów. Jest wręcz odwrotnie: ich 
warunki życia są wciąż rozpaczliwe. (…)

To samo opracowanie wykazuje wyraźnie brak uzasadnienia dla wiary w to, że 

rynek sztuki jest w stanie zapewnić polepszenie warunków życia artystów. Jest 

tak z racji poniższych powodów:

1. Tylko 8% mieszkających w Berlinie artystów ma stałą relację z galerią sztu-

ki. Co więcej, jedynie jedna trzecia z tych galerii ulokowana jest w samym Ber-

linie.

2. Niektóre z form artystycznych, które są kluczowe dla sztuki współczesnej, 

jak sztuka konceptualna i dyskursywna, dokumentacja artystyczna, insta-

lacje site-specific, praktyki performatywne, prawie nigdy nie są uznawane za 

opłacalne na tyle, żeby któraś z galerii zobowiązała się do reprezentowania 

artysty i sprzedaży jego prac. Jest tak dlatego, że te formy artystyczne rzad-

ko kiedy prowadzą do powstania sprzedawalnych artefaktów. Bazując na da-

nych zawartych w studium IFSE z 2010 roku, przeciętny obrót galerii sztuki 

jest w 60% generowany przez malarstwo, w 20% przez fotografię, 12% rzeź-

bę. Sztuka konceptualna, dyskursywna, dokumentacyjna, site-specific czy per-

formatywna stanowi jedynie o 10% obrotu. Biorąc to pod uwagę, możemy 

zauważyć, że obroty komercyjnych galerii nie oddają tych samych trendów, 

które rozwijają współczesne sztuki wizualne i nadają im znaczenie. (…)

Haben und Brauchen wyciągają z tych danych następującą konkluzję: rynek 

sztuki nie zapewnia wystarczającej bazy ekonomicznej dla przyszłego funk-

cjonowania sztuki współczesnej w Berlinie. Jeżeli obecnie miasto reklamu-

je siebie, odwołując się do specjalnej roli, którą odgrywa w Berlinie sztuka, to 

powinno ono wziąć odpowiedzialność za wypełnienie ekonomicznych wyma-

gań niezbędnych dla jej funkcjonowania.

Mówiąc nieco inaczej, jeżeli w ostatnich dekadach sztuka pozytywnie wpły-

wała na zwiększającą się atrakcyjność Berlina (i jeżeli Berlin nie stroni od 

używania sztuki w swoich kampaniach reklamowych), to miasto powinno 

zastanowić się nad tym, jak może chronić producentów sztuki poprzez za-

pewnienie im godnego udziału w realnych dochodach, które pochodzą z jego 

zwyżkującej rewaloryzacji (ang. upward revaluation).

Czyli jeżeli miasto czerpie zyski ze swego artystycznego sznytu, jest to całko-

wicie logiczne i sensowne, żebyśmy przestali mówić o finansowaniu sztuki, 

tylko raczej zaczęli rozmawiać o uczestnictwu w zyskach (ang. partaking)! To, 

co miasto powinno oddać artystom, to nic innego niż po prostu część z tego, co 

sztuka już dała i wciąż daje miastu. (…)

Nawiązanie do tradycji kolektywnych i egalitarnych ruchów miejskich w Berlinie!

Artyści i wytwórcy kultury coraz częściej rozpoznają swoją rolę jako gracze 

mający wpływ na rozwój miejski Berlina. Wnoszą swój rosnący wkład, czy to 

pośrednio, czy bezpośrednio, w utrzymanie, naprawy i modernizację budyn-

ków, kompleksów, dzielnic, osiedli, a tym samym przyczyniają się do utowa-

rowienia całego miasta. Czynnikiem kluczowym dla rozwoju miasta zarów-

no w przeszłości, jak i dzisiaj jest jego otwartość na oddolne przywłaszczanie 

przestrzeni, nawet w momencie, kiedy Berlin stał się stolicą Niemiec i inwe-

stycyjnego boomu z lat 90. ubiegłego stulecia. Koszty przestrzeni życiowej 

i pracowni, z racji na swoją dostępność, wciąż pozostają atrakcyjne dla arty-

stów, szczególnie tych międzynarodowych. Dodatkowo Berlin nazywany jest 

mekką tak zwanych miejskich pionierów (ang. urban pioneers).

Ale nawet ci, którzy praktykują tymczasowe wykorzystanie przestrzeni miej-

skich, są coraz bardziej dotknięci skutkami jej zwyżkującej rewaloryzacji (ang. 

upward revaluation) i procesów wysiedleń postępujących w wielu dzielnicach 

miasta. W kontekście tej gry o sumie zerowej, taka forma gentryfikacji, któ-

ra często w zamierzeniu ma prowadzić do większej partycypacji czy też zwięk-

szenia poczucia własnej godności (ang. self-empowerment), w rzeczywistości 

jest dwoistym procesem. Niektórzy są w stanie zabezpieczyć siebie finanso-

wo, korzystając z powiększających się źródeł dochodu, i tym samym osiągnąć 

korzyść ekonomiczną3 4 5 (oczywiście jeżeli wszystko pójdzie po ich myśli). 

W tym samym czasie inni są wypychani ze społecznego pola6. Reakcje na ten 

proces obejmują refleksję, krytykę (w tym samokrytykę) oraz, przede wszyst-

kim, produkcję dyskursu. Obecnie jesteśmy także w stanie zaobserwować 

zwiększające się zainteresowanie i zaangażowanie w obejmujące zasięgiem 

całe miasto inicjatywy antygentryfikacyjne. 

(…) Ludzie muszą zostać uświadomieni, po pierwsze, o istnieniu szeroko za-

krojonego krytycyzmu wymierzonego w berliński sektor mieszkaniowy, który 

obecnie pozbawia najemców prawa do podejmowania decyzji. Po drugie po-

winni dowiedzieć się o istnieniu różnorodnych metod politycznej aktywizacji 

i obywatelskiej niezgody wymierzonej przeciwko polityce tego sektora miesz-

kaniowego. A po trzecie muszą im zostać przedstawione alternatywy w plano-

waniu i budownictwie miejskim oraz z nimi związane alternatywne modele 

społeczne i ekonomiczne7 8.

TŁUMACZENIE: KUBA SZREDER

3  Na przykład poprzez nabycie mieszkań własnościowych albo poprzez uczestnictwo w – zazwyczaj zakła-
danych z dobrymi intencjami – spółdzielniach budowlanych (niem. Baugruppen). Jako spółdzielnie budow-
lane, a następnie wspólnoty mieszkaniowe, Baugruppen zazwyczaj łączą prywatną własność indywidual-
nych mieszkań z kolektywną własnością przestrzeni wspólnych.
4  „Tajemnicę stojącą za coraz bardziej popularnymi Baugruppe (housing coop) można wyjaśnić następują-
co: są one aktywnymi ofiarami deregulacji polityki mieszkaniowej, zabezpieczają siebie finansowo, bazu-
jąc na jej pozostałościach, i działają niczym zaślepieni sprawcy na terenach nowej podmiotowości. W tej 
roli tryumfują, wywierając wpływ na kształt polityki miejskiej. Nie trzeba wspominać, że ta sfera możli-
wości, od momentu swojego powstania, jest dostępna zaledwie dla niewielu. Znajduje się ona całkowicie 
poza zasięgiem dostępu dla znakomitej większości, która zmuszana jest do uspołeczniania biedy”; Gün-
ther Uhlig, Die neuen Baugruppen, [w:] archplus: Zeitschrift für Architektur und Städtebau, nr 176/177: 
Wohnen. wer mit wem, wo, wie, warum, Maj 2006, str. 100–106. 
5  Skonfrontowani z bezbronnością społeczności, słabnącą siecią społecznych relacji, cofającymi się struk-
turami państwa dobrobytu, możemy zrozumieć takie praktyki jako techniki samowyzwolenia. Jeżeli po-
traktujemy je na serio, popularność tych technik prowokuje całą serię ogólnospołecznych pytań, które 
w dłuższej perspektywie czasu muszą zostać zadane. 
6  Pokolenie spadkobierców (niem. Erbgeneration) ugruntowuje się na podstawie podziałów klasowych 
(biedni rodzice nie zostawiają żadnego dziedzictwa), a także na podziale pomiędzy Wschodem i Zachodem 
(jedynie niewielu byłych obywateli NRD zakumulowało kapitał). 
7  W celu podania przykładów takich alternatyw w planowaniu i budownictwie, a także w polityce spo-
łecznej i ekonomicznej, powinniśmy – jedynie prowizorycznie – wspomnieć o planowaniu urbanistycznym 
w kontekście ruchu squaterskiego z lat 1980–1990 oraz o towarzyszących mu programach i projektach, wy-
tworzonych w ramach Behutsame Stadterneuerung (opiekuńczej rewitalizacji miejskiej). Nawet jeżeli kul-
tura planistyczna i społeczno-przestrzenne osiągnięcia, które były skutkami Behutsame Stadterneuerung 
(czy to zorientowanych na użytkowanie do życia, pracy, działań społecznych czy funkcji publicznych) były 
„aplikowane” wraz z upływem czasu w niewłaściwy sposób, podlegający stagnacji i coraz bardziej konser-
watywny – tak jak to miało miejsce w przy już wspominanych procesach instytucjonalizacji – wciąż ukon-
stytuowały one bardzo istotną bazę dla standardu życia w wybranych częściach miasta, które wciąż są za-
chwalane przez wszystkich, pomimo tego że są dotknięte przez procesy wzrastającej waloryzacji (ang. 
upward valuation) i miejskich wysiedleń (ang. urban displacement).
8  W tym momencie należy wspomnieć ogromną liczbę pustych mieszkań w centralnych dzielnicach 
wschodniego Berlina, okoliczność, która doprowadziła do zajmowania (squatowania) już od wczesnych 
lat 80. ubiegłego wieku, domów, które były własnością publiczną, przez niezliczonych studentów czy też 
środowiska kulturalne i intelektualne.
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S p ra w y  m i e j s k i e 
w  p a r l a m e n c i e

Jesteśmy świadkami fenomenu miasta. Obserwujemy 
duży, pozytywny ruch aktywistów miejskich 
i inicjatyw obywatelskich. Natomiast brakuje 
krajowej polityki miejskiej, która powinna dostarczać 
bodźców do innowacyjnych rozwiązań – z posłem 
Michałem Szczerbą, przewodniczącym nowo 
powstałego Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki 
Miejskiej, rozmawiają Bogna Świątkowska i Arek 
Gruszczyński

ŻYCIE OBYWATELSKIE
M i a sto  n i e  j e st  f i r m ą , 

m u s i  r e a l i zowa ć  ce l e 

i  u s ł u g i  p u b l i cz n e  n a  r ze cz 

m i e s z ka ń có w
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Jest pan przewodniczącym powstałego w połowie lutego Zespołu Parlamentarnego 
ds. Polityki Miejskiej. Jakie są cele tego zespołu? Te dalekosiężne i te do zrealizowa-
nia w krótszej perspektywie.

Głównym celem jest realizacja idei prawa do miasta, którą chcemy wspierać, 

czyli niezbywalnego prawa mieszkańców do decydowania o tym, jak miasto 

ma wyglądać, czemu ma służyć, jak ma funkcjonować, a także na jakie cele 

wydawać swoje fundusze. Jesteśmy świadkami fenomenu miasta. Obserwu-

jemy duży, pozytywny ruch aktywistów miejskich i inicjatyw obywatelskich. 

Natomiast brakuje krajowej polityki miejskiej, która powinna dostarczać 

bodźców do innowacyjnych rozwiązań. Aktualna struktura działów admini-

stracji rządowej nie uwzględnia w wystarczający sposób tej problematyki. Jej 

udział w poszczególnych resortach jest minimalny i rozproszony. Chcieliby-

śmy działać zgodnie z Kartą Lipską, tak by polityka rozwoju miejskiego była 

lepiej uwzględniana na poziomie krajowym, a sam temat zaczął być zauważa-

ny i docelowo lepiej uregulowany. Działania te muszą być lepiej skoordynowa-

ne i zintegrowane. Władze na każdym szczeblu ponoszą odpowiedzialność za 

przyszłość naszych miast.

W ubiegłym roku grupa architektów i urbanistów związanych m.in. z SARP-em 
stworzyła dokument, który jako państwo należące do Unii Europejskiej powinni-
śmy posiadać, a który nazywa się Polska Polityka Architektoniczna. Znalazły się 
w nim kwestie dotyczące ładu przestrzennego i projektowania, także w większej 
skali. W międzyczasie przeorganizowały się ministerstwa, w których gestii jest ład 
przestrzenny i tzw. budownictwo. Macie zamiar zrobić coś z tym, żeby reprezentacja 
tych kwestii był wyraźniejsza?

Polska Polityka Architektoniczna to ważny dokument, ważny dla nas punkt 

odniesienia. Wskazuje kierunki prac dotyczących zarządzania przestrzenią 

oraz proponuje zapisy gwarantujące kształtowanie i zachowanie wysokiej ja-

kości krajobrazu, przestrzeni publicznej i architektury. Poza tym będziemy 

wpływać na rząd, aby jak najszybciej przystąpił do pracy na rzecz wprowa-

dzenia krajowej polityki miejskiej. Ten postulat jest także zapisany w Kon-

cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. W tej chwi-

li problematyka powiązana z rozwojem miast jest skupiona głównie w dwóch 

resortach, z jednej strony jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a z dru-

giej Ministerstwo Transportu, które obejmuje dwa ważne działy administra-

cji: gospodarkę przestrzenną i mieszkalnictwo oraz budownictwo. Zrówno-

ważony rozwój polskich miast, który jest naszym celem, jest niewystarczająco 

uwzględniony na poziomie krajowym. Można powiedzieć, że miasto zostało 

pozostawione samemu sobie.

Czytał pan informacje dotyczące zadłużenia polskich miast i tego, że niektórym 
z nich grozi bankructwo? Czy macie zamiar coś z tym zrobić?

To poważny problem. Mam nadzieję, że w następnych latach zadłużenie nie 

będzie rosło w tak zawrotnym tempie. Dziś miasta chcą w pełni wykorzystać 

możliwości, jakie daje unijna pomoc. Warto także pamiętać o znaczeniu miast 

dla rozwoju gospodarki. To miasta kreują przestrzeń dla przedsiębiorczości, 

której konsekwencją jest rozwój gospodarczy. Ale samo miasto nie jest firmą, 

musi realizować cele i usługi publiczne na rzecz mieszkańców. Aby je uspraw-

nić, potrzebne są zmiany regulacji prawnych i dobre praktyki dotyczące 

usprawnienia demokracji miejskiej, wprowadzania budżetu partycypacyjne-

go, rewitalizacji historycznych obszarów podtrzymujących tożsamość miast, 

dbałości o kulturę przestrzeni gwarantowanej ładem prawnym. Dla tych ce-

lów powstał nasz zespół parlamentarny. Moim zdaniem w demokratycznym 

państwie głównym celem polityków na wszystkich poziomach jest działanie 

na rzecz podnoszenia jakości życia obywateli, także mieszkańców miast.

Czy w swojej pracy będziecie się odwo-
ływać do pomysłów, które zostały przed-
stawione w projekcie Michała Boniego 
„Polska 2030”?
Absolutnie tak. W raporcie „Polska 

2030. Wyzwania rozwojowe” mamy 

do czynienia z diagnozą, prognozą 

i z konkretnymi scenariuszami. Miasta 

mają istotny udział w tym, żeby znala-

zła się pozytywna odpowiedź na licz-

ne wyzwania rozwojowe. Perspektywa 

2030 to objęcie wyobraźnią jednego 

pokolenia więcej. To miasta w dużej 

mierze zapewniają warunki do szyb-

kiego wzrostu i konkurencyjności, bu-

dowy gospodarki opartej na wiedzy, 

przedłużania aktywności zawodowej, 

co jest ważne także w kontekście refor-

my emerytalnej, jak i wzmocnienia ka-

pitału społecznego. Lokomotywami rozwoju są uczelnie, usługi i nowoczesny 

przemysł. Polskie metropolie muszą z powodzeniem konkurować z innymi 

aglomeracjami europejskimi. Miastom potrzebne są jednak dodatkowe środki 

na odrobienie zapóźnień cywilizacyjnych związanych z infrastrukturą. 

Może te bankructwa się jednak przydadzą? Miasta amerykańskie, które przeszły 
przez proces bankructwa, wydają się zadowolone ze swojej złej sytuacji, bo to 
ona właśnie integruje mieszkańców, którzy stają się autentycznie zainteresowani 
swoim miastem.

Często zadłużenie jest koniecznością, szczególnie wtedy, gdy mamy do dys-

pozycji środki europejskie. Miasto stołeczne Warszawa, które zrealizowało do 

tej pory 250 projektów sfinansowanych z Unii Europejskiej na kwotę 8 miliar-

dów złotych, udowadnia, że potrafi wykorzystywać te możliwości. Natomiast 

często jest tak, że inwestycje i dostępne fundusze przysłaniają strategię roz-

woju miasta.

Występuje tzw. grantoza i bierze się na to, na co dają, a nie robi się tego, co powinno?
Tak. Patrzymy, gdzie jest możliwość uzyskania współfinansowania i pod tym 

względem dobieramy inwestycje, które nie wynikają z realnych potrzeb, ale są 

oznaką skuteczności. Bardzo często jest tak, że podczas wyborów skuteczność 

prezydenta, burmistrza czy wójta jest rozliczana w oparciu o to, ile środków 

zewnętrznych pozyskał. Natomiast celowość tych inwestycji niekoniecznie 

wynika ze strategicznych dokumentów. Bardzo często jest tak, że te dokumen-

ty przygotowuje się pod kątem konkretnych działań inwestycyjnych. Brakuje 

w tym zakresie także odpowiednich konsultacji społecznych.

Czy nie obawia się pan odpowiedzialności i oczekiwań ze strony tych wszystkich 
aktywistów, animatorów, którzy działając w sferze pozarządowej, zajmują się 
problematyką miejską, ale w niewielkiej skali, często „obok” rzeczywistego biegu 
wypadków? Spodziewalibyśmy się po waszym zespole, że wytworzy on pewne jako-
ści, złoży poprawki do regulacji prawnych, przygotuje dokumenty, których obecność 

Z r ó w n o wa żo n y  r oz w ó j 
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p oz i o m i e  k ra j o w y m . 

M oż n a  p o w i e d z i e ć, 
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rzeczywiście poprawi jakość zarządza-
nia miastami. Z takich oczekiwań trudno 
się będzie wykręcić.
To są wyzwania, a nie obawy czy pro-

blemy. Potrzebne są nowe rozwiązania 

i projekty odnoszące się do istotnych 

kwestii polityki miejskiej, ale opra-

cowane w oparciu o diagnozę proble-

mów i przeszkód w organizacji i roz-

woju polskich miast. Nie zrobimy 

tego sami, to musi być partycypacyj-

ne wypracowanie projektów modyfi-

kacji prawa krajowego, przy ważnym 

udziale społecznego ruchu miejskiego. 

Przed nami ciekawy rok. Inicjatywa le-

gislacyjna, którą zgłosił pan prezydent, 

powinna być przedmiotem poważnej 

dyskusji.

Może pan powiedzieć coś więcej na 
temat tego projektu ustawy o „wzmoc-

nieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdzia-
łaniu gmin, powiatów i województw”?

Jest to projekt, który przygotowała Kancelaria Prezydenta. Ideą jest zwiększe-

nie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, 

wzmocnienie partnerstwa między różnymi rodzajami jednostek samorządu 

terytorialnego oraz uporządkowanie relacji między organami stanowiącymi 

i wykonawczymi. Już w tej chwili projekt wywołuje dyskusje, niektóre organi-

zacje samorządowe, w tym Związek Miast Polskich, przedstawiły wobec nie-

go krytyczne opinie. Ciekawi jesteśmy opinii ruchów miejskich. Nasz zespół 

parlamentarny może być forum takiej dyskusji. Często władza samorządowa 

jest hermetyczna, działa szablonowo, próbuje mieć monopol na występowa-

nie w imieniu mieszkańców. Tak zdarza się często, gdy władzę wykonawczą 

sprawują po raz kolejny te same osoby. Ważne jest alternatywne źródło opi-

nii, tę funkcję spełniają ruchy miejskie, które postrzegam przede wszystkim 

jako ruch pozytywnej zmiany. Dlatego nasz zespół chce być ich partnerem. 

Poza tym jesteśmy szczególną grupą posłów, którzy czują się i chcą być miej-

skimi posłami. Jesteśmy świadomi, że zostaliśmy wybrani nie ze względu na 

miejsce na liście, ale ze względu na budowaną przez lata wiarygodność opartą 

na działalności lokalnej. Miasto nas inspiruje. Dlatego jesteśmy wrażliwi, jeśli 

chodzi o jakość demokracji miejskiej, czyli kwestie konsultacji społecznych, 

które w dużej mierze są fikcją, w szczególności tak wrażliwych i kluczowych 

sprawach jak planowanie przestrzenne. Ograniczona do kilku osób grupa pla-

nistów i urzędników miejskich często decyduje o nieodwracalnych zmianach 

w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy zaś są pozbawieni głosu i mamy tu do 

czynienia z realną barierą w realizacji prawa do miasta. Tematem dla mnie 

bliskim jest zwiększanie aktywności społecznej oraz dostrzeganie tego, co wy-

pływa z raportu „Polska 2030”, czyli wyzwań demograficznych i starzenia się 

polskiego społeczeństwa.

Zabierał pan ostatnio w tej sprawie głos w Sejmie, przypominając, że rok 2012 jest 
szczególny, jeśli chodzi o ten temat.

To Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Między-

pokoleniowej, ważny dla mnie, bo od wielu lat wspieram rozwój Uniwer-

sytetów Trzeciego Wieku. To najlepsi animatorzy aktywności seniorów 

w środowisku lokalnym. Jestem zwolennikiem tworzenia miejskich rad senio-

rów. Zarówno w polityce krajowej, jak i miejskiej należy uwzględniać wyzwa-

nie, jakimi jest starzenie się społeczeństwa. W 2035 r. niemal co czwarta osoba 

w Polsce będzie mieć co najmniej 65 lat. Eurostat opublikował ostatnio pro-

gnozę dotyczącą roku 2060. W jednym z wariantów mediana wieku1 Polaków 

będzie wynosiła 54 lata. Te dane powinny mieć wpływ na konkretne rozwiąza-

nia i programy.

Jeden już jest – projekt wydłużenia wieku emerytalnego. Jak pan sądzi, z czym naj-
trudniej będzie wam sobie poradzić? Czy to jest na przykład wprowadzenie budże-
tów partycypacyjnych, co innego przecież partycypacja w przygotowaniu planów 
przestrzennych, a co innego budżet partycypacyjny. Albo takie rozwiązania, jakie 
są wprowadzane w Bydgoszczy, gdzie Biuro Kultury zostało zamienione w radę, 
w której mają zasiadać reprezentanci różnych środowisk kulturalnych. Być może to 
nie jest jedyne biuro, które można by zlikwidować w urzędach miast?

Jestem absolutnym zwolennikiem współpracy z organizacjami pozarządo-

wymi, systemów dotacji oraz outsourcingu, który pozwala zlecać usługi pu-

bliczne wyspecjalizowanym podmiotom. Jestem pod wrażeniem tworzenia 

Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Uważam go za dobry 

przykład tego, że miasto jest w stanie stworzyć formułę, w której to ludzie kul-

tury mogli stworzyć program, który jest dobry, buduje identyfikację, tożsa-

mość, nakreśla cele przestrzeni publicznej i ukierunkowuje się na ludzi, któ-

rzy tę kulturę tworzą, jak i wszystkich uczestników kultury. Za cenne uważam 

projekty badawcze i analityczne, na przykład „ZOOM na domy kultury”2, po-

kazujący, że bardzo często domy kultury są archaicznymi instytucjami, które 

istnieją same dla siebie i nie otwierają się na mieszkańców i ich potrzeby, któ-

re też się zmieniają. Bezcenne dla nas są badania dotyczące stanu demokracji 

miejskiej przeprowadzone przez „Stocznię”3.

