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RUCHY MIEJSKIE

ŻYCZLIWIE NIE PRZESZKADZAĆ
Marcowy konfl ikt wokół warszawskiego skłotu Elba 
wyprowadził na ulice Warszawy manifestację liczącą 
setki osób, spowodował pierwsze w historii stolicy 
spotkanie przy stole negocjacyjnym urzędników 
ze środowiskami alternatywnymi i pojawienie się 
w mediach argumentów za odrzuceniem przymusu 
konsumpcyjnego modelu życia. Prawo do miasta 
może być interpretowane na różne sposoby, a prakty-
ka jest bardziej skomplikowana niż teoretyzowanie. 
Autonomiczne strefy alternatywnej ekonomii życia 
są rzeczywistością dużych miast. Jak powinno się je 
wspierać? Poprosiliśmy o wypowiedzi osoby związa-
ne z badaniem i tworzeniem ruchów miejskich
82

ZMIANA

PRZYSZŁOŚĆ TEGO, CO WSPÓLNE
Neil Cummings, brytyjski artysta i teoretyk sztuki, 
w związku z 50. rocznicą działalności bristolskiej 
galerii Arnolfi ni, zaproszony został do stworzenia 
wystawy i publikacji upamiętniającej to wydarzenie. 
Cummings nie tylko podsumował, ale spróbował 
przewidzieć, co stanie się podczas kolejnych 50 lat 
istnienia galerii oraz… świata. Fragmenty, które pre-
zentujemy, dotyczą możliwych scenariuszy rozwoju 
sztuki i tego, co wspólne
88

OBSERWACJE I PRAKTYKI

POROZUMIENIE W RUCHU
O mieście jako ogromnej rzeźbie, którą kreuje sposób 
poruszania się jego mieszkańców, o pracy fantazji 
jako o zdolności do przerysowywania rzeczywistości, 
o centrum, które okazuje się nie być centrum, i o ciele, 
które nie jest ciałem, a także o naszych kłopotach 
z kręgosłupem z Simone Reuss rozmawia Magda 
Roszkowska
100

NERWICE MIEJSKIE

BEZPLANOWE ZAGOSPODAROWANIE MIEJSKIEJ 
PRZESTRZENI SYMBOLICZNEJ
W tej chwili obok diagnozy sytuacji istotne jest pro-
ponowanie innych sposobów patrzenia na Warszawę. 
Każda rekonfi guracja, każda dywersyfi kacja perspek-
tywy jest na wagę złota. Warszawa jest „miejscem 
po miejscu” i tak pozostanie, ale może nie musi to 
koniecznie wyglądać jak w tej chwili, gdy już nie ma 
trawnika, a niedługo nie będzie krawężnika, który nie 
nosiłby imienia bohaterskiego dowódcy czy oddziału 
AK. Z Elżbietą Janicką, autorką książki Festung 
Warschau, rozmawia Arek Gruszczyński
116

POSTAWY TWÓRCZE

POTENCJAŁY MIKROMUZEÓW
O poetyckich przestrzeniach znajdujących się pomię-
dzy historyczną narracją a materią i nieustannym 
poszukiwaniu współczesnego znaczenia rzeźby 
z kolektywem Lewis&Taggart, artystami wykorzystu-
jącymi w pracy przedmioty znalezione w konkretnej 
przestrzeni, rezydentami Laboratorium AIR Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, rozmawia 
Paulina Jeziorek
128

WYDARZENIA

DŹWIĘK, ARCHITEKTURA I WSPÓLNOTA
Roboczy tytuł naszego projektu Każdy ma prawo 
do dźwięku to trawestacja formuły, zgodnie z którą 
każdy ma prawo do ciszy. Chcieliśmy to odwrócić 
i zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy się znaleźli 
w wielkiej, architektoniczno-dźwiękowej przestrzeni 
wspólnej – z artystką Katarzyną Krakowiak 
i kuratorem muzycznym Michałem Liberą, których 
propozycja zwyciężyła w konkursie na prezenta-
cję w Pawilonie Polskim podczas tegorocznego 
Biennale Architektury w Wenecji, rozmawia Bogna 
Świątkowska
136

PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU

MUZYKA ZNALEZIONA W MIEŚCIE
Niezbyt często zastanawiamy się, jak moglibyśmy 
używać uszu, chociaż myślimy, co zrobić rękami – 
z Nickiem Yulmanem, artystą i muzykiem, którego 
wydany właśnie album Warsaw Machines & Songs 
powstał przy użyciu instrumentów znalezionych 
w Warszawie, rozmawia Anna Ptak
144

POSTAWY TWÓRCZE

KRYTYKA JAKO MURARSKIE BUŁKI
Myślę o swoich pracach jak o uważnie konstruowa-
nych narzędziach psychologicznych, które nie mają 
zdefi niowanego przeznaczenia, i jestem ciekaw, jak te 
narzędzia mogą zostać użyte przez widza – o istotnej 
roli krytyki z artystą Mateuszem Sadowskim rozma-
wia Alek Hudzik
152

PRAKTYKI DZIAŁANIA

WIDZĘ INNE PERSPEKTYWY
Działając lokalnie, można w rok: stworzyć galerię pre-
zentującą sztukę najnowszą, czytelnię, miejsce spot-
kań, długofalowy projekt miejsko-parkowy, program 
rezydencyjny dla artystów, a do tego zainteresować 
kulturą radnych i urzędników. Jak to się robi? Z Martą 
Genderą, prezeską zielonogórskiej Fundacji Salony, 
rozmawia Romuald Demidenko
160

PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

ROZWIJANIE ŻYJĄCYCH SYSTEMÓW
O sztuce interaktywnej i jej użytkownikach potę-
gujących złożoność generowanych komputerowo 
instalacji, roli artysty-naukowca i nowych formach in-
terakcji i komunikacji między człowiekiem a maszyną 
z duetem Christa Sommerer i Laurent Mignonneau, 
przed otwarciem ich wystawy w maju w CSW Łaźnia 
w Gdańsku, rozmawia Kamila Wielebska
166
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ul. Mokotowska 65/7
00-533 Warszawa
t: +48 22 625 51 24, +48 22 827 64 62,
m: +48 516 802 843
e: bec@funbec.eu
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Neil Cummings, Romuald Demidenko, 
Arek Gruszczyński, Alek Hudzik, 
Paulina Jeziorek, Anna Ptak, 
Magda Roszkowska, Kamila Wielebska, 
Bogna Świątkowska (Radaktor)

Orientuj się: Informacje i ilustracje pochodzą 
z materiałów prasowych promujących 
wydarzenia kulturalne; drukujemy je 
dziękiuprzejmości artystów, kuratorów, galerii, 
instytucji oraz organizacji [kulturalnych].

PROJEKT

Laszuk, Hegman

KOREKTA

Hegman

JAK OTRZYMAĆ NOTES

Zasil Bęca (ING BŚ 02 1050 1038 1000 0023 3025 
8183 z dopiskiem „Na rozwój FNKBZ”) darowizną 
minimum 12 PLN, prześlij nam o tym wiadomość 
na adres nn6t@funbec.eu, podaj adres, pod 
jaki mamy wysłać wybrany przez ciebie numer 
nn6t, a my wyślemy ci go pocztą priorytetową 
natychmiast. Większe wpłaty przyjmiemy 
entuzjastycznie!
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1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20, 24_26, 27, 28, 29, 37, 41, 44, 45, 
48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 został przez was 
wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy!

Notes do pobrania również na 
www.issu.com/beczmiana
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P.W. Stabil, ul. Nabielaka 16, 30-410 Kraków,
tel. +12 410 28 20
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Drążek (Ostre Koło), Arek Gruszczyński, 
Magda Kobus, Magda Roszkowska, 
Ewa Paradowska, Ula Gawlik (Bęc Sklep 
Wielobranżowy), Paulina Witek, 
Paulina Jeziorek, Szymon Żydek, 
Ewa Dyszlewicz.
Departament Publikacji: 
Ela Petruk, Paulina Sieniuć

RADA FNKBZ
Maksymilian Cegielski, Kuba Bałdyga, 
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WSPARCIE 
DLA SOKOŁOWSKA
W nocy 18 marca 2012 roku zawalił się fragment ściany bocznej odbudowywanego 
Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku, w którym ma powstać Międzynarodowe 
Laboratorium Kultury wraz z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
Z powodu wypadku Fundacja In Situ musiała zmienić harmonogram prac i obecnie 
stoi przed zadaniem wykonania nowych projektów oraz koniecznością
pozyskania dodatkowych środków na odbudowę zniszczonego fragmentu 
budynku.

Fundacja zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku 
dla Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ (KRS 0000225393). 

Zebrane środki pomogą w realizacji celu Fundacji, którym jest odbudowa 
i częściowa rekonstrukcja obiektu przy zachowaniu jego substancji historycznej 
wraz z otoczeniem i w końcowej fazie przystosowanie obiektu do nowej funkcji — 
Międzynarodowego Laboratorium Kultury.

www.sokolowsko.org fundacja@insitu.pl kontakt:Zuzanna Fogtt 502 081 491

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
In Situ Modern Art Foundation
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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

O G Ł O S Z E N I E



Przedstawiamy specjalne wydanie „Krytyki Politycznej” przygotowane przez 

zespół kuratorski 7. Berlin Biennale. Ten numer jest relacją z procesu docierania do 

realnego działania w kulturze, do pragmatyzmu sztuki. Interesowało nas działanie 

artystów i kuratorów, powodujące widzialne efekty. Interesowały nas odpowiedzi, 

a nie stawianie pytań. Interesowały nas sytuacje, w których jesteśmy gotowi 

proponować rozwiązania i odpowiedzialnie je wdrażać. Nie interesował nas ani 

artystyczny immunitet, ani dystans do społeczeństwa. Uważamy, że polityka jest 

jedną z najbardziej złożonych i najtrudniejszych ludzkich aktywności. Szukaliśmy 

ludzi – artystów, działaczy, polityków – którzy za pomocą sztuki uprawiają 

substancjalną politykę. 

P i s m o  K R Y T Y K A  P O L I T Y C Z N A  d o  n a b y c i a  w  c e n i e 

p r o m o c y j n e j  w  C e n t r u m  K u l t u r y  N o w y  W s p a n i a ł y 

Ś w i a t ,  w  Ś w i e t l i c a c h  K P  w  T r ó j m i e ś c i e  i  w  Ł o d z i 

o r a z  k s i ę g a r n i  i n t e r n e t o w e j  K P . 

  w w w . k r y t y k a p o l i t y c z n a . p l
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patronat medialny

organizatorzy

Galeria Salon Akademii

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pałac Czapskich – Raczyńskich

Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od ul. Traugutta)

wystawa czynna od 14 do 30 kwietnia 2012 (pn – pt 12 – 18, sob 11 – 16)

Teresa
KRUSZEWSKA
architekt  wnętrz

twórczość

6—5

0 R I E N T U J  S I Ę
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WYŁĄCZONE
27.03–21.04
Warszawa, Galeria Leto, ul. Mińska 25
www.leto.pl

W realizacji To jest większe ode mnie 
Konrad Smoleński używa emitera często-
tliwości, programu służącego do badania 
akustycznych właściwości pomieszczeń, 
i zamyka dźwięk wewnątrz rzeźby/obiek-
tu. Z kolei w instalacji The End Of Radio 
(inspirowanej tekstem piosenki zespołu 
Shellac o tym samym tytule) odwraca kieru-
nek przebiegu sygnału dźwiękowego. Obie 
prace pokazywane na wystawie Wyłączone 
dotyczą uwalniania energii, sytuacji, w któ-
rych wraz z emisją sygnału kończy się nad 
nim kontrola.
– Założenia techniczne realizacji zgrabnie 
przekładają się na treści. Włączone, uwolnio-
ne, raz wprawione w ruch drgania powietrza, 
wypchnięte papierowym głośnikiem, odbijają 
się od ścian w sposób trudny do zdefi niowa-
nia. Mogą wywołać lawinę lub biec w prze-
strzeni kosmicznej jak audycje radiowe 
sprzed dziesięcioleci. W najnowszych dzie-
łach znajdujemy wątki już obecne w twórczo-
ści Smoleńskiego. Artysta ponownie zestawia 
widza z siłami potężniejszymi od jednostki 
— tłumaczą kuratorzy z Galerii Leto.
Konrad Smoleński (1977) — w swojej twór-
czości najczęściej posługuje się wideo, in-
stalacją i performance. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego sztukę cha-
rakteryzuje mocne uderzenie, osiągane czę-
sto za pomocą eksperymentów audiowizual-
nych. Członek grupy artystycznej Penerstwo 
oraz kilku zespołów muzycznych, animator 
sceny PINKPUNK. Twórczość Smoleńskiego 
opiera się na doświadczeniu medium, eksplo-
racji jego możliwości oraz wpływu na odbiór.

0–2

W PODRÓŻY
do 25.04
Warszawa, Lotnisko im. Fryderyka Chopina
www.zacheta.art.pl

Wystawa W podróży to druga przygotowana 
przez Zachętę w ramach projektu Galeria 
sztuki na Lotnisku Chopina ekspozycja, 
prezentująca prace współczesnych artystów 
pochodzące z aktualnej kolekcji.
Daleka, zaplanowana lub nagła podróż wią-
że się z dreszczem emocji, ale i ze świado-
mością nieuchronnej zmiany, na co zwraca 
uwagę praca Andrzeja Dłużniewskiego. Do 
tego wątku nawiązuje też refl eksyjne pyta-
nie: Dokąd idziesz?, które stawia litografi a 
Romana Banaszewskiego.

0—1

Konrad Smoleński: The End Of Radio, instalacja
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Podróży towarzyszy często uczucie nostal-
gii. Wywołuje ją sam motyw drogi pojawia-
jący się w obrazach Tomasza Tatarczyka 
i Jarosława Modzelewskiego, a także w cyklu 
fotografi i Bogny Burskiej.
W ramach wystawy podjęty zostanie także 
bardzo aktualny temat emigracji zarobko-
wej. Film Wojciecha Doroszuka to okazja do 
doświadczenia ciężkiej pracy oraz uczucia 
niepewności towarzyszącego podróżowaniu 
w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.
Dla wideo Agnieszki Polskiej najprostszym 
skojarzeniem jest wakacyjna podróż, jednak 
ten idylliczny obraz trawi niepokój. Motyw 
podróży rozumianej jako droga wewnętrzna 
— poznawanie stanów świadomości oraz 
odczuć ciała — pojawia się w pracy Łódź 
i skafander Pawła Althamera.

0–3

ZACZEKAJ
do 15.04
Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

– Hasłem „Zaczekaj!” chcemy na moment 
zatrzymać uwagę widzów, wskazać na 
szczególne wartości i niepowtarzalny, indy-
widualny charakter kolekcji Zderzaka, który 
wyróżnia ją spośród innych kolekcji sztuki 
współczesnej w kraju — tłumaczą właścicie-
le galerii.
Wystawa Zaczekaj! Nowe nabytki do kolekcji 
Zderzaka jest pokazem wybranych prac Jur-
rego Zielińskiego, Moniki Chlebek, Dawida 
Czycza, Erwiny Ziomkowskiej i Łukasza Sto-
kłosy pozyskanych od jesieni 2010. Kolekcja 
Galerii powstaje od 1986 roku, kiedy Marta 
Tarabuła zakupiła z wystawy w Zderzaku 
pierwszy obraz — Nie mówię nie widzę nie 
słyszę Włodzimierza Pawlaka, malarza Grup-
py, przedstawiciela Nowej Ekspresji lat 80. 
Obecnie kolekcja liczy ponad trzysta dzieł. 

Najstarsze z nich — 
gwasze „nowego barba-
rzyńcy” Andrzeja Wrób-
lewskiego — pochodzą 
z 1948 roku, z I Wystawy 
Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie. Najnow-
szym nabytkiem jest 
seria portretów gwiazd 
fi lmowych młodego ma-
larza Łukasza Stokłosy, 
przedstawiciela poetyki 
noir, pochodząca z roku 
2011.
Do kręgu nowych 
surrealistów zaliczają 
się młodzi krakowscy 
artyści, Monika Chlebek 
i Dawid Czycz, od kilku 

lat współpracujący z galerią, oraz mieszka-
jąca dziś w Poznaniu Erwina Ziomkowska. 
Spośród ich dzieł zwracają uwagę Raj utra-
cony Czycza (wariacja na temat grzechu 
pierworodnego) oraz obraz Rzepy Chlebek, 
przedstawiający rękawiczkę o szczególnych 
właściwościach. Neon Erwiny Zaczekaj! stał 
się tytułem i hasłem wystawy.

0–4

WŁOSY
do 14.04
Warszawa, Galeria 81º, 
ul. Kłopotowskiego 38 lok. 5
www.81stopni.pl

Magdalena Franczak w projekcie Hairy Can-
dies sięga do archetypów zakorzenionych 
w ludzkich umysłach, tworzonych na bazie 
zasłyszanych historii, baśni czy mitów. 
Artystka nawiązuje do tej sfery wyobrażeń, 
która wymyka się jednoznacznym ocenom, 
kusi i zniewala, a jednocześnie odpycha 
i powoduje niepokój. W jej realizacjach 
cielesność reprezentowana jest przez swoje 
odpryski i pozostałości — włosy, które nie są 
już częścią ciała, tworzą intrygujące obiekty 
drażniące wyobraźnię. Bliska i znajoma 
materia zostaje wykorzystywana przez Fran-
czak w zaskakującym kontekście. Kolejne 
odsłony projektu Hairy Candies to instalacje 
site specifi c, odwołujące się do niepowta-
rzalności miejsca, w którym są prezentowa-
ne. W ten sposób projekt ulega kolejnym 
przekształceniom.
Magdalena Maria Franczak — malarka 
z wykształcenia, w działaniach — artystka 
interdyscyplinarna, posługująca się różnymi 
mediami w zależności od potrzeby realizowa-
nego projektu (malarstwo, rysunek, fotogra-
fi a, performance).

0—2

Tomasz Tatarczyk: Krok po kroku, 1998, olej, płótno, 
kolekcja Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

0—3

Erwina Ziomkowska: Zaczekaj, neon

0—4

Magdalena Franczak: Kurz, z cyklu Hairy Candies
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GRANICE ROZPOZNAWALNOŚCI
do 14.04
Legnica, Galeria Ring, pl. Katedralny 1/1
www.galeria.legnica.pl

Pokazywany na wystawie cykl Agaty Boga-
ckiej Obrazy to wynikające z konkretnych 
form abstrakcyjne kompozycje, pozostające 
na pograniczu rozpoznawalności. Artystka 
celowo stosuje przeciwstawne struktury ma-
larskie od precyzyjnie wyrysowanych płasz-
czyzn, poprzez elementy rozlewanej farby, aż 
po fakturę. Podobnie w fotogramach z cyklu 
Krajobraz mamy do czynienia z przeciwstaw-
nymi perspektywami: pejzaże przypominają-
ce odległe panoramy górskie w rzeczywistości 
wynikają z bliskości dwóch twarzy lub rąk.
Drugim pokazem prezentowanym równolegle 
do wystawy Bogackiej jest Akt męski Kamili 
Matwiejszyn. Tworzy go 12 prac pochodzą-
cych z dwóch cykli grafi k, których wspólnym 
mianownikiem jest postać młodego męż-
czyzny. Cykl Leczenie głupoty nawiązuje do 
średniowiecznej miniatury Hieronima Boscha 
o tym samym tytule, ukazującej zabieg chi-
rurgicznego usuwania mężczyźnie z głowy 
„kamienia szaleństwa”, który rzekomo miał 
wyzwolić człowieka od pokus cielesnych.
Agata Bogacka (1976) — absolwentka Wy-
działu Grafi ki warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i fotografi ą. Uprawia zarówno sztukę fi gura-
tywną, jak i abstrakcję. Od 2002 roku nieprze-
rwanie wystawia swoje prace w prezentacjach 
zbiorowych w wielu miejscach na świecie.
Kamila Matwiejszyn (1983) — mieszka w To-
runiu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych 
tamtejszego Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika.
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Agata Bogacka, The Mirroring 6, 2008, 
akryl na płótnie, 160 x 160 cm No75 / orientuj się  18—19
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Z MAGMY
do 16.04
Wrocław, Galeria CK Agora, ul. Serbska 5a
www.ckagora.pl

– Ciało pączkuje i rozrasta się, szukając 
drogi wyjścia z klatki, jaką jest technologia, 
przedłużenie zmysłów. W magmie materii 
występujemy jako organizmy zdane na swo-
ją tymczasowość, kolorową, wieloznaczną, 
opętaną wizualnością, opartą na ważkich 
przesłankach kierujących nas ku duchowo-
ści spod znaku slimpunk. Formy artystyczne 
zmierzają ku rozpadowi, w poszukiwaniu 
nowych treści i sposobów wyrażania tego, 
co wydaje się niewyrażalne. Wyłaniają się 
z magmy — tłumaczą kuratorzy wystawy 
Z magmy.
Dla Małgorzaty Łojko, Magdaleny Sawickiej 
i Ewy Żuchnik, artystek uczestniczących 
w ekspozycji, inspirację stanowi pojęcie 
ektoplazmy, w pseudonauce nazwa nadana 
hipotetycznej formie „gęstej bioenergii” 
wydzielanej przez żywe organizmy. W ma-
larstwie Ewy Żuchnik magma jest formą, 
czarno-białe koła i elipsy stanowią malarskie 
obiekty, na których zastygła masa farby 
jest uformowana w chaotyczne wypukłości. 
Rysunki i kolaże Magdy Sawickiej powstają 
na kanwie inspiracji literaturą (Charles 
Bukowski, Allen Ginsberg), ale zawierają też 
odniesienia do wizualności oswojonej na 
blogach oraz do tekstów wyjętych wprost 
z podwórka. U Małgorzaty Łojko mamy zaś 
do czynienia z rozrastającymi się i pączkują-
cymi organicznymi formami, które artystka 
powołuje do życia w pędzie multiplikacji, 
w procesie produkcji opartej na żmudnej 
manufakturze.
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POWRÓT DO OGRODU
do 14.04
Berlin, Galeria Kamm, Rosa-Luxemburg-
Strasse 45
www.galeriekamm.de

Agnieszka Brzeżańska w swoim najnow-
szym cyklu prac bada, co łączy człowieka 
postnowoczesnego z porządkiem natury. 
Wydaje się, że czyniąc z przyrody obiekt 
naukowego zainteresowania, bezpowrotnie 
utraciliśmy możliwość innego, spontanicz-
nego i emocjonalnego kontaktu z naturą. Na 
przekór tym ponurym wnioskom Brzeżańska 
zabiera nas z powrotem do ogrodu, usiłując 
odnowić utracone więzi. Jej indywidualna 
wystawa Back to the Garden to zajmująca 
całą przestrzeń galerii instalacja, tworząca 

iluzję lasu. Składają się na nią podwieszone 
pod sufi tem ekrany, fotografi e umieszczone 
na podłodze galerii oraz rzeźby zawieszone 
w powietrzu — motywem łączącym poszcze-
gólne elementy jest przedstawienie liści 
i gałęzi, które skrywają bliżej niezidentyfi -
kowaną leśną postać. Jednym z elementów 
pokazu jest fi lm — artystka nakręciła go 
podczas występu zmarłej dwa lata temu tan-
cerki i choreografki Piny Bausch.
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REPREZENTACJA
od 21.04
Warszawa, Galeria BWA, ul. Jakubowska 16/3
www.bwawarszawa.pl

Fenomeny kulturowe związane z piłką noż-
ną to temat najnowszej wystawy Adama 
Adacha. Na wystawie Reprezentacja artysta 
tropi społeczne i polityczne konteksty, jaki-
mi obrasta futbol. Pokazuje, jak współczes-
ny sport staje się manifestacją narodowej 
dumy, a w innych okolicznościach sposobem 
ekspresji grup represjonowanych.
Szczególną uwagę Adacha przyciąga histo-
ria dwóch piłkarzy, Józefa Klotza i Ernesta 
Wilimowskiego. Klotz strzelił pierwszą 
w dziejach bramkę dla reprezentacji Polski, 
był zawodnikiem pochodzenia żydowskiego, 
grał w drużynie Makkabi Warszawa (jej boi-
sko znajdowało się na terenie obecnego Sta-
dionu Narodowego), w czasie wojny został 
zamknięty w getcie i w 1941 roku zamordo-
wany. Z kolei Wilimowski był najwybitniej-
szym polskim piłkarzem okresu międzywo-
jennego, pochodził ze Śląska, w czasie wojny 
podpisał volkslistę, przez polskie podziemie 
został uznany za zdrajcę, po wojnie grał 
w klubach niemieckich. Adach planuje po-
kazać na wystawie portrety obu piłkarzy, by 
uświadomić związki między sportem a ideą 
reprezentowania narodu. Część prac pokaże 
sport jako wynalezioną w początkach XX 
wieku praktykę samodoskonalenia, treningu 
nie tylko ciała, ale i psychiki. 
Adam Adach (1962) — mieszka i pracuje 
w Paryżu i Warszawie. Malarstwo studiował 
w Ecole Supèrieure des Beaux-Arts w Lyonie 
(1990) i podyplomowo w Ecole Nationale 
Supèrieure des Beaux-Arts (ENSBA) w Paryżu 
(1995). W 2007 roku nominowany był do naj-
bardziej prestiżowej francuskiej nagrody dla 
młodych artystów Prix Marcel Duchamp.
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Magdalena Sawicka, Bez tytułu, grafi ka na materiale i haft, 2012
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Adam Adach: Reprezentacja
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Agnieszka Brzeżańska: Powrót do ogrodu, 2012, 
olej na płótnie, 150 x 200 cm
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ARCHIWUM PRYWATNE
10.04–13.05
Warszawa, Galeria Raster, ul. Wspólna 63
www.raster.pl

Na wystawie prac Anety Grzeszykowskiej 
i Jana Smagi pokazane zostaną przede 
wszystkim fotografi e ze zbioru Archiwum 
prywatne. Wielokrotnie wystawiane i pub-
likowane zdjęcia z serii Plan były rodzajem 
drobiazgowej, socjologicznej inwentaryzacji 
współczesnej przestrzeni mieszkalnej. 
Archiwum prywatne jest radykalnym prze-
kroczeniem tej konwencji. To pełen emocji 
dziennik artystyczny, w którym jego autorzy 
zwierzają się ze swoich czasem pięknych, 
a czasem bezwstydnych fantazji, wplątują 
w nie własne ciała i cudzą sztukę, ściągają 
kulisy i dyskutują na naszych oczach o upra-
wianiu sztuki i uprawianiu miłości. Zdjęcia 
ukazują wnętrze mieszkania-pracowni oraz 
inne przestrzenie jako miejsca gry, ekscesu, 
miłości, eksperymentu, pracy i odpoczynku. 
Ujmującym zwieńczeniem tych fotografi i są 
najnowsze rzeźby-lalki Anety Grzeszykow-
skiej przedstawiające córkę artystów Fran-
ciszkę. Tym samym cała wystawa staje się 
również intymną historią rodzinną.
– Dawno nie było w polskiej sztuce tak suge-
stywnej i odważnej opowieści o przenikaniu 
wspólnoty prywatnej i artystycznej, a zara-
zem opowieści o samej sztuce jako praktyce 
służącej życiu. Nie odwrotnie. Wystawie 
towarzyszy również książka Love Book — 
pierwsze monografi czne ujęcie twórczości 
Grzeszykowskiej opatrzone esejami Krzysz-
tofa Pijarskiego i Waltera Seidla z bogatym, 
nieortodoksyjnie ułożonym przez samą 
artystkę materiałem ilustracyjnym — zachę-
cają kuratorzy z Rastra.
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OPOWIADACZ
20.04–11.05
Warszawa, Lokal_30, ul. Foksal 17b/30
www.lokal30.pl