Innym projektem, prowadzonym od paru lat, jest DNA Miasta. Wieść niesie, że to 
właśnie „Res Publica Nowa”4, realizująca ten projekt, przekonała pana do tego, że 
trzeba się koniecznie zorganizować i zająć tematyką miejską. To byłby wielki krok 
naprzód, przeniesienie pracy teoretycznej, rozgrywającej się do tej pory w czasopi-
smach czy za pomocą projektów kulturalnych, na faktyczną pracę posłów działają-
cych w parlamencie.

Zainspirowało mnie tym pomysłem DNA Miasta i „Res Publica Nowa” i oso-

biście Artur Celiński. Dla mnie bardzo ważny był numer „Res Publiki Nowej” 

poświęcony prawu do miasta, byłem na spotkaniu z prof. Jamesem Holsto-

nem. Uczestniczyłem przed wyborami w debacie, którą organizowały ruchy 

miejskie i która była taką próbą rozpoznania, którzy kandydaci są zaintere-

sowani problematyką miejską i zobowiązują się ją realizować. Miałem okazję 

poznać Forum Rozwoju Warszawy, a ostatnio Grupę M205 zajmującą się prze-

strzenią i partycypacją. Zespół Parlamentarny jest naturalną konsekwencją 

moich zainteresowań, wielu lat pracy w warszawskim samorządzie, jak i pod-

jętych zobowiązań.

1  Miara określająca liczbę lat, której nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która zo-
stała przekroczona przez drugą połowę, źródło: www.wikipedia.org
2  Projekt zrealizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, www.zoomnadomykultury.pl
3  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, www.stocznia.org.pl
4 http://dnamiasta.pl
5  http://m20.waw.pl
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Tylko czy wśród parlamentarzystów jest wystarczająco dużo takich, którzy rozumie-
ją tę problematykę? Ile osób liczy wasz zespół?

W naszym zespole jest 10 osób, ale sukcesem jest to, że wszystkie główne mia-

sta są w nim reprezentowane.

A docelowo jak duży powinien to być zespół? Jak duże powinno być zainteresowanie 
posłów waszą pracą?

Jesteśmy tzw. grupą inicjującą. Wiedza o powstaniu zespołu nie jest jeszcze 

wiedzą powszechną. Często posłowie zrzeszają się w ramach zespołów parla-

mentarnych ze względu na wspólne cele lokalne czy regionalne, jest Kaszub-

ski Zespół Parlamentarny, będzie zespół warszawsko-mazowiecki. Są to są 

zespoły, które mają na celu wsparcie konkretnych lokalnych inwestycji czy 

rozwiązań infrastrukturalnych. My natomiast mamy świadomość, że różne 

polskie miasta mają wspólne problemy, nie są one możliwe do rozwiązania na 

poziomie lokalnym i dlatego są potrzebne modyfikacje prawa krajowego.

Co może robić taki zespół?
Możemy zgłaszać inicjatywy legislacyjne, proponować poprawki do istnie-

jących regulacji jako grupa 15 posłów, brakuje nam jeszcze pięciu… Może-

my zapraszać na swoje posiedzenia ministrów i przedstawicieli instytucji rzą-

dowych, samorządu i organizacji pozarządowych, możemy organizować 

wysłuchania publiczne, wspólnie zgłaszać interpelacje, zapytania do mini-

strów, możemy organizować konferencje i seminaria. Parlament powinien 

być otwarty na tego typu działalność. Planujemy przy udziale ruchów miej-

skich zorganizować dużą konferencję „Polityka miejska”, która pokaże pozy-

tywne doświadczenia wynikające z 20-letniej transformacji także w obszarze 

miasta, ale też cele, które są przed nami.

Wśród posłów, którzy weszli w skład zespołu, są przedstawiciele wszystkich partii?
Tak. Prezydium też reprezentuje wszystkie największe kluby parlamentarne.

Jest pan też członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku.
To jest całkiem inny zespół. Jego działalność jest także zbieżna z wyzwania-

mi raportu „Polska 2030”, ale w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju gospo-

darczego.

Czy logika tego Zespołu ds. Wolnego Rynku nie kłóci się z logiką przyjętą przez 
Zespół ds. Polityki Miejskiej? Z jednej strony partycypacja, otwartość i dbałość 
o potrzeby mieszkańców, a z drugiej strony wiara w rozwój przez niewidzialną rękę 
rynku?

Nazwa jest kwestią umowną. Wspólne dla obu zespołów jest odniesienie do 

raportu „Polska 2030”. Wydaje się, że nadal trzeba pracować nad możliwo-

ściami wsparcia przedsiębiorczości, wyzwalania energii, która tkwi w Pola-

kach, szczególnie w młodym pokoleniu. Współpracuję z akademickimi inku-

batorami przedsiębiorczości i jestem pod wrażeniem aktywności studentów 

w ramach tzw. start up-ów. To pozytywny sygnał , że to młode pokolenie jest 

przedsiębiorcze, że chce być pokoleniem aspiracji, a nie roszczeń, a państwo 

powinno po prostu tworzyć przestrzeń dla tego typu inicjatyw, a nie krępować 

ich zbędnymi przepisami.

Jak się panu mieszka w mieście? Lubi pan miasto?
Lubię miasto, ale mam pełną świadomość, że komfort życia w mieście nie 

jest jeszcze wystarczający, że woda w kranie nie jest taka, żeby móc ją bezpo-

średnio pić. Ścieżki rowerowe urywają się w połowie drogi. Dopiero duża licz-

ba wypadków samochodowych powoduje, że tworzy się ruch, który inicjuje 

budowę sygnalizacji świetlnej. Miasto, o jakim marzę, jest miastem nowo-

czesnym, coraz lepiej projektowanym, estetycznym i przyjaznym. Chciałbym 

miasta, w którym mieszkańcy mają poczucie wpływu na jego rozwój, a ich 

władze są otwarte na opinie i potrzeby, mądrze wspierają inicjatywy obywa-

telskie. Przestrzeń miejska powinna sprzyjać inter akcjom społecznym, iden-

tyfikacji z miastem i tworzeniu kultury. Za mało jest takich inicjatyw dotyczą-

cych nowych funkcji przestrzeni publicznej.

Ale czy inicjowanie ich nie będzie trudne w sytuacji ekonomicznej, w jakiej są teraz 
miasta? Być może nawet jeśli te potrzeby zostaną zdefiniowane, to i tak będą musia-
ły czekać nie wiadomo jak długo ze względów ekonomicznych.

Na pewno tak. Ale warto mieć taką wizję rozwoju miasta. To jest bardzo waż-

ne, żebyśmy na wszystko, co robimy, nie patrzyli z perspektywy czterech czy 

ośmiu lat, ale z perspektywy kolejnego pokolenia. Chociażby w Warszawie są 

tereny, które mają potencjał miastotwórczy, a nawet centrotwórczy, mam na 

myśli obszary poprzemysłowe, które nadal są niezagospodarowane. Miasto, 

mimo że nie jest właścicielem wielu terenów, powinno być bardziej kreatywne 

w nadawaniu im nowych funkcji, jednocześnie zabezpieczając tam powstanie 

infrastruktury społecznej i usług publicznych.

Brzmi to dobrze, ale jak pan wie, w przypadku warszawskiego Konesera jakoś to nie 
zadziałało. To miał być przykład partnerstwa publiczno-prywatnego i wykorzystania 
wspólnych środków, żeby stworzyć dobrze działający kawałek miasta, spełniający 
funkcje komercyjne, ale i publiczne, dostępne.

Mimo wszystko liczę, że w Koneserze pojawi się kiedyś Muzeum Designu, te-

atr i inne inicjatywy kulturalne. W ramach naszego zespołu chcemy zająć się 

kwestią partycypacji dużych inwestorów, deweloperów w kosztach budowy 

sąsiadującej infrastruktury, która stanowi duże obciążenie finansowe dla sa-

morządu. Miasto często zapomina, że jest właścicielem nieruchomości, a in-

westorzy są tylko użytkownikami wieczystymi lub dzierżawcami. Nie należy 

wobec tego rezygnować z pewnych użytecznych społecznie funkcji. Obec-

nie w przypadku jednego z terenów sportowych na warszawskiej Woli mamy 

do czynienia z sytuacją, gdy projektanci próbują na wniosek inwestora otwo-

rzyć furtkę do zmiany funkcji terenu ze sportowego na mieszkaniowo-usługo-

wy, zapominając o tym, że w perspektywie kilkunastu lat stolica będzie mo-

gła mieć ambicje zostania gospodarzem Igrzysk Olimpijskich i wówczas będą 

potrzebne tereny pod obiekty sportowe i warto już teraz je chronić w planach 

miejscowych.

Powiedział pan, że wasz zespół interesuje się także mieszkalnictwem. Ruch lokator-
ski zyskuje coraz większą widoczność – ci ludzie, inaczej niż aktywiści miejscy czy 
organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, walczą o przetrwanie, o to by móc 
mieszkać w godnych warunkach, by nie pozbawiano ich ze względów czysto bizne-
sowych miejsca do mieszkania. Czy wasz zespół ma jakiś pomysł na to, jak poradzić 
sobie z tym problemem?

Dekret Bieruta jest przekleństwem Warszawy. Brak rozwiązania w sposób 

kompleksowy i na poziomie krajowym zaspokojenia roszczeń i wypłat od-

szkodowań jest czynnikiem blokującym rozwój stolicy. Ale mimo to, pamiętaj-

my, że gminy mają swoje ustawowe obowiązki i ich zadania własne obejmują 

także sprawy komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
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Ale wie pan, że tych lokali po prostu nie ma. Ludzie czekają w kolejkach albo propo-
nowane są im mieszkania w kontenerach.

Wydaje się, że temat budownictwa komunalnego jest tematem zapomnianym 

i w dużej mierze władze miasta zostawiły tę sferę deweloperom i spółdziel-

niom mieszkaniowym, uważając, że to nie jest podstawowy cel ich działań. 

Ale jeśli spojrzymy na inne miasta europejskie, to mieszkalnictwo komunal-

ne jest tematem cały czas żywym. W obecnym systemie prawnym miasta po-

siadają nie najgorsze możliwości pozyskiwania nowych nieruchomości na te 

cele. Do dyspozycji samorządu jest zasób Skarbu Państwa, czyli nieruchomo-

ści zarządzane obecnie przez Agencję Mienia Wojskowego czy Agencję Nie-

ruchomości Rolnych, o ich przekazanie miasta mogą występować i bezpłatnie 

je uzyskiwać. Te nieruchomości w przyszłości mogą służyć do rozwoju komu-

nalnego budownictwa mieszkaniowego, które może się rozwijać na obrzeżach 

miast.

A jaki jest pana stosunek do prezydenckiego pomysłu zmiany charakteru Senatu, do 
którego mieliby wejść przedstawiciele największych polskich miast?

To jest szerszy problem braku docelowego jego roli w sprawowaniu władzy 

ustawodawczej. W wielu krajach funkcjonują parlamenty jednoizbowe. Senat 

był dzieckiem kompromisu Okrągłego Stołu. Jego zadaniem była tzw. opie-

ka nad Polonią. Od tegorocznego budżetu środki przeznaczane na ten cel są 

w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Być może stworzenie z Se-

natu takiej izby, w której by zasiadali także samorządowcy, jest propozycją 

wartą rozważenia.

W takim wypadku prezydenci miast mogliby otrzymać immunitet, co w negatyw-
nych wizjach mogłoby doprowadzić do samowoli.

Jest to pewne niebezpieczeństwo, bo jak wiemy, każda działalność publiczna 

jest obarczona ryzykiem i odpowiedzialnością i nikt nie powinien być z konse-

kwencji swoich działań zwolniony. Tym bardziej, że mieliśmy w czasie ostat-

nich 20 lat przykłady różnego rodzaju nieprawidłowości w zarządzaniu mia-

stem, dysponowaniu mieniem i kilka procesów. Warto się przyjrzeć, jak to 

wygląda w innych krajach. Warto też podyskutować o wprowadzeniu limi-

tu kadencji dla prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz np. wyborach bezpo-

średnich na starostów i marszałków województw.

Jest to raczej kwestia tego, czym Senat ma się zajmować niż pomysł na to, jak 
stworzyć Ogólnopolską Radę Prezydentów Miast, być może to jest coś, o czym my-
ślicie? Jak to zrobić, żeby prezydenci miast uzgadniali ze sobą politykę na poziomie 
krajowym?

Zapraszamy ich do debaty publicznej, w której widzimy rząd, parlamentarzy-

stów, samorządowców, ale także ruchy miejskie.

Po tym jak już powstało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jesteśmy na dobrej 
drodze do powstania Ministerstwa Rozwoju Miast. Kiedy pan to zaproponuje 
Premierowi?

Na początek chcemy wyjść od dobrej diagnozy. Później prognoza, scenariusze 

i rozwiązania prawne, które by służyły rozwojowi miast. Na pewno istniejące 

działy administracji rządowej wymagają przeglądu i dostosowania do nowych 

wyzwań rozwojowych. Brakuje resortu odpowiedzialnego zarówno za spra-

wy osób starszych, jak i za politykę miejską. Mamy świadomość, że są to spra-

wy interdyscyplinarne. Ale będziemy działać na rzecz wprowadzenia krajowej 

polityki miejskiej.

Jeżeli nasi czytelnicy mieliby propozycje 
tematów, którymi wasz zespół mógłby 
się zająć, to mogą je przesyłać bezpo-
średnio na adres mailowy zespołu, jest 
taki mail, który moglibyśmy podać?
Na razie można korzystać z mojego 

maila michal.szczerba@sejm.pl, nie 

mamy jeszcze maila zespołu. 

My oczywiście nie jesteśmy za roz-
rostem administracji i za tym, żeby 
powstawały kolejne ministerstwa, ale 
z drugiej strony problem rzeczywiście 
jest chyba związany z konstrukcją 
priorytetów administracji rządowej, 
która wydaje się być trochę XX-wieczna. 
Zwłaszcza w obliczu wyzwań, które 
stoją przed nami w drugiej dekadzie XXI 
wieku, wymaga pewnych korekt. Mamy 
nadzieję, ze wasz Zespół będzie nadążał.
Będziemy informować o postępach.

MICHAŁ SZCZERBA 

(ur. 1977) – od dwóch kadencji 

poseł Platformy Obywatelskiej. 

Na swojej stronie pisze o sobie 

tak: „Moja rodzina mieszka w sto-

licy od pokoleń. Dzięki zaufaniu 

mieszkańców Woli i Warszawy od 

czterech lat jestem warszaw-

skim posłem na Sejm. Pracuję 

w Komisji Spraw Zagranicznych 

oraz Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. W poprzedniej 

kadencji zasiadałem w Komisji 

Skarbu Państwa oraz Komisji 

Nadzwyczajnej ds. zmiany Kon-

stytucji. Reprezentowałem Sejm 

w Zgromadzeniu Parlamentarnym 

NATO. Przez siedem lat byłem 

radnym Woli, przewodniczącym 

Rady Dzielnicy. Studiowałem 

stosowane nauki społeczne i nauki 

polityczne na Uniwersytecie 

Warszawskim. Byłem słuchaczem 

podyplomowych studiów w Szkole 

Głównej Handlowej. Ukończyłem 

Wyższy Kurs Obronny w Akademii 

Obrony Narodowej. Byłem stypen-

dystą Departamentu Stanu USA. 

Swoje umiejętności rozwijałem 

na programach w Europie (Robert 

Schuman Institute, Amsterdam-

Maastricht Summer University) 

oraz USA (CATO University, Mises 

University, Leadership Institute, 

Acton Institute, Young America’s 

Foundation). Reprezentowałem 

studentów w Senacie UW. Byłem 

asystentem Franciszki Cegielskiej 

i Bronisława Komorowskiego. Pra-

cowałem jako ekspert ds. funduszy 

UE w agencji rządowej. Zdobyłem 

doświadczenie w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. Od wielu 

lat społecznie działam w Radzie 

Centrum Leczniczo-Rehabilita-

cyjnego i Medycyny Pracy ATTIS. 

Działam w Towarzystwie Przyjaciół 

Woli i Stowarzyszeniu „Chłodna 

– Oś Saska”. Cenię nowoczesność, 

otwartość na świat. Wierzę 

w lokalny patriotyzm i osobistą 

odpowiedzialność. Inspiruje mnie 

Warszawa”.

www.szczerba.waw.pl

C h c i a ł b y m  m i a st a , 

w  k t ó r y m  m i e s z ka ń c y 

m a j ą  p o cz u c i e  w p ł y w u 

n a  j e g o  r oz w ó j ,  a  i c h 

w ł a d ze  s ą  ot wa r te  n a 

o p i n i e  i  p ot r ze b y,  m ą d r ze 

ws p i e ra j ą  o b y wa te l s k i e 

i n i c j a t y w y
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POSTAWY

Za m k n i j  s i ę  i  p o  p r o st u  to 
z r ó b

Często mawiam, że jeśli za dużo planujesz, 
nie możesz liczyć na szczęśliwy przypadek 
– o skutecznym działaniu w epoce 
multimediów z Joi Ito, przewodniczącym 
zarządu Creative Commons i dyrektorem 
Media Lab, działającego od 25 lat 
laboratorium designu, multimediów 
i technologii w MIT School of Architecture 
and Planning, rozmawiają Agata Jałosińska 
i Alek Tarkowski*

*Rozmowa pochodzi z publikacji Media Lab. Instrukcja obsługi pod redakcją Aga-
ty Jałosińskiej, Mirka Filiciaka i Alka Tarkowskiego, wydanej przez Fundację Ortus. 
Książka dostępna jest na: labkit.pl

J e ś l i  c a ł e  ż yc i e  p o św i ę c a s z 

n a  to,  a b y  z g ł ę b i a ć  tę  j e d n ą 

j e d y n ą  d z i e d z i n ę  w i e d z y,  to 

k i e d y  w  p e w n y m  m o m e n c i e 

o ka z u j e  s i ę  o n a  n i e a k t u a l n a , 

n a g l e  c a ł y  te n  w ys i ł e k 

o ka z u j e  s i ę  n a  n i c

C5
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AJ: Jesteś zwolennikiem edukacji nieformalnej, zależnej od liczby poznanych osób 
i prowadzonych rozmów. Twierdzisz, że takie spotkania dostarczają ci wiedzy, której 
nie uzyskałbyś w szkole. Nam wydaje się, że podobne okazje stwarzają medialaby. 
Czy można więc taką edukację wspierać instytucjonalnie i czy sprzyja jej dzisiejsza 
szkoła?

Przede wszystkim, jak sądzę, różni ludzie różnie się uczą. Z jednej strony sły-

szymy o nauczaniu kierowanym zainteresowaniami, a z drugiej strony wiele 

mówi się o nauczaniu kierowanym planami. Na przykład ja i moja siostra po-

chodzimy z tej samej rodziny, zostaliśmy bardzo podobnie wychowani. Ona 

ma podwójny tytuł doktora i jest pracownikiem akademickim – co dla mnie 

okazało się niewykonalne. Zasadniczo, a odnoszę się teraz do edukacji for-

malnej, warunkiem dostania pracy jest dziś pójście na studia – więc po szko-

le średniej wszyscy idą studiować. Taki scenariusz oznacza, że musisz po-

siadać wysoko rozwiniętą zdolność planowania oraz mieć dużą motywację 

wewnętrzną, ponieważ wspomniany model edukacji w dużym stopniu opiera 

się na obietnicy, która ma się spełnić za 20 lat, a może nawet później. Tak więc 

aby naprawdę mieć motywację, już jako dziecko musisz być w stanie wyobra-

zić sobie siebie za te 20 lat, kiedy zaczynasz szukać pracy. Albo ulegasz presji 

wytwarzanej przez swoją matkę. Niemniej jednak, w jakiś sposób trzeba sobie 

z tym poradzić, ponieważ w formalnym systemie edukacji nie ma co liczyć na 

zbyt wiele bezpośredniej pozytywnej informacji zwrotnej związanej z całą tą 

ciężką pracą. Oczywiście można oczekiwać jakiejś cząstkowej, pozytywnej re-

akcji, ale w dużej mierze „nagroda” jest długoterminowa.

AJ: Rozumiem, że nie podążałeś zbyt długo tą ścieżką?
Nie. I wydaje mi się, że to ja, nie moja siostra, należę do większości. Nie je-

stem zbyt dobry w długoterminowym planowaniu, nie lubię wybiegać plana-

mi zbyt daleko w przyszłość i jeśli nie otrzymam bezpośredniej reakcji zwrot-

nej, tracę zainteresowanie. A kiedy nie jestem zainteresowany – nie uczę się. 

Sądzę, że bardzo niewielka grupa ludzi potrafi planować długoterminowo już 

w dzieciństwie. Powodem, dla którego przeważająca liczba dzieci nie radzi 

sobie w szkole tak dobrze, jest wzmożone zainteresowanie tym, co dzieje się 

wokół nich, tu i teraz. Przeciętny dzieciak jest bardziej zmotywowany celami 

krótkoterminowymi – przez realizację projektów czy przez zabawę. Natomiast 

obecny system edukacji zakłada, że dziecko potrafi planować, mając w per-

spektywie odległe, przyszłe czasy, i polegać na długoterminowej motywacji. 

Jakie jest wasze zdanie?

AT: Wiesz pewnie, co się często mówi o formalnym systemie edukacji. Że zawody, 
na które będzie w przyszłości największe zapotrzebowanie, jeszcze nie istnieją. 
W związku z czym nie ma jak ich uczyć w tradycyjny sposób. A edukacja oparta na 
długoterminowym planowaniu jest przez to nieskuteczna i wadliwa.

Inna rzecz, że dawniej istniały określone szczeble kariery. Dzisiaj tak to nie 

funkcjonuje. Więc tak naprawdę potrzebne jest wyznaczenie drogi, kursu, 

a nie sztywnego planu. Musisz mieć ogólną orientację, gdzie chcesz zmierzać. 

Jednak najlepsza metoda rozwoju kariery to inwestowanie w siebie na bie-

żąco, przyglądanie się sieci powiązań, którą się zbudowało, i zastanawianie 

się, w jakim kierunku podjąć następne kroki. John Seely Brown napisał świet-

ną książkę na ten temat pt. The Power of Pull, w której mówi o tym, jak czerpać 

z zasobów na miarę potrzeb, nie gromadzić zapasów, nie zostawiać zbyt wie-

le „na przyszłość”. Ja często mawiam, że jeśli za dużo planujesz, nie możesz li-

czyć na szczęśliwy przypadek.

AT: Czyli trzeba po prostu mieć szczęście, nie 
liczy się wysiłek, tylko gramy na edukacyjnej 
loterii?
Cała rzecz w tym, że musisz mieć trochę 

szczęścia – ta otwartość na przypadkowe od-

krycia, zbiegi okoliczności jest naprawdę nie-

zwykle ważna. Mam przyjaciela, który pra-

cuje dla NTT. Każdego dnia mają w pracy 

spotkanie robocze: raz w tygodniu spotyka-

ją się inżynierowie, kolejnego dnia – członko-

wie zarządu. Codziennie odbywa się jakieś 

spotkanie wewnętrzne, na którym omawiane 

są wcześniej zaplanowane już procesy, co nie 

pozostawia miejsca na twórcze działanie ani 

na przypadkowe odkrycia czy powtórki, ite-

racje. To jest skrajny przykład anachronicz-

nego dziś podejścia. Wydaje mi się, że istot-

na jest umiejętność bycia w pewnym sensie 

oportunistą w stosunku do różnych okazji, 

które się nadarzają, poprzez rozmaite powią-

zania, zmiany technologii, zmiany sytuacji, 

w której się znajdujesz. Można to nazwać pewnego rodzaju zręcznością. Mam 

też wrażenie, że obecnie, jeśli nie masz umiejętności wyłapywania takich oka-

zji i nie jesteś w tym sensie zręczny – nie będziesz skuteczny.

AT: Ale czy w ten sposób nie rozpraszamy się, czy nie potrzeba wytyczonego planu, 
by stać się w czymś naprawdę dobrym?