Pochodzący z Albanii Adrian Paci, określany 
jako artysta z pokolenia transformacji, jest 
przede wszystkim autorem fi lmów wideo 
oraz instalacji. W swoich pracach odnosi 
się do własnej biografi i, często też wraca 
do Albanii, gdzie realizuje wiele swoich 
prac, w których porusza wątki zarówno 
intymne, jak i te związane z historią, kultu-
rą, obyczajowością czy sytuacją społeczną 
zbiorowości. 
Jednym z ważniejszych wydarzeń, które 
wywarły zadecydowanie największy wpływ 

na twórczość Paciego, był upadek komu-
nizmu w jego rodzinnym kraju oraz próby 
sprostania wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
wciąż dokonująca się tu z trudem transfor-
macja. Artysta przywołał ten wątek w jednej 
z pierwszych swoich prac — Albanian Stories 
(1997), gdzie jego trzyletnia córka opowiada 
bajki lalce, zaskakująco spointowane „diag-
nozą” ówczesnej sytuacji w Albanii. Z kolei 
w Turn On (2004) Paci powraca do rodzinne-
go miasta — Szkodry, gdzie fi lmuje grupę 
bezrobotnych włączających w tym samym 
czasie generatory prądu rozświetlające trzy-
mane w dłoniach żarówki.
Na wystawie The Storyteller zostanie po-
kazanych sześć prac wideo z lat 1997–2007. 
Ukazują one nam Adriana Paci — „opowia-
dacza”, który w przedstawianych przez sie-
bie krótkich narracjach jawi się jako artysta 
o szczególnej wrażliwości i umiejętności 
odnajdywania znaczeń w zwyczajnych wy-
darzeniach, czynnościach czy obyczajach.
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ODEZWA DO ŻYWICIELI
www.pasozyt.blogspot.com

– Chciałbym rozpocząć cykl pasożytowania 
u twórców/na twórcach z Polski i nie tylko. 
Za twórców sztuki i kultury uznaje nie tylko 
samych artystów, ale także kuratorów, ani-
matorów kultury oraz dyrektorów, szefów, 
zarządców placówek/instytucji/ośrodków 
sztuki. Miejscami do zamieszkania dla paso-
żyta mogą być: mieszkanie twórcy, pracow-
nia i najróżniejszego rodzaju miejsca użyt-
kowe zdatne do życia. Obecnie interesuję się 
etyką i moralnością w sztuce, szczególnie 
z perspektywy twórcy. Mam takie pragnie-
nie, by wydać mniejszą/średnią publikację 
na ten temat. Swoje rozważania chciałbym 
poprzeć/oprzeć na obcowaniu, interakcjach 
i rozmowach z konkretnymi osobami para-
jącymi się sztuką i z osobami z lokalnego 
artystycznego środowiska (w terminologii 
biologicznej — środowiskiem drugiego rzę-
du) — apeluje Arek Pasożyt.
Artysta od kilku lat realizuje projekt Pa-
sożyt, który polega na przeniesieniu idei 
pasożytnictwa z natury do kultury. Galerie, 
muzea, ośrodki kultury, miejsca wynajmo-
wane przez fundacje i stowarzyszenia, festi-
walowe hotele, domy i mieszkania zarówno 
artystów, kuratorów, galerników, jak i osób 
prywatnych, stają się potencjalnymi miej-
scami zamieszkania Artysty-Pasożyta.
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Z serii Archiwum prywatne (studio), 2008, fotografi a, współautor Jan Smaga
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Arek Pasożyt: Spektrum żywicielskie
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Adrian Paci: Turn On, 2004
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ABSOLUTNIE PINA
4.04–6.05
Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

– Od pamiętnego i przełomowego spektaklu 
Sacre du Printemps (Święto wiosny, 1975) 
towarzyszyłem Teatrowi Tańca z Wuppertalu 
jako fotograf. Od tamtego momentu foto-
grafowałem wszystkie sztuki — sama Pina 
nazywała tak swoje produkcje — w oryginal-
nej obsadzie. Było ich razem 38. Naturalnie 
jest rzeczą niemożliwą, by w ramach jednej 
wystawy przedstawić kompleksowo dzieło 
życia tej wybitnej choreografki. Mogłem sta-
rać się jedynie je przybliżyć. Zamiast podej-
mować daremny wysiłek dokumentowania, 
który z pewnością i tak by się nie powiódł, 
postawiłem na inny atut sztuki fotografi i, 
mianowicie na jej artystyczną autonomię. 
Moim celem było ukazanie całej choreogra-
fi i danej sztuki w jednym zdjęciu. Zabieg 
niemal utopijny, ale z pewnością konieczny, 
jeśli chce się sprostać stawianym sobie wy-
maganiom, utrzymać wysoko postawioną 
poprzeczkę — opowiada o swoich fotogra-
fi ach pokazywanych na wystawie Absolut-
nie Pina Gert Weigelt, tancerz i choreograf.
Gert Weigelt — karierę zawodową rozpo-
czynał jako tancerz. Odebrał klasyczne 
wykształcenie, tańcząc w Szwedzkim Kró-
lewskim Balecie, Balecie Birgit Cullberg oraz 
Teatrze Duńskim. Miał okazję współpracować 
z wybitnymi choreografami. Po zakończeniu 
kariery tanecznej studiował fotografi ę arty-
styczną w Kolonii. Tańcowi pozostał wierny, 
bo szybko zyskał sławę fotografa tańca.
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MIRAŻ
5.04–6.05
Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Łukasza Jastrubczaka interesują utopie, 
w których pogrążała się sztuka, na ich 
bazie usiłuje on budować nową opowieść. 
Wystawa Miraż to podsumowanie roczne-
go projektu realizowanego przez artystę 
m.in. w Cluju (Rumunia), Tarnowie i Stanach 
Zjednoczonych. Jej narracja koncentruje się 
wokół trzech problemów: ikonografi i mitu El 
dorado, poszukiwania czwartego wymiaru, 
kultu prędkości (zainteresowań Awangardy 
początku XX wieku) oraz teorii widzenia 
Władysława Strzemińskiego. Zobaczymy na 
niej m.in. godzinny fi lm, nakręcony podczas 
podróży po południowo-zachodniej części 
Stanów Zjednoczonych, zatytułowany Need 
For Speed; rzeźbę przedstawiającą śpiącego 
kowboja — Jastrubczak wykonał ją z czarnej 
plasteliny, która została wysłana w drew-
nianej skrzyni do Nowego Jorku, a następnie 
odesłana do Polski, celowo zdeformowana 
podczas podróży rzeźba została następnie 
odlana w betonie; instalację poruszającą 
zagadnienia perspektywy: Góra (w per-
spektywie powietrznej) oraz Kompozycja 
kubistyczna z dzbankiem oraz projekcję 109 
przeźroczy, na których naświetlone zostały 
zdjęcia dokładnie odwzorowanych kadrów 
z fi lmu Vertigo Alfreda Hitchcocka.
W ramach wystawy planowana jest również 
publikacja pod tym samym tytułem. Książka 
artystyczna jest konceptualną powieścią po-
dróżniczą po USA, składającą się z obrazów 
i tekstów powstałych w wyniku swoistego 
pojedynku na słowo (Sebastian Cichocki) 
i obraz (Łukasz Jastrubczak). Rzeczywistą 
podróż dopełnia w niej wyimaginowany 
rajd po USA, śladami obsesji, wyobrażeń 
i zmyśleń, głównie dotyczących bohaterów 
amerykańskiej sztuki land artowej i koncep-
tualnej lat 70.
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Gert Weigelt: Le sacre du Printemps,  Vollmond , 
Le sacre du Printemps, cykl fotografi i
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Łukasz Jastrubczak: Spotkanie z wodzem 
plemienia Muisica
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KAŻDY MA PRAWO DO DŹWIĘKU
29.08–29.11
Wenecja
www.labiennale.org
www.zacheta.art.pl

W tegorocznej edycji konkursu na projekt 
polskiego pawilonu na weneckim Biennale 
Architektury zwycięski okazał się pomysł Ka-
tarzyny Krakowiak i MIchała Libery. Każdy 
ma prawo do dźwięku to roboczy tytuł tego, 
co artystka i kurator zamierzają pokazać 
w Wenecji.
W oświadczeniu przewodniczącego jury Je-
rzego Grochulskiego czytamy: „Projekt prze-
nosi to, co dzieje się w przestrzeni wspólnej 
na zewnątrz,  do wnętrza pawilonu. Zakłada 
«podsłuchiwanie» innych, kwestionując 
ostrość podziału na to, co intymne, i to, co 
publiczne. Czyni to poprzez transfer dźwię-
ku, odrywając się tym samym od dosłow-
ności przestrzeni i materii, a także poprzez 
sposób konstruowania projektu: ingerencję 
w infrastrukturę techniczną, zakładanie 
nieprzewidywalności stanu zastanego oraz 
negocjacji formalno-prawnych. W efekcie 
projekt dotyka samego sedna tego, czym 
dziś jest praca architekta. Idea «Common 
Ground» — hasło 13. edycji Międzynarodo-
wego Biennale Architektury — jest potrak-
towana w sposób nowatorski, realizowana 
zarówno na poziomie idei, jak i konstrukcji 
oraz funkcjonowania ekspozycji”.
CZYTAJ TEŻ NA STR. 137
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OBIEKTY I DEZINTEGRACJE
do 20.05
Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska 2, 
ul. Powroźnicza 13/15
www.ggm.gda.pl

Równoległa fragmentarycz-
ność rzeczywistości, pamięci, 
wyobraźni, oddziaływań, pa-
sji i różnic; rozbiera na części 
coś, co zdawało się całością. 
Wystawa Obiekty i dezinte-
gracje to prezentacja twór-
czości artystek, które w swo-
ich pracach odwołują się do 
zagadnień rekonstrukcji, reor-
ganizacji, dezintegracji form 
i obiektów oraz ich relacji 
wobec języka, a tym samym 
procesu przekładalności. 
Cristina David w fi lmie 
Prawdziwy powód migracji 
ludzi w Europie na Zachód 
koncentruje się na zmiennych 

i ruchomych kategoriach czasu, a dokładnie 
na różnicach, które mają mniej lub bardziej 
określone konsekwencje. Z kolei fi lm Crusa-
de Cynthii Marcello w wizualnie intensywny 
sposób przedstawia poszczególne etapy, 
składające się na całość dosłownej kompozy-
cji i dekompozycji. Falke Pisano w Obiekcie 
i dezintegracjach skupia się na procesie 
zmiany formy obiektu rzeźby/instalacji 
w formę konwersacji/narracyjnego opisu. 
Tym samym Pisano kwestionuje relacje po-
między abstrakcyjnym obiektem a odbiorcą, 
zwracając uwagę na wielość strategii odbio-
ru i formalne ograniczenia w interpretacji 
dzieł sztuki. Agnieszka Polska poprzez formę 
wizualnej narracji, opartej na własnych 
wyobrażeniach, usiłuje odtworzyć jeden 
z performensów Włodzimierza Borowskiego. 
Wreszcie Kama Sokolnicka w serii kolaży 
Resztki tworzy nowe wizualne historie 
z fragmentów pierwotnych kontekstów.
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KOLACJA NA HUCIE
5–27.04
Warszawa, Galeria Kordegarda, 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
www.nck.pl

Realizowana od 2007 roku artystyczno-
społeczna inicjatywa Kolacja na Hucie 
autorstwa Jakuba Słomkowskiego oraz 
Stowarzyszenia Nie Z Tej Bajki zwraca 
uwagę na zapomnianą i niszczejącą od lat 
nieczynną XIX-wieczną Hutę w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Poprzez zaproszenie ludzi 
na kolację artysta zwraca uwagę nie tylko 
na to konkretne miejsce, ale też zachęca 
zwiedzających do odszukiwania podobnych 
miejsc w całej Polsce. 
Kolacja na Hucie ma na celu ożywienie 
Starej Huty przy wykorzystaniu potencjału, 
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Kama Sokolnicka: Disappoint of View, seria VII 
(suspens nr 5), 2011, dzięki uprzejmości BWA 
Warszawa
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Roberto Rivas Caravaca: Kolacja na Hucie, 2009



No75 / orientuj się  32—33

jaki drzemie w obiektach o industrialnej ar-
chitekturze. Podczas kolacji każdy uczestnik 
może się zaprezentować bądź zrealizować 
własny projekt: koncert, performens, happe-
ning, projekcję fi lmową lub wizualizację. 
Wystawa o tym samym tytule przedstawia 
dokumentację akcji, a także pokazuje prace, 
które powstały na skutek inspiracji hutą 
i tematem przestrzeni opuszczonej podczas 
5-letniej działalności. Wystawie będą towa-
rzyszyć liczne działania performatywne, 
koncerty, wykłady i happeningi.
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PROWIZORKA
2.04–3.05
Poznań, Galeria Arsenał, ul. Stary Rynek 6
www.arsenal.art.pl

Prowizoryczność może być atutem, kiedy 
przyjmuje formę pomysłowości i sprytu 
w tworzeniu funkcjonalnych obiektów 
materialnych. Tymczasowa przydatność 
danej rzeczy przynosi natychmiastową 
radość. Wielokrotnie jednak kojarzona jest 
z niechlujstwem, powierzchownym byciem 
w świecie, krótkotrwałą refl eksją bądź 
nawet jej brakiem. Oznacza krótkotrwałość 
w działaniu, brak wyznaczonych celów. 
Paradoksalnie może stać się stanem perma-
nentnym, kiedy zaciera się różnica między 
sprawnym rozwikłaniem problemów, szyb-
kim niwelowaniem przeszkód a pobieżnym 
ich rozwiązywaniem. Stan prowizoryczny 
nie może być jednak wyłącznie pojmowany 
negatywnie. Oto punkt wyjścia wystawy 
Prowizorka, na której swoje prace poka-
żą: Alicja Bielawska, Piotr Łakomy, Gizela 
Mickiewicz, Emmeline de Mooji, Dan Rees, 
Honza Zamojski.
Jej kuratorka Anna Czaban opowiada o niej 
tak: Interesuje mnie przede wszystkim 
moment zawieszenia, niedopowiedzenia 
kwestii, bez stawiania jednoznacznej tezy 
o tym, że jeśli coś jest tylko temporalne, to 
jest złe. Wystawa podejmuje ten problem 
z dystansem, z dozą ironii, humoru, pewnej 
zabawy. Tego typu zabiegi, nietrwałe inter-
wencje mogą bowiem okazać się ważniejsze. 
Wprowadzają widza w dezorientację, wybi-
jają z nawykowych zachowań oraz przyzwy-
czajeń percepcji, wykraczając poza obszar 
funkcjonalnego myślenia o świecie.
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SZTUCZNOŚĆ
19.04–22.05
Warszawa, Fundacja Archeologia Fotografi i, 
ul. Andersa 13
www.archeologiafotografi i.pl

Trójka artystów: Karolina Breguła, Krzysztof 
Pijarski i Michała Jelski w odmienny i specy-
fi czny dla siebie sposób podejmuje dialog z ist-
niejącymi historycznie artefaktami kultury. 
W swoich realizacjach korzystają z fotografi i, 
rezygnując z jej podstawowej funkcji — reje-
strowania i dokumentowania rzeczywistości 
taką, jaką jest. Na swoje tematy wybierają 
istniejące fotografi e (Jelski), gesty artystyczne 
(Breguła) czy przestrzeń muzeum (Pijarski). 
Prace łączy to, że zbudowane są wokół już 
istniejących i funkcjonujących w uznanym 
kanonie dzieł sztuki lub wokół miejsc do cele-
browania sztuki przeznaczonych. Na wysta-
wie Sztuczność nie zobaczymy więc nic poza 
światem wytworzonym. Jest to reakcja na ten 
świat, która dostarcza nam jego nowe obrazy.
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WIEK SZKOLNY
13.04–25.05
Zielona Góra, Galeria BWA, 
al. Niepodległości 19
www.bwazg.pl

Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński w latach 
90. zaistnieli w środowisku artystycznym 
dzięki licznym tekstom krytycznym oraz pis-
mu „Raster”, które wydawali od 1995 roku. 
W tym samym czasie założyciele Galerii 
Raster prowadzili też własną praktykę arty-
styczną, co było kluczowe dla krystalizowa-
nia się wizji ich przyszłej galerii. W 2000 roku 
w BWA Zielona Góra odbyła się wystawa 
artystów grupy Ładnie: Rafała Bujnowskie-
go, Marcina Maciejowskiego oraz Wilhelma 
Sasnala, której kuratorami byli Gorczyca 
i Kaczyński. Pokaz okazał się symbolicznym 
zakończeniem twórczości artystycznej dla 
jej dwóch kuratorów. Kolejnym etapem ich 
działalności stała się Galeria Raster.
Punktem wyjścia wystawy Raster. Wiek szkol-
ny są prace Gorczycy i Kaczyńskiego z lat 90. 
podzielone wg tematów charakterystycznych 
dla ich wczesnej twórczości. Centralny blok 
wystawy stanowić będzie D.O.M. POLSKI, 
w ramach którego pokazane zostaną prace 
historyczne oraz te stworzone specjalnie na 
wystawę w BWAZG. Do projektu odnosić się 
będzie także przygotowywana publikacja. 
Wystawę uzupełnią materiały archiwalne 
sprzed założenia Galerii Raster — tomiki poe-
zji, zaproszenia na wystawy, numery pisma 
„Raster” oraz zdjęcia.
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Emmeline de Moji, I Fear the Future will be far from the Color of Roses
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Karolina Breguła, Sztuka użyteczna
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Mateusz Dajwer, Bez 
tytułu (Zły dom Poland), 
1999, olej na płótnie, 
73 x 73 cm, 
dzięki uprzejmości 
galerii Raster, Warszawa
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GŁOS PONAD SPRAWĄ
do 6.05
Gdańsk, CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

Gabriella Szablewska i Brent Wilson to 
dwójka australijskich artystów, którzy we 
wspólnie tworzonych pracach poruszają 
zagadnienia społeczne i polityczne. Artyści 
badają granice indywidualnej wolności, 
pytają, jak dominujące ideologie wkraczają 
w codzienne życie. W swoich pracach wy-
korzystują język politycznej propagandy 
i współczesnej reklamy. 
Wystawa Głos ponad sprawą analizuje za-
gadnienie wolności słowa, jego zależności 
od ekonomii i politycznej kontroli. Artyści 
przyglądają się masowym wyobrażeniom 
propagowanym przez mass media. Tytułowa 
instalacja wynika z analizy współczesnych 
oblicz demokracji jako systemu dążącego 
do uwolnienia jednostki. Artyści stawiają 
pytania o tych, którzy „posiadając wolność 
słowa, wpływają na wolność innych” do 
korzystania z tego prawa, oraz o powiąza-
nia „swobody wypowiedzi z dominującą 
ideologią”. Dźwiękowo-wizualna instalacja 
wciągnie odbiorcę w dwuznaczną grę, w któ-
rej widz pozbawiony swobody wypowiedzi 
odzyska wolność własnych myśli.
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SPOTKANIE SZTUKI Z NAUKĄ
do 22.05
Gdańsk, CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

Oron Catts i Ionat Zurr należą do czołowych 
przedstawicieli bio-artu — dziedziny łączą-
cej w sobie działania artystyczne z narzę-
dziami i praktykami wyniesionymi z labora-
torium biologicznego. W 1996 roku powołali 
do istnienia Tissue Culture & Art Project przy 
Uniwersytecie Zachodniej Australii, którego 
celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy 
artystami i naukowcami zajmującymi się 
materią organiczną.
Artyści tworzą instalacje i obiekty, wykorzy-
stując tkanki wyhodowane w laboratorium, 
a częściowo też przekształcają przestrzeń 
galeryjną w zaimprowizowane laboratorium 
biologiczne. Obiekty formowane z wyhodo-
wanych tkanek Catts i Zurr nazywają bytami 
„półżywymi” (Semi-Living), zwracając tym 
samym uwagę na problematyczność poję-
cia „życie” w odniesieniu do hodowanych 
sztucznie tkanek: pozornie podlegających 
procesom biologicznym, ale niezdolnych do 
samoistnego trwania ani do przekształcenia 

się w bardziej złożone formy organiczne. 
Na wystawie odbywającej się w ramach 
projektu Art & Science Meeting artyści za-
prezentują swoje klasyczne dzieła, jak Vic-
timless Leather, The Semi-Living Worry Dolls 
czy The Pig Wings Project oraz nowy, przygo-
towany specjalnie na wystawę w Gdańsku 
Crude Substrate.
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GĘSTOŚĆ CIENIA
do 13.05
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Jan Berdyszak od początku swojej twórczo-
ści zajmuje się problematyką widzenia i pro-
cesu percepcji, obserwowanych w szczegól-
nych warunkach, między innymi takich jak 
ostre światło i głęboka ciemność, a także 
cień. Cień — jako wartość występująca 
pomiędzy światłem a ciemnością — wydaje 
się szczególnie interesujący, gdyż wiąże się 
on z niewyraźnością, nieostrością, przezro-
czystością, warstwowością i gęstością oraz 
niepewnością postrzegania.
Na wystawie Gęstość cienia. Pomiędzy 
światłem a ciemnością odbiorca, wchodząc 
w środowisko ostrego światła, zostaje nagle 
skonfrontowany z sytuacją, w której wi-
dzenie zamiast być wyostrzone, jest niemal 
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Gabriella Szablewska i Brent Wilson: Głos ponad sprawą

0—22

Jan Berdyszak, Ciemność wypełnia, fot. Jan Berdyszak
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Oron Catts & Ionat Zurr: Crude Life 
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całkowicie wygaszone, prowadząc do chwi-
lowego oślepienia czy niewidzenia. Podobny 
efekt, lecz uzyskany na zupełnie innych 
zasadach i odmiennymi środkami, przynosi 
kontakt z instalacją Ciemność — odbiorca 
nic nie widzi, a „wyłączenie” zmysłu wzroku 
powoduje wzmożoną aktywność pozosta-
łych zmysłów oraz odmienne odczuwanie 
własnego ciała. Natomiast kontakt z dzieła-
mi związanymi z cieniem ukazuje niuanse, 
które zazwyczaj umykają spojrzeniu nakie-
rowanemu na wychwytywanie jasno okre-
ślonych, bardziej kontrastowych jakości. 
Wystawa aktywizuje więc odbiorcę i oddzia-
łuje nie tylko na zmysł wzroku, wytrącając 
go z wyuczonych nawyków i oswojonych 
sytuacji, lecz także — w sensie fenomenolo-
gicznym — angażuje jego cielesną obecność 
oraz silniej uruchamia deprecjonowany 
w kulturze zachodnioeuropejskiej dotyk.
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WOJENNA NARZECZONA 
SPOTYKA GLENNA MILLERA
13.04–26.05
Warszawa, Instytut Awangardy, 
al. Solidarności 64 m. 118
www.fgf.com.pl

Wszystko to zaczęło się na Rio Grande, kiedy 
Byłem wojenną narzeczoną i zobaczywszy 
Tragiczny pościg na Polu bitwy, usłyszałem 
Historię Glenna Millera to wystawa poświę-
cona jednemu z najciekawszych artystów 
byłej Jugosławii, Tomislavowi Gotovacowi 
(1937–2010). 
Był on nie tylko twórcą fi lmów, performen-
sów, fotografi i i kolaży, ale też kimś, kto 
zaprojektował sobie cały złożony świat, 
w którym traktował własne życie jako część 
twórczości, a jego etapy jako fragmenty 
z czasem nawarstwiającej się historii. Pra-
ce Gotovaca odnoszą się zawsze do wielu 
elementów tej całości, na którą składają się 
jego życie, inne jego prace, polityka, historia 
jego kraju, a także, albo przede wszystkim, 
fi lmy innych reżyserów.
Film był dla niego głównym środkiem wyra-
zu i punktem odniesienia. Uważał, że rzeczy-
wistość została przez fi lmy ukształtowana. 
Wielokrotnie oglądał te same fi lmy — aż do 
momentu, kiedy akcja i to, na co zazwyczaj 
zwraca się uwagę, traciły znaczenie, widocz-
ny zaś stawał się drugi plan: specyfi czne dla 
danego reżysera ruchy kamery, powtarzal-
ność ujęć, szczegół kadru, cechy decydujące 
o osobowości fi lmów. Miłosna relacja, która 
łączyła Gotovaca z kinem, łączyła go też 
i z innymi rzeczami: z Zagrzebiem, z jazzem, 
z komiksami, z Billie Holiday, z polityką.
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WULGARNE
do 30.04
Warszawa, Galeria Czułość, 
ul. Dąbrowiecka 1a
www.czulosc.com

Fotografi a jest dziś językiem powszechnym, 
bardziej uniwersalnym niż słowo — glo-
balnym, prostym, szybkim i wrażeniowym. 
Nowe media i technologie zrewolucjonizo-
wały metody komunikacji, tym samym od-
mieniły sposób, w jaki konstruujemy świat. 
Obraz fotografi czny pozornie nie wymaga 
kompetencji symbolicznych, odbierany jest 
holistycznie i daje natychmiastowe zrozu-
mienie istoty. Zdjęcie sprawia pozory obiek-
tywizmu, a zarazem poczucia intymności. 
Witek Orski obierając sobie za temat wul-
garność, stawia pytanie o te pozory, podaje 
w wątpliwość dosłowność przekazu w foto-
grafi i oraz faktyczną bliskość w relacji widza 
z tym, co fotografowane. Pokazując fotogra-
fi ę jako medium przekraczające struktury 
języka, dowodzi, że dzięki praktyce fotogra-
fowania „Suche” może być zarazem „Wilgot-
nym”. Wulgarne to pierwsza indywidualna 
wystawa Orskiego.
Witek Orski (1985) — współtwórca i współ-
właściciel Galerii Czułość. Od 2007 roku 
zawodowo zajmuje się fotografi ą i fi lmem 
dokumentalnym. Od 2011 roku jest ma-
gistrem fi lozofi i (UW). Jego zdjęcia opub-
likowano m.in. w książce Self Publish, Be 
Naughty — Londyn/Nowy Jork i w paryskim 
wydawnictwie „L’héliotrope — revue photo-
graphique”.
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E-SŁODOWY
19.04–17.05
Warszawa, Galeria Starter, ul. Andersa 13
www.starter.org.pl

Po cyklach Gamers i Salach treningowych, 
w których Bownik fotografował graczy w gry 
komputerowe i ich naturalne środowisko, 
przyszedł czas na projekt E-słodowy, czyli 
przedmioty codziennego użytku wykonane 
lub znalezione, służące do usprawnienia 
e-sportowej praktyki.
Ta fotografi czna realizacja wykracza poza 
rejestrację zjawiska, oscylując pomiędzy 
fascynacją estetyką obiektów a stylizacją 
artystyczną. W dokumentacji i rekonstrukcji 
„przedmiotów” Bownik poszukuje równo-
wagi między faktem a estetyzacją, zderzając 
ze sobą stylistykę trashu i abstrakcję geo-
metryczną. 
Bownik (1977) — fotograf, absolwent Akade-
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Performens Tomislava Gotovaca w Atelier Mariny Abramovic podczas 
kręcenia przez telewizję bawarską fi lmu Belgrade Youth, Belgrad, 1970
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Witek Orski, z cyklu Wulgarne, fotografi a
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mii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Fotografi a 
i Multimedia), stypendysta Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2008), współ-
tworzył kolektyw Ikoon. Praca w kolekcji 
Muzeum Huis Marseille w Amsterdamie. 
Uczestniczył w licznych wystawach zbioro-
wych i indywidualnych.
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EMOTIKON
14.04–20.05
Warszawa, Galeria Zachęta, 
pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Wystawa jest podsumowaniem podróży, 
jaką na początku ubiegłego roku Robert 
Rumas i Piotr Wyrzykowski odbyli po kra-
jach Europy Wschodniej i Azji Mniejszej. 
Odwiedzili Turcję, Gruzję, Ukrainę oraz Ru-
munię, w poszukiwaniu emocji w miejscach 
zróżnicowanych geografi cznie, kulturowo 
i estetycznie. Artyści, niczym dwaj podróż-
nicy-dokumentaliści, tropili bez specjalnego 
scenariusza miejsca i historie, nadając 
wyprawie aspekt socjologiczny i antropo-
logiczny.
Tytułowy Emotikon powstał z połączenia 
dwóch słów „emotion” i „console”. Obecnie 
wyraz ten oznacza cyfrowe symbole, znaki 
reprezentujące emocje i nastrój autora 
tekstu, charakterystyczne dla współczesnej 
komunikacji pozawerbalnej. Znaki te są 
symbolami twarzy ludzkiej, a dzięki użyciu 
skrótu myślowego i grafi cznego stają się 
nośnikiem ładunku emocjonalnego. Artyści 
skojarzyli funkcję emotikonów z funkcją, 
jaką miał dawniej fotoplastykon — urządze-
nie do prezentacji pojedynczych fotografi i 
stereoskopowych. Myśląc o aranżacji ekspo-
zycji, Rumas i Wyrzykowski spojrzeli na sale 
galeryjne jak na klatki taśmy fi lmowej, która 
podlega cięciom i montażowi. Każda z insta-
lacji stanowi oddzielną narracyjną całość, 
ale wszystkie razem stają się zmontowanym 
materiałem audiowizualnym. Wystawa jest 
wehikułem emocji i nastrojów: tych zgroma-
dzonych w czasie wyprawy, jak również tych 
na nowo budzących się podczas oglądania 
Emotikonu, 
zaskakujących 
i odbiorców, i sa-
mych autorów.
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WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE
do 6.04
Wrocław, Studio BWA, ul. Ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

Można odnieść wrażenie, że nasza rzeczy-
wistość coraz silniej podszyta jest różnego 
rodzaju obietnicami czegoś lepszego, 
pełniejszego, doskonalszego, bardziej inten-
sywnego — czegoś nieobecnego. I nie chodzi 
wyłącznie o pokusy materialnego czy seksu-
alnego zaspokojenia, ale raczej o złudzenie 
bezpieczeństwa. W quasi-barokowym prze-
roście form i dekoracji pobrzmiewa echo 
lęku przed niemocą jego osiągnięcia, panicz-
ne chwytanie się materii, uporczywe dąże-
nie do ustabilizowania sinusoidy szczęścia 
i strachu. To szczęście proponowane jest 
nam w coraz nowych postaciach i stało się 
powszechnie dostępne. Ale czy jest dzięki 
temu bardziej osiągalne?
We wspólnym projekcie Wszystko będzie 
dobrze cztery artystki: Agnieszka Piksa, 
Beata Rojek, Anna Rymarz, Jaga Słowińska 
mierzą się z tym pytaniem. Niedawno skoń-
czyły studia, wsłuchane w opowieści, że to, 
co robią, ma sens, i że „wszystko będzie do-
brze”. We cztery poddają się tej bajce, którą 
wszyscy jesteśmy karmieni, i tworzą na jej 
temat własną narrację. Punktem wyjścia 
projektu była strona internetowa zawiera-
jąca serię ściągniętych z YouTube’a fi lmów. 
Razem tworzą one multimedialny referat na 
temat pewnego zbiorowego wyobrażenia, 
z którego kilka wątków zostało wysnutych 
i rozwiniętych w postaci wystawy.

0–28

UPŁYNNIANIE INFILTRONU
19.04, g. 18–20
Olsztyn, Galeria BWA, 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Projekt Infi ltron składa się z pięciu pozio-
mów działań: Infi ltracji, Inwigilacji, Falsyfi -

kacji, Infi ksacji oraz Upłynniania. 
Polega on na wyznaczonym 
przez jego autorów sposobie 
uczestnictwa w rytuałach, ob-
rzędach i ceremoniach różnych 
kultur i społeczeństw.
Przedmiotem projekcji będzie 
pięć synchronicznych fi lmów, 
które powstały z dokumentacji 
kilkunastu akcji artystycznych 
obejmujących rytuały ślubne, 
które Alicja Żebrowska i Jan Sma-
ga wykonywali w początkowym 
etapie dzieła Infi ltronu w latach 
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Alicja Żebrowska i Jan Smaga, 
w ramach projektu Infi ltron
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Robert Rumas & Piotr Wyrzykowski, Emotikon, 2011, fot. M. Rumas, dzięki uprzejmości artystów
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Agnieszka Piksa, Beata Rojek, Anna Rymarz, Jaga Słowińska: Idee unoszą się zwodniczo



1997–1999. Pokazowi towarzyszyć będzie 
wykład autorów pod tytułem Antymisyjność. 
Najważniejszą ideą przedsięwzięcia jest 
włączenie w odbiór jak najszerszego grona 
widzów w Polsce. Jednym z głównych założeń 
projektu jest aktywny współudział z dzie-
łem, wizją sztuki artystów. Bezpośrednia 
konfrontacja, reakcja i poglądy widzów z po-
szczególnych regionów Polski zostaną zareje-
strowane w czasie każdego z pokazów i będą 
współtworzyć ostateczną formę dzieła. 
W poszczególnych galeriach prezentowany 
będzie „wycinek” całości, ale w powiązaniu 
ze specyfi ką danego regionu. Utworzy się 
rodzaj „sieci” obejmującej cały kraj. Każdy 
pokaz, jako materiał fi lmowy będzie sukce-
sywnie włączony w prezentację na kolejnych 
odsłonach Upłynniania Infi ltronu.
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ZŁUDZENIE
do 20.04
Lublin, Galeria Biała, ul. 
Narutowicza 32
www.biala.free.art.pl

Stojąc przed obrazami Elizy 
Galey, zmuszani jesteśmy do 
angażowania również poza-
wzrokowych zmysłów. Liczne 
wypukłości prowokują nas do 
czytania jej dzieł na przykład 
opuszkami palców. Dotykając 
ledwo wyczuwalny punkt, 
„widzimy” wówczas to, co 
dotychczas pozostawało nie-
zauważone. Przesuwając dłoń 
tam i z powrotem, zmieniamy perspektywę 
widzenia, staramy się rozumieć całość przed-
stawionego kształtu. Podczas tej czynności 
absorbujemy kolejne zmysły, gdyż w końcu 
zaczynamy również słyszeć szelest naszych 
linii papilarnych przesuwających się po punk-
tach Braille’a. W konsekwencji ta osobliwa 
technika artystycznego wyrazu traktuje do-
tyk jako równoprawny sposób odczuwania, 
reinterpretując wizualność pracy jedynie 
jako jedną z możliwych dróg „widzenia”.
Na wystawie Złudzenie artystka dotyka 
problemów związanych z trudną pamięcią, 
taką, od której ciężko się uwolnić, której nie 
sposób wyprzeć. Jest to odwrót od zmysłów 
do: niesłyszenia, niemówienia, niewidzenia, 
nieodczuwania. Czarno-biała rzeczywistość 
pamięci to według Galey fi zyczny alfabet 
postrzegania. Droga, jaką proponuje nam 
artystka, za sprawą prezentowanych prac 
jest swoistym rodzajem eliminacji, polega-
jącym na symbolicznym oderwaniu widza 
od podstawowych zmysłów, właśnie po to, 
abyśmy mogli powrócić do własnej, czystej 
emocjonalności. 
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ROOKIE
do 30.06
Poznań, Galeria Miejska Arsenał, 
ul. Stary Rynek 6
www.r-o-o-k-i-e.com
www.arsenal.art.pl

Termin „rookie” jest zapożyczony z zawodo-
wego sportu i oznacza osobę, która znajduje 
się na samym początku profesjonalnej 
kariery, która nie ma jeszcze doświadczenia 
i zazwyczaj wchodzi do gry z ławki rezer-
wowych. W przypadku imprezy książkowej 
„rookie” nabiera nowego znaczenia i poma-
ga opisać zarówno najmłodsze pokolenie 
niezależnych wydawców, jak i samą impre-
zę, która w tak szerokim kształcie odbędzie 
się w Polsce po raz pierwszy.

Rookie to rozciągnięty 
w czasie kilkumiesięczny 
projekt, na który składają 
się: konkurs na najcie-
kawszą książkę autorską 
(artbook) oraz kilkudniowy 
festiwal prezentujący 
i promujący kulturę czy-
telniczą (ze szczególnym 
nastawieniem na artbooki). 
Kuratorem Rookie jest 
Honza Zamojski, artysta 
i wydawca, który zaprosił 
do udziału w nim profesjo-
nalistów, artystów, projek-
tantów, krytyków — osoby 
kompetentne i zaangażo-
wane w kulturę czytelniczo
-wydawniczą. Działania 

zaangażują odbiorców na wielu poziomach 
— poprzez warsztaty, prezentacje multi-
medialne, pokazy interaktywne czy przez 
udział w wymianie książek. Celem projektu 
jest popularyzacja kultury czytelniczej, 
ugruntowanie w obiegu literatury i sztuki 
pozycji artbooka — książki autorskiej, w któ-
rej ważna jest zarówno treść merytoryczna, 
jak i rozwiązania formalne.
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ĆWICZENIA Z UKRYCIA
26.04–25.05
Wrocław, Mieszkanie Gepperta, ul. Ofi ar 
Oświęcimskich 1.2
www.beatawilczek.com
www.mieszkaniegepperta.pl

W swoich kompozycjach Beata Wilczek stara 
się przełamać konwencję perfekcjonizmu 
współczesnej fotografi i modowej, wpro-
wadzając pozornie niepasujące elementy. 
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Eliza Galey: Złudzenie
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Plakat promujący projekt Rookie
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Najczęściej są to postacie, zwierzęta, fety-
sze, intrygujące obcością i niedostępnością. 
Bada w ten sposób pojęcie egzotyki, a mate-
riały wizualne przedstawiające ludzi traktu-
je jako swoiste studium przypadku i ciągły 
rejestr różnorodnych wizerunków gatunku.
Na wystawie Ćwiczenia z ukrycia zaprezen-
towane zostaną kolaże zrealizowane w cza-
sie ostatnich kilku lat. Do ich powstania 
autorka używa albumów o sztuce, magazy-
nów z modą, podręczników, książek podróż-
niczych i antropologicznych. Do udziału 
w wystawie została zaproszona Michalina 
Glura, założycielka projektu modowego 
Schuhtütehemd, z którą Beata Wilczek przy-
gotuje serię prac dotyczących ubioru.
Beata Wilczek (1986) — niezależna kuratorka, 
artystka wizualna. Współzałożycielka i ku-
ratorka Galerii Czarny Neseser, działającej 
w Galerii Design BWA Wrocław. Studiowała 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
i w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Pracuje jako sty-
listka i wykłada teorię mody. Jej prace były 
pokazywane m.in. w Design BWA Wrocław, 
podczas przeglądu sztuki Survival i targów 
Paris Photo 2011, a także publikowane w licz-
nych magazynach, takich jak „Contributor”, 
„Vrag”, „Carpaccio Magazine”. 
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WUNDERKAMERA
13.04–6.05
Toruń, Galeria Wozownia, ul. Rabiańska 20
www.wozownia.pl

Wystawa rzeźb i obiektów Tatjany Schülke 
nawiązuje do wzmożonego zainteresowania 
historycznymi początkami kolekcjonerstwa 
i wystawiennictwa. Kluczowa rola przy-
pada w tej refl eksji pojęciom kunst- i wun-
derkamer, czyli pierwszym nowożytnym 
przestrzeniom, w których świat opisywano 
za pomocą zgromadzonych przedmiotów. 
Pośród szczególnie pięknych fragmentów 
raf koralowych, rzadkich gatunków motyli, 
krucyfi ksów z kości słoniowej i drewnianych 
modeli ludzkich płodów znajdowały się tam 
także obiekty o wyjątkowym, transgresyj-
nym charakterze (np. rogi jednorożca).
Wystawa Wunderkamera — o mikro- i ma-
krobiotycznych, a nawet kosmicznych 
konotacjach — ukazuje twórczość artystki 
w kontekście kategorii proponowanych 
przez twórców dawnych kunstkamer. To tak-
że nawiązanie do scjentystycznych, koperni-
kańskich tradycji miejsca prezentacji.
Tatjana Schülke (1960) — studia malarskie 
odbyła na Hochschule der Künste w Berlinie 
Zachodnim. Stypendystka Fundacji im. Karla 
Hofera i Hochschule der Künste w Villa Ser-
pentara, Olevano Romano/Włochy. Laureatka 
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Beata Wilczek: Ćwiczenia z ukrycia, cykl kolaży
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1. miejsca w konkursie o Tempelhof-Schöne-
berger Kunstpreis. Miała wystawy w Niem-
czech, Danii, Szwecji, Włoszech, na Węgrzech. 
Mieszka i pracuje w Berlinie.
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PRACOWNIA WSCHODNIA
do 20.04
Warszawa, Galeria Bocheńska, 
ul. Ząbkowska 27/31
www.bochenskagallery.pl

Cztery malarskie osobowości na jednej 
wystawie, tak można by określić najnowszy 
pokaz w Bocheńskiej, prezentujący arty-
stów związanych z warszawską Pracownią 
Wschodnią. Domeną Michała Torzeckiego 
jest portret, w którym wychodzi poza ugrun-
towany tradycją antropocentryzm. Zdolność 
artysty do uważnego przyglądania się świa-
tu pozaludzkiemu i umiejętność uchwycenia 
jego „człowieczego pierwiastka” zaowoco-
wała serią monochromatycznych, kontrasto-
wych, nieomal psychologicznych portretów 
kotów i psów.
Plakatowo malowane, fi guratywne obrazy 
Iwony Zawadzkiej są bardzo osobistym za-
pisem życia wewnętrznego zakodowanego 
w gestach i zachowaniach. Wykadrowane 
wrażliwym okiem, przetłumaczone na język 
konturowego rysunku oraz ekspresyjnie 
zestawionych barw przenoszą wyraziste 
emocjonalne treści.
Cykl kameralnych prac Błażeja Worsztynowi-
cza przypomina podróżnicze slajdy z pogra-
nicza jawy i snu. Typowa dla sennych wizji 
nieokreśloność czasu i miejsca sprawia, że 
lewitujące w enigmatycznych przestrze-
niach budynki oraz auta budują pejzaże me-
taforyczne, nienamierzalne na żadnej mapie 
świata i nieobecne w żadnym przewodniku. 
Z płócien Agnieszki Żak wyłania się rzeczywi-
stość skonstruowana z wizualnych cytatów 
zaczerpniętych z kultury masowej. Wyko-
rzystując jej symbole oraz postacie, artystka 
zdaje się stawiać pytania o tożsamość czy 
szansę na autentyczność w świecie, w któ-
rym nawet uczucia stają się częścią wielkie-
go popkulturowego spektaklu. 
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GRANICE RZEŹBY
21–29.04
Warszawa, Wydział Rzeźby ASP, ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 37
www.granicerzezby.blogspot.com

Projekt Granice rzeźby, czyli Niezależna 
ogólnopolska wystawa rzeźby studenckiej 

to wspólna, oddolna inicjatywa studentów 
Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP i studen-
tów historii sztuki UW. Na wystawie znajdą 
się prace młodych rzeźbiarzy z Warszawy, 
Łodzi, Krakowa i Wrocławia. Projekt skupia 
się na weryfi kacji dotychczasowych pojęć 
i defi nicji dotyczących twórczości akademi-
ckiej. Wybrane prace będą stanowić punkt 
odniesienia do dyskusji nad ewolucją, 
która dokonuje się już od wielu lat w tej 
dziedzinie. Z racji uczestnictwa studentów 
szkół artystycznych praktycznie z całej 
Polski projekt ma szansę określić przyszły 
kierunek rozwoju polskiej rzeźby. Jednak to 
nie jedyne zagadnienie, które organizatorzy 
wystawy pragnęliby poruszyć. Planowane 
są panele dyskusyjne poruszające szerokie 
spektrum tematyczne, m.in. miejsce rzeźby 
w przestrzeni publicznej, ewolucja języka 
rzeźby, zagadnienie akademickości prac 
tworzonych na Akademiach oraz rola kura-
tora w organizacji wystaw. Nie zabraknie też 
eksperymentów artystycznych i performen-
sów przygotowanych przez studentów.
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ARCHIWUM FEMINISTYCZNYCH 
PERFORMENSÓW
do 22.04
Gdańsk, IS Wyspa, ul. Doki 1b/149
www.wyspa.org

re.act.feminism #2 — performative archive 
jest mobilnym projektem, który będzie pre-
zentowany w sześciu krajach europejskich 
w latach 2011–2013. Podstawą projektu jest 
jego ciągły rozwój, mobilność oraz stałe 
wzbogacanie zasobów archiwum, w skład 
którego wchodzą krytyczne prace z lat 60., 
70. i z początku lat 80. XX wieku, jak również 
te współczesne. Wybrane prace ok. 120 arty-
stek i artystów przede wszystkim skupiają 
się na tematyce feministycznej i queer. 
Badania prowadzone w ramach re.act.femi-
nism #2 — performative archive skoncentro-
wały się na sztuce z Europy, regionu Morza 
Śródziemnego i Bliskiego Wschodu oraz 
Stanów Zjednoczonych i wybranych krajów 
Ameryki Łacińskiej.
Jednym z głównych celów projektu jest 
stworzenie bazy, która składać się będzie 
z szeregu wideodokumentacji performen-
sów. Jest to wyjątkowa dziedzina sztuki ze 
względu na swoją efemeryczność, dlatego 
dzięki przygotowanej i wciąż rozbudowy-
wanej kolekcji wideodokumentacji ma ona 
szansę stać się bardziej trwała, dostępna dla 
szerszego grona odbiorców oraz bardziej 
różnorodna.
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Tatjana Schulke: Urkugel, 2002
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Błażej Worsztynowicz, z wystawy w Bocheńska Gallery
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Katarzyna Karpińska: Mardeusz
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DYPLOMY 2011 
od 9.03
Toruń, CSW Znaki Czasu, 
ul. Waly gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Już po raz trzeci wystawa Dyplom 2011 
prezentuje 26 wyróżnionych dyplomów 
absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Prace wy-
konane zostały w Instytucie Artystycznym 
na specjalnościach: malarstwo sztalugowe 
i w architekturze, grafi ka warsztatowa, pro-
jektowanie grafi czne, rzeźba oraz edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Druga część ekspozycji to prace 28 ab-
solwentów Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa, wykonane w ramach 
dyplomów na specjalnościach: konserwacja 
i restauracja malarstwa i rzeźby polichro-
mowanej, konserwacja rzeźby kamiennej 
i detali architektonicznych oraz konserwa-
cja papieru i skóry, a także kopii, powstałych 
w Pracowni Rzeźby i Kopii oraz w Zakładzie 
Technologii i Technik Malarskich. Wielość 
i zróżnicowanie prezentowanych osiągnięć 
ukazują złożoną i specyfi czną problematykę 
konserwacji dzieł sztuki jako odrębnej dy-
scypliny w dziedzinie sztuk plastycznych.

0–37

CZTERY STRONY SZKŁA
do 14.04
Wrocław, Galeria Szkła i Ceramiki, 
pl. Kościuszki 9/10
www.bwa.wroc.pl

Szkło jako medium wypowiedzi artystycznej 
jest materiałem wyjątkowym. W monoli-
tycznej bryle wydaje się twarde 
i niewzruszone, pocięte na pryzma-
ty lub cienkie tafl e staje się kruche 
i nierealne. I pomimo tego, że 
sięga po nie wielu artystów, ciągle 
wydaje się tajemnicze. Tak właśnie 
o szkle myślą artyści, których prace 
pokazywane są na wystawie Cztery 
strony szkła.
Marta Sienkiewicz tworzy liryczne, 
retrospektywne obrazy, utrwalone 
w technice witrażu. Inspiracją 
dla nich są zazwyczaj widziane 
wcześniej pejzaże, które artystka 
syntetyzuje do plam lokalnego kolo-
ru ujętego ołowianą taśmą. Z kolei 
Alison Kinnaird komponuje obrazy 
oparte na rozbudowanej narracji, 
niosące silny ładunek emocji. Kre-
uje je, wykorzystując tafl e i bryły 

bezbarwnego szkła, które graweruje, układa 
w warstwy lub przestrzenne struktury, do-
datkowo rozjaśniając sztucznym, ledowym 
światłem. Prace Macieja Zaborskiego można 
odczytywać jako subtelne, zmysłowe ero-
tyki, opowieści o cielesności, o zamknięciu 
w mikrokosmosie ciała, które staje się wię-
zieniem, będąc jednocześnie nieprzebranie 
bogatym światem. Grzegorz Staniszewski 
natomiast przekonuje swymi pracami, że 
szkło to materiał nacechowany właściwoś-
ciami fi zycznymi: masą, przejrzystością, 
kolorem. To na tych wartościach opiera on 
własną koncepcję budowania formy. Unika-
towy kształt każdej z prac artysta uzyskuje, 
wylewając roztopioną, szklaną masę do 
wcześniej przygotowanych form.

0–38

NOWE MIASTA NA 
TRZECH KONTYNENTACH
do 17.06
Wrocław, Muzeum Architektury, 
ul. Bernardyńska 5
www.ma.wroc.pl

Wystawa Nowe miasta na trzech konty-
nentach to pierwsza w Polsce okazja, by 
zobaczyć bogaty dorobek Ernsta Maya 
— architekta i urbanisty, jednego z najwy-
bitniejszych przedstawicieli klasycznego 
modernizmu na świecie — począwszy od 
datowanego na około 1910 rok niemieckiego 
ruchu miast ogrodów, przez erę Nowego Bu-
downictwa i lata budowy epoki cudu gospo-
darczego, aż po upadek wielkich osiedli, za-
czynający się w Europie w połowie lat 60. XX 
wieku. W wyniku działalności Ernsta Maya 
w Związku Radzieckim i późniejszej emigra-
cji do Afryki obszar oddziaływania jego idei 
architektonicznych i urbanistycznych objął 
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Zorka Wollny i Anna Szwajgier: Piosenka przy pracy
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Dyplom 2011, CSW Toruń, fot. Izabela Wrzos
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Grzegorz Staniszewski: Zbliżenie zielone
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Ernst May: Kiosk, ul. Karmelkowa, Wrocław, 1922–1924 rok



wiele odległych od siebie części świata, 
krajów o różnych systemach politycznych 
i zróżnicowanych społecznie. 
Ernst May, jako dyrektor spółki użyteczno-
ści publicznej do spraw budowy mieszkań 
Schlesische Heimstätte we Wrocławiu, 
odcisnął zdecydowane piętno na budowie 
mieszkań i osiedli regionu w tym czasie. Licz-
ne budynki projektu Maya we Wrocławiu 
oraz na Śląsku zachowały się do dziś. 
Po wyjeździe z Wrocławia, jako radca bu-
dowlany Frankfurtu, opracował głośny i ce-
niony przez architektów na całym świecie 
eksperyment „Nowy Frankfurt”, ambitny 
program będący odpowiedzią na ekono-
miczny kryzys lat dwudziestych XX wieku, 
a zakładający stworzenie nowatorskiego 
i dostosowanego do potrzeb powojennego 
społeczeństwa modelu miejskiego budow-
nictwa mieszkalnego. Na wystawie zostaną 
zaprezentowane uporządkowane chronolo-
gicznie etapy twórczości Ernsta Maya.