Jeśli, przykładowo, całe życie poświęcasz na to, aby zgłębiać tę jedną jedyną 

dziedzinę wiedzy, to kiedy w pewnym momencie okazuje się ona niedosta-

teczna czy nieaktualna (np. znajomość ruchomej czcionki w maszynie drukar-

skiej), nagle cały ten wysiłek okazuje się na nic. Myślę więc, że to bardzo istot-

ne, aby być w stanie odłożyć tę swoją wiedzę na bok. Natomiast jeśli włożyłeś 

zbyt dużo wiedzy intelektualnej czy energii w jedną rzecz, nie jesteś w sta-

nie jej z tej rzeczy wydobyć. Ważne, aby mieć plan A, czyli swoją główną pra-

cę, w której przez cały czas czekasz na moment czy punkt zwrotny, oraz plan 

B – twoją wymarzoną pracę. Mój znajomy z LinkedIn twierdzi, że ma plan A, 

B i Z. Z to dom rodziców, do którego może wrócić, kiedy poprzednie plany za-

wiodą. Plan Z jest bardzo potrzebny: daje poczucie bezpieczeństwa i uwalnia 

od lęku przed wprowadzeniem w życie pozostałych dwóch planów. Jeśli jeden 

z nich to praca, z której się utrzymujesz, a drugi – wymarzona przyszła praca, 

to kiedy plan B nabierze rozpędu, możesz bardzo łatwo wykonać ruch. Kiedy 

plan A usuwa się na bok, żyjesz według planu B – to jest rodzaj gry, którą pro-

wadzisz pomiędzy planami A i B, z planem Z w tle.

AT: Ale czy nie wydaje ci się, że trzeba być choć trochę uprzywilejowanym, aby mieć 
kontakty i powiązania, o których mówisz, lub możliwość skorzystania z okazji? 
System edukacyjny teoretycznie został opracowany dla mas i ma pozwolić zdobyć 
wykształcenie także tym najmniej uprzywilejowanym.

Rzeczywiście, można mówić o tych bardziej i mniej uprzywilejowanych. Ja po-

chodzę z rodziny drugiego typu. Moje uprzywilejowanie polegało na tym, że 

matka miała postawę: w porządku, idź i rób to, co chcesz. Kiedy po objęciu 

stanowiska dyrektora pojawiłem się na rozpoczęciu zajęć w MIT Media Lab, 
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odkryłem, że większość studentów pocho-

dzi z rodzin robotniczych. MIT nie działa jak 

Harvard: nie dostaniesz się tam dzięki ko-

neksjom, tylko na przykład dlatego, że twoi 

rodzice – z pochodzenia Azjaci – często po-

wtarzali ci: „ucz się matmy, ucz się fizyki...”

Wydaje mi się też, że dzisiaj za pomocą in-

ternetu bardzo łatwo jest nawiązać kontak-

ty. Mógłbyś na nasze spotkanie przyjechać 

skądkolwiek. Rozmawiamy sobie i nawiązu-

jemy kontakt. Żeby ten kontakt był skutecz-

ny, najważniejsze jest właściwe podejście, 

charakter czy siła ducha. W każdym razie „to 

coś” nie jest wyłącznym przymiotem uprzy-

wilejowanych – może nawet odwrotnie. Czę-

sto właśnie oni zniechęcają mnie do siebie, 

ponieważ okazują się snobami mającymi 

bardzo wiele oczekiwań i pragnącymi prze-

jąć kontrolę. Sam nie znosiłem uprzywile-

jowanych bachorów, z którymi studiowa-

łem. Zostawiłem koledż, żeby zatrudnić się 

jako DJ w nocnym klubie. Miałem poczucie, 

że ludzie, którzy tam pracowali, klasa robotnicza w Chicago, byli bardziej au-

tentyczni. Dla mnie było w tym coś ekscytującego. Wydaje mi się również, że 

autentyczność czy prawdziwa społeczność, które w dużej mierze są bardziej 

charakterystyczne dla klasy pracującej, są metodami przetrwania.

Jeśli przyjrzeć się projektom open source, widać ich podobny charakter. W do-

wolnym środowisku, w którym trzeba motywować pracowników, chodzi tak 

naprawdę o to, żeby umieć pracować wewnątrz pewnej społeczności. Oso-

by z tytułem MBA pochodzą najczęściej z uprzywilejowanych rodzin i władza 

jest im dana z góry. Są przyzwyczajeni do kija i marchewki, płacy i premii jako 

metod motywacji. To jeden z rodzajów organizacji zarządzania – ale nie działa 

on w przedsięwzięciach typu open source. Patrząc szerzej, nie działa w środo-

wiskach twórczych, których członków należy zachęcać, aby wykonywali swo-

ją pracę kierowani lojalnością, radością tworzenia, pasją. I znów, te cechy są 

o wiele częściej spotykane wśród ludzi pochodzących z klasy robotniczej niż 

u osób urodzonych w klasie uprzywilejowanej. (...)

AT: Model, o którym wspomniałeś, jest niezwykle ekscytujący, ale jak na razie 
dzieciaki muszą siedzieć w szkole sztywno po 8 godzin, i nic nie wskazuje na to, że 
instytucja szkoły szybko się zmieni.

To prawda, szkoła nie zmieni się szybko. Dla niektórych studentów to dobrze, 

dla innych nieszczególnie. Myślę, że zależy to od osobowości dziecka. Na pew-

nych uczniów szkoła działa destrukcyjnie, a inni dobrze sobie w niej radzą. In-

ternet pomaga tym, dla których obecny model szkoły nie jest odpowiedni. Ja 

bez internetu byłbym teraz nikim. Poniósłbym całkowitą klęskę, gdybym nie 

uczył się sam. To dzięki internetowi poznaję ludzi i uczę się przez rozmowy 

z nimi.

AT: Ale to oznacza, że uczysz się od ludzi, a nie z internetu.
Rzeczywiście, nie czytam niczego w internecie, tylko komunikuję się za jego 

pośrednictwem z ludźmi – a potem spotykam się z nimi twarzą w twarz. Lecz 

powtórzę: każdy ma swój styl uczenia się. Internet czy miejsca takie jak hac-

kerspaces i medialaby demonstrują nowe sposoby uczenia się, odpowied-

nie dla różnych typów ludzi. I wydaje mi się, że ta różnorodność jest bardzo 

ważna. Nie można powiedzieć, że wszyscy będą sobie radzić lepiej w „inter-

netowym” modelu edukacyjnym, tak jak nie można powiedzieć, że wszyscy 

będą bardziej zaradni w szkole. Nie twierdzę, że szkoły są złe, ale uważam, że 

dla pewnej kategorii uczniów – właściwie dla większości – są raczej złe.

AJ: Myślisz, że medialaby mogłyby znaleźć swoje miejsce w szkołach?
Myślę, że tak. Problem polega na tym, że rząd ustanawia rzeczy w określo-

nych strukturach – w odniesieniu do rynku pracy itp., szkoła jest dobrym me-

chanizmem filtrującym. Moja ulubiona obserwacja jest następująca: eduka-

cja często przeszkadza w uczeniu się, ponieważ w szkole się nie uczysz. Przez 

większość czasu spędzonego w szkole skupiasz się na tym, żeby się z tej szkoły 

wydostać, skończyć ją. Koncentrujesz się na tym, co musisz zrobić, żeby zdać 

egzaminy. Nie chodzi wcale o to, „co robię w tym momencie”. Formalne ucze-

nie się jest wtedy o wiele ważniejsze niż zdobywanie prawdziwego wykształ-

cenia...

AT: Tytuły naukowe są złe?
Tytuły są bardzo praktyczne i wcale nie twierdzę, że wszyscy powinni rzucać 

studia. Mówiąc szczerze, tytuł pomaga w zdobyciu pracy, zwłaszcza jeśli po-

chodzisz z robotniczej rodziny. Tytuł pomaga w rozpoczęciu kariery. I to z całą 

pewnością nie zmieni się natychmiast. Jeżeli masz dużo pewności siebie i nie 

jesteś w stanie przejść tradycyjnego etapu szkolnego, to możesz znaleźć na 

to inny sposób. Ale uważam, że ci, którzy zachęcają innych do rzucenia szko-

ły – mówiąc na przykład, że wszystkie ważne postacie tworzące startupy inter-

netowe też rzuciły szkołę, że Joi Ito rzucił szkołę – są bardzo nieodpowiedzial-

ni. W Dolinie Krzemowej nie ma ani jednej kobiety na stanowisku CEO, która 

rzuciła szkołę. Na tym stanowisku jest naprawdę niewiele osób należących do 

mniejszości etnicznych, które rzuciły szkołę. Jedynie wśród białych Ameryka-

nów pełniących funkcję CEO znajdują się tacy, którzy rzucili szkołę – jednak 

pochodzą oni z uprzywilejowanych rodzin. Więc jeśli masz uprzywilejowaną 

pozycję, idziesz na Harvard i masz zebrane milion dolarów, to możesz sobie 

pozwolić na rzucenie szkoły. Ale jeśli pochodzisz z Indii i jesteś kobietą, i stu-

diujesz informatykę po to, żeby dostać pracę, to tytuł bardzo ci w tym pomoże. 

Ta sytuacja nie jest najszczęśliwsza. Nie mówię tego wszystkiego, ponieważ 

teraz funkcjonuję w tej strukturze, ale dlatego, że dla niektórych ludzi ważne 

jest uzyskanie tytułu ze względów praktycznych. Istnieje uprzedzenie wobec 

ludzi, którzy nie mają takiego świadectwa.

AT: Z taką opinią na temat edukacji formalnej zostałeś szefem wydziału na uniwersy-
tecie?

Tak. Zmiana systemu edukacji jest konieczna, a najlepszy sposób – to dać 

przykład. Teraz, żeby rozpocząć studia w Media Labie MIT, nie trzeba spełnić 

żadnych wstępnych formalnych wymogów – zdawać żadnych testów ani po-

siadać tytułów. Można przyjść nawet po rzuceniu studiów licencjackich i za-

cząć u nas studia magisterskie. Jedyne, czego wymagamy, to przedstawienie 

port folio i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma żadnych technicznych 

warunków. Liczy się to, kim jesteś. Kiedy już jesteś naszym studentem, nie 

musisz przesiadywać na mnóstwie zajęć, zdawać masy przedmiotów czy pisać 

prac zaliczeniowych. Musisz pracować nad projektami badawczymi, dostar-

czyć dobry pomysł i przygotować pracę magisterską. Gdybym ja został studen-

tem Media Labu w jego obecnej postaci – zamiast pójść do tradycyjnej uczelni 

– to myślę, że bym nie rzucił studiów. Dzieciaki strasznie dużo się uczą, budują 
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rozmaite rzeczy, dobrze się bawią i naprawdę czerpią z tego przyjemność. Do 

tego płacimy czesne za wszystkich naszych studentów i wypłacamy im 2 tysią-

ce dolarów miesięcznego stypendium. Dajemy im tytuł magistra bez koniecz-

ności pisania tradycyjnych prac. Myślę, że jeśli w ten sposób damy przykład 

przygotowywania studentów, którzy stają się niezwykle wartościowi dla spo-

łeczeństwa, to być może więcej uniwersytetów zechce przyjąć model mediala-

bowy z możliwością nadawania tytułów naukowych. (...)

AT: Reprezentujesz bogatą i dużą instytucję – czy coś ją wiąże z małymi labami, 
działającymi czasem bez żadnego budżetu?

Jedyne podobieństwo polega na tym, że w obydwu przypadkach mamy swo-

bodę działania. Uwielbiam hackerspace’y i uwielbiam medialaby – jedne 

i drugie mają wolność. Coś, co byłoby formą pośrednią, mogłoby stać się „pu-

łapką”. Jeśli przyjmujesz pieniądze, a nie dysponujesz takimi możliwościami 

jak Media Lab MIT, zazwyczaj kończy się to kompromisem i przyjęciem ukie-

runkowanej ścieżki badań. I nagle zamienia się w pracę wyrobniczą – chyba że 

twoje zainteresowania są bardzo zbliżone do zainteresowań sponsorów. Hac-

kerspace’y są wolne, ponieważ nie mają sponsorów, a Media Lab MIT jest wol-

ny, ponieważ ma wystarczająco dużo sponsorów i dotacji, aby móc przeciw-

stawić się nadmiernej ingerencji swoich darczyńców.

AT: A co ze startupami? Tym też się zajmujesz. Pytam, ponieważ znam ludzi w Polsce, 
którzy w różny sposób inkubują w Polsce startupy internetowe. Robiąc to, odwołują 
się do kultury sieciowej i ducha działania dość zbliżonego do idei przyświecają-
cych medialabom. Ale koniec końców mówią, że chodzi im o pieniądze: „Liczymy 
zyski i używamy takich modeli działania, ponieważ wiemy, że sprawdzają się dla 
młodych ludzi”. Mówią niejako: „Musimy do nich tweetować i organizować dla nich 
hakatony1, ponieważ ich praca może być warta miliony. Czy kultura startupowa ma 
związek z medialabami, czy też jest to czysto biznesowe zjawisko?

Wydaje mi się, że spora część sceny startupowej jest głupia i płytka. Nie prze-

padam za wielkimi imprezami startupowymi, bo wygląda to tak, że spoty-

kasz tam sporo chciwych ludzi, którzy nic nie wytwarzają. Najlepsze startupy 

gromadzą ludzi, którzy robią pewne rzeczy, budują coś i którym nie jest po-

trzebne całe to startupowe współzawodnictwo. Procent ludzi biorących udział 

w start upach, którzy mi odpowiadają, jest naprawdę niewielki. Podobnie z in-

westorami venture capital oraz przedsiębiorcami – to mniej niż 1% wszystkich 

osób. Więc pomimo tego, że angażuję się w startupy, nie lubię większości lu-

dzi zajmujących się tym obszarem. Mimo to uważam, że mechanizm inwesto-

wania w rynek technologiczny jest istotny również dla tego rodzaju innowacji, 

które uważam za ważne. Pewne cechy tego środowiska, takie jak zdolność po-

dejmowania ryzyka czy zręczność działania, są dobre. Ale po prostu nie utoż-

samiam się z ludźmi, którzy są tak mocno zorientowani na pieniądze. Pro-

blem polega na tym, że kiedy się je ma, to przyciąga się ludzi, którzy chcą 

zarabiać. Zazwyczaj więc wolę startupy powstające w miejscach, gdzie nie ma 

pieniędzy – jak na przykład Bliski Wschód. Albo, paradoksalnie, w samej Do-

linie Krzemowej, gdzie znajdziesz ludzi, którzy tworzą pewne produkty, bo to 

uwielbiają. W takich okolicznościach lubię się angażować. Ale sytuacja, w któ-

rej robi się tłoczno i wszyscy mają na uszach słuchawki na bluetooth, jest kosz-

marna.

1 ang. hackathon – sprint informatyczny, wydarzenie, w trakcie którego w szybkim tempie po-
wstają rozwiązania informatyczne. Komercyjne hackatony często służą przyciągnięciu inwesto-
rów do projektów we wczesnej fazie rozwoju.

AT: Użyłeś gdzieś wyrażenia build culture, kul-
tura budowania. Bardzo mi się ono podoba. Czy 
uważasz, że jest to coś w rodzaju nowej etyki? 
Coś, czego powinniśmy uczyć nasze dzieci?
Tak, tak sądzę. Przyszłość jest na tyle złożo-

na i zmienna, że teraz planowanie zabiera 

więcej energii niż samo działanie, tworzenie, 

budowanie. To trochę jak w reklamie Nike: 

„Just do it”, po prostu zrób to! A bardzo czę-

sto: zamknij się, i po prostu zrób to. Chodzi 

mi o to, że omawianie, planowanie, przewi-

dywanie problemów czy ocena ryzyka kosz-

tują więcej niż „robienie”. Natomiast ryzyko 

związane z robieniem jest zazwyczaj nie-

wielkie. Koszty produkcji i dystrybucji są na-

prawdę niskie, możesz zatrudnić programi-

stę i projektanta i w ciągu jednego weekendu 

postawić stronę internetową. Więc dlaczego 

nie, dlaczego nie zacząć od budowania? Build 
culture bierze się z tego, że teraz tworzenie 

hardware’u czy software’u jest bardzo łatwe. 

Także umieszczanie narzędzi i produktów 

w Sieci, żeby ludzie mogli je przetestować. 

Nie ma więc powodu, dla którego nie można 

by najpierw czegoś wyprodukować.

AT: A co zrobić, jeśli mam pomysł, ale nie wiem, 
jak to coś wytworzyć? Pytanie, czy wszyscy 
powinni mieć kompetencje informatyczne?
Tak. Albo przynajmniej mieć w pobliżu ko-

goś, kto wie, jak to zrobić. Poza tym, to na-

prawdę nie jest takie trudne. To powinno się 

stać częścią podstawowych umiejętności, jak 

czytanie i pisanie.

AT: Moje wykształcenie zasadniczo dawało dwie ścieżki rozwoju: albo teoria, albo 
praca badawcza...

Przykro mi.

AT: Teraz wkładam dużo wysiłku, żeby wydostać się z tego ograniczenia. Mam rów-
nież poczucie, że budowanie coraz częściej równolegle dotyczy pracy manualnej, 
rzemiosła lub rękodzieła.

Są takie zajęcia w Media Labie – jedne z najpopularniejszych – na temat tego, 

jak zbudować właściwie niemal wszystko. Po zakończeniu cyklu tych zajęć 

masz poczucie, że jesteś w stanie zbudować samochód czy dowolną inną rzecz 

– co daje niesamowitą wolność. Tego typu edukacja potrzebna jest dzieciom – 

zajęcia, na których nauczą się, jak napisać program komputerowy, ale też jak 

zrobić krzesło.

AJ: Zapraszamy ludzi do tworzenia, do eksperymentowania, ale czy naszym celem 
jest stworzenie dużych grup lub nawet całego społeczeństwa twórców? Czy to coś 
zmieni? Każdy będzie chciał coś wytwarzać, coś zmieniać, produkować...
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Kreatywność rodzi się, kiedy osoba, która używa danego narzędzia, potra-

fi je sama modyfikować. Przykładem jest blogowanie wymyślone przez pisa-

rzy, którzy potrafią pisać oprogramowanie. Obecnie twórcy i użytkownicy na-

rzędzi są od siebie odseparowani. Powoduje to, że powstają dwie rozdzielne 

grupy: firmy, które korzystają z narzędzi, i firmy, które specjalizują się w ich 

produkcji i sprzedaży firmom, które tych narzędzi używają. Podobnie jest 

z pojedynczymi ludźmi. Ale gdyby wszyscy potrafili tworzyć narzędzia, swo-

je własne narzędzia, to byłoby o wiele więcej innowacji. Jak dla mnie ważne 

jest, żeby cofnąć się do dawnych czasów, kiedy nie było aż takiej specjaliza-

cji pracy, aż takiego podziału. Ten podział jest dobry dla masowej produkcji, 

w okresie rewolucji przemysłowej. Ale to nie jest sytuacja szczególnie sprzyja-

jąca kreatywności. Prawdziwa kreatywność pojawia się tam, gdzie po prostu 

chcesz coś stworzyć – zaczynasz więc od tworzenia swoich własnych narzę-

dzi, od zaproszenia swoich przyjaciół. Języki programowania wysokiego po-

ziomu są dziś dość proste, więc wystarczy, że znasz jakiś program do projekto-

wania 3D i już możesz korzystać z trójwymiarowych drukarek. Dziś budować 

jest dużo łatwiej niż, powiedzmy, dekadę temu – ten fakt uruchomi wiele pro-

cesów.

AT: Czy to oznacza, że cofamy się do czegoś w rodzaju manufaktur, do czasów sprzed 
rewolucji przemysłowej?

Tak uważam. Nawet w kręgach wolnej kultury, związanych z Creative Com-

mons, pojawiła się masowa produkcja kiepskich muzyków, którzy w swoim fa-

chu nie są najlepsi, ale dobrze wyglądają na poziomie przedsięwzięć i inwesty-

cji. Produkcja masowa przysłużyła się wytworzeniu pewnych podstawowych 

rzeczy w społeczeństwie, ale znacznie zmniejszyła innowacyjność i kreatyw-

ność w kulturze. Wydaje mi się, że konieczna jest próba ograniczenia produk-

cji masowej do tych rzeczy, które nie muszą się tak bardzo od siebie różnić. 

Sądzę, że pewne towary mogą być nadal produkowane masowo, ale mam po-

czucie, że w coraz większym stopniu wracamy do różnorodności.

AT: Te przemiany oznaczają, że będziemy potrzebować nowego rodzaju instytucji. 
Niedawno pisałeś o tym, że instytucje pracujące w zamkniętym modelu mają fun-
damentalny problem z przejrzystością. Myślę, że można tę wypowiedź odnieść do 
każdej teorii przemian instytucjonalnych i do kwestii otwartości.

Pewnie nie dla wszystkich instytucji. Ale im większa instytucja, tym bardziej 

powinna być otwarta.

AT: Zatem które instytucje powinny być najbardziej otwarte?
Państwo powinno być całkowicie przejrzyste. Ale wydaje mi się, że tu potrzeb-

ne są również organizacje, które interpretują tę przejrzystość. Takie jest zda-

nie Larry’ego Lessiga, który jest przeciwny pełnej i prostej otwartości. Uważa, 

że trzeba wykształcić ludzi i dziennikarzy, którzy będą potrafili wziąć publicz-

ne informacje otwarte przez rząd i właściwie je zinterpretować. W przeciw-

nym wypadku będą interpretowane błędnie. Myślę, że potrzebna jest odpo-

wiednia wiedza idąca w parze z otwartością.

AT: Pisałeś też, że tradycyjne instytucje są jak pojemniki, zaś nowe powinny funk-
cjonować jak platformy. Czy sądzisz, że to jest jakiś nowoczesny wzorzec działania 
instytucji? I co dokładnie rozumiesz przez platformę?

Platforma ma bardziej przepuszczalne granice. Usiłujemy robić coś takie-

go w Creative Commons. Taką platformę w działaniu widać też na przykła-

dzie firm produkujących gry wideo. W ich przypadku to gracze podsuwa-

ją pomysły na nowe rozwiązania. Co więcej, w dobrych platformach tego 

typu gracze stają się pracownikami, a pracownicy – graczami. Nie ma tam 

JŌICHI ITŌ 

(znany jako Joi Ito, ur. 1966) – uro-

dzony w Japonii, działający w Sta-

nach Zjednoczonych przedsiębior-

ca, skupiający się na technologiach 

internetowych. Jest wiceprezesem 

International Business and Mobile 

Devices for Technorati, przewodni-

czącym Six Apart Japan, oraz człon-

kiem zarządów Creative Commons 

i Socialtext. Jest założycielem 

i dyrektorem firmy Neoteny Co., 

Ltd. Od września 2011 r. jest dyrek-

torem Media Lab, działającego od 

25 lat laboratorium designu, multi-

mediów i technologii w MIT School 

of Architecture and Planning.

http://joi.ito.com

ALEK TARKOWSKI 

(ur. 1977) – doktor socjologii, dyrek-

tor Centrum Cyfrowego Projekt: 

Polska, współzałożyciel i koordy-

nator projektu Creative Commons 

Polska, wiceprzewodniczący Rady 

Informatyzacji, w latach 2008–2011 

członek Zespołu Doradców Strate-

gicznych Premiera, współtwórca 

projektu „Kultura 2.0”. Zajmuje się 

popularyzacją w Polsce otwartych 

modeli produkcji i udostępniania 

treści oraz badaniem społecznego 

i kulturowego wpływu techno logii 

cyfrowych.

AGATA JAŁOSIŃSKA 

(ur. 1986) – antropolożka, studiuje 

w Instytucie Etnologii i Antropolo-

gii Kulturowej UW. Bada otwarte 

modele współpracy i kreatywny 

wymiar wykorzystania nowych 

techno logii. Organizatorka 

Obozów Kultury 2.0: Medialab 

Chrzelice i Medialab Lublin, 

współpraco wała z Fundacją Nowe 

Media, obecnie pracuje w Centrum 

Cyfrowym Projekt:Polska. Trenerka 

i animatorka.