0–39

ROZSTANIE
do 22.04
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

Różnorodne podejście do problemu koloru 
i formy w malarstwie — tak można by naj-
krócej opisać wystawę Rozstanie, czyli po-
kaz prac absolwentów pracowni prof. Leona 
Tarasewicza i Pawła Susida na warszawskiej 
ASP.
„Obok eksperymentów formalnych znajdzie-
my tu niemal tradycyjne przedstawienia 
realistyczne, ironiczną grę z kulturą masową 
oraz surrealizujące, przesycone intensyw-
nymi kolorami kompozycje. Wszystkie prace 
łączy jednak precyzyjne wykonanie i prze-
myślany dobór środków formalnych. Spra-
wia to, że prezentowane na wystawie cykle 
malarskie dają wgląd w najbardziej aktualne 
tendencje w młodym polskim malarstwie” — 
pisze w katalogu wystawy Jakub Banasiak.
Działająca od 1996 roku na Wydziale Malar-
stwa ASP pracownia uzyskała status katedry 
w 2004 roku, natomiast w 2009 roku znalazła 
się w strukturze nowego Wydziału Sztuki 
Mediów i Scenografi i — już jako Pracownia 
Przestrzeni Malarskiej.
Na wystawie prezentują swoje prace: Rado-
sław Jastrzębski, Justyna Kisielewicz, Alek-
sandra Kowalczyk, Grzegorz Kozera, Elżbieta 
Król i Zuzanna Ziółkowska.
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Justyna Kisielewicz: Mommy Dearest, 2011
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TU CHODZI O LITERY!
do 21.04
Warszawa, Galeria V9, ul. Hoża 9
www.v9.bzzz.net

Z samego serca graffi ti, zza wielkiej wody, 
przyjedzie i pokaże swoje prace na wystawie 
It’s All About the Letters JURN, a także duet 
GREAT oraz BATES. Ci ostatni, choć są Euro-
pejczykami, o genezie swoich liter mówią: 
Ameryka. Trio znane jest z wrzutów pełnych 
kolorów, które pozostawiają na ulicach całej 
Europy i Ameryki. Gdy ze swoimi alfabetowy-
mi zabawami wkraczają na salony, zamienia-
ją puszki z farbą na bardziej dystyngowane 
narzędzia, ale nadal ich głównym celem 
jest wyginanie, łamanie i cudaczenie języka 
pisanego. 
 — Panowie rządzący słowami na ulicach, 
vandale — nie analfabeci pokażą swoją 
wystawą, jak bez ograniczeń można się ba-
wić literkami. Tu chodzi o litery! Nic innego 
się nie liczy! — krzyczą prace Batesa, Jurne 
i Greata. Na wystawie zobaczymy tę uliczną 
typografi ę przeciśniętą przez siatki sitodru-
ku, wycięte niczym łowickie wycinanki, ale 
też poczujemy aerozolową typografi ę. To 
pierwsza taka wystawa MADE in USA w Po-
landzie — zapowiadają kuratorzy z Galerii 
V9.
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NAJPROSTSZE
do 28.04
Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23/52
www.galeriakolonie.pl

Najnowsze prace Marii Szkop pokazywane 
na wystawie Keep It Simple konstruują 
prywatną topografi ę artystki: ważne dla 
niej miejsca, zdarzenia, osoby. Topografi a 
to „konfi guracja powierzchni uwzględnia-
jąca jej kształt oraz obecność i wzajemne 
położenie obiektów i punktów charaktery-
stycznych”. W ujęciu artystki „obecność” 
i „wzajemność” uwidacznia się dopiero wte-
dy, kiedy poszczególne „punkty i obiekty” 
naznaczone są osobistym doświadczeniem, 
jednostkowym przeżyciem. Dopiero to bu-
duje ich „charakterystyczność” — wcześniej 
były to anonimowe, zupełnie niespecjalne 
pejzaże, przedmioty czy zjawiska. Szkop nie 
interesują zdarzenia istotne w perspektywie 
zbiorowej: ważne dla określonej grupy, spo-
łeczności czy narodu. W jej pracach nie znaj-
dziemy ilustracji wielkich idei i patetycznych 
teorii — to katalog elementarnych obserwa-
cji i przeżyć. Szkop wychodzi z założenia, że 
komplikacja najprostszych spraw i zjawisk, 

naddawanie im piętrowych znaczeń, reduku-
je nie tylko twórczość, ale i samo życie, które 
przestają istnieć „same w sobie”, a stają się 
interpretacją, czymś „poza sobą”.
Emocjonalność, instynktowność, impul-
sywność, skupianie się na prywatnym, a nie 
publicznym — to standardowy zestaw seksi-
stowskich krytyk nie tylko wobec kobiecej 
sztuki, ale istoty „kobiecości” w ogóle. Szkop 
doskonale zdaje sobie z tego sprawę i świa-
domie zamienia te zarzuty w siłę, przewrot-
nie przyznając im słuszność — tłumaczy 
Jakub Banasiak, kurator wystawy.

0–42

DO WEWNĄTRZ
do 20.04
Lublin, Galeria Biała, ul. Narutowicza 32| 
www.biala.free.art.pl

Paulina Sadowska w swojej twórczości 
inspiruje się archiwalnymi fotografi ami, 
które zwykle wynajduje w internetowych 
zasobach. Są to czarno-białe zdjęcia obrazu-
jące akty przemocy, sceny wojenne lub inne 
okoliczności skrywające tajemnice, w tym 
także nie mniej zagadkowe pejzaże. Na tej 
bazie artystka tworzy zarówno animacje 
fi lmowe, jak i cykle obrazów malarskich. 
Nie są to jednak proste przeniesienia nar-
racji. Znika tu dosłowność przekazu, a w to 
miejsce pojawia się tajemnicza pustka, coś 
z pogranicza snów, mrocznych zjaw, surrea-
listycznych obrzeży, zdarzeń zapamiętanych 
z odległych czasów.
Na wystawie Way Inside artystka prezentuje 
cztery animacje: Wonder, Wonder Land, Day-
time i Constancy of Variation oraz związany 
z nimi cykl obrazów, które są wizją świata 
po katastrofi e. To rodzaj odwróconej narra-
cji, którą rządzą zachwiane prawa fi zyki oraz 
romantyczna wizja przestrzeni, skażonej 
i nieokreślonej, pełnej smutku i nostalgii. 
Prezentowany cykl obrazów tematycznie 
związany jest z wodą, a ich bohaterami są 
dzieci i kobiety bezradne wobec żywiołu i za-
chwianego porządku rzeczy.
Paulina Sadowska (1985) — w latach 
2004–2009 studiowała grafi kę na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom artystyczny 
obroniła w 2009 roku. Jej prace prezentowane 
były na wystawach indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą.
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Jurn, Great, Beats:  Bez tytułu, z wystawy It’s All About the Letters
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Maria Szkop: Bez tytułu, DVD, 2012, dzięki uprzejmości Galerii Kolonie
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Paulina Sadowska, Wonderland, z wystawy Way Inside
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ANAGRAMY
20.04–13.05
Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Głównym przedmiotem zainteresowania 
Anety Grzeszykowskiej są zmysły — zwłasz-
cza spojrzenie i jego (prze)moc — lub 
ogólniej mówiąc zmysłowość ciała, jego au-
tonomia wobec tego, co zwykliśmy nazywać 
„ja”, jego sposoby i formy bycia w świecie. 
Jednak w ostatnich latach istotne miejsce 
w imaginarium artystki zajmuje także czas 
jako kategoria tyleż centralna dla naszego 
doświadczenia, co płynna i nieuchwytna. 
Interesują ją zwłaszcza momenty, w których 
zawieszeniu ulegają granice między teraź-
niejszością a przeszłością.
Wystawa Anagramy wprowadza nas w osob-
liwą przestrzeń, w której zaburzeniu ulegają 
wszelkie ciągłości: czasu, narracji, tożsamo-
ści, ciała, przedmiotu. W fi lmie Dziury (2011) 
ciało artystki pojawia się we fragmentach, 
„rozłożone” na sterylnie białej powierzchni 
czegoś na kształt stołu montażowego lub 
prosektoryjnego; tworząc swojego rodzaju 
anatomię pożądania.
W kolażach składających się na cykl Love 
Book (2010) artystka w miłosnym uścisku 
„pożera” swoje poprzedniczki, artystki 
tworzące sztukę zapoznaną przez feminizm, 
z jednej strony przywłaszczając sobie ich 
dziedzictwo, z drugiej przywracając je teraź-
niejszości.
Centralnym elementem wystawy jest jednak 
pokazywane tu premierowo, udźwiękowie-
nie legendarnego At Land awangardowej 
artystki-szamanki Mai Deren. Grzeszykowska 
w subtelny, a zarazem pochłaniający sposób 
ingeruje w dzieło Deren, nadając mu „ciała”.
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NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA
13.04–13.05
Zielona Góra, Fundacja Salony, 
ul. Fabryczna 13b
www.fundacjasalony.pl

Najnowsza wystawa w, otwartej na począt-
ku 2011 roku,  Fundacji Salony to projekt 
Galerii Pies polegający na wprowadzeniu 
zmian, których celem jest polepszenie funk-
cjonowania Salonów. Czytelnia fundacji 
zamieni się w świetlicę ze stołem do ping-
ponga oraz grami planszowymi, zostanie 
przygotowana specjalna strefa do pokazów 
fi lmowych, a przestrzeń wystawiennicza 
zyska bardziej rasowy, whitecubowy charak-
ter. Zmiany dotyczyć będą również strony in-
ternetowej i strategii promocyjnej fundacji. 

Tytułowa Niedźwiedzia przysługa doskonale 
oddaje charakter współpracy kuratorów 
z Galerii Pies z Fundacją Salony. Ci ostatni 
udostępnili swoją przestrzeń, nie wiedząc 
jednak, czy pomoc tych pierwszych nie oka-
że się właśnie „niedźwiedzią przysługą”.
– Działania będą miały charakter otwarty 
i spontaniczny, zaproszeni artyści w trakcie 
montażu znajdą nowe pomysły na uspraw-
nienie funkcjonowania Salonów, wszystko 
po to, aby dojść do doskonale skompono-
wanej całości. Po miesiącu prowadzący Fun-
dację Salony będą mogli wrócić, jeśli będą 
chcieli, do starych, złych rozwiązań — prze-
kornie pointuje Dawid Radziszewski.
Fundacja Salony wspiera artystów, prowadzi 
program rezydencyjny, współpracuje z miesz-
kańcami oraz funkcjonuje jako galeria.
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POSTDOKUMENT
do 11.04
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Dokumentalizm należy do najbardziej inspi-
rujących i aktualnych postaw artystów wo-
bec rzeczywistości. Nawet jeśli w ostatnich 
dwudziestu latach wielokrotnie ogłaszano 
nadejście epoki rzeczywistości wirtualnej, 
trudno nie zauważyć, że to właśnie zainte-
resowanie politycznym, społecznym, ekono-
micznym wymiarem życia rozwija się najbar-
dziej dynamicznie w sztuce współczesnej, 
nie tylko tej deklarującej się jako zaangażo-
wana. Jednocześnie w polskich badaniach 
nad sztuką współczesną i kulturą wizualną 
wyraźnie brak jest dogłębnej analizy kate-
gorii dokumentu. Organizowany przez CSW 
Zamek Ujazdowski trzyletni program Post-
dokument — jak chciałaby fotografka i teo-
retyczka Martha Rosler — łączy ekspozycję 
najciekawszych zjawisk z obszaru fotografi i, 
fi lmu, literatury faktu z pracą nad poszerza-
niem kontekstu teoretycznego. 
Pierwszą realizowaną w ramach projektu 
wystawę Świat nie przedstawiony. Doku-
menty polskiej transformacji po 1989 roku, 
o której pisaliśmy w poprzednim Notesie#74, 
uzupełnia program fi lmowy, przedstawia-
jący fi lmy dokumentujące najważniejsze 
przemiany, jakie dokonały się w Polsce 
w ostatnim dwudziestoleciu. Pokazom 
towarzyszą spotkania z autorami fi lmów, 
dokumentalistami, artystami i fotografami, 
których zdjęcia prezentowane są na wysta-
wie. W kwietniu zobaczymy: Pojechałem 
z mamą na pielgrzymkę, reż. Kobas Laksa; 
Pielgrzymka, reż. Paweł Althamer, Artur Żmi-
jewski; Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, 
reż. Maciej Cuske; Blokersi, reż. Sylwester 
Latkowski.
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Poprawianie za nisko naklejonego „Y”, fot. J. Szewczyk
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Aneta Grzeszykowska, Dziury
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Michal Szlaga: Stocznia, 2000–2011
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PROGNOSTYCZNE SEKCJE 
REWOLUCYJNE
do 14.06
Opole, Galeria ANEKS GSW, pl. Teatralny 12
www.galeriaopole.pl

TUNEL. Znaczenie ludzkości dla przyszłości 
to perspektywiczny projekt, prowadzony 
przez PRS_801 (Prognostyczne Sekcje 
Rewolucyjne). Te przedstawiają się jako 
ogólnoświatowa struktura grup badaczy, od-
krywców, eksperymentatorów, wynalazców 
i futurystów dążących do przemiany zasta-
łych stosunków techno-społecznych poprzez 
rozpoznanie i przezwyciężenie przeszłości 
oraz predykcję i realizację przyszłości. Dążąc 
do w ten sposób sprecyzowanego celu, PRS 
przybyło do Opola, w którym bada wyobraź-
nię jego mieszkańców.
Oto jak Prognostyczna Sekcja Rewolucyjna 
801 zachęca do wzięcia udziału w projekcie: 
Czy zastanawiasz się nad tym, jak będzie 
wyglądał świat jutra — świat twoich potom-
ków? Czy rozważania dotyczące przyszłości 
towarzyszą ci równie często, co senty-
mentalne wspomnienia? Czy nieustannie 
planujesz, wizualizujesz, zakładasz, ekstra-
polujesz, przewidujesz, prognozujesz, ge-
nerujesz obrazy przyszłości? Czy pragniesz 
poznać przyszłość, zanim jeszcze nastąpi? 
I co najważniejsze, czy chcesz się do niej 
przygotować? Jeśli tak, to zgłoś się do nas 
i weź udział w projekcie TUNEL. Znaczenie 
ludzkości dla przyszłości. To rodzaj gry, 
której zasady są proste: wypełniasz ankietę; 
piszesz zgodnie z prawdą bez dłuższego na-
mysłu; piszesz czytelnie. Następnie ankiety 
analizowane są przez PRS_801. 
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CUDAKI I INNE HISTORIE
do 27.04
Kraków, Galeria Garaż, ul. Kasztelańska 24
www.garaz24.blogspot.com

Cudaki to stworzenia mieszkające z każdym 
z nas od najmłodszych lat. Z natury łagodne 
i życzliwe, nie narzucają się nikomu. Mogą 
przybierać rozmaite kształty oraz wcielać 
się w dowolne przedmioty lub zwierzęta — 
jeśli mają ku temu powody. Wraz z upływem 
lat są coraz mniej przez nas zauważalne, 
niemal niewidoczne, ale zawsze obecne.
Na wystawę Cudaki i inne historie składa się 
cykl rysunków autorstwa Martiszu Ludvikez. 
Świat Cudaków to temat rzeka stworzony 
z nieskończonej liczby kresek i kropek. Ten 
bajkowy klimat zamieszkany jest przez 

magiczne stwory, wyśnione zwierzęta, 
geometryczne bóstwa — wszystkie one za-
chęcają do snucia opowieści z nimi w rolach 
głównych.
Martiszu Ludvikez (wł. Marta Ludwiszewska) 
— ilustratorka, grafi czka, współzałożycielka 
Pajka Studio.
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NASZE KINO
17.04, g. 18
Łódź, ms2, ul. Ogrodowa 19
www.msl.org.pl

Pomimo tego, że Andy Warhol pozostawił po 
sobie około 100 fi lmów i blisko 500 portre-
tów fi lmowych znanych jako Screen Tests, 
jego twórczość fi lmowa była do tej pory 
mało znana i rzadko komentowana. Warhol 
wycofał swoje fi lmy z dystrybucji na począt-
ku lat 70.; dopiero po jego śmierci zaczęto 
poddawać je renowacji i pokazywać. Nowa 
książka Douglasa Crimpa Our Kind of Movie. 
The Films of Andy Warhol (2012) stanowi 
całościowe omówienie dorobku fi lmowego 
Warhola. Ukazuje sposób, w jaki nowator-
skie techniki fi lmowe Warhola, jego kolek-
tywne metody pracy oraz predyspozycje 
zatrudnianych przez niego „supergwiazd” 
przyczyniły się do ujawnienia nowych, que-
erowych form społeczności.
Douglas Crimp — znany jako teoretyk 
postmodernizmu i kurator słynnej wystawy 
Pictures (Artists Space, Nowy Jork 1977). 
W latach 1977–1990 pracował jako redaktor 
magazynu „October”. Opublikował książki On 
the Museum’s Ruins (1993), Melancholia and 
Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics 
(2002); był również redaktorem zbioru AIDS: 
Cultural Analysis/Cultural Activism (1987). 
Crimp jest profesorem historii sztuki na Uni-
versity of Rochester, poza tym wykładał na 
wielu innych amerykańskich uniwersytetach.
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Matriszu Ludvikez: Sen
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Douglas Crimp, prezentacja ksiażki 
Our Kind of Movie The Films of Andy Warhol
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PRZEMARZNIĘTE PTAKI
www.frozenbirds.pl

„Tego miasta nie da się zobaczyć. Dopiero 
chadzając po nim z zamkniętymi oczami, 
można wyobrazić sobie, jak ono wygląda. 
Masyw wieżowców podległych geome-
trycznemu ułożeniu przysłonięty jest przez 
wijący się sznur monumentalnych kominów 
pyrkających dymem. To ich zasługa, że 
panuje tu taki osobliwy zapach, a całe to 
miasto spoczywa w półmroku. Ta aura nada-
je miastu rys sztuczności, niepotrzebnego 
istnienia, groteski. […] To właśnie po Cover 
Street chadzał teraz Terry. Chłopak dopiero 
co zdał sobie sprawę z czasu, jaki ma do 
skonsumowania, zaczął więc zajadać się 
nim zachłannie; każdy kęs dostarczał mu sił, 
a spacer nabierał wyrazu opętańczej eskapa-
dy. Jeszcze resztka rozsądku przemówiła do 
Terry’ego gdzieś z oddali. Nie zrozumiał tego 
głosu” — to fragment historii opowiadanej 
śpiewem i dźwiękiem przez zespół Frozen 
Bird.
Zespół został założony w 2009 roku. W 2012 
roku odbyła się premiera debiutanckiej płyty 
Terry’s Tale. Ich muzyka to współczesna 
kameralistyka z elementami improwizacji 
i elektroniki. Zespół wykonuje piosenki 
śpiewane w języku angielskim, francuskim 
i polskim oraz utwory instrumentalne. 
Muzycy opowiadają historię onirycznej 
wędrówki młodego bohatera przez miasta 
pełne dziwnych postaci, tajemnych przejść 
i magicznych przedmiotów.
Zespół tworzą: Lula — głos, piano; Radek 
Duda — głos, piano, mbira, harmonijka ust-
na, kieliszki, cymbałki, elektronika; Radek Po-
lakowski — akordeon, skrzypce, wiolonczela, 
melodyka; Piotr Janiec — tuba, cymbałki; 
Hubert Zemler — perkusja.
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SPOŁECZNA ROZRYWKA 
DLA LASÓW DESZCZOWYCH
do 28.04
Wrocław, Czarny Neseser, ul. Świdnicka 2-4
www.czarny-neseser.com
www.katjanovi.net

Katja Novitskova w swojej twórczości często 
dotyka takich zagadnień jak iluzja, realność, 
skończoność. Tematem wielu jej prac był 
internet, bezkresna zero-jedynkowa sieć. 
Teraz… Novitskova sięga do nieco innych 
form doskonałości, które dostrzega na każ-
dym kroku i materializuje je na swój własny 
sposób. Współczesny pęd do coraz lepszej 

jakości (rosnące w nieskończoność wartości 
megapikseli) i sylwetki, pogoń za nieuchwyt-
nym zdrowiem (w czasach gdy każdy choruje 
lub cierpi na jakąś przypadłość), wsparty jest 
na wyestetyzowanych i precyzyjnych przy-
rządach, takich jak hantle, bieżnie, ekrany, 
piłki. Na wystawie Health Club z tym współ-
czesnym rodzajem społecznego szaleństwa 
skonfrontowane zostaną papugi z rodziny 
Ara. Papugi ara to bardzo towarzyskie ptaki, 
które są zabawne, ciekawskie i lubią inter-
akcję z ludźmi. Choć mogą być hałaśliwe, 
są bardzo inteligentne i mają zdolność do 
naśladowania ludzkiej mowy.
Katja Novitskova (1984) — estońska artystka 
badająca w swoich pracach nieustanną 
transformację kwestii społecznych i infor-
macji wizualnej we współczesnym świecie. 
Artystka tworzy prywatne i kolektywne 
strategie, by odnaleźć się w tej coraz bardziej 
skomplikowanej siatce znaczeń. Wschod-
nioeuropejskie pochodzenie oraz wiedza 
z zakresu semiotyki wizualnej, projektowa-
nia grafi cznego i języka nowych mediów 
sprawiają, że prace Novitskovej to mieszanka 
cyfrowych kolaży, artystycznych instalacji, 
publikacji i inicjatyw kuratorskich.
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LINIA I POWIERZCHNIA
www.v9.bzzz.net

Line and Surface jest zbiorem ponad 250 
fotografi i dokumentujących ostatnie 12 lat 
działalności Eltono, artysty rozpoznawa-
nego dzięki charakterystycznemu, geome-
trycznemu stylowi. Na 96 stronach nie tylko 
ukazano niesamowitą różnorodność jego 
prac, lecz także poruszono problem przed-
stawiania dzieł stworzonych w przestrzeni 
publicznej w zamkniętych pomieszczeniach 
galerii.
Eltono (1975) — związany w ostatnich la-
tach z Madrytem, a od 2010 roku z Pekinem, 
dorastał na przedmieściach Paryża, gdzie 
również rozpoczął, trwającą do dziś, przygo-
dę ze street artem. Na początku tworzył przy 
użyciu tradycyjnych narzędzi: puszek z farbą 
w sprayu, które pod koniec lat 90. zamienił na 
farbę akrylową i taśmę. To dzięki nim udało 
mu się stworzyć i rozwinąć niecodzienny, 
geometryczny język, którym posługuje się 
do dziś, zostawiając swoje „wiadomości” na 
ulicach i w galeriach całego świata (m.in. Tate 
Modern, Fundacion Miró).
Obecność Eltono w Warszawie to nie tylko 
książka: w kwietniu w ramach projektu This 
Way, realizowanego przez Fundację vlepv-
net, Stowarzyszenie GPAS przy inicjatywie 
Biura Kultury, Eltono będzie malował na 
warszawskiej Pradze mural razem z uczestni-
kami warsztatów z Warszawy i Kijowa.
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Okładka płyty zespołu Frozen Bird
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Katja Novitskova: Fitness Display
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Okładka albumu Eltono Line And Surface
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KRÓTKA HISTORIA 
INSTALACJI WIDEO
do 18.05
Wrocław, Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7
www.wrocenter.pl

Za moment narodzin sztuki mediów uważa 
się pierwszą indywidualną wystawę Nam 
June Paika, zatytułowaną Exposition of Mu-
sic — Electronic Television, która odbyła się 
w połowie marca 1963 roku. Wówczas jako 
dzieła sztuki pokazane zostały odbiorniki 
telewizyjne — spreparowane, odkształcają-
ce obraz i dźwięk telewizyjnego przekazu, 
pozbawione znanego kontekstu, za to 
zapraszające widzów do współtworzenia 
Participation TV — interakcji i swobodnej 
ingerencji w odbierany przez nie audiowizu-
alny sygnał.
Zjawisko feedbacku, obraz generujący 
dźwięk, widmowe rozszczepienie barw, gra-
fi zacje oscyloskopowe, biały szum rozstrojo-
nego odbiornika — to charakterystyczne dla 
analogowego wideo sposoby manipulacji 
obrazem. Poszczególne prace prezentowane 
na wystawie Krótka historia instalacji wideo 
nawiązują do klasycznych dzieł Nam June 
Paika, The Vasulkas, Bruce’a Naumana, Paula 
Sharitsa i Wojciecha Bruszewskiego, by 
wymienić tylko kilku artystów odkrywców, 
którzy jako pierwsi kształtowali nowy język 
elektronicznej sztuki.
Od tamtego czasu wideo, kreując nowe spo-
soby interakcji i komunikacji, stało się czymś 
więcej niż atrakcyjnym narzędziem awan-
gardowym, rozpoczęło rewolucyjne przemia-
ny funkcjonowania obrazu w całej kulturze 
współczesnej, która dzięki wideo właśnie 
odkryła i zarejestrowała swoje nowe oblicze. 
Wystawa inauguruje cykl wydarzeń zwią-
zanych z prezentacją stadiów rozwoju 
sztuki mediów i jej historycznych osiągnięć. 
Wystawy prezentować będą zarówno orygi-
nalne dzieła, jak i współczesne powtórzenia 
najbardziej charakterystycznych idiomów 
i form historycznych znajdowanych w pra-
cach najwybitniejszych artystów.
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GODNOŚĆ I PRACA
2–6.05
Gdańsk, Kino Neptun i Kameralne, ul. Długa 57
www.gdanskdocfi lm.pl

GDAŃSK DOCFILM FESTIVAL (Godność i Pra-
ca) to jedyny Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy na Wybrzeżu odbywający się 
w Gdańsku — miejscu bardzo szczególnym 
na światowej mapie osiągnięć człowieka 
pracy w walce i staraniach o godność włas-
ną i najbliższego otoczenia. Wybrane do 
konkursu fi lmy prezentowane są w samym 
sercu Starego Miasta, w kinach Neptun 
i Kameralne. Program Festiwalowy podzie-
lony jest na przejrzyste bloki tematyczne, 
w ramach których prezentowane są konkur-
sowe fi lmy, a także liczne pokazy specjalne, 
retrospektywy twórców czy pokazy tema-
tyczne — w tym roku m.in. Indie w Gdańsku, 
Przegląd fi lmów Sandipa Marwaha, reżysera 
i producenta z Indii, Przegląd fi lmów Jacka 
Petryckiego, Panorama polskiego i świato-
wego dokumentu. Festiwalowi towarzyszą 
spotkania z twórcami, wystawy i koncerty. 
Odbywają się także spotkania panelowe, 
debaty i dyskusje.
– Prezentowane fi lmy ukazują prawdę 
o współczesnym świecie i kondycji czło-
wieka — są nie tylko niezwykle barwne, 
dynamiczne i ciekawe, ale także inspirujące 
i poszerzające horyzonty. GDAŃSK DOCFILM 
FESTIVAL (Godność i Praca realizuje ogromną 
potrzebę widza kontaktu z wartościowym 
kinem dokumentalnym, zarówno polskim, 
jak i światowym. Festiwal odpowiada na 
potrzebę edukacyjną w zakresie kina doku-
mentalnego. Większość fi lmów pokazywa-
nych na Festiwalu jest prawie niedostępna 
— tłumaczą organizatorzy.
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Tribute to Nam June Paik, Cross-feedback-TV, instalacja nawiązująca do pracy 
TV Cross Nam June Paika z 1966 roku, fot. Zbigniew Kupisz, Centrum Sztuki WRO
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Hakawati, reż. Marcin Sauter, Polska 2011
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SZTUKA TO POLITYKA
27.04–1.07
Beriln
www.berlinbiennale.de

Sztuka wolna od polityki jest iluzją, niebez-
piecznym mirażem uwiecznianym przez 
samych artystów. Z psychoanalizy wiemy 
jednak, że to, co wyparte, nieuchronnie 
powraca — często pod postacią sennego 
koszmaru. Postawa apolityczna w starciu 
z cyniczną grą polityków, chcących utrzymać 
porządek władzy, skazana jest na porażkę. 
Dlatego właśnie kuratorzy 7. edycji berliń-
skiego Biennale Sztuki Współczesnej, Artur 
Żmijewski, Joanna Warsza oraz kolektyw 
artystyczny Voina, mierzą się z pytaniem: 
czy sztuka współczesna może mieć realny 
wpływ na społeczeństwo.
Spośród Polaków swoje projekty zrealizują 
m.in. Łukasz Surowiec i Paweł Althamer. 
Draftmen’s Congress autorstwa Pawła Altha-
mera składać się będzie ze spotkań, podczas 
których ludzie debatować będą na tematy 
związane z bieżącą polityką, symbolami 
władzy, religią, kryzysem ekonomicznym, 
jednak jedynym narzędziem ich porozumie-
nia będą rysunki, kolaże czy szkice.
Z kolei w ramach projektu Berlin–Birkenau 
Łukasz Surowiec wykopał kilka setek brzóz, 
które rosły nieopodal Auschwitz i przewiózł 
je do Berlina, gdzie zostały posadzone w róż-
nych miejscach miasta. Ten artystyczny gest 
uruchamia inne myślenie o miejscu pamięci: 
zamiast pomników ze stali i kamienia, 
mieszkańcy biorą pod opiekę żywe drzewa 
i to od nich zależy, czy one przetrwają, czy 
się zaadaptują w nowym środowisku.
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PUNKTY WIDZENIA
13–15.04
Łódź, Galeria Manhattan, ul. Wigury 15
www.galeriamanhattan.pl