MEDIALAB 

(łac. medium – nośnik; skrót od łac. 

laboratorium – pracownia; dosłow-

nie: pracownia nośników) – forma 

instytucji umożliwiająca wspólną 

pracę i uczenie się osób o różnych 

umiejętnościach nad projektami 

wykorzystującymi nowe media 

i technologie. Poprzez wzmożenie 

wymiany doświadczeń i wiedzy 

między osobami reprezentującymi 

odmienne grupy zawodowe, takie 

jak np. artyści, projektanci, progra-

miści, animatorzy kultury i bada-

cze akademiccy (m.in. socjolodzy, 

kulturoznawcy i językoznawcy), 

możliwe są prace nad projektami 

dążącymi do konwergencji multi-

mediów i technologii. Uznaje się, 

że pierwszy medialab na świecie 

powstał jako wydział szkoły archi-

tektury i urbanistyki wchodzącej 

w skład Massachusetts Institute 

of Technology. MIT Media Lab 

został założony przez profesora 

MIT Nicholasa Negroponte i byłego 

rektora uczelni Jerome’a Wiesnera 

w 1985 roku. http://www.media.

mit.edu

za: http://pl.wikipedia.org/wiki/

Media_Lab 

nieprzepuszczalnych granic pomiędzy tym, co w samym środku, a tym, co na 

zewnątrz. Platformę tworzą marka, działalność i wewnętrzne zasady, ale poza 

tym wszystkim naprawdę trudno jest powiedzieć, kto jest pracownikiem, a kto 

graczem. Wiele osób zatrudnionych to byli użytkownicy, poza tym zespół 

przez cały czas jest w kontakcie z graczami.

AT: Czy uważasz, że Media Lab MIT jest taką platformą?
Jeszcze nie jest, ale pracuję nad tym.

Pełna wersja tekstu na: labkit.pl oraz stronie Fundacji Ortus www.ortus.org.pl 
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136—137
W takiej sferze jak twórczość teatralna, którą trudno 
jest wyrazić w liczbach, poddać normom i standardom, 
postępowanie zgodnie „z matematycznym wzorem”, jedynym 
słusznym dla wszystkich teatrów, jest moim zdaniem utopią 
– z dr Hanną Trzeciak, główną księgową Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej, autorką książki Ekonomika teatru, 
rozmawia Arek Gruszczyński

EKONOMIA KULTURY

D o b ra  m e r y to r ycz n e  s ą  p r ze c i w i e ń st w e m  d ó b r 

n i e m e r y to r ycz n yc h ,  j a k  a l ko h o l ,  p a p i e r o sy 

cz y  n a r kot y k i ,  k tó r yc h  s p oż yc i e  p o w i n n o  b yć 

o g ra n i cza n e  p o p r zez  n a k ł a d a n i e  p o d a t kó w,  z  u wa g i 

n a  s z ko d l i w o ś ć  s p o ł e cz n ą

Tr u d n o ś ć 
p o m i a r u 
j a ko ś c i 
d ó b r 
i  u s ł u g 
k u l t u ra l n yc h

C6
Równania pochodzą z książki Hanny Trzeciak Ekonomika Teatru, 
wydanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011 
www.instytut-teatralny.pl
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systemu finansowania teatrów w Polsce lu-

b/i które podejmując decyzje o skali finan-

sowania poszczególnych teatrów, kształtu-

ją mapę teatralną Polski. Mam tutaj na myśli 

decydentów zarówno na szczeblu central-

nym, jak i samorządowym.

Książka z pewnością okaże się także przy-

datna menedżerom kultury, chociaż-

by z punktu widzenia usystematyzowania 

mierników działalności artystycznej, re-

fleksji nad celami funkcjonowania teatru, 

którym kierują, a także merytorycznej ar-

gumentacji w rozmowach o finansach z or-

ganizatorami.

Zauważa pani, że wiedza o modelach 
finansowania teatrów pomaga dyrektorom 
w swobodnym prowadzeniu instytucji. Czy 
dyrektorzy mają taką wiedzę? 
Nie chcę generalizować. Być może są w Pol-

sce dyrektorzy teatrów, którzy np. zlecili 

zbadanie popytu na usługi świadczone przez 

teatr, którym kierują. Wydaje mi się jed-

nak, że w większości przypadków zarządza-

nie teatrem jest oparte na intuicji, na bacznej obserwacji otoczenia oraz na do-

świadczeniach prowadzonych metodą prób i błędów. Zresztą trudno się temu 

dziwić, skoro źródeł, z których można by taką profesjonalną, dogłębną i prak-

tyczną wiedzę w zakresie zarządzania teatrem czerpać, w Polsce w zasadzie 

nie ma. Ekonomika kultury, w tym ekonomika teatru, jako dziedzina badaw-

cza jest u nas słabo rozwinięta. W zarządzaniu teatrem można się zatem posił-

kować teoriami organizacji, zarządzania i marketingu przedsiębiorstwa. Ce-

lowo używam słowa posiłkować, gdyż uważam, że naukami tymi w przypadku 

teatru należy posługiwać się w sposób selektywny i rozsądny, chociażby z tego 

względu, że większość teatrów po prostu nie spełnia kryterium uznania ich za 

przedsiębiorstwo. Ani w sensie formalno-prawnym, ani z punktu widzenia ce-

lów, które teatry realizują. Ponadto, w takiej sferze jak twórczość teatralna, 

którą trudno jest wyrazić w liczbach, poddać normom i standardom, postępo-

wanie zgodnie „z matematycznym wzorem”, jedynym słusznym dla wszyst-

kich teatrów, moim zdaniem jest utopią. Innymi słowy, jest to sfera, która wy-

maga indywidualnego podejścia. 

Więc w jaki sposób obronić funkcjonowanie teatrów, które są zmuszone do odwoła-
nia premier, uskarżają się ciągle na brak pieniędzy na wynagrodzenia? 

Przyczyny odwoływania premier czy braku pieniędzy na wynagrodzenia wca-

le nie muszą wynikać z błędnych decyzji dyrekcji czy braku umiejętności za-

rządzania. Pamiętajmy, że teatry w Polsce działają w niepewnych warunkach 

finansowych. O dotacji podmiotowej na rok następny dowiadują się najczę-

ściej pod koniec danego roku budżetowego. Planowanie finansowe teatru jest 

bowiem powiązane z procesem planowania budżetu państwa i odbywa się 

w cyklu corocznym. W takich warunkach bardzo trudno jest planować działal-

ność artystyczną, która nierzadko wymaga podejmowania decyzji z 2-, 3-let-

nim wyprzedzeniem. O najlepszych twórców czy artystów trzeba zabiegać 

C e c h ą  d ó b r 

m e r y to r ycz n yc h 

j e st  r ó w n i eż  to, 

że  p r efe r e n c j e 

o g ó l n o s p o ł e cz n e 

i st n i e n i a  te a t r ó w 

s ą  w i ę ks ze  n i ż 

s u m a  p r efe r e n c j i 

i n d y w i d u a l n yc h .  S ą 

o n e  zate m  p ożą d a n e 

p r zez  s p o ł e cze ń st w o 

Napisała pani książkę, która powinna być obowiązkowo wysyłana do wszystkich 
dyrektorów teatrów w Polsce i urzędników odpowiadających za finansowanie 
kultury. Ekonomika teatru stawia sobie za cel odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy 
urynkowić działalność teatrów, a szerzej – cały sektor kulturalny. Dlaczego zajęła się 
pani tym tematem?

To jeden z celów, który przyświecał napisaniu tej książki. Warto także pod-

kreślić, że książka stanowi publikację rozprawy doktorskiej, którą obroniłam 

w 2007 roku i która uzupełnia lukę badawczą w zakresie ekonomiki kultury 

w Polsce. Tezę, którą stawiam w książce, należy odczytywać znacznie szerzej. 

Nie chodzi tylko o odpowiedź na pytanie, czy teatry można urynkowić, ale czy 

mechanizm finansowania w ogóle ma znaczenie dla osiąganego przez teatry 

poziomu działalności artystycznej, a jeśli tak, to który z nich sprzyja osiąga-

niu najlepszych efektów artystycznych, zarówno w sensie ilościowym, jak i ja-

kościowym. Rozumiem jednak, że z racji tego, iż komercjalizacja teatrów jest 

ostatnio tematem bardzo nośnym, wzbudzającym wiele emocji, właśnie ten 

aspekt publikacji może wydać się dla czytelnika najbardziej interesujący.

Ten element książki rzuca się w oczy, ale jest ona ważna z zupełnie innych powo-
dów. Wprowadza pani do obiegu ekonomii kultury wcześniej niefunkcjonujące poję-
cia, takie jak dochód niematerialny i dobra merytoryczne w kontekście działalności 
teatrów. 

Tak, myślę, że właściwe umiejscowienie usług świadczonych przez teatry, 

zarówno w hierarchii potrzeb odbiorów sztuki – usługi wyższego rzędu, jak 

i w ekonomicznych klasyfikacjach dóbr i usług – dobra merytoryczne, jest nie-

zwykle istotne z punktu widzenia rozmowy o możliwościach zastosowania 

takiego, a nie innego mechanizmu finansowania teatrów. Mam nadzieję, że 

dostarczenie takiej naukowej argumentacji wzbogaci dyskusję na temat fi-

nansowania teatrów, będzie pewnym wkładem merytorycznym i być może 

krokiem na przód. O ile zaprezentowane w książce badania empiryczne doty-

czą określonej grupy teatrów, działającej w danym czasie i przestrzeni, to fakt, 

że książka porządkuje pewne pojęcia, sprawia, że ma ona pewne walory po-

nadczasowe. 

Jak każdy dobry spektakl.
(śmiech) Zaletą publikacji jest również dokonanie przeglądu literatury zagra-

nicznej. Kiedy zaczynałam badania, na polskim rynku nie było żadnej książki 

prezentującej ekonomiczne modele zachowania teatru. Zazwyczaj były to roz-

ważania czysto teoretyczne, opisujące istniejący system finansów publicznych 

w Polsce, a w nielicznych przypadkach prezentujące system finansowania in-

stytucji artystycznych w wybranych krajach za granicą, wydane w latach 80. i na 

początku lat 90. W żadnej z tych publikacji nie podejmowano próby oceny zna-

czenia mechanizmu finansowania dla poziomu działalności artystycznej czy 

też próby skonstruowania ekonometrycznych modeli funkcji popytu, czy funk-

cji produkcji. Dzisiaj polski czytelnik, między innymi dzięki tej publikacji, może 

zapoznać się nie tylko z badaniami przeprowadzonymi za granicą, ale również 

w Polsce. Jeśli chodzi o publikacje w zakresie ekonomiki kultury, jest już trochę 

lepiej niż kilka lat temu. Nie tylko dzięki temu, że Instytut Teatralny zgodził się 

na edycję mojego doktoratu. Na uwagę zasługuje również cykl wydawniczy Kul-
tura się liczy Narodowego Centrum Kultury. W ramach tego projektu przetłu-

maczono na język polski i udostępniono polskiemu czytelnikowi książki dwóch 

czołowych badaczy światowej ekonomiki kultury D. Throsby’ego i R. Towse.

Kto jest głównym adresatem Ekonomiki teatru? 
Polecam ją naukowcom i studentom zajmującym się tą problematyką. Ponad-

to myślę, że powinny ją przeczytać osoby, które mają wpływ na kształtowanie 
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właśnie na kilka lat przed planowanym wydarzeniem artystycznym. Dyrekto-

rzy teatrów, kierując się chęcią wystawienia tytułów wartościowych artystycz-

nie, niejednokrotnie po prostu podejmują ryzyko. Bo przecież nie mają pew-

ności, w jakiej wysokości otrzymają dotację za dwa lata. 

Poza tym, pamiętajmy o tym, że teatry nie funkcjonują w oderwaniu od oto-

czenia. Jeśli ceny w gospodarce rosną, to w teatrach koszty również rosną. 

Tymczasem dotacja podmiotowa, o ile jest korygowana, to ostatnio raczej w dół 

z powodu kryzysu finansów publicznych, a nie w górę o wskaźnik inflacji. 

Co w takich wypadkach może zrobić dyrekcja? 
Osoby kierujące teatrami starają się robić wszystko, aby wyjść z twarzą z pod-

jętych zobowiązań artystycznych. Najczęściej podejmują próbę pozyskania 

środków ze źródeł pozabudżetowych. Odwołanie premiery czy zwalnianie lu-

dzi, którzy są potrzebni – to ostateczność. Należy jednak pamiętać o tym, że 

pozyskanie środków od sponsorów jest zadaniem niezwykle trudnym. Łatwiej 

jest na pewno instytucjom, które cieszą się prestiżem i uznaniem oraz tym, 

które funkcjonują w Warszawie. Bo to w Warszawie w centralach firm podej-

mowane są decyzje o dofinansowywaniu poszczególnych instytucji lub przed-

sięwzięć artystycznych. Nie możemy więc mówić o sposobach finansowania 

teatrów tylko z punktu widzenia stołecznych scen, które są w uprzywilejowa-

nym położeniu.

A najgłośniejsze premiery ostatnich sezonów miały miejsce właśnie na prowincji, 
gdzie teatry nie poradziłyby sobie bez subwencji. 

Pytanie, o jakim modelu teatru mówimy. W moim przekonaniu teatr reper-

tuarowy, który ma na afiszu kilka tytułów, a równocześnie przygotowuje pre-

mierę, bez dotacji nie będzie miał racji bytu. Między innymi, dlatego że koszty 

stałe związane z utrzymaniem budynku i stałej kadry pracowników wynoszą 

w tych teatrach zwykle ok. 80%. Na projekty artystyczne przeznacza się pozo-

stałe 20%. Rezygnacja z finansowania podmiotowego na rzecz finansowania 

grantowego (przedmiotowego) oznaczałaby, że do teatru dopływałyby środ-

ki na działalność merytoryczną. Natomiast teatr nie posiadałby środków na 

utrzymanie infrastruktury. Decydenci odpowiedzialni za finansowanie kultu-

ry powinny zdawać sobie z tego sprawę. Można ewentualnie zastanawiać się 

nad modelem finansowania polegającym na tym, że dotacja podmiotowa by-

łaby przekazywana z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych, a dotacja 

przedmiotowa – na pokrycie konkretnych projektów artystycznych – kosztów 

zmiennych. Ale wówczas system finansowania grantowego – przedmiotowe-

go musiałby działać nie w perspektywie rocznej, ale kilkuletniej. Tylko wtedy 

można by zachować „płynność” w działalności artystycznej, gdyby teatr mógł 

złożyć wniosek o dofinansowanie premiery oraz otrzymać decyzję o wysoko-

ści dofinansowania sezon lub dwa sezony przed planowanym wystawieniem 

premiery. 

Istnieje jednak bariera finansowa w postaci dosyć wysokich cen za bilety, na które 
często nie może sobie pozwolić student czy emeryt. Wydanie jednorazowo ok. 50 
złotych jest ogromnym problemem. 

To właśnie jeden z argumentów przemawiających za tym, aby teatrów nie 

urynkawiać. Mimo że cena, którą pan podaje, pana zdaniem jest wysoka, to 

i tak w większości przypadków nie jest to cena, która została ustalona na pod-

stawie rzeczywistych kosztów wytworzenia. W celu zapewnienia rentowno-

ści cena biletu musiałaby się kształtować na poziomie kilkuset złotych. Sądzę, 

że nie można urynkowić cen biletów właśnie ze względów moralnych. Sztu-

ka teatralna nie może być zapewniona tylko ekskluzywnej grupie osób, któ-

rą na to stać.

Sytuacja teatrów publicznych i alternatywnych w Warszawie oraz w całej Polsce 
jest z roku na rok bardziej dramatyczna: obcinane są subwencje, menedżerskie po-
mysły na ekonomiczne funkcjonowanie tych instytucji nie zdają egzaminu w panu-
jącej atmosferze wszechobecnego dążenia do zysku. Paradygmat zysku przysłania 
misję teatrów, czyli przede wszystkim osiąganie wysokiego poziomu działalności 
artystycznej. W jaki sposób ta atmosfera liczenia każdej złotówki przekłada się na 
funkcjonowanie polskich teatrów i ich jakość artystyczną? 

Jestem trochę zaskoczona tym pytaniem, bo nie zdawałam sobie sprawy, że 

zjawisko dążenia do zysku jest w teatrach tak powszechne. W takim razie chy-

ba mam szczęście, że pracuję w instytucji, w której ekonomia i finanse nie 

zdominowały wizji artystycznej. Zbyt restrykcyjne podejście do finansów pu-

blicznych może ograniczać swobodę artystyczną, a w konsekwencji jakość 

usług. Nie chodzi oczywiście o to, żeby łamać prawo, ale aby złapać balans po-

między wymogami ustawowymi a dążeniami artystycznymi. Pamiętajmy tak-

że o tym, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

nie stawia teatrom celu maksymalizowania zysku. Celem jest tworzenie, upo-

wszechnianie i ochrona dóbr kultury. Również z ustawy o finansach publicz-

nych nie wynika obowiązek generowania zysku, a jedynie konieczność zrów-

noważenia budżetu.

Jednak przy okazji likwidacji teatrów pojawia się argument o nierentowności insty-
tucji. Urzędnicy często zadają pytanie, czy prowadzenie teatru ma przynosić zyski.

Takie pytanie nie ma podstaw w sensie prawnym, o czym powiedziałam przed 

chwilą. Poza tym teatry publiczne niejako z definicji są instytucjami nieren-

townymi i dlatego dostają dotację ze środków publicznych. O rentowności 

teatrów można by mówić wówczas, gdyby sprzedaż ich usług odbywała się 

w warunkach rynkowych. Z uwagi na działalność misyjną teatrów publicz-

nych, szczerze – nie widzę takiej możliwości. Wydaje mi się, że przywołane 

wypowiedzi urzędników wynikają z niezrozumienia pojęć ekonomicznych. 

Nie można mówić o rentowności i interwencjonizmie państwa w odniesieniu 

do tej samej instytucji. Gdyby teatry mogły się samofinansować, czyli funk-

cjonować tylko i wyłącznie dzięki temu, że sprzedają bilety, dotacje w ogóle 

nie byłyby potrzebne.

A co z teatrami komercyjnymi czy z takimi hybrydami jak Teatr Polonia Krystyny 
Jandy? 

Teatr Polonia sytuowałabym raczej w sektorze trzecim (non-profit), ponieważ 

jego działalność jest finansowana przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury. Zauważmy, że na stronie internetowej tego teatru możemy znaleźć 

informację zarówno o źródłach finansowania poszczególnych projektów arty-

stycznych, jak i nakładów inwestycyjnych. Na przykład na dostosowanie byłe-

go kina do potrzeb sceny teatralnej Teatr Polonia otrzymał dotację ze środków 

publicznych. Wydaje mi się, że polski kapitalizm nie jest na tyle dojrzały, aby 

z prywatnych pieniędzy można przeznaczyć miliony złotych na adaptację sce-

ny lub dziesiątki czy setki milionów na budowę teatru. Z tego punktu widzenia 

pomoc finansowa ze strony państwa znajduje uzasadnienie. Natomiast przy-

kładem teatru komercyjnego jest inny warszawski Teatr 6. Piętro Michała Że-

browskiego i Eugeniusza Korina, który jest spółką nastawioną na zysk. Jeże-

li przyjrzymy się repertuarowi tego teatru, zobaczymy głównie farsy, komedie 

i tragikomedie oraz znane twarze, które mają przyciągać publiczność.
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wRolą państwa jest zachęcanie obywateli do uczestniczenia w kulturze. Czy polskie 
państwo sobie z tym radzi? 

Bezpośrednie zachęty, np. w postaci kampanii promocyjnych prowadzonych 

przez Ministerstwo Kultury czy samorządy, raczej są rzadkością. Jednak fakt, 

że teatry są w przeważającej mierze utrzymywane ze środków publicznych, 

a dzięki temu szersze grupy społeczne mają dostęp do usług teatrów, gdyż nie 

uiszczają pełnej odpłatności za te usługi, jest istotnym zadaniem realizowa-

nym przez państwo. W taki właśnie sposób państwo wpływa na kształtowanie 

popytu, potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Poprzez umożliwienie dostępu 

do szeroko rozumianej kultury. To na władzy publicznej ciąży zatem w dużej 

mierze odpowiedzialność finansowa. Podkreślić należy, że przecież teatry pu-

bliczne realizują w granicach nadanej im autonomii artystycznej cele stawia-

ne przez państwo i to na nich spoczywa ciężar komunikacji z widzami, w tym 

także zachęcanie do konsumpcji usług.

Ostatnio w Legnicy pojawiły się bilbordy z hasłem: „Masz najlepszy teatr w Polsce. 
Dlaczego jeszcze w nim nie byłeś?”. Czy podobne działania są potrzebne?

Działalność PR i marketingowa jest w wielu teatrach bardzo rozwinięta. Kon-

takt z otoczeniem nawiązywany jest w sposób bardzo świadomy. Komunika-

cja z widzami, poznawanie ich potrzeb są bardzo potrzebne, a przesunięcie tej 

funkcji od państwa do poszczególnych teatrów uważam za dobrą tendencję. 

Czy teorie, które zaprezentowała pani w książce, przekładają się na realne zarządza-
nie teatrem?

Przede wszystkim, książka napisana została z perspektywy makroekono-

micznej, a nie z punktu widzenia mikro, czyli konkretnej instytucji-teatru. Jej 

celem jest odpowiedź na pytanie, czy współwystępowanie różnych mecha-

nizmów finansowania teatrów, a w szczególności systemu budżetowego i no-

n-profit, sprzyja podnoszeniu poziomu działalności artystycznej teatrów dra-

matycznych w Polsce. Wnioski z przeprowadzonych badań należy zatem 

czytać przede wszystkim w kontekście rozwiązań systemowych w zakresie fi-

nansowania teatrów. Trzeba jednak podkreślić, że w publikacji zawarto tak-

że zagadnienia, które mogą być przydatne menedżerom teatrów, np. wiedza 

o tym, jakie czynniki mają wpływ na popyt na usługi teatru. Choć przedsta-

wione wzory nie są gotowym „przepisem” na sukces dla teatru prowadzącego 

działalność artystyczną w Polsce, powinny one pobudzać do refleksji, dyskusji 

i dalszych badań w tym zakresie. 

W swojej książce pisze pani, że teatry są instytucjami świadczącymi usługi niemate-
rialne. Czy to się udaje policzyć? Jak mierzyć takie dobra?

Trudność pomiaru jakości dóbr i usług kulturalnych najczęściej jest głów-

ną przyczyną niepodejmowania badań w dziedzinie ekonomiki kultury. Usłu-

gi kulturalne w aspekcie jakościowym nie jest łatwo skwantyfikować, co 

nie oznacza, że nie warto podejmować takich prób. Przedstawione przeze 

mnie narzędzia są właśnie próbą wyrażenia w liczbach jakości usług teatru. 

W moim przekonaniu nie można ich jednak traktować jako gotowych wzo-

rów do zastosowania w praktyce. Myślę, że wątpliwość, czy jakość usług te-

atru w ogóle można zmierzyć, jest uzasadniona. Podobnie jak to, czy należy ją 

oceniać z punktu widzenia satysfakcji odbiorcy z konsumpcji, czy też z punk-

tu widzenia korzystnych efektów zewnętrznych dla całego społeczeństwa. Nie 

można jednak rezygnować z poszukiwania chociażby przybliżonych rozwią-

zań w tym zakresie. 

Postawiła pani tezę, że pożytki z rozwoju sztuki teatru przypadają zatem całej spo-
łeczności, bez względu na to, czy poszczególne jednostki zdecydują się na pójście do 
teatru, czy nie. Jak przebiega ten proces?

Wynika to z teorii dóbr merytorycznych autorstwa Richarda Abela Musgrave-

’a. Usługi teatru są według tej teorii usługami, z których świadczeniem wiąże 

się występowanie określonych korzyści zewnętrznych, których nie biorą pod 

uwagę uczestnicy wymiany rynkowej. Do efektów zewnętrznych zalicza się 

takie korzyści jak edukacja społeczeństwa, podtrzymanie tradycji kulturalnej 

i tożsamości narodowej, kształtowanie umiejętności krytycznej oceny świa-

ta, dostarczanie standardów estetycznych i moralnych. Tymczasem podmio-

ty działające na rynku, podejmując decyzje ekonomiczne, kierują się przede 

wszystkim celem maksymalizacji zysku. Cechą dóbr merytorycznych jest rów-

nież to, że preferencje ogólnospołeczne istnienia teatrów są większe niż suma 

preferencji indywidualnych. Są one zatem pożądane przez społeczeństwo, 

gdyż służą realizacji wartościowego społecznie celu, mimo że najczęściej za-

potrzebowanie na te usługi nie znajduje odzwierciedlenia w wielkości popytu. 