Festiwal Sztuki Wideo Punkty widzenia to 
przedsięwzięcie, którego celem jest stworze-
nie warunków umożliwiających spotkanie 
osób zainteresowanych współczesną sztuką 
wideo oraz artystów, dla których wideo 
stanowi istotne medium w ich twórczości. 
Narodziło się ono wśród studentów Wydzia-
łu Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi — miasta, 
w którym powstała i rozwijała się polska 
sztuka wideo. To właśnie w Łodzi, w latach 
siedemdziesiątych, miały miejsce pierwsze 
eksperymenty z nowymi mediami. Łódzkie 
środowisko artystyczne przyczyniło się do 
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Paweł Althamer: Draftsmen’s Congress, 
fot © Artur Żmijewski, 7. Biennale w Berlinie
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ekspansji i wzrostu zainteresowania me-
dium wideo. W roku 2010 pojawiła się idea 
stworzenia wydarzenia, które przypomni 
o łódzkich tradycjach sztuki wideo i uczyni 
nasze miasto ponownie miejscem stymulu-
jącym jej dalszą ewolucję.
Projekt jest bezpośrednio skierowany do 
twórców debiutujących na tym polu sztu-
ki. Jest on również platformą prezentacji 
twórczości artystów o znaczącym dorobku 
w tej dziedzinie. Podobnie jak w pierwszej 
edycji w tegorocznym programie Festiwalu 
znajdą się wystąpienia gości specjalnych, 
prezentujących swój dorobek artystyczny 
w formie projekcji z komentarzem. Pojawią 
się także działania performatywne twórców 
korzystających w swoich wystąpieniach 
z medium wideo oraz towarzyszący Festiwa-
lowi kuratorski projekt wileńskiego artysty 
— Konstantinasa Bogdanasa.
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KWIATY ZŁA
30.04–17.06
Wrocław, BWA Awangarda, 
ul. Wita Stwosza 32
www.outofsth.org

Trzecia edycja projektu Out Of Sth to wielo-
poziomowe wydarzenie o charakterze inter-
aktywnym, mające na celu zmianę postrze-
gania sztuki w przestrzeni miejskiej. Tym 
razem projekt obejmuje dwie wystawy oraz 
realizacje i działania w przestrzeni skupiają-
ce się na zagadnieniu miasta w społecznym 
i politycznym wymiarze, miasta, które jest 
źródłem kontrkulturowych i alternatywnych 
działań ulicznego aktywizmu.
Wystawa Kwiaty zła to prezentacja najnow-
szej sztuki londyńskiej odwołującej się bez-
pośrednio do przestrzeni publicznej, która 
stanowi platformę alternatywnych strategii 
politycznych i otwartych systemów myślo-
wych. Zaproszeni artyści eksplorują miasto 
jako źródło generujące oddolne inicjatywy 
i  działania subwersywne. Swoje wizje 
i miejskie interpretacje artyści przedstawią 
w formie instalacji, rzeźb, fotografi i, prac 
opartych na dźwięku oraz działań performa-
tywnych. Część artystów uczestniczących 
w wystawie przeprowadzi się do Wrocławia 
na okres miesięcznej rezydencji, by twórczo 
wykorzystać energię miasta.
Z kolei wystawa rowerowa prezentuje dzieła 
ponad 20 artystów z Francji, Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch, 
odwołujących się do zjawiska ruchu rowe-
rowego.  Używając różnych mediów, artyści 
przedstawiają nową wizję miasta z perspek-
tywy dwóch kółek. Odnosząc się do fi lozofi i 
duńskiego urbanisty Jana Gehla, przypomina-
ją o „miejskim instynkcie” rowerzysty.
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RAJ DUSZNY
26.04–27.05
Katowice, Galeria BWA, 
al. Wojciecha Korfantego 6
www.bwa.katowice.pl

Prace Karoliny Szymanowskiej obrazują 
różne sposoby dostosowywania ciała do 
wymogów, jakie narzuca kultura. Opierają 
się na przekraczaniu jasnych podziałów 
na to, co dozwolone i zabronione, bolesne 
i przyjemne. Odwołują się do zniekształceń 
i zwyrodnień wynikających z pogoni za do-
skonałością i próbą dopasowania się do ogó-
łu za wszelką cenę. Artystka snuje w ten spo-
sób kruchą opowieść o pięknie i porządku, 
w które wpisane są nieodmiennie: agresja, 
ucisk, zawłaszczenie oraz pomijanie tego, co 
odstaje od kanonu i zasad. Na wystawę Raj 
duszny składają się animacje na bazie zdjęć 
archiwalnych i jubilerskie obiekty przypomi-
nające narzędzia tortur.
Karolina Szymanowska (1982) — absolwent-
ka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Dyplom uzyskała w 2008 roku w pracowni 
Grażyny Jaskierskiej. Zajmuje się rzeźbą, 
instalacją i rysunkiem. Brała udział między 
innymi w wystawach: Survival 8 — Przegląd 
młodej sztuki w ekstremalnych warunkach 
we Wrocławiu w 2010, Przypadkowe przy-
jemności w BWA w Katowicach w 2009, Rybie 
oko. Biennale sztuki młodych w Słupsku 
w 2008.
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MIEJSKA PODSWIADOMOŚĆ
do 21.04
Warszawa, Fundacja Atelier, ul. Foksal 11
www.atelier.org.pl

Projekt Warszawa 2.0 to cykl rysunków 
poświęconych tematowi wizji i utopii archi-
tektonicznych w kontekście kulturowego 
pejzażu współczesnej Warszawy. W ramach 
powszechnie rozumianej defi nicji architek-
tury jest nią tylko to, co przekroczyło próg 
fi zycznej realizacji idei i projektu. Jednak 
prócz działań zmaterializowanych, w ra-
mach tak rozumianej architektury, mieszczą 
się również obszary działań będące często 
jedynie z góry założoną wizją czy też pro-
wokacją wykraczającą poza przyjęte ramy 
gospodarowania przestrzenią. Ta nigdy 
niezaistniała architektura tworzy rodzaj 
przestrzennej podświadomości każdego 
miasta. I chociaż materialnie nie istnieje, 
tworzy nowe pola dyskusji, co z kolei wpły-
wa na żywotność realnego pejzażu architek-
tonicznego. Szczególnie interesujące wydaje 
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Paweł Hajncel, wideo
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Ben Eine: Power Up, 2011
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Katarzyna Szymanowska, Bez tytułu, 2011
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Paweł Kłudkiewicz, Żelazna brama,  plansza 100 x 70 
z owalnym wykrojnikiem, z cyklu Warszawa 2.0
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się pytanie, czym mogłaby być wizja i utopia 
architektoniczna w dzisiejszej Warszawie, 
i do jakiej skali i problemów miałaby się 
odnosić. Pytanie to jest o tyle interesujące, 
że przyszłość Warszawy wydaje się  dziś 
zawężona do katalogu fotorealistycznych 
obrazów, a dyskusja z rzadka wykracza poza 
przymiotniki planistyczny, konserwatorski, 
deweloperski. Projekt Warszawa 2.0 opiera 
się na samplingu istniejących elementów 
architektoniczno-przestrzennych, czyli skle-
janiu istniejących budynków w przekształco-
ne struktury, prymitywistyczne nawiązania 
kontekstualne oraz krzykliwe jednorazowe 
i kosztowne gesty przestrzenne. 
Paweł Kłudkiewicz (1978) — rysownik i pro-
jektant grafi ki. Absolwent warszawskiego 
Wydziału Architektury. Zajmuje się ilustracją 
prasową, książkową oraz grafi ką wydawni-
czą. Członek STGU i Stowarzyszenia Odblo-
kuj. Współpracował m.in. z wydawnictwami 
Lampa, Babaryba i Egmont. 
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ROZBITE MARZENIE
do 28.04
Wrocław, Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4
www.bwa.wroc.pl

Niech nie zwiedzie nas intensywne światło 
słońca; aura za oknem jest całkiem odpycha-
jąca. Coś wzrasta, ale też i gnije — oto logika 
przejścia. Rozbite marzenie to dwie wysta-
wy, dwa odrębne światy, następujące po 
sobie w czasie, autorstwa jednego autora, 
Karola Krukowskiego, artysty związanego 
z wrocławskim środowiskiem fotografi cz-
nym. Tytuł pokazu pochodzi od pierwszego, 
wcześniejszego projektu Krukowskiego, 
równolegle pokazywany jest też drugi, póź-
niejszy cykl fotografi czny Portret Guliwera 
i inne obrazy z dziennika Sługi — w obu arty-
sta mierzy się z problemem portretu. Skon-
frontowanie ich ze sobą odsłania pewien 
stan „pomiędzy” — po osiągnięciu jednego 
celu i na moment przed realizacją następ-
nego. Ma to swój urok przedwiośnia, czasu, 
w którym budzi się ziemia letargiczna, 
momentu formowania się nowego kształtu 
rzeczywistości i naszych kolejnych nadziei 
i marzeń. Ostatecznie liczą się przecież te 
cele, które mamy osiągnąć, a entuzjazm 
towarzyszący początkom ich realizacji przy-
pomina awanturnicze przygody wielkich 
odkrywców.
Karol Krukowski  (1980) — fotograf, w 2006 
roku wraz z Maciejem Bączykiem zrealizował 
Niewidzialną Mapę Wrocławia. Na podstawie 
rozmów z niewidomymi fotografował opisa-
ne przez nich miejsca. Stypendysta Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego i Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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MUZEUM OTWARTE VOL. 3
do maja 2012
Warszawa, MSN, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

W ramach trzeciej edycji programu Muzeum 
Otwarte odbędzie się sześć serii debat, 
spotkań, wykładów, prezentacji, seminariów 
i warsztatów. Akademia otwarta to cykl 
realizowany na zaproszenie i we współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, 
którego celem jest zacieśnienie związków 
między młodymi artystami i młodym Mu-
zeum. Konfrontacje. Wykłady z historii 
dizajnu to cztery wykłady przygotowane we 
współpracy z dr. Józefem Mrozkiem, podczas 
których zaprezentowana zostanie historia 
polskiego dizajnu w kontekście najciekaw-
szych zjawisk, które w ubiegłym wieku 
występowały w innych krajach.  Krytycy 
i krytycy to druga już odsłona cyklu Doroty 
Jareckiej, tym razem w nowej formule — 
wykłady zastąpione zostały praktycznym 
„warsztatem pisania”.  Zhakować kulturę, 
cykl spotkań przygotowany przez Mirosława 
Filiciaka i Alka Tarkowskiego, jest szansą 
na poszukanie odpowiedzi (szczególnie ze 
sporem o ACTA w pamięci) na bardzo aktu-
alne pytania o nieformalne obiegi kultury. 
Nowe ruchy społeczne to kolejna odsłona 
cyklu organizowanego przez Zespół Analizy 
Ruchów Społecznych, który skupia się na 
tworzeniu nowej i niezależnej politycznie 
platformy dialogu i badań nad ruchami 
społecznymi.  Nowe piętro to już piąta od-
słona cyklu organizowanego we współpracy 
z miesięcznikiem „Architektura-Murator”, 
w którym młodzi architekci, dizajnerzy 
i grafi cy prezentują swoje prace, opowiadają 
o inspiracjach, sukcesach i porażkach.
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W POSZUKIWANIU GŁĘBI
12.04–13.05
Elbląg, Centrum Sztuki Galeria El, 
ul. Kuśnierska 6
www.galeria-el.pl

Malarstwo Karoliny Zdunek wciąga widza 
do wnętrza zagadkowych i wręcz odreal-
nionych wizji opustoszałych blokowisk 
i korytarzy, których ściany i podłogi pokrywa 
siatka geometrycznych wzorów bądź też 
jednolity kolor. W każdym ze swoich płócien 
artystka „żongluje” wybranym przez siebie 
geometrycznym „motywem”, konfrontując 
go z perspektywicznym skrótem i z dobraną 
barwą „przewodnią”. W efekcie fi nalnym 
powstaje oszczędny zestaw kolorystyczny 

0—59

Karol Krukowski: Rozbite marzenie, cykl fotografi i
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Oskar Hansen jako Don Kiszot, fot. Alwar Hansen
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dzieła, który jeszcze mocniej uwypukla 
jego pierwsze wrażenie — wszechogarnia-
jącej, pochłaniającej pustki, pozbawionej 
najmniejszych śladów życia. Wkraczając 
w labirynty struktury architektonicznej 
Zdunek, odnosimy nieodparte wrażenie, 
że za kolejnym zakrętem, ścianą, blokiem 
zderzymy się z kolejnym zakrętem, kolejną 
ścianą, kolejnym blokiem. Jedyny przejaw 
życia to sama materia płótna — jego faktura 
— grubo kładziona farba — gęsta, ciężka, 
zmysłowa, wibrująca. Ale to dostrzegamy 
z bliska — kadrując obraz i przybliżając swój 
wzrok do płótna.
Wystawa W poszukiwaniu głębi obejmować 
będzie prace wybrane z całej dotychczaso-
wej twórczości artystki, będzie też jedną 
z większych jej wystaw indywidualnych.
Karolina Zdunek — w latach 1998–2003 
studiowała na warszawskiej ASP, uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. 
Krzysztofa Wachowiaka. Jest laureatką kilku 
prestiżowych konkursów (m.in. Grand Prix 37. 
Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2005”, Ga-
leria Bielska BWA). Brała udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych.
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DOM WARIATÓW
25.04–31.05
Białystok, Galeria Arsenał Elektrownia, 
ul. Elektryczna 13
www.galeria-arsenal.pl

W trakcie powstawania projektu, jak 
również podczas prac konstrukcyjnych 
przy kompleksie Cité Radieuse w Marsylii, 
krytycy prac Le Corbusiera zlecili przepro-
wadzenie testów psychologicznych, które 
miały udowodnić, że przyszli mieszkańcy 
budynku w końcu by oszaleli. Tytuł pracy 
Alexandre’a Perigot La Maison du Fada 
został zaczerpnięty z tych badań. „Fada” 
to osoba, która rzekomo została „opętana 
przez złośliwe duszki”, a w  rzeczywistości 
cierpi na zaburzenia psychiczne, takie jak 
zespół Aspergera, schizofrenię, paranoję, 
zaburzenia narcystyczne itp.
Projekt zakłada stworzenie modelu budynku 
w skali 1:15 — 9 metrów długości, 1,6 metra 
szerokości i 3,7 metra wysokości — zbudo-
wanego w formie matrycy architektonicznej. 
Korzystając z oprogramowania Archicad, 
artysta skonstruował szkielet budynku 
będący fi zyczną kopią modelu wygenerowa-
nego w przestrzeni wirtualnej. La Maison du 
Fada zachowuje formę kinetycznej, rurowej 
struktury, w której każdy poziom przypomi-
na ogromną długą półkę. Równocześnie fa-
lujący ruch ma za zadanie wywołać u widza 
wrażenie, że konstrukcja tańczy.
Ostatnimi czasy postać „fada” przeniknęła 
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Karolina Zdunek: Z cyklu Dzienniki, olej na płótnie

do telewizji. Stąd drugą częścią instalacji 
będzie wideo, w którym przedstawionych 
zostanie ponad 100 portretów aktorów 
grających „szalonych” bohaterów. Projekcja 
ta będzie znajdować się na pierwszym pozio-
mie konstrukcji i będzie z niej wyświetlana 
na ścianach przestrzeni wystawowej.
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GŁOWA W AKWARIUM
do 15.04
Zielona Góra, Galeria BWA, al. Niepodległości 
19 
www.bwazg.pl

Na pierwszy rzut oka trudno odkryć, co jest 
tematem wystawy Głowa w akwarium. Jan 
Szewczyk prezentuje na niej wiele, pozornie 
niepołączonych ze sobą wątków, notatek 
w formie zdjęć, krótkich zapisów wideo 
i drobnych obiektów: wspinaczka w górach, 
pamiątkowe fotografi e, nastoletnia fascy-
nacja płcią przeciwną. Punktem spajającym 
je wszystkie jest osoba samego artysty, 
i to właśnie ta osoba jest powodem całego 
zamieszania. 
W neutralną przestrzeń galerii wbudowana 
zostaje przestrzeń osobista, ale bez jej głów-
nego bohatera. Doświadczanie jego nieobec-
ności jest podkreślone przez ślady po byciu 
autora, a także jego wizerunki w postaci 
zdjęć autorstwa przyjaciół, na których został 
oznaczony. 
Wystawa Głowa w akwarium jest ostatecz-
nym rozrachunkiem z wyobrażeniami na 
swój temat oraz z wyobrażeniami, które 
rzuca na podmiot otoczenie. Stworzenie 
siebie jako podmiotu jest prawdopodobnie 
pierwszym krokiem w dorosłość, a jedno-
cześnie ostateczną decyzją o zerwaniu 
z nastoletniością z całym jej romantycznym 
repertuarem. To taki czas pogodzenia się 
z pękaniem tytułowego akwarium.
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TEATR NIE JEST PRODUKTEM
www.popieram.info
www.e-teatr.pl
www.warszawskie.org
 
Nowym dyrektorem Teatru Maska w Rze-
szowie została Teresa Kubas-Hul — ekono-
mistka, przewodnicząca sejmiku podkarpa-
ckiego, członkini Platformy Obywatelskiej. 
Urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego postanowili 
bez konsultacji z zespołami aktorskimi czy 
resortem kultury zmienić statuty teatrów 
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Jan Szewczyk: Mountain In Plane



i  zwolnić obecnych dyrektorów tych scen, 
zastępując ich menedżerami. „W Warszawie 
ciągle brak przemyślanej polityki teatralnej. 
Zmianami dyrektorów rządzi przypadek, 
Biuro Kultury nie umie sformułować kon-
kretnych oczekiwań pod adresem poszcze-
gólnych scen, nie jest w  stanie przedsta-
wić warszawskiej opinii publicznej żadnej 
strategii dotyczącej teatrów. Pod znakiem 
zapytania stoi przyszłość jednej z  najważ-
niejszych i najbardziej zasłużonych polskich 
scen — Teatru Dramatycznego. Wypowiedzi 
przedstawicieli władz — którzy stawiają 
Dramatycznemu za wzór zarabiające na sie-
bie sceny rozrywkowe — świadczą o ich cał-
kowitym braku poczucia odpowiedzialności 
za polską kulturę” — piszą w liście Teatr nie 
jest produktem aktorzy, reżyserzy i dyrekto-
rzy teatrów. Podczas Warszawskich Spotkań 
Teatralnych treść listu była odczytywana po 
każdym spektaklu. Sygnatariusze listu do-
magają się m.in. przejrzystych konkursów 
na stanowiska dyrektorskie, opracowania 
strategii funkcjonowania teatrów artystycz-
nych, zwiększenia subwencji, regularnych 
konsultacji ze środowiskiem teatru oraz 
rozpoczęcia debaty o  finansowaniu pol-
skich scen. Na zarzuty odpowiedział Marek 
Kraszewski, szef stołecznego Biura Kultury, 
który w  specjalnie wydanym oświadczeniu 
napisał: „teatr [Dramatyczny] nie zostanie 
zlikwidowany, połączony ani skomercjalizo-
wany. Intencją Miasta jest — i zawsze było 
— by Teatr Dramatyczny był sceną artystycz-
ną. Wybór nowego dyrektora odbędzie się 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 
— poprzez konkurs lub wskazanie kandy-
data — obie drogi zostały zaakceptowane 
przez przedstawicieli Teatru”. Dodał rów-
nież, że „polityka teatralna Miasta mającego 
tak różnorodną i  bogatą ofertę kulturalną 
nie może być konstruowana z  uwzględnie-
niem partykularnych interesów jednego z te-
atralnych obozów” albo osobistych ambicji 
publicystów i animatorów życia teatralnego 
w  Polsce. Gwarancją tego będzie Program 
Rozwoju Kultury do 2020 roku, który będzie 
przedmiotem najbliższych obrad Rady m.st. 
Warszawy”. Paweł Miśkiewicz, obecny dyrek-
tor Teatru Dramatycznego, w odpowiedzi na 
oświadczenie Kraszewskiego zwrócił uwagę 
na znaczące obniżenie subwencji, brak decy-
zji o sposobie wyłonienia nowego dyrektora, 
liczbę granych spektakli oraz pozycji festi-
walu Warszawa Centralna. 
Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 
roku 2020 został przyjęty przez Radę Warsza-
wy w dniu oddania tego numeru do druku, 
czyli 29.03.2012.
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FRUSTRACJA — EUFORIA — 

LANS
Warszawa, ul. Widok 19 (niedaleko Rotundy)
www.miastawkomie.pl

Fotokomórka to pierwsza w  Polsce Galeria 
Fotografii Komórkowej, zorganizowana 
przez grupę rejestratorów kultury nieza-
leżnej Miasta w  Komie. O  sobie piszą tak: 
Miasta w  Komie to telewizja obywatelska, 
zrzeszająca pasjonatów, ciekawych świata 
i chętnych do obserwowania otaczającej ich 
rzeczywistości. Wszyscy oni tworzą ogólno-
polskie Wolne Medium Obywatelskie. To nie 
profesjonaliści pokazują ugładzony, telewi-
zyjnie ulepszony świat, ale amatorzy poka-
zują świat prawdziwy — ze wszystkimi jego 
wadami i zaletami. Dzięki temu mamy pełen 
obraz — widziany oczami autora, skrajnie su-
biektywny i skrajnie intymny. Galeria Fotoko-
mórka rozpoczęła działalność od prezentacji 
wystawy Scena Ulica, na której zobaczyć 
można komórkowe fotografi e i  wideoinsta-
lacje z  demonstracji, jakie miały ostatnio 
miejsce w  Warszawie: Pszczelarzy, Koloro-
wej Niepodległej, Wolnych Konopii, Marsz 
w obronie emerytur pod egidą PIS, Anty-Acta, 
Manifę, Solidarność, a  także zapisy z  akcji 
(Palenie jointów pod sejmem, Obrona Squ-
atu Elba). Dla ludzi z Miast w Komie ulica jest 
jak puszcza, gdzie wszystko przedstawia się 
w formie dzikiej i nienaruszonej. To nieważ-
ne, z  jakimi sztandarami idą ludzie betono-
wych lasów, ważne, co czują i co manifestują 
pomimo haseł i okrzyków. FRUSTRACJA — EU-
FORIA — LANS wydają się stać w pierwszym 
planie na twarzach ludzi wychodzących na 
ulicę. Tak wypatrzyły i wypowiedziały obra-
zem bezinteresowne, choć skrajnie subiek-
tywne kamery komórek Miast w Komie – czy-
tamy w informacji o wystawie.
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Fotokomórka, Warszawa, fot. komórką: Pani Bogna
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ZMIANA

82—83

NIE

Marcowy konflikt wokół warszawskiego skłotu Elba 
wyprowadził na ulice Warszawy manifestację liczącą setki osób, 
spowodował pierwsze w historii stolicy spotkanie przy stole 
negocjacyjnym urzędników ze środowiskami alternatywnymi 
i pojawienie się w mediach argumentów za odrzuceniem 
przymusu konsumpcyjnego modelu życia. Prawo do miasta 
może być interpretowane na różne sposoby, a praktyka jest 
bardziej skomplikowana niż teoretyzowanie. Autonomiczne 
strefy alternatywnej ekonomii życia są rzeczywistością dużych 
miast. Jak powinno się je wspierać? Poprosiliśmy o wypowiedzi 
osoby związane z badaniem i tworzeniem ruchów miejskich

ŻYCZLIWIE

PRZESZK ADZAĆ

C—1 
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Krzysztof Nawratek, urbanista, architekt: 
Bez innowacji społecznej nie będzie innowacji w gospodarce. Skłoty są poza-

systemowymi eksperymentami społecznymi — zajmują tymczasowo prze-

strzeń, która jest martwa, po to by ją ożywić. Można oczywiście występować 

przeciwko skłotom, powołując się na „święte prawo własności prywatnej”, 

lecz ja wolę powoływać się na Katolicką Naukę Społeczną, która — na przy-

kład w słynnej encyklice papieża Piusa XI, Quadragesimo Anno — mówi o dwo-

istości własności: z jednej strony ma ona służyć temu, kto ją posiada, z drugiej 

jednak na służyć dobru wspólnemu. Nie powinno więc dziwić, że gdy w prote-

stanckiej kulturze anglosaskiej własność jest często ściśle związana z jednost-

kowym posiadaniem, w katolickiej Brazylii od 2001 roku to wspólnota miejska 

może — między innymi poprzez progresywne opodatkowanie — wymuszać 

zmiany użytkowania, a w sytuacjach wyjątkowych odbierać własność tym, 

którzy dobra wspólnego nie respektują. W Polsce, szczególnie w Warszawie, 

gdzie liczba gruntów o nieuregulowanej własności jest olbrzymia, skłoty — za-

równo w postaci „tradycyjnych” alternatywnych miejsc zamieszkania i kultu-

ry, jak również jako „skłoty produkcyjne” — są szansą na ożywianie tego, co 

ultrakonserwatywnie interpretowane prawo własności uśmierca. Miasto po-

winno więc przede wszystkim nie przeszkadzać, nie nasyłać państwowej poli-

cji, by wspierała i tak silniejszego właściciela, lecz raczej pomagać w negocjo-

waniu i po chrześcijańsku wspierać potrzebujących. Wydaje się, że powinno 

powstać prawo, a w skali miejskiej przynajmniej zasady postępowania, które 

nie negując praw właściciela, pozwoli na społeczne, ekonomiczne i polityczne 

eksperymenty. Własność nie jest święta, jak większość pojęć w życiu społecz-

nym, jest kwestią takiej lub innej umowy. 

Alina Gałązka, portal ngo.pl: 
Skłot ze swojej natury jest miejscem wolnym i nielegalnym i na tym polega 

jego urok oraz sens istnienia. Legalizacja jego działań powoduje, że skłot sta-

je się instytucją lub np. stowarzyszeniem. Wchodzi wtedy do gry i musi tak jak 

inni gracze przestrzegać zasad, np. starając się o lokal w konkursie. I wtedy 

kończy się skłot, zaczyna coś innego. Wspieranie skłotu to nieprzeszkadzanie 

mu, zostawienie go w spokoju.

Jacek Fenderson, kolektyw Syrena: 
To my, mieszkańcy, a nie zysk, jesteśmy podstawową jednostką miasta. Do-

magamy się realnego wpływu na decyzje dotyczące nas wszystkich. Chcemy 

mieć wpływ na budżet miasta, móc decydować o stawkach czynszów. Chce-

my doprowadzić do sytuacji, w której procesy miejskie pokrywają się z intere-

sem społecznym.

To władze miasta są odpowiedzialne za nieludzką politykę względem miesz-

kańców. Od lat sukcesywnie ograniczany jest dostęp do lokali komunalnych 

i taniego budownictwa czynszowego. Wiąże się to z ciągłym zwiększaniem za-

leżności od właścicieli nieruchomości i deweloperów, co skutkuje wysokością 

czynszów. W konsekwencji nasila się zjawisko masowych eksmisji i wymuszo-

nych przeprowadzek na peryferia miast. W centralnych dzielnicach na miej-

sce starych lokatorów wprowadzają się ludzie coraz bardziej zamożni, co do-

datkowo podbija ceny nieruchomości i zwiększa czynsze. Przestrzeń miejska 

przeistacza się w obszar całkowicie skomercjalizowany i podlegający jedynie 

„rynkowej” kontroli.

Władze wydają nasze wspólne pieniądze bez konsultacji z mieszkańcami. 

Nietrafione inwestycje to m.in:

– park fontann 12 mln;

– wydatki na promocje wzrosły o 28 mln;

– strefa kibica 27 mln (trwa 23 dni).

Skandalicznie wysokie czynsze, arogancja ze strony władzy i nieludzka, wy-

kluczająca polityka oparta na zysku nie pozostawiają nam wyboru. Bierzemy 

sprawy we własne ręce. Zajmowanie pustostanów to jedyna rozsądna alterna-

tywa dla polityki miasta. Na jedną ewikcję 10 kolejnych okupacji!

Jacek Żakowski, „Polityka”: 
Władza publiczna nie powinna wspierać skłotów, ponieważ ich istotą jest al-

ternatywność, nieformalne i sprzeczne z istotą państwa działanie.  Ale tam, 

gdzie powstaje coś ciekawego z punktu widzenia lokalnego, a zwłaszcza kul-

tury — władza publiczna ma obowiązek w jakiś sposób je chronić, np. negocjo-

wać z właścicielem, powstrzymywać się przed likwidacją, jeżeli skłot znajdu-

je się na publicznym terenie, przymykać oczy na różne nieformalne działania. 

Mówiąc krótko — nie utrudniając, ale próbując ułatwić czy umożliwić funkcjo-

nowanie. Życzliwe spojrzenie, czasem patrzenie przez palce, może przynieść 

dobre efekty dla wszystkich.

Marek Piekarski, kolektyw Rozbrat: 
Jak wspierać? Przede wszystkim swoim życiem codziennym. To nie jest kwe-

stia tylko i wyłącznie demonstrowania i mówienia o problemie, który dotyczy 

miejsca alternatywnej kultury. Skłoty próbują łamać dominujący dyskurs, któ-

ry wszystko formatuje pod wartości ekonomiczne, a nie humanistyczne. Li-

beralne władze traktują miasto w kategoriach wolnorynkowych, gdzie miasto 

jest traktowane jako podmiot gospodarczy. Miasto nie jest takim podmiotem. 

Jest wspólnotą mieszkańców. Mamy obowiązek brać odpowiedzialność za lu-

dzi biednych, rzeczy nieopłacalne, ponieważ tak funkcjonuje świat. Z prze-

strzeni publicznej kasuje się obywatela jako mieszkańca, jako kogoś z potrze-

bami, zaczyna się go traktować jak klienta. Zatem miasto powinno wspierać 

lokalne społeczności, które nie są awangardowe. Powinniśmy generować 

i wspierać alternatywne sposoby myślenia w lokalnych społecznościach. 

Joanna Erbel, socjolożka: 
Miasto powinno wiedzieć, że na jego terenie funkcjonuje skłot. Jeżeli docho-

dzi do próby wyrzucenia jego mieszkańców, policja powinna wspierać właśnie 

ich, a nie ochroniarzy wynajętych przez właściciela budynku. Miasto powin-

no również zaproponować im jakieś inne miejsce — w Warszawie jest bar-

dzo dużo pustostanów. Takie rozwiązanie nie byłoby bardzo awangardowe. 

W Nowym Jorku przekazano za 1 dolara całą kamienicę skłotersom. To jed-

nak wymaga uznania, że struktura skłotu nie zagraża miastu. Tworzy się tam 

alternatywna kultura, która wymaga pewnego zalegalizowania. Można im za-

proponować założenie stowarzyszenia, ale wtedy uzależnią swoją działalność 

od miasta, występując w konkursach grantowych. Skłoty działają jednak po-

nad tym.

Piotr Królikiewicz, wiceburmistrz dzielnicy Śródmieście: 
Nie odpowiem na Państwa ankietę, gdyż postawione przez Państwa pytanie 

zakłada, że:

1. mam pełną lub choćby wystarczającą wiedzę na temat skłotu Elba (powsta-

nie, działalność, sytuacja prawna, ostatnie wydarzenia);

2. mam niewzruszone przekonanie, że „takie inicjatywy” należy wspierać i po-

zostaje tylko kwestią techniczną, jak to robić.



No75 / czytelnia  86—87

Żadne z tych założeń nie jest w moim przypadku prawdziwe. Samo pytanie 

jest oczywistym pytaniem sugerującym, w dodatku zostało nie nazbyt staran-

nie zredagowane. Nie jest jasne, o jakie „inicjatywy” chodzi w ankiecie. Czy 

o zakładanie albo prowadzenie skłotów (moja odpowiedź: Nie, jestem prze-

ciw), czy o prowadzenie działalności kulturalnej takiej, jaką prowadzą skło-

towcy z Elby? (Nie wiem, jak wspierać, a przede wszystkim czy w ogóle wspie-

rać, skoro skłotowcy chcą być radykalnie niezależni? Może wspierać właśnie 

poprzez niewspieranie, bo jak się wesprze, to się uzależni?). A jak pomagać 

tym, którzy gotowi są przyjąć „wsparcie” albo — mówiąc po ludzku — chcą 

współpracować? Też na razie nie wiem, ale szukam odpowiedzi.

Paweł Marczewski, „Kultura Liberalna”: 
Pora zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać nagłe zainteresowanie me-

diów i polityków kwestią skłotów do stworzenia instytucjonalnych rozwiązań, 

które sprawią, że władze miejskie będą nie tylko świadome specyfiki skło-

tów, ale gotowe do arbitrażu między skłotersami a właścicielami nierucho-

mości. Na razie dyskusja polega głównie na przerzucaniu się uproszczonymi 

wizerunkami — z jednej strony przedstawia się skłoty jako noclegownie albo 

meliny, z drugiej jako przyjazne centra kultury, gdzie nikt nie pali, nie pije, 

nie bierze narkotyków, tylko wszyscy lepią garnki i grają na bębenkach. Czas 

otworzyć kolejny rozdział i zastanowić się, czy możliwe jest stworzenie czegoś 

w rodzaju miejskiej komisji trójstronnej.

Piotr Trudnowski, Fundacja Republikańska: 
Jeżeli inicjatywy takie jak Elba chcą dalej funkcjonować i prowadzić działal-

ność społeczną czy kulturalną, muszą zaakceptować zasadę, której negacja 

stanowi fundament skłotingu. To prywatna własność jest najlepszym gwa-

rantem dla światopoglądowego zróżnicowania. Jestem przekonany, że nawet 

tak egzotyczne wartości jak te promowane na skłotach znajdą swoich dobro-

czyńców. Wielu młodych ludzi opuściło wynajmowane za pieniądze rodziców 

mieszkania na strzeżonych osiedlach i wyruszyło na odsiecz żoliborskiego 

skłotu, nie omieszkawszy pochwalić się tym w facebookowym statusie usta-

wionym przez iPhone’a.

Wbrew popularnym na anarchizującej lewicy stereotypom prywatna własność 

i wolny rynek osłabia, a nie umacnia znienawidzony „system”. Oczywiście 

mówię o prawdziwej własności (gdy zarządzanie jest z nią nierozerwalnie po-

łączone) i prawdziwie wolnym, a nie reglamentowanym przez państwo, ryn-

ku. W regulacyjno-kapitalistycznej hybrydzie każde państwo z łatwością znaj-

dzie przepis, by działalność skłotersów w razie wyczucia zagrożenia ukrócić. 

Dziś nie pozwala pozyskiwać funduszy na tego rodzaju działalność w inter-

necie czy „do puszki” i wyciera sobie urzędniczą gębę anachroniczną ustawą 

o zbiórkach publicznych z 1933 roku. Podobnie niechętnie zwraca znacjonali-

zowaną przez komunistyczne władze własność jej właścicielom, chcąc czer-

pać finansowe i użytkowe korzyści z grabieży. Osobiście chętnie przywitał-

bym działalność odrodzonej Elby w zreprywatyzowanym lokalu odzyskanym 

przez prawowitego właściciela, który niespecjalnie ma czas i ochotę podejmo-

wać kolejne inwestycje, a w czystości swojego społecznie wrażliwego sumie-

nia chętnie odda nieruchomość w ręce młodych i równie wrażliwych ludzi.

Edwin Bendyk, „Polityka”: 
Sytuacja Elby przy wszystkich różnicach przypomina mi historię teatru dzie-

cięcego w Broniszach Zbigniewa i Zofii Wójcików. W oparciu o kierowane 

przez siebie publiczne przedszkole utworzyli teatr, który w ciągu dwóch de-

kad stał się ważną instytucją kultury nie tylko w wymiarze gminnym. Władze 

próbowały Wójcikom pomóc, bo infrastruktura skromnego, wiejskiego przed-

szkola kiepsko dla ambitnego teatru się nadawała. Bronisze wepchnięto więc 

w strukturę gminnego domu kultury. Oczywiście, nic z tego nie wyszło, teatr 

wrócił do przedszkola, gdzie kwitł aż do naturalnego końca. Morał z tej opo-

wieści prosty. Są formy życia kulturalnego, które wsparcia wymagają, lecz któ-

rym pomóc w zasadzie w żaden sposób nie można. Wpisać Elbę na listę miej-

skich instytucji kultury? Zorganizować konkurs na dyrektora? Absurd. To jak 

grafficiarzom kazać pracować na wyznaczonej przestrzeni.

Bronisze jednak dają podpowiedź: przecież tacy ludzie jak Wójcikowie czy 

skłotersi z Elby potrzebują niewiele: minimalnej infrastruktury, miejsca spo-

tkań i życzliwej tolerancji wobec tego, że koncentrując się na swojej robocie, 

nie zwracają uwagi na ograniczenia stwarzane przez przepisy. Warszawę stać 

na to, żeby udostępnić infrastrukturę dla takich inicjatyw jak Elba. Życzliwa 

tolerancja wymaga wyobraźni. Z tą w ratuszu gorzej. 

Wypowiedzi zebrali Ela Petruk i Arek Gruszczyński

http://elba.bzzz.net

http://www.rozbrat.org

http://syrena.tk

http://przychodnia.bzzz.net

http://www.crk.wroclaw.pl

http://cia.media.pl/
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PRZY SZŁOŚĆ 

TEGO, 

CO  WSPÓLNE
 88—89

ZMIANA

Neil Cummings, brytyjski artysta i teoretyk 
sztuki, w związku z 50. rocznicą działalności 
bristolskiej galerii Arnolfini, zaproszony 
został do stworzenia wystawy i publikacji 
upamiętniającej to wydarzenie. Cummings 
nie tylko podsumował, ale spróbował 
przewidzieć, co stanie się podczas kolejnych 
50 lat istnienia galerii oraz… świata. 
Fragmenty, które prezentujemy, dotyczą 
możliwych scenariuszy rozwoju sztuki i tego, 
co wspólne

C—2
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Projekt Self Portrait: Arnolfini jest obszerny i wielowątkowy, dlatego zdecydowali-
śmy się zaprezentować tylko jeden z elementów domniemanej przyszłości świata 
(sztuki) — równoległą ewolucję „korporacyjnych” instytucji sztuki (personifikują ją 
Guggenheim i Tate Modern) oraz rozproszonej sieci organizacji opartych na tym, co 
wspólne (the commons; jednym z ważnych węzłów tej sieci jest właśnie Arnolfini). 
Narracji tej towarzyszą przebłyski wydarzeń społecznych, politycznych i gospo-
darczych przewidzianych przez Cummingsa, na co dzień profesora teorii i praktyki 
w Chelsea College of Art and Design.
Ten dowcipny i świetnie dopracowany projekt w inspirujący sposób wpisuje się 
w dyskusje na temat aktualności dziedzictwa Wielkiej Awangardy z początków XX 
wieku. Zupełnie ponad czy też obok przyciężkawych, przewidywalnych i repetytyw-
nych debat na temat społecznego zaangażowania sztuki i jej politycznej skutecz-
ności, Cummings pokazuje, czym może być dzisiaj sztuka, która zajmuje się — jak 
postawę awangardową definiuje Jacques Rancière — „wynajdywaniem zmysłowo 
postrzegalnych form i materialnych ram przyszłego życia”.
Janek Sowa

2012 Z konglomeratów bankowych wyodrębniają się detaliczne banki 
„społeczne” oraz banki inwestycyjne, działające w sferze spekulacji fi-
nansowych
We wrześniu, po miesiącach pogłębionych analiz, Parlament uchwala ustawę, 

która umożliwia strukturalne reformy oraz wprowadza nadzór nad brytyjskim 

sektorem bankowym. Akt ten posiada dwa podstawowe zapisy: po pierwsze, 

pozwala zlikwidować największe, „wszechstronne” banki; oddzielenie inwe-

stycyjnych oraz spekulacyjnych operacji od podstawowej funkcji banków, jaką 

jest przechowywanie depozytów, chroni w rezultacie detaliczne (społeczne) 

operacje banków przed tymi znacznie ryzykowniejszymi, przynależącymi do 

sfery inwestycyjnej.

W listopadzie wchodzi w życie drugi zapis ustawy, kiedy FSA i Bank of Eng-

land proponuje zwiększenie, w trybie natychmiastowym, kapitału regulacyj-

nego banków od obowiązującego poziomu 7% (Basel III) dla ryzykownych ak-

tywów do 20%, w celu ograniczenia spekulacji.

Brytyjskie instytucje finansowe zajmujące się przyjmowaniem depozytów na 

skalę detaliczną mają obowiązek operować za pośrednictwem spółek zależ-

nych o odrębnym kapitale, mniej lub bardziej niezależnym od reszty kapitału 

danej grupy bankowej. Niniejszy zapis odnosi się także do zagranicznych ban-

ków działających na londyńskich rynkach.

2013 ICommons — wiedza i kulturowa siatka, prekursorka Composite 
Rozczarowanie demokracją przedstawicielską doprowadza do utworzenia 

szerokiej koalicji inspirowanej rozproszonymi zgromadzeniami hiszpańskie-

go ruchu 15 marca i obejmującej 233 tysiące przedsiębiorstw społecznych oraz 

organizacji pozarządowych z ponad 47 krajów, określanej mianem Wielości 

(the Multitude). Ruch ten opracowuje reguły postępowania dla lokalnego rzą-

dzenia i administracji, które obejmują eksperymenty dotyczące dochodzenia 

do dyssensu w czasie rzeczywistym i zarządzania zasobami.

W październiku Wielość lobbuje w ONZ w celu wprowadzenia poprawek do 

artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka tak, aby zapis dotyczący 

wolności słowa i poglądów objął także wolny dostęp do informacji. Poprawio-

ny artykuł 19 gwarantuje wolność każdego i każdej w dostępie do kulturalne-

go życia wspólnoty, wyszczególniając wolność intelektualną, wolność słowa, 

wolność w dostępie do informacji i kultury oraz zgodność z zasadą ideologicz-

nej, politycznej oraz religijnej neutralności. 

2012 Powstaje Wielość — globalna koalicja społeczeństwa obywatel-
skiego, rewizja Artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ICommons — zainicjowane przez Wielość, chronione przez GPL v4 i wspar-

te przez poprawiony Artykuł 19 PDPC — funkcjonuje początkowo jako indeks 

wszelkich zasobów znajdujących się aktualnie w domenie publicznej.

Dobra wspólne (the commons), tradycyjnie definiowane jako elementy środo-

wiska, składają się z lasów, powietrza, rzek, łowisk oraz pastwisk. Obecnie do-

łączają do nich tak zwane kulturowe dobra wspólne: teksty i obrazy; artefakty, 

systemy i procesy; muzyka i dźwięki (jako proste lub złożone całości); wszyst-

kie rosnące rośliny, zwierzęta i wiedza ucieleśniona; języki; badania medycz-

ne i naukowe oraz wszelkie możliwe ekologie tychże zasobów.

Otwarte inicjatywy edukacyjne, Wolne Uniwersytety, wolne prawo i badania 

medyczne, badania nad oprogramowaniem, ogólnodostępne wydawnictwa 

oraz wspólnoty wolnych kultur z całego świata, zjednoczone za sprawą wiru-

sowego jądra GPL v4, mogą współdzielić kolektywne dobra, a także przyczy-

niać się do ich tworzenia. Wyzwanie rzucone kreatywności osiąga skalę nie-

wyobrażalną od czasów programu kosmicznego Apollo. 

2013 Przejmowanie komercyjnych galerii przez oddziały domów au-
kcyjnych konsoliduje rynek sztuki
Podczas gdy świat nadal reorganizuje systemy finansowe, dwaj główni gracze 

na wtórnym rynku sztuki — Sotheby’s i Christie’s — a także wschodzący chiń-

ski oddział Bonhams, notują istotne wzrosty.

Dzięki płynności rynkowej zapewnianej przez wschodzące rynki Chin i Brazy-

lii, a także wysokiej marży wynoszącej prawie 20%, skonsolidowany przychód 

Sotheby’s sięga 12,3 miliarda dolarów, czyli ponad dwa razy tyle co w ubiegłym 

roku i więcej niż w rekordowym 2010 roku. Zważywszy na fakt, że tradycyj-

ne nośniki i rezerwuary bogactwa stają się coraz mniej godne zaufania, rośnie 

Asymptote Architecture, makieta Guggenheim Pavilions na wyspie Saadiyat, Abu Dhabi, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, źródło źródło: www.commons.wikimedia.org, licencja: Creative Commons Attribution 
ShareAlike 3.0
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popyt na sztukę współczesną i jej atrakcyjność. Łączone aukcje stają się nie-

zwykle popularne w Ameryce Północnej, Europie i Azji, a domy aukcyjne za-

cieśniają stosunki z kluczowymi globalnymi klientami, w szczególności z Ga-

gosian, White Cube, Hauser & Firth i oddziałami Frieze. Pod presją znajdują 

się nawet mniejsze instytucje publiczne. De La Warr Pavilion, Serpentine Gal-

lery i Spacex stają się przedmiotem wrogich propozycji przejęcia.

2013 Deregulacja rynku sztuki, dzieła sztuki wchodzą w skład towaro-
wej klasy aktywów
Na rynkach finansowych papiery wartościowe, które charakteryzują się po-

dobnymi cechami oraz podlegają tym samym prawom i przepisom, wchodzą 

w skład tej samej klasy aktywów. Pojawiają się cztery podstawowe klasy akty-

wów: kapitałowe papiery wartościowe, obligacje, instrumenty rynku pienięż-

nego i towary (nieruchomości i instrumenty pochodne). Rozrost rynku sztuki 

sprawia, że banki inwestycyjne zaliczają dzieła sztuki do towarowej klasy ak-

tywów, a instytucjonalni inwestorzy włączają je do swoich zdywersyfikowa-

nych portfolio. Przepływ kapitału przez dzieła sztuki ulega zwiększeniu, wzra-

sta również liczba transakcji. Ceny prac mogą zarówno rosnąć, jak i spadać.

2013 Podatek od transakcji finansowych pobudza przepływ kapitału 
z transakcji finansowych do zasobów z domeny publicznej
„Spekulanci nie wyrządzają szkód, dopóki są niczym bańki w stabilnym stru-

mieniu przedsiębiorstwa. Sytuacja staje się jednak groźna, gdy przedsiębior-

stwo zmienia się w bańkę w wirze spekulacji”, John Maynard Keynes.

Po latach debaty, naznaczonej wstępnym raportem MFW pt. A Fair and Sub-
stantial Contribution by the Financial Sector, Międzynarodowy Fundusz Wa-

lutowy i główni regulatorzy giełdowi reanimują podatek Tobina z 1972 roku 

w formie mikropodatku o wysokości 0,05% od każdej transakcji finansowej. 

Wprowadzony 17 sierpnia podatek ma dwa natychmiastowe cele: ograniczyć 

niestabilność dużej liczby krótkoterminowych transakcji spekulacyjnych oraz 

stworzyć odpowiedni system sprawiedliwego i egalitarnego pobierania podat-

ków z globalnego sektora finansowego. Skomplikowane instrumenty rynków 

finansowych zostają przeorientowane tak, aby stały się bardziej produktyw-

ne społecznie, a podatki zaczynają przepływać ze sfery spekulacji do zasobów 

znajdujących się w domenie publicznej.

2013 Tate Modern v2.0, Londyn
Ikoniczny, nowy budynek autorstwa Herzoga & de Meurona zostaje otwar-

ty po stronie południowej istniejącego Tate Modern. Tworzy to jeszcze więcej 

przestrzeni galeryjnej dla prezentacji kolekcji oraz performensów i live-artu. 

Zre utylizowane zbiorniki oleju umożliwiają zmienianie charakterystycznych 

dla tego miejsca instalacji.

Edukacja, która znajduje się w centrum Tate Modern v2.0, odzwiercie-

dla zaangażowanie Tate w poszerzanie powszechnej wiedzy i zrozumienia. 

W budynku znajdują się przestrzenie przeznaczone do interpretacji, nie-

formalnych dyskusji, indywidualnego studiowania, uczestnictwa, ustruktu-

ryzowanych warsztatów i nauczania opartego na działaniu. Na dwóch pię-

trach nowego budynku Tate Exchange udostępnia specjalnie wydzielone 

przestrzenie badawcze dla odwiedzających, grup, profesjonalistów z dzie-

dziny sztuk wizualnych oraz pracowników. Tate Archive otwarte jest dla pu-

bliczności. Odwiedzający mogą tutaj studiować, prowadzić badania, tworzyć 

i udostępniać cyfrowe prace.

2014 Arnolfini staje się ważnym węzłem w raczkującej kulturowej siat-
ce iCommons
Arnolfini to jedna z pierwszych poważnych instytucji publicznych, która przy-

łączyła się do siatki iCommons. Po dostosowaniu zbiorów archiwalnych do 

GPL v4 serwery zostały otwarte, umożliwiając tym samym publiczny dostęp 

i uczestnictwo.

2014 Guggenheim Abu Dhabi
Najmłodsza filia Guggenheima ulokowana została w kulturalnej dzielnicy na 

wyspie Saadiyat w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Wyspa Saadiyat przechodzi obecnie wyjątkową transformację. Abu Dhabi To-

urisme Authority ma za zadanie stworzyć światowej klasy centrum rezyden-

cyjno-turystyczno-biznesowe, wdrażając jednocześnie zasady ukierunkowa-

nej na środowisko filozofii. Jedna z dzielnic wyspy dedykowana jest w całości 

kulturze, w dodatku na niespotykaną dotychczas skalę. Muzeum Narodowe 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich przedstawia historię szejka Zayeda bin 

Sultana Al Nahyana, przeprowadzonego przezeń zjednoczenia EA, historię 

regionu i jego kulturowych więzi ze światem; Louvre Abu Dhabi to pierwsze 

powszechne muzeum w świecie arabskim, eksponujące estetyczne wytwo-

ry różnych kultur i cywilizacji, od najstarszych do współczesnych; Performing 

Arts Center to siedziba najróżniejszych gatunków i tradycji muzycznych, te-

atralnych i tanecznych; Maritime Museum przedstawia morskie dziedzictwo 

Zatoki Arabskiej.

Kamień węgielny rozwoju dzielnicy stanowi jednak Guggenheim Abu Dha-

bi, zaprojektowane przez uznanego architekta Franka Gehry’ego. W budynku 

o powierzchni prawie 42 tys. m2 mieści się własna, pokaźna kolekcja sztuki no-

woczesnej i współczesnej, a także organizowane są wystawy czasowe. Ponad-

to muzeum przyznaje stypendia i prowadzi projekty badawcze w sieci trans-

narodowych powiązań typowej dla współczesnych praktyk artystycznych. 

Muzeum zaprasza światowej klasy artystów do tworzenia związanych z tym 

miejscem prac, które trafiają następnie do określonych galerii, oraz wybiera 

zewnętrzne lokalizacje dla instalacji. Ponadto Muzeum stanowi także katali-

zator generowania wiedzy z różnych dziedzin, w szczególności historii sztuki 

Bliskiego Wschodu XX i XXI wieku.

2016 Tate Doha
Tak jak w innych krajach przynależących do Zjednoczonej Ligii Arabskiej, 

również w Katarze ropa naftowa stanowi trzon gospodarki. Na fali reform za-

inicjowanych arabską wiosną kraj ten, podobnie jak jego sąsiedzi, stymuluje 

edukację i inicjatywy badawcze w celu stworzenia gospodarki opartej na wie-

dzy. Działania te mają przede wszystkim miejsce w Doha w Technologicz-

no-Naukowym Parku Wielości (Multitude Science & Technology Park), któ-

ry powiązany jest z Edukacyjnym Miastem (Education City). W samym sercu 

Edukacyjnego Miasta znajduje się Tate Doha, otwarte 5 września. Fasada no-

wego budynku, bliźniaka 11-piętrowej piramidy Tate Modern v2.0, zaprojekto-

wanej przez Herzoga & de Meurona, nawiązuje do lokalnej architektury. Per-

forowana, ceglana kratownica funkcjonuje niczym zasłona, umożliwiająca 

wymianę pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, a wieczorem promieniuje z niej 

blask wewnętrznego oświetlenia. Nowe piękne galerie posiadają najróżniej-

sze układy, mieszczą się tam m.in. duże przestrzenie dla sztuki współczesnej 

i nowoczesny Media Lab. Misja Tate, która polega na integrowaniu wystaw 

z wysokiej jakości przestrzeniami do nauki i badań, egzemplifikowana jest po-
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przez Tate Exchange — sieć interaktywnych centrów naukowych, zaprojekto-

wanych dla odwiedzających je studentów i specjalistów, którzy mogą w nich 

prowadzić badania, wymieniać się umiejętnościami i przedstawiać swoje po-

mysły. Zasoby są współdzielone z pobliskim Arabskim Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej Mathaf (Mathaf Arab Museum of Modern Art), które powstało w 2010 

roku, po dwudziestu latach planowania.

2017 Arnolfini rezygnuje ze stałej siedziby na rzecz mobilności i rozpro-
szenia
Arnolfini opuszcza Bush House i przystępuje do redystrybucji i przemiany sa-

mej siebie jako XXI-wiecznej instytucji sztuki, poprzez usieciowioną wiązkę 

instytucji. Pierwsza współpraca — z Tate Doha — rozpocznie się w kwietniu. 