Usługi te kupowane są rzadziej, niż wynika to z preferencji ogólnospołecznych 

z uwagi na brak nawyków, wykształcenia, czyli kompetencji artystycznych, 

czy np. słabość woli. Dobra merytoryczne są przeciwieństwem dóbr nieme-

rytorycznych, jak alkohol, papierosy czy narkotyki, których spożycie powinno 

być ograniczane poprzez nakładanie podatków, z uwagi na szkodliwość spo-

łeczną.

HANNA TRZECIAK

absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Eko-

nomicznej w Poznaniu. Autorka książki Działalność 

kulturalna – opodatkowanie usług transgranicznych 

oraz międzynarodowego obrotu towaru – PIT, CIT, VAT 

oraz artykułów z zakresu ekonomiki kultury. W latach 

2006–2007 główny księgowy w Teatrze Dramatycznym 

m.st. Warszawy, w roku 2008 zastępca dyrektora ds. 

ekonomicznych, a od 2009 główna księgowa w Teatrze 

Wielkim – Operze Narodowej.

Autorka książki Ekonomika teatru wydanej przez 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011

www.instytut-teatralny.pl
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D l a  n a s

Muzeum to kolekcja. Oczywiście można, a nawet 
trzeba budować relacje z publicznością za pomocą 
różnych środków i formatów, ale jeżeli wyłącza 
się z tego kolekcję, jeżeli robi się to jakby obok 
kolekcji, to moim zdaniem jest to nieporozumienie – 
z Jarosławem Suchanem, dyrektorem Muzeum Sztuki 
w Łodzi, gdzie można oglądać wystawę prezentującą 
najnowsze zakupy do kolekcji tej instytucji, rozmawia 
Bogna Świątkowska

INSTYTUCJE KULTURY

Haegue Yang, Face outside of the mirror, 2010, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi

C7
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Sam tytuł wystawy Dla Was jest podkreśleniem praktyki, która w instytucjach pu-
blicznych powinna być pierwszorzędną zasadą. Jak widzi pan rolę kolekcji w formu-
le tworzenia związków Muzeum Sztuki w Łodzi z jego potencjalnymi odbiorcami?

Muzeum to kolekcja. Oczywiście można, a nawet trzeba budować relacje z pu-

blicznością za pomocą różnych środków i formatów, ale jeżeli wyłącza się 

z tego kolekcję, jeżeli robi się to jakby obok kolekcji, to moim zdaniem jest 

to nieporozumienie. Jest to marnotrawienie najważniejszego kapitału, jaki 

muzeum posiada, i ignorowanie tego, co decyduje o specyfice tej instytucji. 

W Muzeum Sztuki prowadzonych jest wiele działań służących pozyskaniu no-

wych odbiorców i umacnianiu związków z nimi. Niezależnie jednak od tego, 

jaki mają charakter, wszystkie tak czy inaczej odwołują się do kolekcji, kolek-

cję przyjmują za punkt wyjścia. Wystawa Dla Was nie jest wyjątkiem. Pokazu-

jemy na niej dzieła, które udało się nabyć dzięki dotacji otrzymanej w ramach 

uruchomionego w zeszłym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej. Dotacja 

była niemała, prawie 1,5 miliona złotych, dzięki czemu po raz pierwszy od lat 

mogliśmy wzbogacić nasze zbiory nie tylko o prace artystów polskich, ale tak-

że o prace znakomitych artystów międzynarodowych. To dla nas bardzo waż-

ne, gdyż w ten sposób kontynuujemy tradycję ustanowioną z początkiem lat 

trzydziestych, gdy w naszym muzeum znalazła swoje miejsce Międzynaro-

dowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej a.r. Dla Was to jednak nie tylko pokaz naj-

nowszych nabytków – chęć podzielenia się nimi z naszą publicznością – ale 

także rozwinięcie stałej ekspozycji, w ramach której zbiory Muzeum Sztuki są 

odnoszone do kwestii, emocji i doświadczeń bliskich współczesnemu odbior-

cy. Dla Was to update naszych zbiorów, dokonany z myślą o tym, by nasi od-

biorcy ze swoimi doświadczeniami jeszcze bardziej mogli się w nich odnaleźć.

Na rok 2012 w ramach tego programu Muzeum Sztuki w Łodzi otrzymało 1,5 mln zło-
tych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2,7 mln, Muzeum Współczesne we 
Wrocławiu 1 mln, a krakowski MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej, 1,8 mln 
złotych. Oprócz tego dofinansowane zostały, choć znacznie mniejszymi kwotami, 
kolekcje regionalne w takich instytucjach jak CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 
czy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w różnych miastach. Ciekawa byłaby 
lektura uzasadnień zawartych we wnioskach.

Składając wniosek, trzeba po pierwsze wykazać się przekonującym i spójnym 

programem rozwoju kolekcji, a po drugie udowodnić, że z nabytków będzie 

się robiło sensowny użytek. Nie chodzi o kupowanie dla samego kupowania, 

ale o tworzenie zasobów umożliwiających prowadzenie działalności eduka-

cyjnej. Wszyscy wiemy, jaki jest stan edukacji w Polsce, jeśli chodzi o sztu-

kę współczesną. Właściwie ona nie istnieje. Pamiętajmy, że wychowanie pla-

styczne i historia sztuki wróciły do obowiązkowych programów nauczania 

dopiero w zeszłym roku, a były w nich nieobecne przez lat kilkanaście. To 

sprawiło, że główny ciężar edukowania w tym zakresie spadł na nieliczne wy-

specjalizowane galerie i muzea. Gdyby nie one, sztuka współczesna w świado-

mości powszechnej praktycznie by nie istniała. A tak przynajmniej pojawia się 

na jej marginesach. Jak z tego wynika, wiele w tym obszarze jest do zrobienia, 

a nie da się tego zrobić bez poważnych kolekcji sztuki współczesnej.

A jaki ciężar spoczywa na pana barkach jako dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi?
Jeżeli mówimy o edukowaniu, to wielokrotnie większy niż na dyrektorach 

muzeów w takich miastach jak Londyn czy nawet Warszawa. Łódź jest mia-

stem bardzo specyficznym. Z jednej strony ma niezwykłą tradycję związaną 

z awangardą, z radykalną sztuką lat 30., 70., 80. Z drugiej, ze względu na to, co 

zdarzyło się w czasie drugiej wojny światowej, jest to miasto przetrącone. Woj-

na spowodowała radykalną zmianę struktury społecznej Łodzi, przerywając 

dramatycznie proces kumulacji kapitału kulturowego. Ekonomiczny upadek 

przemysłu tekstylnego, jaki nastąpił w latach 90., dodatkowo pogłębił tę degra-

dację. Ma to, oczywiście, bezpośredni wpływ na sytuację naszego muzeum. Pu-

bliczność zainteresowana sztuką współczesną jest w Łodzi dużo mniejsza niż 

na przykład w Warszawie czy Krakowie. Stąd edukacja jest dla nas absolutnym 

priorytetem – edukując, my po prostu dopiero taką publiczność tworzymy.

Kogo będziecie kupować w tym roku? Jaki jest mechanizm – jeździcie po wystawach 
i wybieracie? Na czym polega selekcja?

Naszą politykę zakupów określa przede wszystkim to, co już jest, istnieją-

ce zbiory Muzeum Sztuki. Nie chodzi jednak o to, żeby niewolniczo trzymać 

się kierunków wytyczonych przez naszych poprzedników, ale o to, żeby na-

bywane dzieła wchodziły w relację, w dialog z tym, co określa naszą histo-

rię. Ten dialog ma być sposobem na ożywianie kolekcji; ma sprawiać, że jest 

ona czymś żywym, czymś, co rezonuje ze współczesnością, a nie zbiorem pa-

miątek po mniej lub bardziej odległych czasach. Temu celowi – wydobywaniu 

z kolekcji wątków i idei, które mogą być wciąż aktualne i istotne – służy zresz-

tą wiele innych naszych projektów, wystaw czasowych, działań edukacyjnych, 

sympozjów, akcji w przestrzeni publicznej etc. Można powiedzieć, że jest to je-

den z naszych priorytetów. Jeżeli chodzi o poszerzanie zbiorów, wyznaczyli-

śmy sobie trzy kierunki. Pierwszy to pozyskiwanie prac współczesnych twór-

ców, którzy są zainteresowani przepracowywaniem dziedzictwa awangardy 

i modernizmu. Dziedzictwo to stanowi o tożsamości naszego Muzeum i za na-

szą powinność uznajemy jego nieustającą reinterpretację i aktualizację. Dru-

gi kierunek wiąże się z wypełnianiem białych plam, z uzupełnianiem kolek-

cji tak, by jej charakter bardziej współgrał z naszym obecnym wyobrażeniem 

o tym, co w dwudziestowiecznej sztuce jest istotne. Czujemy się za to odpo-

wiedzialni, ponieważ obraz dwudziestowiecznej sztuki w Polsce w dużej mie-

rze został ukształtowany przez działalność naszego Muzeum. Teraz staramy 

się ten obraz problematyzować i komplikować, wprowadzając do kolekcji i do 

muzeum zjawiska, które do niedawna uchodziły za marginalne, a które z dzi-

siejszej perspektywy jawią się jako kluczowe. Mam tu na myśli performens 

i sztukę akcji, wideo, praktyki konceptualne, instalacje – a więc to wszystko, 

co wykracza poza konwencjonalną formułę dzieła. W ten sposób chcemy od-

przedmiotowić historię sztuki dwudziestowiecznej, pokazać, że jest to bar-

dziej historia idei, zdarzeń, doświadczeń niż przedmiotów służących este-

tycznej kontemplacji. Oczywiście nie jest tak, że twórczość tego rodzaju była 

zupełnie nieobecna w naszych zbiorach – Muzeum Sztuki jako jedno z pierw-

szych w Polsce zaczęło ją kolekcjonować – ale zdecydowanie jest niedorepre-

zentowana. Wreszcie trzeci kierunek, w jakim ma się nasza kolekcja rozwijać, 

związany jest z międzynarodowym charakterem kolekcji założycielskiej, czy-

li kolekcji grupy a.r. Ten charakter wiązał się z uniwersalistycznym światopo-

glądem, jaki podzielali jej inicjatorzy, oraz z kosmopolityzmem awangardy. 

Chcielibyśmy w twórczy, a zarazem krytyczny sposób odnosić się do tej awan-

gardowo-modernistycznej tradycji i za pomocą dzieł artystów pochodzących 

z różnych stron świata pozyskiwanych do naszych zbiorów pytać o aktualność, 

o współczesny wymiar idei uniwersalizmu, globalizmu czy kosmopolityzmu.

Jak udaje się współpraca Muzeum Sztuki z miastem? Dialog z przestrzenią miejską 
Łodzi? Jak wasza lokalizacja wpływa na myślenie o programie?

Mówiłem o uniwersalnych ideach związanych z początkami naszego mu-

zeum, ale drugi wymiar, w jakim ono funkcjonuje, to oczywiście kontekst 
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lokalny. Kontekst jest bardzo specyficzny, zwłaszcza od momentu, kiedy uru-

chomiliśmy naszą nową siedzibę ms2. Siedziba ta mieści się bowiem na gra-

nicy dwóch rzeczywistości, centrum rozrywkowo-handlo wego z jednej stro-

ny i jednego z najbardziej biednych i zaniedbanych obszarów śródmieścia 

z drugiej. Trzecią rzeczywistość stanowi samo Muzeum Sztuki, ze swoją ko-

lekcją sztuki nowoczesnej i współczesnej, czyli czymś dla większości miesz-

kańców tego miasta zupełnie obcym i niezrozumiałym. Jest to sytuacja nieła-

twa, ale równocześnie wyzwanie, na które staramy się odpowiadać naszym 

programem. Staramy się na różne sposoby zachęcić łodzian do przychodze-

nia do muzeum, a zarazem sami do nich wychodzimy. Wychodzimy w mia-

sto. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy nowy program, Ekologie miejskie, w ra-

mach którego realizujemy w przestrzeni miejskiej różnego rodzaju akcje, 

warsztaty i interwencje. Pomysł zrodził się z ograniczeń – z powodu remontów 

musieliśmy zamknąć na ponad półtora roku dwie z naszych siedzib. W związ-

ku z czym, aby nasza działalność nie uległa osłabieniu, niejako zmuszeni zo-

staliśmy do wyjścia poza mury muzeum. Poza tym zauważyliśmy, że mimo 

naszych starań Muzeum wciąż postrzegane jest jako miejsce elitarne, wsobne. 

Stąd też w Ekologiach miejskich kładziemy nacisk nie tylko na działanie w mie-

ście, ale także na współpracę z różnymi lokalnymi inicjatywami, organiza-

cjami pozarządowymi, fundacjami, świetlicami środowiskowymi itd. Za po-

mocą Ekologii staramy się rozwijać awangardową ideę prototypu: tworzenia 

przy użyciu narzędzi, jakimi dysponuje sztuka, konceptów, które mogą stano-

wić punkt wyjścia dla przekształceń pozaartystycznej rzeczywistości. Za pro-

sty przykład może tutaj posłużyć działanie, jakie zrealizowaliśmy w zeszłym 

roku na jednym ze śródmiejskich skwerków. Jak większość z nich, także i ten 

był bardzo zaniedbany i w zasadzie pełnił funkcję psiego szaletu. Kuratorki 

Muzeum wpadły na pomysł, aby wraz z grupą lokalnych zapaleńców, wśród 

których znaleźli się też młodzi architekci zieleni, przeprowadzić rekultywa-

cję tego skwerka. Posadzono odpowiednią roślinność, zaprojektowano i wy-

konano lekkie konstrukcje mogące służyć dzieciom do zabawy. Zrealizowa-

ne to zostało za niewielkie środki i jako coś raczej tymczasowego, ale naszym 

celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańców i władz na pro-

blem degradacji przestrzeni miejskiej i pokazanie, jak niewiele czasem trze-

ba, by ten stan zmienić. Akcja zakończyła się sukcesem: temat został podjęty 

przez media, miasto zobowiązało się do objęcia tego placu opieką i doprowa-

dzenia do pełnej rekultywacji. Tak właśnie wyobrażamy sobie wdrażanie pro-

totypu. I to działa. 

JAROSŁAW SUCHAN 

(ur. w 1966 r. w Krakowie) – historyk sztuki, krytyk 

i kurator. Od 2006 r. dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Kurator lub współkurator wielu wystaw sztuki 

współczesnej i nowoczesnej, m.in. Polak, Żyd, artysta. 

Tożsamość a awangarda (Muzeum Sztuki w Łodzi 

2009), Performer (Zachęta, Warszawa 2009), Katarzyna 

Kobro / Lygia Clark (Muzeum Sztuki w Łodzi 2008), 

So ist es und Anders / Porządki urojone (Abteiberg 

Museum Moenchengladbach 2008, Muzeum Sztuki 

w Łodzi 2007), cyklu wystaw W samym centrum 

uwagi (CSW Zamek Ujazdowski 2005–2006), Tadeusz 

Kantor. Interior imaginacji (Zachęta, Warszawa 2005), 

4 pokoje – galeria jako przestrzeń dyskursu (Bunkier 

Sztuki, Kraków 2002), Tadeusz Kantor. Niemożliwe 

(Bunkier Sztuki, Kraków 2000; CSW Zamek Ujazdowski 

2001; Ludwig Museum Budapeszt 2001). Autor 

licznych tekstów poświęconych sztuce nowoczesnej 

i współczesnej, redaktor książek Polak, Żyd, artysta. 

Tożsamość a awangarda (Łódź 2010), Tadeusz Kantor. 

Interior imaginacji (Warszawa 2005), Tadeusz Kantor. 

Niemożliwe (Kraków 2000).

O WYSTAWIE

Wystawa Dla Was stanowi uzupełnienie i rozwinięcie 

stałej ekspozycji, w ramach której Kolekcja Sztuki 

XX i XXI w. prezentowana jest w podziale na cztery 

części, odwołujące się do kluczowych doświadczeń 

ludzi naszych czasów. Doświadczenia te są opisane 

przy użyciu takich pojęć jak: ciało, uraz, proteza oraz 

utopia, konstrukcja, polityczność bądź oko, obraz, rze-

czywistość i wreszcie obiekt, fetysz, fantazmat. Wysta-

wa Dla Was dodaje do kolekcji Muzeum Sztuki dzieła, 

za pomocą których odbiorca zostaje skonfrontowany 

z egzystencjalną rzeczywistością determinowaną 

trzema zjawiskami: starcia, odwrócenia i nadziei. 

Autorami prezentowanych dzieł są: Monica Bonvicini, 

Angelika Fojtuch, Tamás Kaszás, Zofia Kulik, Grigor 

Khatchatrian, Adrian Paci, Ewa Partum, Ali Kazma, 

Mladen Stilinović, Janek Simon, Paulina Ołowska, 

Haegue Yang, Thea Djordjadze, Ján Mančuška, Johanna 

Billing, Teresa Tyszkiewicz, Zoran Todorović, Robert 

Maciejuk, Katarina Zdjelar.

Kuratorzy: Jarosław Lubiak, Maria Morzuch

Czas: do 22.02

Miejsce: Łódź, ms², Ogrodowa 19

Mladen Stilinovic, wybór prac o pracy, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi
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Cz wa r t y  sta n  s k u p i e n i a

Gdy artyści wkraczają do naukowych laboratoriów, 
a granica pomiędzy nauką a naukową fantastyką 
jest trudna do określenia, dialog na temat wpływu 
nowej nauki na szerszy krąg społeczny rozszerza 
się – z Victorią Vesną, artystką multimedialną, 
współzałożycielką kalifornijskiego centrum 
artystyczno-naukowego UCLA Art/Sci Center oraz 
kuratorką wystawy Czwarty stan skupienia wody. 
Od mikro do makro, rozmawia Paulina Jeziorek

EKSPERYMENTY / PRAKTYKI KURATORSKIE

Gil Kuno, Haze, instalacja wideo, kompozycja audio, 2011, © Gil Kuno

C8
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Jak wyjaśniłabyś tytuł wystawy Czwarty stan skupienia wody. Od mikro do makro, 
która będzie prezentowana w CSW Znaki Czasu w Toruniu?

Inspiracją dla tego tytułu były badania Gerarda Pollacka z Uniwersytetu 

w Waszyngtonie, z którymi zapoznałam się w zeszłym roku podczas rezyden-

cji na Uniwersytecie w Bristolu. Pollack przedstawił koncept czwartego sta-

nu skupienia wody – poza lodem, cieczą i parą. Tradycyjny pogląd zakłada, że 

molekuły wody to dipol, gdzie z jednej strony tlen jest nośnikiem siły ujem-

nej, a z drugiej – atomy wodoru nośnikiem sił dodatnich. Molekuły trzyma-

ją się naładowanej powierzchni w specjalnym porządku, tworząc uszerego-

wane kolejne warstwy – ale ten porządek nie jest nieskończony – dotyczy tylko 

kilku warstw. Pollack twierdzi, że ten koncept jest całkowicie błędny i że tak 

naprawdę układ molekuł wody wykracza daleko poza jej powierzchnię. Ten 

koncept ma ogromny wpływ na wszystko, co wiemy o chemii wody – nie wyłą-

czając chmur. Początkowo sądził, że odkrył coś nowego, ale przeglądając lite-

raturę naukową, dowiedział się, że ten fenomen został zanotowany wcześniej, 

w 1912 roku, przez Sir Williama Harveya.

Badania nad czwartym stanem skupienia wody dają nowe spojrzenie na che-

mię, biologię i fizykę i pozwalają na głębsze zrozumienie tego, jak działa nasz 

układ komórkowy. W środowisku naukowym to kontrowersyjna propozycja, 

co sprawia, że jest to dla mnie jeszcze ciekawsze. Ta teoria stała się idealnym 

sposobem nadania wystawie jej konceptualnych podstaw – jako nowego spo-

sobu patrzenia na życie. Książka Philipa Balla History of H20 pomogła mi da-

lej rozmyślać i dyskutować nad tą ideą wraz z autorką/ekolożką/teoretyczką – 

Lindą Weintraub, i tak sfinalizował się zarys tego projektu w procesie, którego 

premiera ma miejsce w Toruniu.

Tematem badań uczyniłaś wodę rozumianą w bardzo szerokim sensie – politycz-
nym, ekologicznym, społecznym, naukowym, estetycznym. Jakie szczególnie ważne 
kwestie dotyczące wody powinny twoim zdaniem zostać uświadomione i włączone 
w publiczny dyskurs?

Zakładamy, że istnieją jej trzy stany skupienia – ciecz, para i lód. Ta życiodaj-

na molekuła jest dla naukowców najprawdopodobniej najtrudniejszym mate-

riałem badawczym – niemal niemożliwe jest przyjrzeć się jej w stanie czystym 

– molekuły prawie zawsze z czymś się wiążą. Nawet woda przedestylowana 

w laboratoriach wiąże się z molekułami plastikowej czy szklanej próbki. Bę-

dąc w nieustannym ruchu, co zostało uznane za pewnik, jest wykorzystywa-

na w rytuałach każdej religii czy duchowych praktykach. Zmiany środowisko-

we i wzrost populacji pozwalają widzieć lepiej niż kiedykolwiek dramatyczne 

konsekwencje dotyczące wody. Projekt skupia się na czwartym stanie sku-

pienia wody z perspektywy nowego sposobu myślenia oraz molekuły będą-

cej ostatecznym odbiciem wyłaniającej się świadomości globalnej. Wresz-

cie, chciałabym sprowokować ludzi do myślenia o wodzie w odniesieniu do 

wszystkiego, co powiedziałam – postrzegania jej jako odbicia naszej egzysten-

cji na planecie wodnej, nie planecie Ziemi.

Pracujesz na pograniczu nauki i sztuki. Powiedziałaś, że zawsze bardziej fascynowa-
ły cię naukowe laboratoria niż studia artystów. Stworzyłaś UCLA Art/Sci Centre wraz 
z naukowcem Jamesem Gimzewskim. Prawdopodobnie łatwiej zrozumieć, w jaki 
sposób sztuka może czerpać korzyści ze współpracy z nauką niż na odwrót. Możesz 
wyjaśnić, co jest szczególnie ważne w takiej współpracy?

Badania naukowe łatwo stają się wyizolowane i ograniczone w swojej meto-

dologii, co może sprawić, że naukowcowi trudno uzyskać „szerszy obraz” oraz 

zrozumieć, jaki wpływ wywiera praca, w którą jest zaangażowany. Z drugiej 

strony artystów-uczonych, ze swoją wszechstronnością spojrzenia, należy, 

w tym szczególnym momencie ludzkiej historii technologii i nauki, 

M o i m  z d a n i e m  to  j e st  za d a n i e  s z t u k i  –  u t w o r z yć 

p r zest r ze ń ,  g d z i e  l u d z i e  m o g ą  za p o m n i e ć  o  swo i c h 

d z i e n n yc h  za p r o g ra m o wa n yc h  ż yc i a c h  i  t w o r z yć 

w ł a s n e  i n te r p r eta c j e  o ra z  d o św i a d cze n i a

wprowadzić do laboratoriów. Stare naukowe metodologie nie sprawdzają się 

w odniesieniu do nowej nauki, więc taki dialog staje się niezwykle ważny, nie 

wspominając już o wizualizacji i kontekstualizacji pracy w sensie społecznym, 

ekonomicznym i politycznym.

Przemieszczając się od domeny układów technologicznych, bezprzewodo-

wych i niewidocznych w stronę układów biologicznych i niewidocznej dome-

ny nanotechnologii, artyści zostają skonfrontowani z serią nowych wyzwań, 

które bezpośrednio wpływają na nasze rozumienie samych siebie i potencjal-

nie kształtują pogląd naukowców zaangażowanych w badania. Gdy artyści 

Mana Salehi, Medusa, 2010
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wkraczają do naukowych laboratoriów, a granica pomiędzy nauką a naukową 

fantastyką jest trudna do określenia, zmienia się również radykalnie kontekst 

dla uczestniczących odbiorców. A co ważniejsze, rozszerza się dialog na temat 

wpływu nowej nauki na szerszy krąg społeczny.

Komputery zaczęły przesuwać granice naukowej interpretacji i wizualizacji 

i nagle zaistniała potrzeba, by artyści, dizajnerzy i naukowcy nawiązali dialog 

i pracowali razem. Początkowo zdawało się, że to artyści pierwsi odczuli taką 

potrzebę, ale widzimy, że również w środowisku naukowym istnieje potrze-

ba, by współpracować z artystami nad określaniem przyszłych możliwości (ja-

snych i mrocznych) nauk XXI wieku, które tworzą nowe paradygmaty.

Z pewnej perspektywy można spoglądać na naukę i sztukę jako podobne dyscypliny, 
z tą różnicą, że nauka szuka obiektywności, gdy sztuka ma prawo przybierać subiek-
tywny punkt widzenia. Czy uważasz, że w przyszłości mogłaby się pojawić nowa 
dziedzina powstała na styku tych dwóch?

Rozdział sztuki i nauki to całkiem nowe zjawisko, które nadeszło wraz z indu-

strializacją. Teraz, gdy wkroczyliśmy w erę digital/nano/bio/informacyjną, 

te związki powstają na nowo, czy tego chcemy, czy nie. Jedyna różnica w tym, 

czy istnieje świadomość tej zmiany, i właśnie wokół tego skupia się moja pra-

ca.

Wielu artystów było zainteresowanych nauką i pracowali pod wpływem na-

ukowych odkryć, wliczając w to słynne historyczne przykłady, których jest 

zbyt wiele, by je tu wymieniać. Ale dopiero w historii najnowszej nawiązała się 

poważniejsza, głębsza współpraca pomiędzy artystami i naukowcami – odnosi 

się to do obu stron, korzystających z podobnych technologii komputerowych 

jako głównego narzędzia. Ten związek nie jest jednak szczególnie łatwy i jest 

utrudniany przez mechanizmy finansowania nauki, takie jak instytucje rządo-

we czy korporacje inwestujące ogromne kwoty, ale posiadające dobrze zdefi-

niowane interesy. Rzeczywistość świata naukowego jest usytuowana na prze-

ciwnym biegunie względem artystów pracujących na polu mediów, gdzie nie 

powstał właściwy system finansowania. Artyści za to mają tendencję do zada-

wania niewygodnych pytań, ale też podnoszone przez nich kwestie są dużo ła-

twiej przyswajane przez społeczeństwo niż informacje naukowe. Do tego, po-

nieważ artyści pracują w kontekstach akademickich, często dopracowujemy 

język i wydajemy publikacje o szerokim zasięgu na temat spraw związanych 

z naszą działalnością, niekoniecznie polegając w interpretacji na innych, a za-

miast tego zapraszając do dialogu.

Co będziemy mogli zobaczyć na przygotowanym specjalnie w związku z wystawą 
interfejsie znajdującym się pod adresem www.waterbodies.org?

Jestem szczególnie zainteresowana stworzeniem środowiska fizyczno-wirtu-

alnego, które zmieni stary sposób postrzegania spraw jako oddzielonych od 

siebie, i ukazaniem połączenia natury wszystkich rzeczy, wrodzonego ekosys-

temu. Woda jest do tego świetnym medium.

Istnieje duża liczba artystów, naukowców, dizajnerów, ekologów, którzy przy-

czyniają się do wzrostu świadomości związanej z problemami wody. Współ-

pracuję przy powstawaniu tej strony z autorem/ekologiem Lindą Weintraub 

i projektantem interfejsu Claidą Jacques. Linda dostarczyła leksykonu, któ-

ry tworzy strukturę dla prezentacji dużej liczby projektów, które znajdą się na 

stronie. Odbiorcy będą mogli ją przeszukiwać, tworząc własne mapy przy uży-

ciu słów kluczy.

Do udziału w wystawie zapraszam artystów, kuratorów, naukowców i eko-

logów, którzy jako „stróże wody” przedstawią współpracujące z nimi oso-

by też zajmujące się problemami wody. Pracuję nad stroną z artystami, któ-

rzy fizycznie biorą udział w wystawie i proszę, by przedstawili ludzi, z którymi 

współpracują. Poza artystami, proszę kuratorów, którzy pomogli mi znaleźć 

tę grupę artystów, by przedstawili siebie. Jeśli to podsumujesz, wynikową wy-

stawy będzie jakieś 300 projektów stworzonych przez ludzi, którzy w jakiś 

sposób są związani z grupą ludzi w CSW Znaki Czasu w Toruniu. Co dwa ty-

godnie zaproszony „stróż wody” będzie prezentował pracę, w którą jest zaan-

gażowany. Mam nadzieję, że do końca wystawy do projektu zostaną dodane 

tysiące prac.

Jak postrzegasz przyszłość, w którym kierunku będzie się rozwijać? Jako że zdolno-
ści ludzkiego ciała osiągnęły limit, gdy chodzi o przyswajanie nadprodukcji infor-
macji, mamy dwa wybory. Albo zbuntować się przeciw tej nadprodukcji, co obecnie 
wydaje się utopią, albo rozpocząć badania nad wnętrzem człowieka, wybrać się 
w podróż do wewnątrz – żeby znaleźć sposób na rozszerzenie tych możliwości?

Przyszłość jest teraz. Jest złożona i stajemy się świadomi wielu współistnieją-

cych rzeczywistości – dystopijnych i utopijnych. Nie można ujrzeć światła, nie 

rozumiejąc jednocześnie mroku.

Czas rozumiany jest jako miara zmiany. W przestrzeni wirtualnej czas przestrzenny 
posuwa się naprzód poprzez atencję, jako że zmiana dokonuje się tam na podsta-
wie okazywanej atencji. Jaki wpływ na świat fizyczny może mieć takie rozumienie 
czasu?

W 2001 roku zrealizowałam projekt/instalację ukazujący schizofrenię pręd-

kości ery cyfrowej informacji, która przytłacza możliwości nerwowe ludz-

kiego ciała. Był zatytułowany: n0time: budowanie ludzkiej społeczności poza 
czasem. Oto fragment tego, co napisałam na temat projektu: „Technologia 

komputerowa dawała obietnicę oszczędzenia czasu i dostarczenia nowego 

poczucia wspólnotowości. Zamiast tego cierpimy kolektywnie od nadmia-

ru przepływu informacji i braku czasu i jesteśmy zmuszeni przemyśleć usta-

nowione znaczenie wspólnoty. Rozważając sprawy dotyczące rozwoju i formy 

środowiska wielu współużytkowników sieci, czas to najistotniejszy element 

wymagający rozważenia. Informacja wymaga czasu; relacja wymaga czasu. 

Jak traktować środowisko społeczne, gdzie związki są budowane na podsta-

wie wymiany informacji i gdzie nie jest konieczna fizyczna obecność? n0time 

rozwija sposoby, gdzie wizualizacja systemów społecznych może być wyko-

rzystywana do tworzenia nowych typów wzorów komunikacyjnych, ukazując 

przy tym przestrzeń estetyczną”.

Czytając informacje z twojej strony internetowej, dowiedziałam się, że według 
ciebie nie ma rozdziału pomiędzy przestrzenią fizyczną a wirtualną. Możesz powie-
dzieć więcej na ten temat?

Ten sposób myślenia wynika z typowo europejskiego podejścia, które rozdzie-

la umysł/ducha i ciało, i który jest spadkiem ery oświecenia. Zauważam, że nie 

jest to problemem na Wschodzie, gdzie praktyki duchowe inkorporują świat 

fizyczny i nie wprowadzają tego rozdziału. W tej dziedzinie inspiruję się filo-

zofią buddyjską. W mojej pracy zawsze starałam się podkreślić taki sposób po-

strzegania i pomóc przenieść ten pogląd do jednej z rozrastających się złożo-

nych rzeczywistości, którą wszyscy okupujemy jednocześnie. Nauka jest tego 

bardzo świadoma, ale musimy za tym nadążyć, co w efekcie na pewno się sta-

nie.

Woda jako symbol posiada wiele znaczeń. Patrząc na nią z tej perspektywy no-
śnika energii, zrozumiałe jest, dlaczego była i jest wykorzystywana w religijnych 
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rytuałach. Gdzie twoim zdaniem sytuuje się obecnie pojęcie sacrum? Jak byś je 
zdefiniowała?

Mam poczucie, że bardzo brakuje nam rytuału, który nie byłby obciążony re-

ligijnym symbolizmem. Moim zdaniem to jest zadanie sztuki – utworzyć prze-

strzeń, gdzie ludzie mogą zapomnieć o swoich codziennych zaprogramowa-

nych życiach i tworzyć własne interpretacje oraz doświadczenia. Blue Morph 

to mój projekt, który odnosi się do tej potrzeby, i byłam zaskoczona, w jak du-

żym stopniu odbiorcy decydowali się w nim uczestniczyć. Woda to podstawo-

wy łącznik wszystkich rzeczy – to życie, a w związku z jej niedoborem zaczyna-

my doceniać jej prawdziwe znaczenie i postrzegać nasze życie na tej planecie 

jako krótki, ale uświęcony moment. To najistotniejsze medium dla rytuałów.

W jaki sposób chciałabyś się rozwijać jako artystka? Jakie są twoje plany na przy-
szłość?

Inspirujące jest przyglądanie się odbiorcom, którzy zamieniają się w twórców. 

Interesuje mnie dalsze badanie tej sytuacji i realizowanie projektów, które na 

to pozwalają. Moja najnowsza praca jest zatytułowana Brain Storming i składa 

się na nią okrągły stół do dyskusji z uczestnikami wyposażonymi w specjalną 

aparaturę odbierającą sygnały mózgowe. Chodzi mi o porównanie naszych fal 

mózgowych z następującymi zmianami pogodowymi. Razem z moim stałym 

zawodowym partnerem, nanonaukowcem Jamesem Gimzewskim, współpra-

cujemy z neuronaukowcem Markiem Cohenem i informatykiem Rameshem 

Jainem. Ta praca, w tym sesja Brain Storming, miała już swoją premierę w Be-

all Center for Art and Technology i planuję co dwa tygodnie realizować takie 

sesje z udziałem artystów, filozofów i ekologów.

Moje pytanie brzmi: jak są odzwierciedlane układy pogodowe w elektrycznej 

aktywności naszych mózgów, a w sensie filozoficznym chcę zapytać, czy spo-

łeczne niepokoje są powiązane z kataklizmami. Szekspir często łączył zjawi-

ska natury z ludzkimi uczynkami, wciąż to robią liczni poeci i ten związek po-

zostaje silnym motywem w dzisiejszej kulturze popularnej. Przyglądałam się 

globalnym ekstremalnym zjawiskom pogodowym z 2011 roku – powodziom, 

tsunami, tornadom, trzęsieniom ziemi w Fukushimie i porównywałam je 

z globalnymi niepokojami, zadając sobie pytanie, czy można to uznać za ma-

nifestację nas jako części większego ekosystemu.

Kuratorowanie wystawy Czwarty stan skupienia wody. Od mikro do makro było 

dla mnie bardzo inspirujące. Podjęłam to wyzwanie, postrzegając mój arty-

styczny dorobek jako kroplę wody sumującą się z innymi kroplami z całego 

świata, łącząc siły i prezentując dobro czynione przez artystów, naukowców, 

humanistów, ekologów, jak i wszystkich innych, którym zależy na drogocen-

nym życiu na tej planecie. To tworzenie złożonego strumienia projektów po-

święconych wodzie na całej planecie!

VICTORIA VESNA

(ur. 1959 r.) – skończyła Akademię Sztuk 

Pięknych na Uniwersytecie w Belgradzie, 

doktoryzowała się w Center for Advan-

ced Studies in Interactive Arts, University 

of Wales. Jest artystką multimedialną, 

inicjuje i umacnia współpracę środowiska 

artystycznego ze światem nauki. Wykłada 

na Wydziale Designu UCLA, jest dyrektor-

ką Art|Sci Centre w School of the Arts and 

California Nanosystems Institute (CNSI).

http://victoriavesna.com

A r t yś c i  u cze n i  s ą  wsze c h st r o n n o ś c i  s p o j r ze n i a 

i  w ł a ś n i e  to  n a l eż y  w p r o wa d z i ć  d o  l a b o ra to r i ó w.  S t a r e 

n a u ko w e  m eto d o l o g i e  n i e  s p ra w d za j ą  s i ę  w  o d n i e s i e n i u 

d o  n o w e j  n a u k i

Nobuho Nagasawa, Bodywaves, Installation at the Cathedral Church of St. John the Divine, 2011, fot. Rita Blaik
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

 j a ko  te c h n i ka  t w ó r cza

W yc h a d za n i e

W mieście potrafię znaleźć drogę, 
a w lesie łatwo się zgubię. Nasza 
cywilizacja i kultura są obecnie 
cywilizacją i kulturą miejską. 
To jest mój życiowy ekosystem – 
z artystką wizualną Karoliną Freino 
rozmawia Ela Petruk

Karolina Freino: motion picture, 2009, dzięki uprzejmości artystki

C9
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Twoją twórczość charakteryzuje wyraźna społeczna perspektywa. Jakie kwestie 
społeczne są dla ciebie najważniejsze? Jakie cywilizacyjne zmiany starasz się una-
ocznić?

Odpowiedź na to pytanie nie jest dla mnie prosta. Pewnie mogłabym powie-

dzieć, formułując skondensowany minimanifest, że bliskie są mi wszystkie 

kwestie związane z determinującą współczesność historią i pamięcią miejsc, 

przestrzennymi i ekonomicznymi przemianami miast, przemianami mental-

nymi ich społeczności czy szeroko pojęte kwestie genderowe. Wydaje mi się 

jednak, że pełna odpowiedź musi być bardziej złożona. Nie zakładam z góry 

problematyki, jaką się zajmę, i staram się pozostawać otwarta na to, co prze-

strzeń – fizyczna, społeczna czy mentalna – do mnie mówi. Jednak od dłuż-

szego czasu zastanawia mnie adekwatność pojęcia site-specific. Wydaje mi 

się, że każdy projekt, realizowany jako odpowiedź na kontekst miejsca, mówi 

też o twórcy. Artysta nie jest transparentnym medium, poprzez które miejsce 

przemawia. Już od momentu poznawania filtruje je przez sito własnej wiedzy, 

zainteresowań, doświadczeń czy emocji. Decydując się ostatecznie na temat 

pracy, kadruję jakoś rzeczywistość i skupiam się na małym jej wycinku. Jaki 

będzie to fragment, wynika właśnie z moich uwarunkowań. W każdej sytu-

acji szukam czegoś, co mnie poruszy. Reaguję zapewne na to, z czym mogę się 

jakoś zidentyfikować. Doświadczenie, również na poziomie emocjonalnym, 

jest dla mnie bardzo istotne. Mam taką nadzieję, że poprzez społecznikowskie 

zacięcie moich prac prześwituje też indywidualna perspektywa, z którą widz 

może łatwiej się skontaktować. Myślę, że tematyka tych realizacji jest wypad-

kową działania site i self. Inaczej mówiąc, są one zarówno site-, jak i self-specific. 

Swoje prace realizujesz w wielu miejscach na całym świecie, w Kenii, Izraelu, 
Niemczech, Szkocji. Co decyduje o wyborze konkretnego miejsca? Czego szukasz, 
wybierając lokalizacje kolejnych interwencji? Czy wybór poprzedza analiza sytuacji 
społecznej, politycznej?

Moja odpowiedź jest mało romantyczna. Często o wyborze miejsca decyduje 

program projektu, do którego jestem zapraszana. Czasem sama wysyłam apli-

kację. Znając miejsce, zaczynam zapoznawać się z jego problematyką, szuka-

jąc punktu, wokół którego mogłabym zbudować pracę. 

Jakiego rodzaju są  to punkty zaczepienia?
Moim ulubionym sposobem pracy jest możliwość pobycia w danej przestrze-

ni, zanim powstanie koncepcja pracy. Mam wrażenie, że wychadzając swo-

je kilometry w mieście, „wychadzam” też projekt. Przyglądam się przestrze-

ni, czytam o niej, robię dużo zdjęć, świetnie, jeśli mam możliwość rozmowy 

z mieszkańcami. Skrawki obserwacji i informacji zwykle zbierają się w całość. 

Tak było na przykład w Emmerich, gdzie znalazłam niesamowity, opuszczo-

ny, masywny budynek w samym centrum miasteczka. Chwilę potem miałam 

okazję rozmawiać z kobietą, która świetnie pamiętała jego dawną marketową 

funkcję i potrafiła wskazać miejsce, gdzie sklep ten się wyprowadził. Po od-

wiedzeniu tej nowej siedziby już wiedziałam, że mam temat na pracę. 

Twoje projekty są silnie osadzone w lokalnym kontekście, opierają się na historii, 
na przykład w projekcie Ponad tęczą odnosisz się bezpośrednio do przestrzeni 
Bystrzycy Kłodzkiej, realizując interwencję w Belgradzie, skupiasz się na tamtejszej 
rzeczywistości. Pracujesz również nad próbami asymilacji w nowym środowisku. 
Czy ta lokalność ma na celu jedynie doraźną, miejscową refleksję, czy jest punktem 
wyjścia do szerszych rozważań, aktualnych w różnych miejscach?

Moim zdaniem refleksja nad konkretną przestrzenią i traktowanie jej jako 

punktu wyjścia do szerszych rozważań nie wykluczają się. Mogę nawet po-

wiedzieć, że staram się, aby moje prace takie właśnie były, aby opowiadając 

o konkretnym miejscu czy doświadczeniu, 

jednocześnie historię tę uniwersalizowały. 

Tak właśnie było w przypadku motion picture, 
pracy realizowanej w Belgradzie. Odpowia-

dała ona na fragment tamtejszej rzeczywi-

stości – kamery monitorujące przestrzeń pu-

bliczną, ale przecież łatwo jest ją odnieść do 

sytuacji każdego większego miasta, zwłasz-

cza w tak zglobalizowanej obecnie rzeczywi-

stości. Ponad tęczą to praca wykorzystująca 

pozytywkę wmontowaną w fasadę kamieni-

cy w Bystrzycy Kłodzkiej, która gra melodię 

z musicalu Czarnoksiężnik z krainy Oz. Jest 

ona bardzo osadzona w kontekście tego mia-

steczka, z którego – wiele na to wskazuje – 

mieszkańcy tęsknie spoglądają na świat. Jed-

nak dla mnie ta praca na poziomie bardziej 

uniwersalnym mówi po prostu o tęskno-

cie. Czy jest to tęsknota za życiem w innym 

miejscu, które w naszym wyobrażeniu dałoby nam wszystko, czego pragnie-

my, czy na przykład za kimś, kogo nie ma obok, a kto by nas uszczęśliwił, staje 

się mniej istotne, bo emocja, do której się odwołuję, jest uniwersalną platfor-

mą, na której możemy się skomunikować, uwspólniać doświadczenie. Co do 

wspomnianych przez ciebie prób asymilowania się w nowym środowisku. Jest 

odwrotnie – mam świadomość bycia przybyszką z zewnątrz. Współcześnie ar-

tyści, zwłaszcza ci pracujący z kontekstem miejsc, są często „obcymi”, którzy 

wskakują w daną rzeczywistość tylko na chwilę. Powoduje to w pewnym sen-

sie łatwość podważania formułowanych przez nich sądów, z drugiej jednak 

strony jest to rodzaj przywileju umożliwiającego zachowanie świeżości spoj-

rzenia. Zrealizowałam kilka prac w miastach, w których mieszkałam. Róż-

nica w procesie pracy nad projektem dla dobrze znanego i nowo poznanego 

miejsca jest dla mnie naprawdę odczuwalna. Praca „w domu” wcale nie jest 

łatwiejsza, jeśli poszukuje się zewnętrznej perspektywy. Pozycja artysty-ob-

cego jest za to dość ambiwalentna, jednak wydaje mi się, że w tej ambiwalen-

cji tkwi duży potencjał, który staram się wykorzystywać w swoich projektach. 

Poza tym, od dłuższego też czasu zastanawia mnie sformułowanie „interwen-

cja” zadomowione w języku opisującym współczesną sztukę w przestrzeni 

publicznej, którego sama zresztą używam. Moją uwagę zwraca jego „policyj-

ność”. Celowo przejaskrawiam, jednak wydaje mi się, że charakter tego poję-

cia wskazuje co najmniej na zewnętrzne usytuowanie twórcy w stosunku do 

kontekstu, w jakim się znalazł. 

Na wystawie Znikopisy, którą można oglądać w galerii Projekt Kordegarda, zoba-
czyć można m.in. prace Podziały, Ptaki i Ślepa plamka powstałe specjalnie z okazji 
tej wystawy.

Do tej wystawy od początku podchodziłam z zamiarem zrobienia nowej pra-

cy specjalnie jej dedykowanej. Kwestię, czy będzie to praca ściśle związana 

z przestrzenią galerii i jej otoczeniem, czy odniesie się do szerszego kontek-

stu Warszawy, pozostawiłyśmy, razem z kuratorką wystawy Magdą Kardasz, 

otwartą. Jednak będąc w Warszawie, zdałam sobie sprawę, że po pierwsze, ca-

łościowo, jako miasto, jest dla mnie nieogarnialna i za mało ją znam, a poza 

tym, w bezpośrednim otoczeniu galerii natrafiłam na wątki, które bardzo 

W yc h a d za j ą c  swo j e 

k i l o m et r y  w  m i e ś c i e, 

„w ychadzam” też 

p r o j e k t
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mnie zainteresowały. 

Podziały, o których lubię mówić jako o płaskorzeźbie, imitują szprosy 

w oknach, na wzór tych, które znalazłam tuż nad wejściem do galerii. Nato-

miast Ptaki i Ślepa plamka to prace poruszające historię, której nie mogłam 

przeoczyć, czyli wyburzenie kina Skarpa i zastąpienie go luksusowym apar-

tamentowcem – Rezydencją Foksal. Ta historia, która widoczna była bezpo-

średnio z okna Projektu Kordegarda, jest niestety reprezentatywna dla innych 

miejsc w Warszawie i miast w Polsce. Czyli znów dotykając konkretnego kon-

tekstu, staram się mówić o problemie istotnym także w szerszym ujęciu. 

Przyjeżdżając do jakiegoś miejsca, nie zajmujesz się tylko działaniami artystycz-
nymi, ale również dokumentujesz tamtejszą sytuację. Ta dokumentacja służy 
poszerzeniu artystycznego projektu czy to zupełnie odrębna aktywność? Do czego 
ją wykorzystujesz?

Nigdy nie myślałam o dokumentacji, jaką zbieram, jako o odrębnej działalno-

ści. Nie jestem dokumentalistką. Po prostu zbieram materiały, które pozwa-

lają mi dowiedzieć się czegoś na temat miejsca, w którym jestem, i znaleźć 

punkt wyjścia dla przyszłego projektu. Są dla mnie ważnym zapleczem, jed-

nak nie stanowią części realizowanego projektu. Wyjątkami są jedynie Mur-
ki i piaskownice i Kenijskie piramidy. Jednak w przypadku obydwu tych prac 

włączenie materiału dokumentacyjnego ma miej-

sce dopiero na etapie galeryjnej prezentacji pro-

jektów, realizowanych poprzednio w przestrzeni 

publicznej, i jest podyktowane potrzebą naświe-

tlenia kontekstu, w jakim działałam. Murki i pia-
skownice to praca będąca cyklem nekrologów 

publikowanych w szczecińskich gazetach, skon-

struowanych na podstawie fragmentów niemiec-

kich i żydowskich inskrypcji nagrobnych, któ-

re znalazłam na kamieniach, tworzących murki 

na terenie całego miasta. Budowano je, wyko-

rzystując nagrobki z cmentarzy likwidowanych 

z przyczyn politycznych w latach powojennych 

w Szczecinie. Prezentując w galerii gazety z opu-

blikowanymi nekrologami, uzupełniam je paroma 

zdjęciami „inwentaryzującymi” sytuację zasta-

ną. Nieco inaczej wygląda to w przypadku pracy 

Kenijskie piramidy, którą zrealizowałam z Jame-

sem Muriuki w Nairobi. Jednym z dwóch pełno-

prawnych jej elementów jest film dokumentalny, 

opowiadający o Penninah – kobiecie sprzedają-

cej ziemniaki na Toy Market. W ten sposób zary-

sowujemy kontekst, z jakiego wyrosła interwen-

cja, którą zrealizowaliśmy równolegle w centrum 

miasta – ułożenie tam kilkudziesięciu ziemnia-

czanych kopczyków. Praca, w jej galeryjnej odsło-

nie, ma więc formę dyptyku: film uzupełnia do-

kumentację interwencji w przestrzeni publicznej, 

i na odwrót. Ma to szczególne znaczenie zwłasz-

cza w przypadku wystawiania tej pracy poza Ke-

nią, gdzie forma ziemniaczanej piramidy jest dla 

widza nieczytelna. 