Arnolfini bierze udział w lokalnych ekologiach, które przekształcają gospo-

darkę zasobami z opartej na węglu w opartą na wiedzy. W czerwcu rusza wę-

zeł w Bombaju, rozpoczynając trzyletni projekt badawczy zatytułowany Ex 
habere, we współpracy z kilkoma samoorganizującymi się instytucjami ba-

dawczymi — Nowhere z Moskwy, konsorcjum Critical Practice z Londynu 

i Sarai z Delhi. Węzeł w Szanghaju startuje we wrześniu, a dwa miesiące póź-

niej rusza węzeł w Kantonie z udziałem La Part Maudite: Bataille and the Ac-

cursed Share, którzy eksplorować będą etykę marnotrawstwa i wydatkowania 

oraz zagadnienia dotyczące miłości i terroru, zawartych implicite w powszech-

nej ekonomii nieskrępowanej hojności.

2017 Asymetryczna wymiana pomiędzy wschodzącymi Wielościami 
a dezintegrującymi się państwami narodowymi wywołuje handlowe 
potyczki
Wzrasta napięcie pomiędzy ekonomią polityczną, zdominowaną przez insty-

tucje finansowe działające niezależnie od granic państwowych, a wyłania-

jącą się Wielością (we współpracy z odmienionymi ONZ i MFW) jako syste-

mem rządzenia i organizacji opartym na zasadach P2P. Państwa narodowe nie 

mogą być dłużej traktowane jako odrębne jednostki gospodarcze, posiadają-

ce moc podejmowania autonomicznych decyzji. Albo dobrowolnie przystąpią 

one do szerszych struktur federacyjnych (jak na przykład UE, ZEA, OECD lub 

USA), albo przestaną istnieć. Utrzymujące się wciąż rządy narodowe, w szcze-

gólności rosyjski, próbują zachować wpływy poprzez ograniczenie wolnego 

przepływu dóbr i usług przez gospodarkę, aby kontrolować powiększającą się 

Wielość.

10 kwietnia małe, mobilne adhockracje tworzą wiązkę Corn Law, która ma za 

zadanie kontestować walkę o polityczne cele za pomocą środków ekonomicz-

nych.

2018 Rynek sztuki i komercyjny system dystrybucji oddzielają się od 
wschodzącej praktyki twórczej
XIX-wieczny ideologiczny konstrukt artysty osiągnął swoje ostateczne grani-

ce. Ideologiczny model, opierający się na twórczych wymianach pomiędzy ar-

tystą a mediami w pracowni, których rezultaty są następnie dystrybuowane 

poprzez konkurujące instytucje handlowe lub wystawiennicze — galerie ko-

mercyjne, oddziały domów aukcyjnych, prywatnych marszandów — staje się 

coraz bardziej zamknięty.

W najlepszym razie model ten poszerza skromną ilość twórczej sprawczości 

o spotkanie pomiędzy publicznością — często określaną mianem biernych od-

biorców — a dziełami sztuki prezentowanymi na wystawie. Jednak układ ten 

sprawił, że sztuka rozumiana jako twórczy proces utraciła swój innowacyjny, 

inspirujący i krytyczny charakter. Konkurujące rynki prosperują dzięki sztucz-

nym różnicom i umiejętnemu zarządzaniu ryzykiem; tego typu technologia 

jest jednak zbyt ograniczona, aby pobudzać, rzucać wyzwanie czy rozprze-

strzeniać autentyczną twórczość. Z tego powodu praktyki artystyczne dzielą 

się na te wytwarzające artefakty będące rynkowymi aktywami oraz na wscho-

dzącą praktykę twórczą.

2018 Wystawy, muzyka, live art, film i administracja — archiwa Arnolfi-
ni dołączają do iCommons
Arnolfini, które pomagało przy opracowywaniu wytycznych dotyczących 

Przejrzystości dla organizacji będących częścią Wielości, a następnie je wdro-

żyło, włącza obecnie wszystkie swoje zasoby archiwalne i procesy funkcjonal-

ne do siatki iCommons.

2019 Wychodzi Obligacja Rynku Sztuki Gwarantowana przez Pojedyn-
czość
Fundacja Solomona R. Guggenheima wraz z Morgan Capital Management 

z Kajmanów wypuszczają pierwszą Obligację Rynku Sztuki Gwarantowaną 

przez Pojedynczość (Singularity Art Bond). Obligacja stanowi odpowiedź na 

rosnące parcie prywatnych inwestorów na szerszy dostęp do tego, co pojedyn-

cze (the singular). Aby zapewnić stały wzrost kapitału, Guggenheim, Muzeum 

Thyssen-Bornemisza w Madrycie i Ermitaż w Sankt Petersburgu, a także kilka 

czołowych prywatnych muzeów określają pewne dzieła sztuki ze swoich ko-

lekcji mianem pojedynczych i gwarantują, że nie zostaną one nigdy skopiowa-

ne, wypożyczone lub powielone.

Indeks giełdowy powiązany zostaje ze 125 muzeami, a w obrocie znajduje się 

kapitał o wartości 12,2 miliardów dolarów. W pierwszym kwartale obligacje 

Guggenheima oferują premię za ryzyko wynoszącą 215 punktów bazowych po-

nad stopę zwrotu z obligacji skarbu państwa. W związku z niskim zaintereso-

waniem inwestorów muzeum podnosi stawkę o 15 punktów bazowych, ale na-

wet przewaga 230 punktów nie przekonuje inwestorów.

„Bardzo się cieszymy ze współpracy z Guggenheimem przy tworzeniu tego 

nowego rynku. Odbieramy sygnały zainteresowania ze strony emitentów, 

firm członkowskich i prywatnych inwestorów. W ciągu najbliższych kilku mie-

sięcy rynek będzie umacniał swoją pozycję, a my zrobimy wszystko, co w na-

szej mocy, by zwiększyć zainteresowanie inwestorów” — Anusha Shrivastava, 

Morgan Capital Management.

2020 Wielość koordynuje prace nad podwyższeniem podatku od trans-
akcji finansowych
Wprowadzona właśnie nowa wysokość podatku od transakcji finansowych — 

teraz na poziomie 1% — ma na celu przekierowanie trylionów dolarów do infra-

struktur przynależących do domeny publicznej, organizacji kulturalnych, po-

zarządowych oraz rządów zaangażowanych w reformy ordynacji wyborczej. 

Pomimo że instytucje finansowe słyną z uchylania się od płacenia podatków, 

problemy z wypłacaniem należności zdarzają się sporadycznie. Średnia dzien-

na suma transakcji na samym tylko amerykańskim rynku papierów wartościo-

wych wynosi 822 miliardy dolarów, zaś podatek od tej kwoty to około 10 miliar-

dów dziennie. Wielość, we współpracy z ONZ i MFW, ma za zadanie zajmować 

się przestrzeganiem przepisów, ściąganiem i dystrybucją tych kwot.

2022 Rządy sprawowane przez lokalne adhockracje i konsensus osiąga-
ny w czasie rzeczywistym



No75 / czytelnia  96—97

Wielość okazała się niezwykle produktywna, ponieważ jej rozdrobniona ar-

chitektura organizacyjna umożliwia działanie na bardzo różnych poziomach. 

Jej organizacja opiera się na wolnych kooperatywach takich jak Zgromadze-

nia, Grupy Koordynujące, adhockracje i grupy robocze, z których każda kon-

centruje się na innych aspektach rządzenia, jednak jednoczą je wspólne dąże-

nia i wytyczne.

Obecnie działa pięć lokalnych Zgromadzeń Wielości, które mają za zadanie 

doglądać prawnej i finansowej spójności. Zgromadzenia oceniają i monitorują 

finanse Wielości, a także spełniają standardowe obowiązki wynikające ze sta-

tusu Wielości (np. opracowują sprawozdania). Wybory do każdego Zgroma-

dzenia odbywają się co pięć lat. Skrócone protokoły z posiedzeń Zgromadze-

nia publikowane są w czasie rzeczywistym, a sprawozdania, przechowywane 

przez Sekretariat Zgromadzenia, pozostają dostępne dla ogółu.

Grupy Koordynujące składają się z liderów regionalnych adhockracji i grup 

roboczych. Grupy Koordynujące współpracują ze wszystkimi adhockracja-

mi i grupami roboczymi w odniesieniu do takich kwestii jak przygotowywanie 

projektów, zatwierdzanie, wycofywanie, monitorowanie postępów itp.

Adhockracje i grupy robocze posiadają autonomię w zakresie określonych 

i czasowo zdefiniowanych projektów, niemniej jednak odpowiedzialność za 

nie jest współdzielona. Adhockracje i grupy robocze stanowią podstawowe 

jednostki z mocą podejmowania decyzji. Otwarty dyssens umożliwia przebi-

cie się najbardziej obiecującym ideom, zaś konsensus osiągany w czasie rze-

czywistym stanowi mechanizm podejmowania decyzji. Różnice traktowa-

ne są jako twórcza siła: kiedy kwestie dyssensualne dyskutowane są otwarcie, 

adhockratyczne procesy wyłaniają się i zakorzeniają. Wszystkie adhockracje 

i grupy robocze zaangażowane są w promowanie infrastruktury iCommons, 

wiedzy i zasobów.

2022 Sieciowe rządzenie, wystawiennicze węzły badawcze
Arnolfini stoi na czele krytyki wymierzonej w XIX-wieczny model muzeum, 

zgodnie z którym instytucja wystawiennicza musi się nieustannie rozrastać, 

stawiać nowe emblematyczne budynki, posiadać rozbudowaną hierarchiczną 

administrację odpowiedzialną za wystawy, programy edukacyjne, utrzymanie 

i zarządzanie. Celem tej krytyki jest stworzenie instytucji w klasycznym zna-

czeniu tego słowa, czyli utrzymywanie i wspieranie twórczych praktyk. Pod-

stawowe zadania kreatywnej instytucji to zabawa, ryzykowanie, współdziała-

nie, prowadzenie badań i tworzenie prototypów — nie tylko poprzez badania 

i rozproszone wystawy, ale też poprzez rządzenie i strukturę organizacyjną.

Pewne wartości zostały utracone, inne wytworzone, utrzymane, wzmocnione 

i docenione. Wspólnie z Intermediae z Madrytu, Arnolfini uczy się, jak inwe-

stować długoterminowo, nie zważając na stopę zwrotu. Arnolfini ceduje swo-

je lokalne funkcje (na rzecz Spacex, Eden Project i Wolnego Uniwersytetu Za-

chodniej Anglii), a nawiązuje globalne sieci współpracy z nowymi partnerami 

z Wietnamu, Australii, Islandii, Afryki Zachodniej i Karaibów. Zdarzają się po-

myłki i błędy, kiedy na przykład nie udaje się zebrać środków na wystawę, ale 

nawet te niepowodzenia okazują się produktywne.

2022 Akademia Sztuk Pięknych Frieze, Pekin
18 października zostaje otwarta Akademia Sztuk Pięknych Frieze, w eleganc-

kim budynku zaprojektowanym przez Verna Yipa, ulokowanym przy zielo-

nej alei Yuanda, w dzielnicy Haidian, w Pekinie. Fundacja Frieze, zaniepoko-

jona niedoborem aktywów na rynku sztuki i w swoim oddziale Fair, otwiera 

Akademię Sztuk Pięknych w celu zagwarantowania sobie kontroli nad warto-

ścią świeżo wyprodukowanych aktywów i ryzykiem z nim związanym. Akade-

mia, współfinansowana przez Deutsche Bank, oferuje swoim 1200 studentom 

różnorodną gamę kursów na wszystkich poziomach: od studiów pierwszego 

stopnia, przez doktoranckie po stanowiska badawcze. 43-osobowa kadra pe-

dagogiczna, składająca się wyłącznie z aktywnych zawodowo artystów, gale-

rzystów, marszandów, agentów, krytyków i teoretyków, przekazuje studentom 

zarówno tajniki kreatywnych i eksperymentalnych praktyk, jak i skutecznych 

strategii biznesowych. Kombinacja różnorodnych grup studenckich, badań na 

najwyższym poziomie oraz niezwykle doświadczonej kadry przyczynia się do 

stworzenia wyjątkowego, wieloaspektowego doświadczenia edukacyjnego.

2024 Estetyka Transakcyjna
Rozpoczęta w styczniu Estetyka Transakcyjna to dla Arnolfini przełomo-

wy projekt. Artyści, którzy dokonują rewizji swoich praktyk poprzez działa-

nie w siatce P2P, traktują siebie samych jako ogniwa złożonych procesów spo-

łecznych i przyjmują, że kreatywność stanowi inherentny element każdej 

możliwej transakcji wytwarzającej dane ogniwo, bez względu na intensyw-

ność i skalę zgromadzenia. Podstawowe wyzwanie dla każdej osoby zaan-

gażowanej w projekt to pozostawanie w obrębie pola siłowego oraz uczest-

nictwo w transakcjach przy zachowaniu obojętności względem podmiotów, 

przedmiotów i instytucji przezeń wytwarzanych. Za sprawą Estetyki Trans-

akcyjnej praktyki artystyczne zlewają się z twórczymi siłami uwolnionymi 

przez Arnolfini za pośrednictwem projektu Usieciowione Rządzenie, two-

rząc relacje współtwórczości. Arnolfini redefiniuje siebie samą jako instytu-

cję otwartą na nieustanną krytyczną i twórczą eksplorację, immanentną dla 

logiki sieci.

2024 Korporacyjna klęska Guggenheima, kolekcja przechodzi do do-
meny publicznej
10 stycznia kończy się spektakularna, 65-letnia przejażdżka kolejką górską 

w wykonaniu Fundacji Solomona R. Guggenheima. Guggenheim w Abu Dha-

bi, Nowym Jorku, Wenecji, Bilbao, Deutsche Guggenheim w Berlinie, a także 

nieukończone projekty w Szanghaju i Moskwie zarządzane są obecnie przez 

syndyka masy upadłościowej. Fundacja Guggenheima była największym pry-

watnym muzeum na świecie. Jej upadek wywołuje zamieszanie na światowym 

rynku sztuki, jednak reperkusje odbijają się jeszcze szerszym echem. Oddzia-

ły domów aukcyjnych, banki inwestycyjne, galerie komercyjne i lokalne insty-

tucje miejskie, którym wspólna była potrzeba odnowy, nawiązały współpra-

cę z fundacją. Uregulowanie złożonych zobowiązań finansowych Fundacji, 

w szczególności kwestii Obligacji Gwarantowanych przez Pojedynczość, 

trwać będzie miesiącami lub nawet latami, a wiele galerii i banków inwesty-

cyjnych nie zdaje sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są zagrożone. Wsku-

tek upadku Fundacji jej obszerna kolekcja przechodzi do siatki iCommons, 

która rozdziela ją pomiędzy życzliwe instytucje publiczne. Szczególnie spek-

takularne korzyści odnoszą w tym przypadku sieć MACBA, Reina Sofia Ame-

ryka Łacińska oraz MOMA w Bombaju.

2025 Lawina darowizn dla kolekcji muzeów znajdujących się w dome-
nie publicznej
Po upadku Guggenheima i gwałtownym spadku wartości Obligacji gwaranto-

wanych przez Pojedynczość kolejne bogato uposażone prywatne muzea po-

padają w tarapaty. Pod rozdział 12, dotyczący ochrony przed upadłością przez 

ONZ i Wielość, podpadają dziś: Kolekcja Akzo la Caixa, Fundacja Genera-
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li w Wiedniu, byłe centrum sztuki współczesnej Ulles w Pekinie oraz MOCA 

w Szanghaju.

W listopadzie dzieła sztuki znajdujące się w kolekcji upadłych muzeów prze-

kazane zostają Wielości i trafiają do kolekcji publicznych muzeów. Spektaku-

larny odwrót przepływu zasobów sprawia, że dziesiątki tysięcy dzieł sztuki 

pozostających dotychczas własnością prywatnych instytucji materialnie i wir-

tualnie zalewają publiczne kolekcje. Lawina niespodziewanych darów okazu-

je się szczególnie korzystna dla takich instytucji jak: Tate, Muzeum w Luwrze, 

Museu Contempora w Rio de Janeiro, MOMA w Nowym Jorku i w Nairobi oraz 

chińskie Muzeum Narodowe.

2026 Wiązki Arnolfini pojawiają się w indyjskich, chińskich i brazylij-
skich Wielościach
Zainicjowana przez Arnolfini wystawa Ornament, otwarta w marcu w Szang-

haju, staje się impulsem do tworzenia nowych, nieformalnych wiązek lokal-

nych. W miarę powiększania się kolekcji Arnolfini, przynależącej do siatki 

iCommons, a także wystaw i innych działań — również tych organizowanych 

przez inne, należące do sieci, instytucje — etyka publicznej hojności jest roz-

przestrzeniana, wzmacniana i wspierana. Każdy na tym korzysta. Pokaźne 

zasoby, wzbogacone o darowizny i zwroty z upadłych, prywatnych muzeów 

umożliwiają Arnolfini dystrybuowanie zebranych dzieł sztuki oraz budowanie 

nowych sieci współpracy. W kwietniu Arnolfini łączy się z Lalit Kala Akademi 

z różnych regionów Indii, z Tianyi Pavilion Heritage Group w Chinach i z bra-

zylijskim Muzeum Narodowym, tworząc wiązkę określaną mianem Wiązki 

Brystolskiej (Bristol Cluster).

2026 Wielka Odmowa, masowy bojkot procesów właściwych demokra-
cji przedstawicielskiej
Koordynowana przez Wielość Wielka Odmowa to masowy bojkot wyborów 

parlamentarnych w różnych krajach Europy. Zainspirowany hiszpańskimi 

Zgromadzeniami, ruch rozlewa się po krajach UE+M, docierając do Włoch, 

Portugalii, Polski oraz do krajów bałkańskich. Nawet w Belgii, Grecji i Tur-

cji, gdzie głosowanie jest obowiązkowe, rejestracja głosujących i frekwencja 

wyborcza kończą się fiaskiem. Z uwagi na fakt, że rządy starają się formować 

obywateli doskonale przystosowanych do własnych politycznych planów, spa-

da zaufanie do wybranych urzędników oraz do instytucji, poprzez które rząd 

sprawuje władzę.

Spadającemu zaangażowaniu w struktury demokracji przedstawicielskiej 

i wycofywaniu legitymizacji towarzyszy wielki wzrost obywatelskiego uczest-

nictwa: chodzi przede wszystkim o uczestnictwo w Zgromadzeniach, przy-

należność do fundacji, lokalnych adhockracji, organizacji pozarządowych, 

braterskich grup interesu, towarzystw samopomocowych, unii kredytowych 

i organizacji mikrofinansowych, a w szczególności o uczestnictwo w delibera-

tywnych procesach demokratycznych, koordynowanych przez Wielość.

2027 Krach na giełdzie prowadzi do wycofania Obligacji Rynku Sztuki 
gwarantowanych przez Pojedynczość
W kontekście powolnego regulowania należności Fundacji Solomona R. Gug-

genheima, które ciągle trwa, i wobec upadłości wielu prywatnych muzeów 

i kolekcji sztuki współczesnej, Morgan Capital Management ogłasza wstrzy-

manie Obligacji Rynku Sztuki Gwarantowanych przez Pojedynczość. Od 

stycznia spada zaufanie inwestorów oraz ilość transakcji handlowych. 16 lu-

tego, z uwagi na fakt, że tylko 2% obligacji zmienia właściciela, MCM wyco-

fuje się. Gospodarki opierające się na sztucznym niedoborze, wprowadzo-

ne za pomocą prawniczych technologii, nie posiadają już żadnej sprawczości. 

Pojedynczość jako jakość utraciła swoją wartość.

2031 Radykalna Przejrzystość i Estetyka Transakcyjna ogłaszają koniec 
figury widza
Bycie widzem oznacza oglądanie spektaklu, a oglądanie stoi w opozycji do 

wiedzy i działania — to stan pozbawiony jakiejkolwiek mocy sprawczej. By-

cie widzem oznacza bierność i to właśnie bierność zdominowała odbiór sztu-

ki w całej najnowszej historii. Wytyczne Radykalnej Przejrzystości, sieci wie-

lości funkcjonujące na zasadach P2P i współtworzone sieci wystawiennicze 

sprawiają, że bycie widzem zostaje na nowo zdefiniowane i zaczyna równać 

się zaangażowaniu i uczestnictwu, a w konsekwencji reprezentacja zostaje za-

stąpiona bezpośrednią obecnością.

Wybór: Bogna Świątkowska i Janek Sowa

Tłumaczenie: Iwona Bojadżijewa

Tekst został opublikowany na licencji 

Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

www.neilcummings.com

www.arnolfini.org.uk

Arnolfini — centrum sztuki założone w Bristolu w 

1961 roku przez Jeremy’ego Reesa, jego małżonkę 

Annabel i malarza Johna Orsborna. Nazwa pochodzi 

od słynnego obrazu Jana van Eycka Portret rodziny 

Arnolfinich z 1434 roku, którego Rees był wielkim 

miłośnikiem. Centrum jest jednym z wiodących 

ośrodków sztuki współczesnej w Europie, prezentuje 

innowacyjne, eksperymentalne prace z zakresu sztuk 

wizualnych, muzyki, tańca i filmu. Prowadzi również 

szereg programów edukacyjnych oraz działalność 

charytatywną. W roku 2011, z okazji swojego 50-lecia, 

instytucja prezentowała wystawę Self Portrait: Arnol-

fini przygotowaną przez Neila Cummingsa. Wystawa 

była dostępna bezpłatnie i można ją było oglądać do 

lutego tego roku.

www.arnolfini.org.uk

Gmach Arnolfi ni, foto Adrian Pingstone, źródło: www.commons.wikimedia.org
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OBSERWACJE I PRAKTYKI

O mieście jako ogromnej rzeźbie, 
która kreuje sposób poruszania się 
jego mieszkańców, o pracy fantazji 
jako o zdolności do przerysowywania 
rzeczywistości, o centrum, które okazuje 
się nie być centrum, i o ciele, które nie 
jest ciałem, a także o naszych kłopotach 
z kręgosłupem z Simone Ruess rozmawia 
Magda Roszkowska

 POROZUMIENIE

100—101
W RU CHU
Simone Ruess: Patelnia, 2011/2012, animacja (klatka), 3:10, pętla, dźwięk: HITODAMA: Gino Robair, Alessandra 
Eramo, Wendelin Büchler, David Fenech, Corvo Records 2010, 3:07

C—3 
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Od kiedy mieszkasz w Warszawie, czyli od czterech lat, zajmujesz się badaniem 
sposobów poruszania się ludzi w tkance miejskiej. Czy możesz powiedzieć, czemu 
służą te poszukiwania?

Słusznie użyłaś metafory przestrzeni miejskiej jako żywej tkanki, bo to od 

razu przenosi naszą rozmowę w sam środek mojego eksperymentu. Pierwszy 

raz do Warszawy przyjechałam na cztery miesiące w 2005 roku. To wówczas 

chodząc ulicami tego miasta, doznałam takiego uczucia, że jego przestrzeń 

jest czymś na kształt ogromnej rzeźby i że ja poruszając się w tej rzeźbie wraz 

z innymi ludźmi, kreuję jej kształt.

Myślenie o mieście jako o żywym organizmie zawsze było mi bliskie, ale do-

piero ten pierwszy, krótki pobyt w Warszawie sprawił, że chciałam jakoś wejść 

w tę problematykę, z drugiej strony nie znałam polskiego, a to sytuowało mnie 

na pozycji obserwatora, ale też uczestnika tutejszej rzeczywistości. Bo ten dy-

stans, częściowe odcięcie od możliwości językowej komunikacji, spowodo-

wał, że odkryłam inny sposób porozumienia z otaczającymi mnie ludźmi: po-

rozumienie w ruchu. W zmaterializowaniu moich odczuć pomogły mi zajęcia 

w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego, w których uczestniczyłam, gdy 

na dobre przeniosłam się do Warszawy w 2008 roku.

Teraz po czterech latach moich badań jeszcze wyraźniej widzę, że mieszkanie 

w mieście to uczestniczenie w jakimś niesamowicie żywym systemie przepły-

wów, które nie są częścią miasta ani nie odbywają się w nim, ale przeciwnie — 

to one go tworzą, sprawiają, że miasto staje się żywym organizmem.

Nie wiem, czy mogę jasno określić cel moich działań, dla mnie cel jest trochę 

jak chmura, która się pojawia, zawisa nade mną i w toku mojej pracy zyskuje 

pewną formę.

No tak, ale ruch, o którym mówisz, jest zawsze ruchem ciał w pewnej zastanej 
przestrzeni, ta zaś z góry wyznacza jego trajektorie. W tym sensie każda organizacja 
przestrzeni jest strategią sprawowania władzy nad ciałami. Jeśli dobrze rozumiem, 
usiłujesz pokazać, jak działa ten mechanizm?

Nie do końca, takie rozumienie wydaje mi 

się uproszczeniem. Jest trafne wówczas, gdy 

ruch ciała w przestrzeni ujmujemy jako pro-

ces złożony z trzech oddzielnych i do pewne-

go stopnia niezależnych elementów: ciała, 

ruchu i przestrzeni — to mówi nam zdrowy 

rozsądek, ale przecież doświadczenie pod-

powiada coś zupełnie innego! Dla mnie ciało 

to nie jest przedmiot, obiekt, którego grani-

ce są jasno określone, to, co widzimy i uzna-

jemy za nasze ciało, wyłania się z ruchu i to 

on nadaje mu kształt. Wydaje mi się, że tę in-

tuicję dobrze oddaje animacja Patelnia, którą 

przygotowałam na wystawę Movement Spa-
ce w Galerii LeGuern. Widzimy na niej lu-

dzi poruszających się w różne strony w miej-

scu zwanym przez warszawiaków patelnią, 

czyli przed stacją Metro Centrum. Jednak ich 

sylwetki nie są wyraźne, bo nieustannie wy-

łaniają się z przestrzeni wyznaczonej przez 

sposób ich poruszania się, przez ich prze-

strzeń ruchu (movement space), którą kreu-

ją. To zaś sprawia, ze stają się płynne i bar-

dzo plastyczne, podatne na przenikanie i ingerencję innych uczestniczących 

w przepływie ciał-w-ruchu.

Architektura, jako zastany sposób organizowania przestrzeni, jest formą wła-

dzy, bo narzuca nam pewien porządek, ale mam dwie uwagi, które kwestionu-

ją takie jej rozumienie. Pierwsza związana jest z bardzo prostym spostrzeże-

niem: nasz ruch zawsze jest pewnym odchyleniem od trajektorii wyznaczonej 

przez kształt budynków. Gdy chcemy na przykład skręcić i minąć jakąś archi-

tektoniczną przeszkodę, czy ktoś z nas czyni to zgodnie z kątem, jaki wyzna-

cza budynek, czyli 90 stopni? Nie, to byłoby dziwne i przerysowane. Nasz ruch 

jest miękki i zaokrąglony, dzięki swojej organiczności jest do pewnego stop-

nia autonomiczny i otwarty na zmiany. Z drugiej strony, jest oczywiście tak, że 

każdy porządek generuje automatyzmy, ale one też są niezbędne w codzien-

nej praktyce. Nasze ciało, ponieważ nie jest obiektem, ale ciałem-w-ruchu, 

tworzy mapy swoich trajektorii i dzięki temu, wychodząc codziennie z domu, 

robimy to „na pamięć”.