No właśnie, twoje interwencje są bardzo subtelnym 
komentarzem do zastanej rzeczywistości, nasuwają 

refleksję, ale nie są tak oczywiste i wyraźne, starają się wpasować w otaczają-
cą przestrzeń. Myślisz, że taki sposób artystycznego wyrazu jest bardziej skuteczny 
niż stanowcze, bardziej dosadne interwencje?

Sformułowanie o wpasowywaniu się w otaczającą przestrzeń nie jest dla mnie 

do końca adekwatne. Myślę, że formalna efemeryczność czy transparentność 

moich prac wynika z używania zastanego, otaczającego je języka wizualnego. 

To bliska mi strategia, jednak nie wynika ona z prób wpasowania ich w kon-

tekst, wobec którego często przecież odnoszą się w sposób krytyczny. Zasta-

nawiam się, jak mierzyć skuteczność różnych artystycznych strategii. Na mnie 

działają z porównywalną siłą bardzo różne realizacje. We własnej pracy zależy 

mi na momentach, w których projekt ma szansę wniknąć w świadomość od-

biorcy. Te chwile, takie ułamki świadomości, są chyba moim celem. Jeśli cho-

dzi efektywność, to myślę, że największą, jaką odczułam, przyniosły wspo-

mniane Murki i piaskownice. Miały naprawdę szeroki społeczny oddźwięk, 

który wyszedł poza hermetyczne (niestety) ramy sztuki współczesnej. Co waż-

ne, działanie moich prac jest inne w przestrzeni publicznej i w galerii. W tkan-

ce miejskiej są rzeczywiście bardzo subtelne, często na granicy widzialności. 

Karolina Freino: Kenijskie Piramidy, 2011, fot. Freino, Muriuki, dzięki uprzejmości artystki



No74 / czytelnia 166—167

W galerii, kiedy prezentowana jest ich dokumentacja, stają się już bohaterami 

pierwszego planu. Uważam, że to zmienia ich odbiór. 

W jaki sposób?
Nakładają się tu rożne kwestie. Pierwszą jest właśnie owo „schowanie” prac. 

W przestrzeni miejskiej może trudniej je zobaczyć, jednak w galerii tracą za to 

element zaskoczenia, a tym samym emocjonalny ładunek, wiążący się z nie-

oczekiwanym znalezieniem czegoś, co może do końca nie wiadomo, czym 

jest, ale – mam nadzieję – jest frapujące i rozbijające percepcyjne przyzwy-

czajenia. Drugim zagadnieniem jest przygotowanie publiczności. W mieście 

z pracą skonfrontowany zostaje każdy, niezależnie, czy tego chce, czy nie i ja-

kie ma kulturowe kompetencje. Co z tym doświadczeniem zrobi, czy je przyj-

mie, czy odrzuci, to już inna kwestia. W galerii mam do czynienia z widzem, 

dla którego kontakt z moimi pracami jest aktem woli. Jest to też widz, któ-

ry zwykle ma jakieś przygotowanie czy doświadczenie w obcowaniu ze sztu-

ką współczesną, a jeśli nie, w galerii ma dostęp do informacji zarysowującej 

kontekst, w którym projekty powstały, a który to kontekst – i tu kolejna różni-

ca – jest zwykle znany mieszkańcowi przestrzeni, w której interwencja była re-

alizowana. 

Twoje działania mają na celu zwrócenie uwagi, prowokowanie do dyskusji na dany 
temat czy oczekujesz po nich czegoś więcej, realnej zmiany? A jeśli tak, to w jakiś 
sposób? 

Wszystko to po trochu. Realną zmianą, jakiej może dokonać sztuka, jest zmia-

na świadomości. 

Twoje prace sprawiają wrażenie zdystansowanych i trzeźwych. Czy ten brak emocjo-
nalnego zaangażowanie jest jedynie pozorny?

Czy mogę się zdystansować do określenia moich prac jako zdystansowane? 

Dla mnie wszystkie moje prace, choćby Murki i piaskownice, Ponad tęczą, Ke-
nijskie piramidy, How are you?, walking są nasycone emocjami. Czasem ciepły-

mi, czasem trudnymi. Dotyczy to też ich warstwy społecznikowskiej. We mnie 

społeczne zagadnienia wywołują bardzo silne emocje! 

Współpracujesz z artystami z różnych stron świata, jak to wpływa na twoją twór-
czość?

Po prostu bardzo to lubię. Ostatnio nie jest to już moją codziennością, tak jak 

to było na przykład w czasie studiów na Uniwersytecie Bauhausu w Weima-

rze. Ale wciąż dość regularnie wyjeżdżam lub spotykam w Polsce artystów 

z różnych stron świata. Dla mnie taka wymiana jest bardzo stymulująca. Ła-

duje moje baterie, powoduje ferment w głowie. Nawet jeśli wzajemne zrozu-

mienie, z powodu różnic kulturowych, nie jest możliwe, a próby dojścia do 

niego – męczące. Co też się czasem zdarza. 

Takie niezrozumienie też owocuje wspólną pracą? Udaje się na tym coś zbudować?   
Nie ze wszystkimi artystami, których spotykam, współpracuję, więc nie mia-

łam okazji tego sprawdzić. Pamiętam, że nieraz rozmawiając na przykład 

z artystami japońskimi, których sztukę bardzo cenię, zastanawiałam się, jak 

wyglądałaby nasza ewentualna współpraca. Wydawało mi się trudne, prze-

skoczyć na taki poziom komunikacji, który skutkowałby swobodną wymianą. 

Podróżując, uświadomiłam sobie, że poszukując inności, która jest, jak mó-

wiłam, bardzo dla mnie ożywcza, czasem nie jestem już w stanie się na nią 

otworzyć i z ulgą chowam się w swojskim i znanym. W Kenii na przykład mia-

łam czasem takie wrażenie, że mogłabym spędzić tam resztę życia, a i tak nie 

przeniknęłabym kultury tego kraju. Chodzi mi o taki poziom zintegrowanej 

bliskości. W każdym razie byłoby to potężne wyzwanie. I to wszystko mimo 

tego, że nasz świat bardzo się zmienia, wszyscy podlegamy wpływom maso-

wej, globalnej kultury, zmniejszając zapewne różnice kulturowe między nami. 

Wraz z Dušicą Dražić i Samem Hopkinsem współtworzysz grupę usually4. Na czym 
polega jej działalność?

W naszym kolektywie jest jeszcze Terasa Luzio. Ale mamy luźną strukturę. 

Czasem zmniejszamy skład, czasem powiększamy. To są moi przyjaciele ze 

wspomnianych czasów weimarskich. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, zespoli-

ła nas wspólna codzienność oraz podobna wrażliwość i język, jakiego używa-

liśmy w sztuce. Teraz niestety nasz kontakt i współpraca się rozluźniły. Każde 

z nas mieszka w innym kraju – Polsce, Serbii, Kenii, Portugalii, i nie jest ła-

two zachować nam ciągłość relacji. Jednak wciąż współpracujemy, co praw-

da rzadko, ale w miarę regularnie. Do tej pory realizowaliśmy projekty spię-

te wspólnym tematem, jednak każde z nas szykowało indywidualną pracę. Od 

pewnego czasu zaczynam się przymierzać do stworzenia jakiegoś pretekstu 

do kolejnej współpracy w Polsce, po projekcie Crossing, który zrealizowaliśmy 

we Wrocławiu w 2006 roku. 

Jakie tematy spinały wasze prace?
Crossing był dedykowany przestrzeni Wrocławia, akcentując przy tym tę chwi-

lowość obcowania z daną przestrzenią i zewnętrzność perspektywy, o któ-

rej mówiłam wcześniej. Poza mną, mieszkającą we Wrocławiu parę lat wcze-

śniej, dla całej reszty był to przecież crossing właśnie. W Belgradzie chcieliśmy 

skupić się pierwotnie na pojęciu „ruchu”, co doprowadziło nas do projektu na-

zwanego Semiotyka miasta, w Berlinie, w ramach Eintagsfliege (Jętka jednod-
niówka), podkreślaliśmy wspólną dla nas efemeryczność prac, w Nairobi spo-

iwem było zagadnienie pamięci i sposobów jej reprezentacji w sztuce. 

Karolina Freino: Bez tytułu, 2001, dzięki uprzejmości artystki
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W swojej twórczości korzystasz z różnorod-
nych mediów, od fotografii, przez wideo, na 
dźwiękowych instalacjach w postaci pozyty-
wek kończąc. Czym jest podyktowany wybór  
środka przekazu?
Fotografii i wideo używam głównie jako me-

dium do dokumentacji projektów, nie re-

alizacji prac samych w sobie. Dobór środka 

przekazu determinuje oczywiście treść. For-

ma jest jej podległa. Bardzo lubię zapusz-

czać się w dziedziny czy technologie nie bar-

dzo mi na początku znane, jak GPS (walking) 

czy pilotowanie zdalnie sterowanego mode-

lu statku kosmicznego (toruńskie pierniki). 

Mam też szczęście do naprawdę wspaniałych 

ludzi i fachowców, którzy mi w tych realiza-

cjach pomagają. 

Biorąc pod uwagę większość twoich realizacji, 
przestrzenią, po której najbardziej lubisz się 
poruszać i badać, jest miasto. Skąd ta fascyna-
cja tkanką miejską?
Bo miasto jest moim naturalnym już – mimo 

że kulturowym – środowiskiem życia. Uro-

dziłam się, dorastałam i wciąż mieszkam 

w mieście. W mieście potrafię znaleźć dro-

gę, a w lesie łatwo się zgubię. Nasza cywili-

zacja i kultura są obecnie cywilizacją i kultu-

rą miejską. To jest mój życiowy ekosystem. 

Być może psychoanalityk znalazłby też uza-

sadnienie w tym, że moja mama jest urbanistką. Wychowywałam się wśród – 

pamiętam, że fascynujących mnie wtedy – różnych makiet, przedstawiających 

miniaturowe dzielnice z miniaturowymi domkami. 

Praca Szanowni Goście, pokój w trakcie sprzątania porusza kontrowersyjną kwestię 
gentryfikacji. Jaki jest twój stosunek do tego zjawiska?  

Ambiwalentny. W Polsce, w medialnym obiegu, używany jest raczej termin 

rewitalizacja, który uwypukla pozytywne aspekty tego zjawiska. Mamy masę 

zdegradowanych terenów, nie tylko poprzemysłowych, w których odnowienie 

tkanki architektonicznej i przestrzeni publicznej jest niezbędne. I właśnie od-

nośnie fizycznej przestrzeni pojęcie rewitalizacji ma swoje uzasadnienie. Jed-

nak często zaniedbujemy społeczne aspekty tych procesów. Pojęcie gentry-

fikacji wskazuje już na możliwość ekonomicznej presji, żeby nie powiedzieć 

opresji, jaką pociągają one za sobą. Dlatego ważny jest sposób przeprowadza-

nia tych koniecznych przecież zmian. 

Zwiększanie ekonomicznej wartości jakiejś dzielnicy zawsze odbija się  na biedniej-
szej części mieszkańców, ingerując w ten sposób w charakterystyczną  do tej pory 
strukturę społeczną, która jest przecież  nieodłącznym elementem każdej części 
miasta. W procesach gentryfikacji znaczącą rolę odgrywają artyści i środowiska 
twórcze – to oni wprowadzając się do „biednej” dzielnicy, podnoszą jej atrakcyjność. 
Czy można twoim zdaniem uniknąć negatywnych skutków takich zmian? 

Nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że tutaj powin-

na ujawnić się rola władz miasta i samorządów jako struktur prowadzących 

świadomą, całościową politykę, regulującą procesy zachodzące w mieście. 

Czynniki ekonomiczne nie są jedynymi, które powinny być brane pod uwa-

gę przy podejmowaniu decyzji. Z mojego punktu widzenia, najkorzystniejsze 

dla miasta i jego mieszkańców jest zróżnicowanie zarówno funkcji, jak i struk-

tury społecznej dzielnic. Zapewne konieczne byłyby tu kompleksowe rozwią-

zania, począwszy od decyzji na poziomie planowania przestrzennego, przez 

rozwinięty system mieszkań komunalnych czy ulg czynszowych na prowadze-

nie działalności gospodarczej czy kulturalnej. Jeśli zaś chodzi o rolę artystów 

w tych procesach, to właśnie do niej bezpośrednio odniosłam się w projekcie 

Szanowni Goście, pokój w trakcie sprzątania. Praca powstała w Bat Yam w Izra-

elu, w ramach większego projektu Factory, który zorganizowany był w prze-

mysłowej dzielnicy, pełnej małych warsztatów. Miasto planowało tam licz-

ne  inwestycje i zmianę funkcji na biznesową. Dla mnie zaproszenie artystów 

w tym momencie „pomiędzy” wypełniało właśnie ten scenariusz, o którym 

mówiłaś. Dlatego postanowiłam zawiesić hotelowe zawieszki na wszystkich 

klamkach, jakie tam znalazłam, z nadrukowanym tytułowym napisem, odno-

sząc się, autoironicznie, do roli mojej i innych artystów.

KAROLINA FREINO 
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Intrygujące są dla niej materiały najbardziej banalne: 
linoleum, sztuczna okleina, panele podłogowe, wykładzina. 
Te, jak mówi o nich, półprodukty, prawie przedmioty, które 
dopiero we wnętrzu, między ścianami i meblami, nabierają 
konkretnej formy, pozwalają budować nowe formy i burzyć 
porządek, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Z Alicją 
Bielawską rozmawia Bogna Świątkowska

—171

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

P r ze k r o j e  wa rst w 
m a te r i a l n e j 
r ze cz y w i sto ś c i

Alicja Bielawska, Fold, 2009, dzięki uprzejmości artystki

C10
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Jak ci się czyta teksty o twoich pracach? Jak ty je opisujesz? Na przykład przez 
telefon?

Może moje prace narzucają swoje niedopowiedzenia na te teksty. I może te 

niedopowiedzenia wcale nie muszą być wyartykułowane. To trochę jak z wier-

szami, gdzie wiele znajduje się między słowami, między liniami.

Mówiąc o swoich pracach, posługuję się prostymi opisami, jak najprostszymi. 

Mówię o materiale, kształcie i wielkości. Unikam anegdot, historii. Nie opo-

wiadam historii i podobnie, myślę, moje prace nie opowiadają historii. Wolę, 

jeśli one wywołują historie, powodują jakieś poruszenie w pamięci widza, wy-

wołują skojarzenie, które wcale nie musi być konkretne, może być podskór-

nym wspomnieniem albo wrażeniem. Dlatego też moje prace wymagają, tak 

myślę, poświęcenia im trochę czasu na przyglądanie się, na obejście dooko-

ła, na zatrzymanie się. Podobnie myślę o codziennym przyglądaniu się temu, 

co jest wokoło nas, o docenieniu zwykłości, codzienności, która wcale nie jest 

taka zwykła, jeśli dobrze jej się przyjrzeć. Szczegóły są dla mnie istotne, po-

dobnie jak kształty, które powstają przypadkowo, jak ułożenie zasłony, fałda 

na dywanie, czy ślady, jak zarysowanie na podłodze. Zresztą właśnie w takich 

fałdach, zakamarkach, nawarstwieniach materialnej rzeczywistości ukrytych 

jest wiele różnych wspomnień, często nieuświadomionych.

Niektóre z detali, które mnie interesują, takie jak sposób posłania łóżka czy 

ułożenia przedmiotów, są śladami codziennych gestów. Na przykład warstwy 

tkaniny w jednej z moich prac, ułożone jedne na drugie, są dla mnie nawar-

stwionymi, skumulowanymi gestami zakrywania i odkrywania. Z kolei w in-

nej pracy powierzchnie oblepione modeliną są jak nawarstwione dotknięcia 

rąk. Niektóre prace są dla mnie zatrzymanymi w danym kształcie zapamię-

tanymi gestami czy pozycją lub ruchem ciała, jak na przykład bujanie się na 

drążku, trzymanie się poręczy, wspinanie się na palce, zgięcie się, żeby gdzieś 

zajrzeć.

Jakie materiały lubisz? Większość twoich prac wy-
konana jest z rzeczy nawet nieukrywających swojej 
„zwykłości”.
Intrygują mnie najbardziej banalne materiały, któ-

re są wręcz byle jakie, tanie, często używane jako na-

miastka innych materiałów, jak linoleum, sztuczna 

okleina, panele podłogowe, wykładzina. Takie, które 

nas najczęściej otaczają. Często są to właśnie półpro-

dukty, prawie przedmioty, które dopiero we wnętrzu, 

między ścianami, meblami mogą nabrać konkret-

nej formy. Nie mają one w sobie nic osobistego, wła-

ściwie żadnego charakteru, są same w sobie neutral-

ne. Ale dla mnie stwarzają możliwości do budowania 

form, które do pewnego stopnia są związane z naszą 

codziennością, a do pewnego stopnia są od niej ode-

rwane i burzą pewien porządek, do którego jesteśmy 

przyzwyczajeni. Porządek funkcjonalności i użytecz-

ności. Pozwalają też na prowokowanie skojarzeń. Te 

materiały składam w prace mające własną logikę, 

która bliższa jest logice wspomnień, gdzie miejsca 

i przedmioty bywają przekształcone pod wpływem 

doświadczeń i upływu czasu. Na tę banalność mate-

riału może zostać nałożona czyjaś osobista historia.

Często nadajesz swoim pracom tytuły fabularne, ale 
nie są to raczej proste fabuły. Podobnie w przypadku 
prac pokazywanych w białostockiej Galerii Arsenał na 
wystawie Przybrane kształty. Co oznacza ten tytuł?
Często przygotowuję serie nowych rzeźb, pracując 

nad konkretną wystawą. Prace powstają wtedy rów-

nolegle i decyduję się, żeby tytuł wystawy był jedno-

cześnie tytułem prac, z których każda dostaje jesz-

cze swój podtytuł, jak na przykład Obroty rzeczy 
(koce). Tak było w przypadku wystaw: – Mam poczu-
cie, że o czymś zapomniałam. – Myślę, że za dużo pa-
miętasz. w galerii Czarna w Warszawie, Obroty rze-
czy w Zamku Ujazdowskim, We Don’t Think Enough 

Alicja Bielawska, – Mam poczucie, że o czymś zapomniałam. – Myślę, że za dużo pamiętasz / – I feel I forgot 
something. – I think you remember too much. (Floor), 2010, 
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About Staircases w Nijmegen w Holandii czy 

właśnie wystawy Przybrane kształty. Prace 

na nich prezentowane układały się dla mnie 

w konstelacje niezależnych od siebie obiek-

tów, które stojąc obok siebie, wchodzą jed-

nak we wzajemne relacje. Budowanie takich 

relacji jest dla mnie bardzo interesujące, dla-

tego też każda wystawa jest okazją do zbu-

dowania i odkrywania związków, jakie mogą 

powstać między pracami.

Tytuły mają różne źródła. Niektóre są cyta-

tami z lektur. Obroty rzeczy to fragment wier-

sza Mirona Białoszewskiego, We Don’t Think 
Enough About Staircases to zdanie z książ-

ki Georges’a Pereca Spieces of Spaces, z kolei 

The Mountains – grow unnoticed to pierwsza 

linijka wiersza Emily Dickinson. Natomiast 

– Mam poczucie, że o czymś zapomniałam. 
– Myślę, że za dużo pamiętasz. jest cytatem 

z rozmowy z moją przyjaciółką. 

Zdarza się też, że poszczególne prace moją 

osobne tytuły, tak na przykład praca z ko-

cem opartym o ścianę ma tytuł Budzimy się 
rano, żeby zobaczyć wschód słońca, który kie-

dyś zapisałam, myśląc raczej o wierszu niż 

o rzeźbie. 

Także większość tytułów jest rzeczywiście 

fragmentami, niektóre z nich sugerują ja-

kieś zdarzenie, ale nie są to konkretne histo-

rie. Na moje prace też patrzę jak na fragmen-

ty wyjęte z rzeczywistości i poprzestawiane, 

fragmenty, wycinki, przekroje warstw mate-

rialnej codzienności.

Co do tytułu ostatniej wystawy w Galerii Ar-

senał w Białymstoku, to zapisałam go kiedyś, nie wiedząc jeszcze, że stanie się 

tytułem. Przygotowując wystawę do Arsenału, znalazłam go w notatkach. Po-

doba mi się słowo „przybrane”, które można czytać na kilka sposobów. Moje 

prace przybierają kształty, które w jakiś bliższy lub dalszy sposób są nam zna-

jome. „Przybierają”, nie są prawdziwe, udają. Biorę kształt czegoś innego 

i w jakiś sposób go przekształcam.

Czy swoje prace wykonujesz osobiście, czy też współpracujesz z kimś, kto je dla 
ciebie przygotowuje? Jakie znaczenie ma dla ciebie fizyczność tych obiektów?

W zależności od sytuacji i warunków, i oczywiście od konkretnej pracy, albo 

sama wykonuję potrzebne mi do pracy elementy, albo je zamawiam. Ostatnio 

coraz częściej korzystam z pomocy stolarzy, ślusarzy, krawca czy usług pral-

nio-farbiarni. Bardzo lubię korzystać z ich technicznej, praktycznej wiedzy 

i doświadczenia. Niektóre techniczne rozwiązania, które wpływają na osta-

teczny kształt pracy, wynikają z logiki materiału i technicznych możliwości 

czy też ograniczeń. Jest to dla mnie bardzo ważna część pracy nad rzeźbami. 

Podczas procesu przechodzenia od modelu czy rysunku do skończonej pra-

cy często zachodzą bardzo interesujące zmiany, które wpływają na ostatecz-

ny kształt rzeźby.

Fizyczność rzeźb, ich wielkość, użyty materiał są bardzo mocno działającymi 

aspektami, są silnym konkretem. Sposób umieszczenia pracy w przestrzeni 

jest też jej częścią, to, czy jest ona ustawiona w kącie, zawieszona wysoko, czy 

można ją obejść, zajrzeć pod nią. I kontakt widza z fizycznością pracy jest klu-

czowy dla odbioru pracy.

Czy skala albo perspektywa są istotne w twojej pracy? Dlaczego?
Między innymi dwa aspekty pracy nad rzeźbami są dla mnie fascynujące. Na 

pierwszym etapie pracy buduję modele, które są dla mnie punktem wyjścia 

i umożliwiają mi testowanie form i proporcji. Model jest dla mnie doskonałą 

miniaturą, w której właściwie wszystko jest możliwe, w skali modelu materiał 

nie stawia oporu, takiego jak w realizacji pracy konkretnej wielkości. W mode-

lu ciężar, właściwości materiału, grawitacja nie grają aż tak wielkiej roli. Poza 

tym model ma w sobie lekkość umowności, detal nie jest taki ważny, liczą się 

przede wszystkim relacje między formami. Oglądając modele, wyobrażamy je 

sobie zrealizowane w danej wielkości, ale każdy inaczej je sobie wyobraża, na 

co wpływa indywidualne odczucie skali. To mnie ciekawi, jak taki model jest 

realizowany w wyobraźni widza.

Kolejnym etapem jest realizowanie prac w konkretnej wielkości. Testuję wiel-

kość kształtów w danym materiale, czy to jest płyta meblowa, czy metalowe 

drążki. Punktem wyjścia jest przyjęcie umownej wielkości widza, co sprowa-

dza się do przyjęcia moich własnych wymiarów. Znaczenie ma, czy praca się-

ga mi do szyi, pasa czy kolana, czy jej długość mniej więcej równa się mojej 

wysokości. Moim punktem widzenia są wymiary mojego ciała. Często stosu-

ję też zasadę złotego podziału do rozwiązania proporcji poszczególnych czę-

ści w rzeźbach. A na koniec wszystko dzieje się pomiędzy rzeźbą a widzem, 

w konfrontacji między fizycznością widza a materialnością pracy.

Czy swoje prace określiłabyś jako statyczne, czy dynamiczne?
Myślę o moich rzeźbach jako o znajomych kształtach, które uległy pew-

nej poetyckiej transformacji. Wynikają dla mnie z obserwacji materialnej 

Alicja Bielawska, z cyklu Miejsca /Places, 2009, dzięki uprzejmości artystki

Za i n te r e s o wa n i e 

p r zest r ze n i ą  w y n i ka 

z  za u wa że n i a  m i e j s c 

n i e u ż y wa n yc h , 

n i e u ż y te cz n yc h 

f ra g m e n tów  w n ęt r z . 

Tyc h  m i e j s c, 

k tó r e  z n a j d u j ą  s i ę 

n a j czę ś c i e j  p o d  l u b 

p o m i ę d z y
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rzeczywistości, która nas otacza. To tak jak w wierszu Mirona Białoszewskie-

go Obroty rzeczy, gdzie zwykłe przedmioty mają potencjał przemieniania się. 

Moje prace mają dla mnie też taki potencjał zmieniania się. A przy ich oglą-

daniu samo obchodzenie pracy dookoła zmienia jej wygląd, w zależności od 

tego, z jakiej perspektywy się na nią patrzy.

W jednym z wywiadów powiedziałaś, że rysunki w twojej pracy są jak mapa. Czego 
jest to mapa, co przedstawia? 

Rysowanie jest dla mnie niezbędną częścią pracy. Z rysunków wyłaniają się 

pomysły na rzeźby, ale przede wszystkim rysowanie daje mi zupełną wolność 

w myśleniu, pozwala na oderwanie się od przyzwyczajeń związanych z pa-

trzeniem, oczekiwań, jakie nakładamy na to, co widzimy. Dlatego też moje ry-

sunki są na przekór proporcjom czy perspektywie. Przestrzenie i miejsca, któ-

re w nich tworzę, często się przenikają, nakładają, tworząc niemożliwe układy 

przestrzenne. Daje mi to dużo radości, jest to trochę jak tworzenie wizualnych 

łamigłówek, gdzie nie ma żadnych reguł.

Gdyby poproszono cię o zaprojektowanie przestrzeni w mieście, jaka byłaby twoja 
reakcja? Co byś zaproponowała?

Interesowałoby mnie wprowadzenie w przestrzeń miejską koloru, którego 

według mnie w niej brakuje. I zastanowienie się, w jaki sposób można by wy-

znaczyć, kształtować przestrzeń kolorem.

Przestrzeń miejska, która jest dla mnie od dłuższego czasu intrygująca, to plac 

zabaw. Jest to wyjątkowe miejsce, wyznaczone, ale pozostające otwarte. Dzia-

ła w nim zasada umowności, mamy ramy, takie jak konstrukcje do wspinania, 

kwadrat piaskownicy, drążki, które pozwalają na obudowanie ich fikcją zaba-

wy, zastosowanie do nich własnych reguł gry. Mówiąc o konstrukcjach na pla-

cach zabaw, myślę przede wszystkim o tych dawnych, mających proste formy 

konstrukcji wręcz szkieletowych.

Kiedy mieszkałam w Holandii, zaintrygowały mnie liczne place zabaw z pro-

stymi formami z drążków ze stali nierdzewnej. Wszystkie zaprojektował pod 

koniec lat 40. i w latach 50. architekt Aldo van Eyck. Zaprojektował ich kilka-

set. Powtarzają się w nich proste elementy, piaskownice są często na planie 

koła, konstrukcje z drążków tworzą wielokątne ażurowe bryły, łuki lub kopu-

ły do wspinania się lub formy przypominające poręcze ustawiane w różnych 

kombinacjach. Są to place zabaw sprowadzone do minimalizmu, żadnych 

zbędnych elementów. I to daje wielkie pole dla wyobraźni. Na przykład kon-

strukcja z drążków w formie kopuły ma niekończące się możliwości przeisto-

czenia się w grotę, górę, szałas, statek kosmiczny, wyspę.

Dużo czasu spędzasz za granicą, studiowałaś na słynnej Akademii Rietvelda. Czy 
Rietveld stał ci się bliski, jego postać ma dla ciebie znaczenie? Jakie?

Pamiętam, że moje pierwsze bezpośrednie spotkanie z twórczością Riet-

velda miało miejsce, zanim jeszcze zaczęłam studiować na Rietveld Acade-

mie. Zwiedziłam dom pani Schroder w Utrechcie zaprojektowany specjalnie 

dla niej i jej dzieci przez Rietvelda i zachowany w niezmienionym stanie do 

dziś. Uderzyła mnie wtedy skala pomieszczeń i mebli, zaprojektowanych dla 

właścicielki domu, były mniejsze niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 

To było dosyć niesamowite wrażenie, poprzez bycie w tym domu zaprojekto-

wanym specjalnie dla konkretnej osoby można było wręcz odczuć jej fizyczną 

obecność. Z kolei studiowanie na Rietveld Academie miało wiele różnych za-

let, jedną z nich było przebywanie w budynku, który zaprojektował Rietveld 

i obserwowanie, jak się sprawdza w codziennym użyciu.

Studiowałam na kierunku sztuki piękne, gdzie nie ma podziału na techniki: 

rzeźbę, malarstwo itd., co dawało studentom swobodę wyboru, nie narzucało 

z góry jakiejś specjalizacji. I metodą prób i błędów docierało się do tego środ-

ku wyrazu, techniki, która jest ci najbliższa. Do tego dochodziła bliskość in-

nych wydziałów, w tym samym budynku czy budynku obok. Miało się zna-

jomych na fotografii, grafice użytkowej, modzie czy projektowaniu tkanin. 

Umożliwiało to współpracę i wymianę między studentami. Taka bliskość in-

nych dyscyplin i otwartość innych wydziałów działała bardzo inspirująco i od-

świeżająco.

Wyobrażasz sobie, jakie funkcje mogłyby odgrywać twoje obiekty w codziennym 
użyciu? Czy mieszkasz z którymś z nich?

Czasem sobie wyobrażam, że jakaś praca znajduje się w czyimś mieszka-

niu i może ktoś stawia na niej szklankę lub kładzie książkę, lub wiesza ubra-

nie. W zależności od kształtu pracy. I te z założenia absurdalnie nieużytecz-

ne obiekty zostają zaadoptowane do danej potrzeby. Lubię o nich myśleć jako 

o potencjalnych przedmiotach, ale wolę zostawić je w sytuacji, gdzie jednak 

nie stają się użyteczne. A sama nie mogłabym z nimi mieszkać.

Alicja Bielawska, Obroty rzeczy / The Revolutions of Things (Yellow), 2010, dzięki uprzejmości artystki

ALICJA BIELAWSKA 

(1980) – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie 

Warszawskim i Gerrit Rietveld Academie w Amster-

damie. Uczestniczka European Exchange Academy 

w Beelitz (Niemcy). Stypendystka Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (2012). Pokazywała prace 

na wystawach indywidualnych i grupowych w Polsce, 

między innymi w CSW Zamek Ujazdowski w Warsza-

wie, BWA Zielona Góra, Galerii Arsenał w Białym-

stoku, Galerii Czarna w Warszawie oraz w Holandii 

i Niemczech. Tworzy rzeźby, instalacje, rysunki i pisze 

poezje. Mieszka i pracuje w Warszawie i Amsterdamie.

http://alicjabielawska.com
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PRAKTYKI TWÓRCZE

N i e  d ł u b a ć  p o  c i c h u

We dwóch postanowili założyć na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
samozwańczą pracownię, która ma 
zapewnić im dyplom końcowy. Pracownia 
Struktur Mentalnych to działanie 
totalne, w zamiarze angażujące szerokie 
pole odbiorców, szerokiego pola 
kultury w myślenie, nie tylko o sztuce, 
ale o sprawach pozornie zwykłych 
i przyziemnych. Z pomysłodawcami 
Pracowni Struktur Mentalnych, Łukaszem 
Izertem i Kubą Marią Mazurkiewiczem, 
rozmawia Alek Hudzik

Pracownia Struktur Mentalnych, fot. PSM

C11
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Zacznijmy od początku. Założyliście Pracownię Struktur Mentalnych. Wasze dzia-
łanie to zwrot ku myśli jako sile napędowej dla sztuk wizualnych. Ale czym jeszcze 
i czym więcej jest ten złożony projekt?

ŁI: Przede wszystkim jest to nasza praca dyplomowa. A jako praca dyplomowa 

ma swoje wymogi, dlatego tworzymy zeszyty, czyli pracę teoretyczną, i film 

jako pracę praktyczną. Dodatkowym rozszerzeniem projektu są spotkania.

KMM: To specyficzna sytuacja, bo na naszym wydziale nie było jeszcze przy-

padku, żeby dyplom tworzyły dwie osoby, z dwóch różnych pracowni. Stąd też 

niektórzy patrzą na nasze działanie dosyć podejrzliwie. Ale całe szczęście ze-

szły rok pracy przy studenckiej galerii Turbo pozwolił nam na zadomowienie 

się w tych strukturach, daliśmy o sobie znać, dzięki czemu teraz możemy so-

bie pozwolić na trochę więcej.

No tak, wiadomo, aktywny uczeń zawsze ma w klasie przywileje.
ŁI: Niby tak, ale to nie jest takie oczywiste. Dwóch ludzi – jeden dyplom, to jak 

to ocenić, profesorowie żartowali, czy mają nam dzielić ocenę na pół. Ale nam 

na tej wspólnej pracy bardzo zależało. Od podstaw chcemy pokazać, że moż-

na pracować wspólnie. Naszym zamiarem było pokazanie, że działanie arty-

styczne nie jest skazane na dłubanie po cichu we własnym pokoju, ale jest for-

mą wspólnej aktywności.

Zeszyty to bardzo interesująca kwestia, treść to jedno, ale mnie ciekawi ich forma, 
są fantastycznie wykonane.

KMM: Forma ma znaczenie drugorzędne. Chcemy, żeby nasze wydawnic-

twa były porządne, żeby chciało się po nie sięgnąć, ale ich wygląd jest jedynie 

narzędziem do przekazania treści. Po czasie zauważam, że pomysł na zeszy-

ty wyglądające jak ziny może wpisuje się w modę na self-publishing i powrót 

do projektowania jak z dwudziestolecia międzywojennego. Jednak stawiamy 

głównie na zawartość. Nawet wybory formalne są podporządkowane wybo-

rom mentalnym, na przykład teksty składamy Antykwą Półtawskiego, krojem 

zaprojektowanym specjalnie dla języka polskiego. To zwrócenie uwagi na na-

sze „tu”. Polskę, jako miejsce, z którego się wywodzimy i w którym żyjemy.

ŁI: Te zeszyty były drukowane na Akademii dzięki Uczelnianemu Centrum 

Przedsiębiorczości. Papier wykorzystany na okładki udostępnia nam zaprzy-

jaźniona introligatornia Strusińskich. Wiek papieru kilkakrotnie przebija 

nasz, cieszy nas to, bo jest bliski oryginałom wzorców, z których teraz czerpie-

my. Michasia, moja dziewczyna zszywa zeszyty na maszynie. Zeszyt ma mieć 

zachęcającą formę. Chodzi też o to, że prowadząc blogi, doszliśmy do wnio-

sku, że nie wszyscy ludzie czytają teksty w internecie, a druk poszerzy gru-

pę odbiorców. Sprzedajemy zeszyty za symboliczną kwotę pięciu złotych, nie 

z myślą o zysku. Po prostu, jak coś jest za darmo, to ludzie zupełnie tracą do 

tego szacunek. Zapłacenie choćby symbolicznej kwoty zmusza ich do świado-

mej decyzji. W innym wypadku gazetę spotyka zazwyczaj smutny los. Widzia-

łem nawet ostatnio taką pracę, w której właśnie „Notes.na.6.tygodni” był wy-

drążony w środku i pełnił funkcję ramki. (To akurat chyba fajnie, że „Nn6t” 

ma drugie życie. Poza tym „Nn6t” jest potlaczem – ekonomia daru jest dla nas 

ważniejsza niż ekonomia rynkowa – przypis od redakcji).

Mamy formę, a treść? Każdy z powstałych dotąd czterech numerów mówi o czymś 
innym.

ŁI: Numer trzeci dotyczył samej Pracowni. Opublikowaliśmy w nim sylabus, 

opracowaliśmy mapę akademii i plan naszych zainteresowań jako Pracowni. 

Pierwszy numer zaś było o kostce Bauma.

KMM: Kostka była tylko punktem wyjścia. Na akademii położono ten rodzaj 

bruku. Z tego powodu podjęliśmy właśnie dyskusję, czy jest to symbol złego 

Fo r m a  m a  z n a cze n i e 

d r u g o r zę d n e. 

C h ce m y,  że b y  n a s ze 

w y d a w n i ct wa  b y ł y 

p o r zą d n e,  że b y 

c h c i a ł o  s i ę  p o  n i e 

s i ę g n ą ć,  a l e  i c h 

w y g l ą d  j e st  j e d y n i e 

n a r zę d z i e m  d o 

p r ze ka za n i a  t r e ś c i

gustu, czy może znak sytuacji, w jakiej znaj-

duje się nasza kultura wizualna? Akademia 

zajmuje się sztuką, tak jak inne instytucje 

sztuki. Zgadzając się na ten cokolwiek podły 

materiał, wykonuje pewien gest, który posta-

nowiliśmy zinterpretować w kontekście sztu-

ki współczesnej. Tak jak pracę w galerii. Za-

stanawialiśmy się, co może znaczyć kostka 

Bauma na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięk-

nych.

ŁI: Kostka jest jakimś wstydliwym tematem, 

o którym nie chcemy mówić, bo nie mówi-

my o tym prywatnym kiczu, jakim jest Bau-

ma czy np. meblościanki znajdujące się w po-

łowie domów.

Drugi numer nosi tytuł Turbo. Chodzi o prowa-
dzoną przez was galerię na terenie ASP?
KMM: Było to podsumowanie naszego dzia-

łania w ramach studenckiej Galerii Turbo. 

Wszystko, co tam robiliśmy, zostało tu odno-

towane. Dużo z tego, co robimy jako Pracow-

nia Struktur Mentalnych, jest poszerzaniem 

działań, rozmów, akcji, w których braliśmy 

udział jako współorganizatorzy Galerii Turbo.

A w planach są kolejne zeszyty?
KMM: Chcemy zrobić jeszcze cztery zeszyty. Kolejne tematy to „modność”, 

„fajność” wobec wstydu. Wkurzenie, od osobistego po społeczne. Dalej bę-

dzie o sprawach duchowości. Różne do niej podejście, ja np. chciałbym mówić 

o katolicyzmie. Ostatni zeszyt, jeśli uda nam się go jeszcze zrealizować, bę-

dzie dotyczył sztuki i mediów.

Przy zeszytach współpracowaliście z osobami, które współtworzyły Galerię Turbo, 
np. z Michałem Chojeckim, ale zaprosiliście też osoby spoza tego kręgu. Aktywizu-
jecie nie tylko akademickie środowisko, nie tylko młodszych, ale i starszych, taka 
hierarchiczna linia wpływów się tu kształtuje?

ŁI: Tak, ale to nie działa w relacji góra dół, ale na boki. Nie chcemy tego pozy-

cjonować od bycia nikim do bycia gwiazdą, chodzi nam o bardziej uniwersal-

ny przekaz, trafiający do szerokiego, również pozaartystycznego grona od-

biorców. Te wnioski o kulturze, rozmowie pojawiają się w różnych gronach 

równolegle. Ostatnia prezentacja filmu Tymka Borowskiego i Pawła Sysiaka, 

o tym, jak działa sztuka, to też podjęcie refleksji na temat myśli w sztuce. Ta 

myśl o „myśli” krąży w środowisku artystycznym.

Opowiedzcie o dyskusjach, czy łatwo jest zaangażować ludzi do rozmowy?
ŁI: To nie są wielkie tłumy, kilka, kilkanaście osób, głównie studenci. Jednak 

przychodzą tam ludzie chętni i otwarci na dyskusję. Wtedy to działanie rze-

czywiście przybiera charakter pracowni, w której dyskutujemy. Choć ludzie 

mogą oczywiście jedynie napisać tekst do zeszytu czy stworzyć inne realiza-

cje dla Pracowni. Spotkania odbywają się w specjalnych miejscach. O kostce 

Bauma dyskutowaliśmy w Galerii Turbo, o Sylabusie – w bibliotece Akademii, 
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o czasie wolnym – w klubie Osir. Dlatego w Osirze, bo refleksja dotyczyła róż-

nego rodzaju spędzania wolnego czasu – od zwyczajnego siedzenia w toalecie 

po jazdę na rowerze. A w Osirze, jak wiadomo, jest kibel i są rowery.
KMM: Drugie spotkanie (o Galerii Turbo) też ma swoją historię. Złaziliśmy 

całą Akademię, od drzwi do drzwi na każdym wydziale zbieraliśmy ludzi, by 

opowiadać im o zeszłorocznych działaniach w Turbo. Trudno to szło, bo stu-

denci są niezbyt chętni do zaangażowania się w otaczające ich życie. Raczej 

uczą się pilnie na Akademii, żeby za chwilę wyskoczyć stamtąd wyłącznie 

z zestawem manualnych umiejętności.

Trochę to smutne, wydawałoby się, że to już dawno za nami, że pokonaliśmy granice 
formy.

KMM: Wydaje mi się, że nie tylko na Akademii brak jest szerszej refleksji dotyczą-

cej rzeczywistości, a nie wyłącznie sztuki. Poza Akademią może jest tej dyskusji 

trochę więcej, ale szybko się konwencjonalizuje i wpada w koleiny schematów.

A czym będzie film? Przecież ciężko stworzyć fabułę spójną dla tych jednak odle-
głych tematów poruszanych w zeszytach.

ŁI: Będzie to raczej kolaż animacji i wideo, trwający w granicach dziesięciu 

minut. Nie będzie to ciągły film, akcja zamyka się w problemach, które na-

stępują po sobie, co zbuduje jakiś rodzaj fabuły drogi. Dużo z tego, co zosta-

nie zaprezentowane w filmie, zaczerpnięte będzie z sylabusa naszej Pracowni. 

Znów pojawi się tu problem zadawania sobie pytań, praca w grupie. Duże zna-

czenie ma wybranie do przekazania tych refleksji adekwatnych środków for-

malnych.

A na jakim etapie robienia filmu jesteście? Nie robicie go paralelnie do zeszytów?
KMM: Taki był plan, ale to nie miało sensu. Film jest skondensowaną wersją 

tego, co robiliśmy przez cały rok. To jest kolejna rola pracowni, udostępnianie 

refleksji na kilku polach. Film, po zeszytach, internecie, dyskusjach, jest kolej-

nym kanałem dystrybucji.

Pracownia jest sprzeciwem wobec akademii, wobec zastanej rzeczywistości?
KMM: Sama nazwa wzięła się od jednej z pracowni, przez którą każdy z nas 

musi przejść na pierwszym roku: Pracowni Struktur Wizualnych. Tam opraco-

wuje się formę w postaci zagadnień dotyczących przestrzeni, kompozycji itp. 

Nie buntujemy się wobec Akademii, raczej chcielibyśmy zwrócić uwagę na 

potrzebę świeżego zastanawiania się nad sytuacją „tu” i „teraz”, zarówno na 

Akademii, jak i potem w życiu.

ŁI: Chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której forma jest narzę-

dziem wypowiadania treści. Praca jest skutkiem przemyślenia, dłuższej re-

fleksji, która jest np. podjęta podczas dyskusji, które organizujemy.

To nie jest powrót do konceptualizmu?
KMM: Nie, bo nie chcemy teoretyzować, tak jak dziś się to rozumie. Zanurzać 

się w naukę. Chodzi o nasze własne przemyślenia. Nie ma wybujałych tema-

tów, a raczej problemy, które są nam bliskie. To jest proces, który wychodzi od 

własnych refleksji – te też trzeba na początku wypracować, następnie przega-

dać je, przełożyć na grono znajomych, a następnie wypuścić komunikat. Ta 

ostatnia faza to jakby odpowiedź na podjętą refleksję.

ŁI: Dla nas właśnie rozmowa jest wielkim doświadczeniem, ostatnio dyskuto-

waliśmy o czasie wolnym i ta dyskusja nas bardzo zaskoczyła, zaktywizowa-

liśmy grupę ludzi do zastanawiania się nad czymś, co z pozoru nie jest objęte 

refleksją, a jednak wytworzyła się bardzo ciekawa energia, która pozwoliła po-

nadto na pewnego rodzaju integrację grona rozmówców.

KMM: To wypłynęło już wcześniej, jedną z naszych akcji w ramach Galerii 

Turbo była lista pytań do profesorów. Pytania w niej były banalne, może na-

wet tendencyjne. Jednak nikt ich nie chciał wcześniej otwarcie zadać. Wszyscy 

o tym mówili jedynie w kuluarach. Gdy je zadaliśmy, nagle wiele osób się obu-

rzyło. To pokazuje, że wciąż boimy się otwarcie rozmawiać. Spotkaliśmy się 

z zarzutami, że lansujemy się na antyakademickiej postawie, a tak naprawdę 

chodziło o czysto pozytywistyczną pracę. Zależy nam na naszej alma mater, 

chcielibyśmy, żeby poziom nauczania na niej wzrastał.

No tak, a Pracownia Struktur Mentalnych to kontynuacja tego procesu wzrostu 
jakości na ASP?

KMM: Nie chodzi tylko o Akademię. Jesteśmy tu już tylko jedną nogą. Dyplom 

i koniec. Chodzi o szerszą rzeczywistość, i też nie tylko artystyczną. Akade-

mia jest poligonem doświadczalnym, wstępem, który chcielibyśmy dalej kon-

tynuować.

Czyli tak jak z Galerią Turbo: rozruszacie projekt tutaj, a potem oddacie go w ręce 
młodszych? Czy może wraz z wami wejdzie ona do ram akademickiego nauczania?

KMM: Gdyby ktoś z młodszych studentów chciał się tym zająć, byłoby super. 

My tym w ramach Akademii nie będziemy się dalej zajmować. Może to bę-

dzie jakiś impuls w stronę wykładowców, że przydałoby się taką pracownię 

stworzyć, działać w podobny sposób. Poza tym, przez to, że bronimy dyplom 

Pracownią, samozwańczo przyznajemy sobie tytuł dyplomantów Pracowni 

Struktur Mentalnych. To wprowadza zabawne zamieszanie. 

Bo na ASP wciąż brak dyskusji, gdybania, idei Bauhausu.
ŁI: Na ASP jest blisko 200 pracowni, każda z nich to pracownia przede wszyst-

kim techniczna, warsztatowa, nie mamy żadnej placówki o podstawie głównie 

teoretycznej. My kończymy akademię, robimy film, który de facto jest naszym 

dyplomem, zeszyty to praca, która będzie oceniana pod względem „treści”, 

i tyle, na tym moglibyśmy poprzestać. Natomiast dla nas ważny jest jeszcze 

poziom realnego oddziaływania naszej pracy. Chcemy wynieść coś z akade-

mii, z dyplomu, jednocześnie wkładając dużo w ASP naszym działaniem.

KUBA MARIA MAZURKIEWICZ 

ur. 1988, wychowany w Dąbrowicach na Mazowszu. 

Dyplomant na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. 

Współzałożyciel portalu gablotakrytyki.pl i autor 

znajdującego się tam bloga. W roku akademickim 

2010/11 współzałożyciel i prezes galerii studenckiej 

Turbo. Autor filmów i rysunków.

ŁUKASZ IZERT 

ur 1984, w Warszawie. Student V, dyplomowego roku 

na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Realizuje filmy, 

instalacje i akcje w przestrzeni publicznej. Współzało-

życiel mobilnej Galerii Jednego Widza. Działacz Galerii 

Turbo i redaktor działu wideo portalu gablotakrytyki.

pl. Związany z warszawskim środowiskiem rzemiosła 

artystycznego. Introligator.
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Stadion X. Miejsce, którego nie było 
red. Joanna Warsza

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
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