Druga uwaga dotyczy już samej architektury: czy naprawdę musimy ją sobie 

wyobrażać jako świat przedmiotów, a co by było, gdyby także ona była efek-

tem nieustannego ruchu? Kiedy badałam przestrzeń wokół Pałacu Kultury, 

a także sam pałac, narysowałam taki cykl rysunków, który pokazywał kolej-

ne fazy przekształceń tej przestrzeni ze struktury horyzontalnej w wertykal-

ną. Przed wojną cały ten ogromny kwadrat przecinała siatka ulic, na których 

stały kamienice z mieszkaniami czynszowymi. W latach 50. na tym pustym 

M i e s z ka n i e  w  m i e ś c i e 

to  u czest n i cze n i e 

w  j a k i m ś  n i e s a m o w i c i e 

ż y w y m  systemie 

p r ze p ł y w ó w,  k tó r e 

n i e  s ą  czę ś c i ą  m i a st a 

a n i  n i e  o d b y wa j ą  s i ę 

w  n i m ,  a l e  p r ze c i w n i e 

—  to  o n e  g o  t w o r zą , 

s p ra w i a j ą ,  że  m i a sto 

sta j e  s i ę  ż y w y m 

o r g a n i z m e m Simone Ruess: Centrum, Pałac Kultury i Nauki (fragment), 2009, ołówek, papier, 29,7 x 42 cm
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Simone Ruess: Dworzec Centralny (korpus), 2009, ołówek, papier, 29,7 x 42 cm
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placu stanął Pałac, ale czy wiesz, że jego sy-

metryczna struktura, porządek rozmieszcze-

nia pomieszczeń paradoksalnie można po-

myśleć jako pionowe odwzorowanie układu 

przedwojennego? Dla mnie to jest niesamo-

wite zobaczyć w materii sam ruch. Choć nie 

zdajemy sobie z tego sprawy, przestrzeń ge-

nerowana przez ruch jest czymś bardziej 

pierwotnym niż porządek jej przedmiotów 

i ciała w niej umieszczone.

Czy wiesz, że twoje badania wpisują się w liczą-
cy sobie ponad 2000 lat filozoficzny dylemat 
związany z niemożnością pojęciowego ujęcia 
ruchu? (śmiech) Chodzi o to, że za każdym 
razem, kiedy usiłujesz objąć myślą ruch, 
zatrzymujesz go, a tym samym przestaje on być 
ruchem i staje się jego reprezentacją.
Mam dokładnie taki sam problem, dlate-

go myślę, że jestem już uzależniona od mo-

ich badań. Na początku chciałam wizualnie 

uchwycić, co czuje osoba znajdująca się wewnątrz ruchu na warszawskiej pa-

telni, ale będąc tam, zawsze jestem w środku tego ruchu i przez to nie mogę 

objąć go w całości, za każdym razem uchwytuję tylko fragment, a czym mo-

głaby być ta całość, nie mam pojęcia. Poza tym to jest zawsze przefiltrowane 

przez moje subiektywne doświadczenie i spojrzenie. Moje rysunki i obiekty 

odzwierciedlają przestrzeń, jaką kreuje ruch, ale nie odnoszą się do niego sa-

mego. Nie można opisać stawania się, ono po prostu się dzieje. Ale już sama ta 

przestrzeń może nam dużo powiedzieć o nas samych jako jednostkach, ale też 

jako o wspólnocie.

No właśnie, w Warszawie badasz ruch w bardzo konkretnym miejscu, w centrum, 
tzn. w samym Pałacu Kultury i Nauki i wokół niego, na rondzie Dmowskiego, 
w Złotych Tarasach i przejściach podziemnych. Czemu właśnie ta okolica tak cię 
zafascynowała?

Kiedy tu przyjechałam, odwiedzałam naprawdę bardzo różne części miasta, 

ale zawsze chcąc, nie chcąc, wracałam do centrum, nie mogę powiedzieć, że 

lubię to miejsce, zresztą jak chyba większość mieszkańców stolicy. Na pew-

no fascynuje mnie jego niejednoznaczność, w nazwie ma centrum, ale lu-

dzie wcale nie identyfikują się z nim jako z symbolicznym centralnym punk-

tem tkanki miejskiej. Ono, owszem, jest dla nich istotne jako miejsce tranzytu, 

gdzie przecinają się różne trajektorie — to dla mnie szczególnie ważne — ale 

z drugiej strony nie przebywają w nim dłużej. Warszawa jest niesamowicie 

rozproszonym miastem, ma wiele miejsc, które ludzie uznają za centrum, czy-

li przestrzeń istotną dla życia społeczności. Ale przyznasz, że chyba niewielu 

z nich wymieni rondo Dmowskiego czy plac Defilad. I tu rodzi się pytanie: to 

właściwie czym jest ta przestrzeń centrum i nie-centrum?

Może dobrym kontrprzykładem dla Warszawy będzie Stuttgart — miasto, 

w którym kończyłam studia i do którego na 3 lata wróciłam po kilkumiesięcz-

nym pobycie w Polsce. I w którym przez ten krótki czas także eksperymen-

towałam z ruchem ciał. Dla jego mieszkańców to jest jasne i oczywiste, gdzie 

znajduje się centrum ich miasta. Od razu wymienią Stare Miasto. Ale ich sil-

na identyfikacja jest konsekwencją jedynej możliwej struktury, jaka mogła się 

uformować w tym miejscu. Stuttgart leży w dolinie i wyrasta z samego środka 

N i e  m oż n a  o p i s a ć 

st a wa n i a  s i ę,  o n o 

p o  p r o st u  s i ę  d z i e j e. 

A l e  j u ż  s a m a  t a 

p r zest r ze ń  m oże  n a m 

d u żo  p o w i e d z i e ć 

o  n a s  s a m yc h  j a ko 

j e d n o stka c h ,  a l e  też 

j a ko  o  ws p ó l n o c i e

Simone Ruess: Movement Space 1 (Płocka), 2011, ołówek, papier, 29,7 x 42 cm

ku jej krańcom. Choć to miasto było bardzo zniszczone podczas działań wo-

jennych, jego struktura po prostu musiała zostać zrekonstruowana dokładnie 

w ten sam sposób. To oczywiście ma swoje konsekwencje, ponieważ forma 

miasta jest zamknięta, ruch jest dość sztywny i przez to mniej ciekawy. War-

szawa z kolei — wcale nie z woli swoich mieszkańców, ale raczej w efekcie na-

rzuconych odgórnie decyzji albo przypadkowych zbiegów okoliczności — za-

chowała formę otwartą. Centrum jest według mnie tego najlepszą ilustracją, 

to przestrzeń w stanie transformacji, w której z drugiej strony niesamowicie 

silnie czuć obecność historii. Może właśnie przez ten paradoks konfrontacji 

przeszłości z przyszłością dużo łatwiej niż gdzie indziej pomyśleć o tym miej-

scu jako o przestrzeni ruchu.

Co więc wynika z twoich eksperymentów, jak zachowują się ciała-w-ruchu w cen-
trum Warszawy?

Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ta przestrzeń w dużej części jest 

po prostu pusta i ludzie nie za bardzo wiedzą, jak mają tę pustkę wypełnić, 

jak się wobec niej zachować. Myślę też, że wcale nie uznają jej za swoją prze-

strzeń. Z moich obserwacji uczestniczących wynika, że ruch jest tu dość cha-
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otyczny, dominuje zagubienie. Po likwidacji 

Markpolu, a potem KDT (Kupieckich Do-

mów Handlowych), decyzją miasta parking, 

który je otaczał, został powiększony i znowu 

zwykli użytkownicy tej przestrzeni nie mieli 

w tej sprawie nic do powiedzenia. Dojmująca 

obecność historii objawia się między innymi 

w mechanizmie zarządzania tym miejscem. 

Pałac też przecież „przyszedł” tu z zewnątrz 

jako prezent i jednocześnie największy, do-

słownie i w przenośni, symbol zależności. 

Z drugiej strony to wszystko, co mówiłam 

wcześniej o ruchu i jego autonomii, a tak-

że o tym, że przestrzeń centrum ma formę 

otwartą, sprawia, że wciąż jest ona niesamo-

wicie chłonna i podatna na transformacje.

Czy obecność Pałacu Kultury naprawdę wciąż 
jest dla nas tak problematyczna? Mam wra-
żenie, że serię mniej lub bardziej sensownych 
dyskusji, co z nim zrobić, mamy już za sobą.

Może chodzi nie tylko o samą obecność, ale o cały zestaw wyobrażeń, jaki się 

z nią wiąże i czy chcemy tego, czy nie, one wciąż nas dotyczą. (śmiech) Kur-

czę, uświadomiłam sobie właśnie, że cały czas mówię „nas”, a mieszkam tu 

od trzech lat i nie wiem, czy mam do tego prawo. Wracając do tematu, z pro-

blemem symbolicznej obecności Pałacu zmierzyłam się w pracy Czerwo-
ny dywan. Kiedy w celach badawczych zaczęłam regularnie odwiedzać Pałac 

Kultury i Nauki, rzuciła mi się w oczy dyskretna, choć przemożna obecność 

czerwonych dywanów. Wiedziałam, że na pewno chcę wykorzystać ich sym-

bolikę związaną ze sposobem manifestowania się władzy, ale wówczas nie 

umiałam tego odpowiednio ugryźć. Zaczęłam więc odtwarzać na rysunkach 

topografię Pałacu i jego okolic i wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, żeby 

wyciąć ten przestrzenny porządek w dywanie. Obszary wycięte oznaczały 

przestrzenie ruchu, a czerwone pozostałości odsyłały do stref niewykorzysty-

wanych wcale lub rzadko, takich jak mury czy tereny zielone. W ten sposób 

chciałam pokazać, że w ruchu ludzi tkwi potencjał autonomii, tu rozumia-

nej jako przepracowanie historii. Ta powycinana forma kojarzyła mi się także 

z pieczęcią, czyli czymś, co postawione na ciele miasta staje się jego znakiem 

rozpoznawczym. Ale wiesz, co się okazało? I to był niesamowity i nieoczeki-

wany wynik tego eksperymentu: ludzie w Czerwonym dywanie od razu rozpo-

znawali topografię pałacu i jego okolic, tak jakby ten porządek nie tylko był 

pieczęcią na ciele miasta, ale jakby był wdrukowany w ich umysły. I myślę, że 

od tego faktu nie można uciekać, tylko trzeba się z nim skonfrontować, to zna-

czy powiedzieć wreszcie, czym jest to dziwnie puste miejsce w centrum mia-

sta z wieżą pod samo niebo na środku.

Do konfrontacji, o której mówisz, doszło w innej twojej pracy. Na przekór większości 
mieszkańców, którzy za Pałacem raczej nie przepadają lub mają do niego stosunek 
obojętny, ty pomyślałaś o nim jako o kręgosłupie tego miasta.

Z tą pracą związana jest pewna anegdota, gdy pracowałam już nad Kręgo-
słupem, podczas jednej z towarzyskich dyskusji o mieście mój przyjaciel sta-

nowczo sprzeciwiał się takiemu potraktowaniu Pałacu, mówiąc, że to miasto 

w ogóle pozbawione jest kręgosłupa. I to był dla mnie znak, że jednak war-

to się tym zajmować. Nie chodzi tu o żadną ideologię, ja nie chcę mówić war-

To  n i e s a m o w i te 

zo b a cz yć  w  m a te r i i 

s a m  r u c h .  C h o ć  n i e 

z d a j e m y  s o b i e  z  te g o 

s p ra w y,  p r zest r ze ń 

g e n e r o wa n a  p r zez 

r u c h  j e st  cz y m ś 

b a r d z i e j  p i e r w ot n y m 

n i ż  p o r zą d e k  j e j 
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w  n i e j  u m i e s zczo n e

Simone Ruess: Żyły, Stuttgart, Charlottenplatz, 2007, ołówek, papier, 24 x 32 cm

szawiakom: patrzcie, to jest wasz prawdziwy kręgosłup, rdzeń tego miasta, 

a wy tego w ogóle nie doceniacie. Ja stawiam pytanie: co by było, gdyby Pa-

łac potraktować jako kręgosłup tego miasta? Przecież w sensie niedosłownym 

kręgosłup oznacza pewien rdzeń, konieczną stałość, do której się odwołuje-

my i dzięki której się określamy. A tak o Pałacu wcale nie myślimy, a nawet, 

ze względu na jego historię, nie chcemy myśleć. Dla mnie kluczowa jest wła-

śnie ta ambiwalencja, bo ona wskazuje, że być może ten organ nie funkcjonuje 

w sposób zdrowy i w tym tkwi cały problem. 

W kontekście ruchu, który badam, takim rdzeniem jest miejsce wzmożone-

go przepływu, stąd moja praca Kręgosłup opowiada o systemie wind działają-

cych w Pałacu. Istotne jest dla mnie to, żeby pomyśleć o tych pustych, ale jed-

nak koniecznych dla całej konstrukcji przestrzeniach w środku budynku jako 

o miejscach kreowania przestrzeni-ruchu. Bo to przecież stąd ciała-w-ruchu 

rozchodzą się po całym budynku. Poprzez tę pracę usiłuję pokazać Pałac jako 

żywą formę, którą w codziennym przepływie kształtują ciała. Tu tkwi według 

mnie możliwość dekonstrukcji wyobrażenia o sztywnej i narzuconej formie, 

jaką dla większości mieszkańców Warszawy jest ten budynek.

Potraktowanie pałacowych wind jako kręgosłupa miasta nie oznacza, że 

w stolicy nie znajduję też innych kandydatów na pełnienie tej funkcji, ostatnio 

w ten sposób myślę o Wiśle. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące, że ta rze-

ka nie jest uregulowana, a jej prawobrzeżna strona pozostaje właściwie dzika, 

co to dla nas oznacza, dla naszych sposobów poruszania się? W przeciwień-

stwie do Pałacu o Wiśle możemy myśleć jako o zdrowo funkcjonującym orga-

nie, chociaż chyba wcale tak nie myślimy. I tu rodzi się kolejne pytanie, które 

może kiedyś zbadam.
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Simone Ruess: Kręgosłup, 2010, 3,40 m, piasek, epoxyd, moduły do 30 x 30 x 8 cm, widok wystawy 
Kręgosłup, Galeria Studio, Warszawa 2010
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Jeśli dobrze rozumiem, chcesz powiedzieć, że to, w jaki sposób generujemy ruch 
i doświadczamy w nim samych siebie, wpływa na konstruowane przez nas wyobra-
żenia zarówno te jednostkowe, jak i zbiorowe. Czy dlatego właśnie twoje badania 
uwzględniają także intymne przestrzenie ruchu?

Tak, badanie ruchu w mieszkaniu to drugi równoległy dział moich analiz. 

W Warszawie zdążyłam już mieszkać w trzech mieszkaniach: pierwsze było 

w bloku z lat 50., miałam w nim do dyspozycji tylko jeden mały pokój z łóż-

kiem i szafką, drugie w bloku z lat 60. pełne było różnych trików racjonalnie 

wykorzystujących przestrzeń, np. żeby jeść, za każdym razem trzeba było roz-

kładać stół, ale już wtedy nie było mowy o pracy, podobnie było ze spaniem; 

z kolei w trzecim mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty przestrzeni było znacz-

nie więcej, ale za to mebli dużo mniej i dlatego na znaczeniu zyskała podło-

ga. W każdym z tych mieszkań usiłowałam zapamiętać, w jaki sposób poru-

szam się w konkretnym zakresie czasu. Tworzyłam rysunki, a potem je na 

siebie nakładałam, w efekcie powstawały reprezentacje ruchomych przestrze-

ni mojego ciała. Ostatnia taka reprezentacja, pochodząca z mieszkania przy 

ulicy Płockiej, doczekała się nawet materializacji w postaci trójwymiarowe-

go obiektu, do jego ukształtowania wykorzystałam silikon, bo jego miękkość 

i giętkość sprawia, że przedmiot ten zaczyna przypominać żywy organ. Inny-

mi słowy mój ruch rozumiem tu jako formowanie żywego organu.

I kiedy pomyślisz, że w każdej komórce wielkiego 10-piętrowego bloku ma 

miejsce takie nieustanne formowanie się żywej struktury, jest to dość niepo-

kojąca konstatacja. To taki dojmujący obraz zrutynizowanej codzienności, 

który zmusza do pytania o wpływ, jaki ta forma ma na nasz sposób myślenia 

o sobie, o świecie albo też jak ingeruje w sposoby komunikowania się z inny-

mi. Ale nie wiem, czy chciałabym udzielać teraz jednoznacznej odpowiedzi, 

bo to jest pytanie o formę człowieka i zbiorowości, jaka wyłania się z ruchu.

Ciekawym punktem twoich badań są miejsca, w których przenika się to, co prywat-
ne i intymne, oraz to, co zbiorowe i publiczne. Czy mogłabyś opowiedzieć o dwóch 
przypadkach tych konfrontacji, a także o tym, co z nich wynikło?

Pierwszą formą, w której dochodzi do zlania się tych dwóch obszarów, jest 

kiosk. Chodząc po Warszawie, nieustannie natykałam się na te małe, kwadra-

towe obiekty i zaczęłam się zastanawiać, jak wygląda cielesna rzeczywistość 

kogoś, kto spędza tam cały dzień. W tak małej przestrzeni możliwość ruchu 

jest bardzo ograniczona, właściwie głównie ręce tworzą tu przestrzeń ruchu, 

sięgając na pamięć po różne przedmioty, przez co obszar ten staje się bardzo 

intymny. Choć z drugiej strony włożony jest w sam środek przepływu zbioro-

wości. Rysując przestrzeń ruchu osoby pracującej w kiosku, myślałam o tym, 

w jaki sposób fakt ograniczenia wpływa na jego sposób postrzegania świata, 

na sposób komunikowania się z innymi ludźmi. Frapuje mnie niejednoznacz-

ność tej sytuacji: swojskość i intymność, która z drugiej strony musi być niesa-

Simone Ruess: Czerwony dywan, 2010, dywan z PKiN, 350 x 516 x 350 cm, widok wystawy Kręgosłup, Galeria 
Studio, Warszawa 2010

Simone Ruess: Suszarka, 2010, fotografi a, 15 x 21 cm

Simone Ruess: Suszarka, 2010, suszarka, sznurówki, 52 x 85 cm
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mowicie męcząca.

Drugiemu przypadkowi, w którym miesza się prywatne i publiczne, poświe-

cona jest moja praca Suszarka. To taki hołd złożony ulicznym sprzedawcom. 

Spacerując po patelni, kilka razy z nimi rozmawiałam, zaczęłam też nałogowo 

kolekcjonować przedmioty, które sprzedają, takie jak sznurowadła, chusty czy 

parasolki. Obserwując ich pracę, zdałam sobie sprawę z tego, jak w przestrze-

ni ruchu wywrócony zostaje porządek społeczny. Zauważ, ci ludzie w porząd-

ku symbolicznym sytuują się raczej na peryferiach, a na patelni to oni są tymi, 

którzy stawiając opór przepływającej masie, wyznaczają trajektorie ruchu 

i mają rzeczywisty wpływ na kreowanie się ruchomych przestrzeni. Drugie 

spostrzeżenie, które od razu mi się narzuciło, to właśnie wprowadzenie tego, 

co intymne, w sam środek tego, co publiczne. Sprzedawcy sznurowadeł czy 

szali do prezentowania swoich produktów używają zwykłych suszarek do pra-

nia. Czy to nie jest zabawne? Każdy z nas ma ten przedmiot w swoim mieszka-

niu i raczej jakoś specjalnie go nie eksponuje, suszarki stoją w łazienkach albo 

w sypialniach, ale nikt nie wystawia ich na widok, gdy przychodzą goście. A na 

patelni suszarka staje się narzędziem pracy, jej obecność jakoś podważa nasze 

sposoby postrzegania. Z moich obserwacji uczestniczących wynika, że prze-

strzeń przed stacją Metra Centrum w największym stopniu należy właśnie do 

sprzedawców, oni się z nią identyfikują, nadając jej kolor i specyficzny klimat.

Czy prowadząc tego typu badania, wysnuwasz wnioski, jakie wspólne czy też 
własne przestrzenie ruchu powinny być, a jakie nie? W twoim życiorysie przeczy-
tałam, że inspirujesz się koncepcją Oskara Hansena, a on przecież myślał o tym, jak 
zbudować lepszą rzeczywistość miejskiego życia.

Moje działania koncentrują się na badaniu i unaocznianiu stanu faktyczne-

go. Tego, jak ludzie w danym kontekście kreują swoje przestrzenie ruchu. Re-

fleksje Oskara Hansena są mi rzeczywiście bliskie, szczególnie fakt, że chciał 

ujmować architekturę jako tło dla wydarzeń, czyli czegoś, co zawiera w sobie 

potencjał nieprzewidywalności. Nie jestem jednak architektem i nie mam go-
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towej wizji, jak powinna wyglądać przestrzeń, czy też w jakim konkretnym 

kierunku powinna się zmieniać. Na pewno ważne jest dla mnie, by jej orga-

nizacja umożliwiała ludziom rzeczywistą identyfikację, by mogli ją uznać za 

swoją przestrzeń. Być może moje badania przydadzą się komuś do przełoże-

nia tego na praktykę projektowania.

Zapytałam cię o wizję, bo warunkiem koniecznym dla jej powstania jest możliwość 
zobaczenia rzeczywistości w radykalnie inny sposób. Mam wrażenie, że dokładnie 
o tym są twoje prace. To z kolei możliwe jest dzięki pracy fantazji, jaką rolę odgrywa 
ona w twoich eksperymentach?

Zupełnie podstawową. Żeby pomyśleć o topologicznym przekształceniu ho-

ryzontalnego układu przestrzennego centrum w układ wertykalny, jakim jest 

Pałac, niezbędny jest udział tego tajemniczego procesu, który nazywamy fan-

tazją. Nie jest to przecież efekt racjonalnych dywagacji, one pojawiają się póź-

niej, choć są równie niezbędne. Bo jeśli spojrzeć jedynie na końcowy efekt 

moich działań i nie brać pod uwagę etapów, jakie do niego doprowadziły, rze-

czywiście można myśleć, że to są jakieś fantastyczne rysunki czy obiekty w ża-

den sposób nieodsyłające do rzeczywistości. Ale przecież to nie jest prawda, 

bo wynik poprzedził szereg przekształceń i one nie były fantastyczne, ale wła-

śnie racjonalne.

Dla mnie fantazja, albo może lepiej mówić wyobraźnia, to zdolność przeryso-

wywania rzeczywistości, która doprowadza do rozchwiania tego, co zastane 

i ujęte w sztywne schematy myślenia czy działania. Akurat w moim przypad-

ku przerysowywanie ma dosłowny i metaforyczny sens. (śmiech) Chodzi jed-

nak zawsze o to samo, o dotarcie do poziomu, w którym rzeczywistość taka, 

jaką znamy, czyli rzeczywistość przedmiotów i ciał dopiero się wyłania i jesz-

cze nie jest uchwycona i rozpoznana przez język. I może właśnie dlatego tak 

fascynuje mnie centrum Warszawy, bo przez jego niejednoznaczność, przez 

fakt, że warszawiacy mają problem z identyfikacją z tym miejscem, łatwiej tu 

doświadczyć stanu permanentnej transformacji.

Simone Ruess: Kiosk 3, 2009, ołówek, papier, 29,7 x 42 cm
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NERWICE MIEJSKIE

 BEZPLAN OWE 

ZAGOSPOD  AROWANIE

MIEJSKIEJ   PRZESTRZENI 

SYMBOLICZNEJ
W tej chwili obok diagnozy sytuacji istotne jest 
proponowanie innych sposobów patrzenia 
na Warszawę. Każda rekonfiguracja, każda 
dywersyfikacja perspektywy jest na wagę złota. 
Warszawa jest „miejscem po miejscu” i tak pozostanie, 
ale może nie musi to koniecznie wyglądać jak w tej 
chwili, gdy już nie ma trawnika, a niedługo nie będzie 
krawężnika, który nie nosiłby imienia bohaterskiego 
dowódcy czy oddziału AK. Z Elżbietą Janicką, autorką 
książki Festung Warschau, wydanej przez Krytykę 
Polityczną, rozmowa Arek Gruszczyński

← Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie — kwartał Stawki / Andersa / 
Muranowska / Bonifraterska (fot. Elżbieta Janicka)

C—4 
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Wyobraźnia nie zna granic. Kiedy miałem 15 lat, byłem na zlocie harcerzy Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej — katolickiej i do bólu patriotycznej organizacji. 
Biwak odbywał się w byłym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen na Dolnym Ślą-
sku. Głównymi „atrakcjami” były test z wiedzy o powstaniu warszawskim oraz gra 
terenowa, w której Polacy (powstańcy) musieli uciekać przed Niemcami (okupanta-
mi). Gra trwała od drugiej w nocy, gdzieś do piątej, dopóki wszyscy Polacy nie zostali 
wyłapani. Dzień później odbyła się uroczysta msza w rocznicę wyzwolenia obozu 
przez Armię Czerwoną.

Jestem pod wrażeniem. Cóż za ponadczasowe ideały! W dzieciństwie też kry-

łam się przed Niemcami jako warszawska powstańczyni. Działo się to w War-

szawie, w tak zwanym minionym okresie, w zastępie zuchów Związku Harcer-

stwa Polskiego. Tylko mszy nam nie zapewniono.

W Gross-Rosen, przekształconym w powstańczą redutę, wszystko się wymieszało. 
Czy można powiedzieć, że podobnie jest w Warszawie, o której opowiada Festung 
Warschau?

Przedmiotem mojej obserwacji jest bezplanowe zagospodarowanie miejskiej 

przestrzeni symbolicznej, a więc efekt działań żywiołowych, które w War-

szawie osiągnęły stadium kompulsji czy neurozy — jak pisze Andrzej Leder 

w tekście Nerwica miejska. Warszawa. Zainteresowały mnie relacje dwoja-

kiego rodzaju: między znakami pamięci a miejscami oraz w obrębie samych 

znaków. Zachodzące między nimi napięcia symboliczne wydają się układać 

w czytelne wzory.

Na przykład?
Przykładem może być układ upamiętnień ulokowanych wzdłuż ulicy Staw-

ki. Przy Stawkach znajdował się Umschlagplatz (niem. plac przeładunkowy), 

skąd w 1942 i 1943 roku hitlerowcy wywozili Żydów Warszawy i okolic do ko-

mór gazowych Treblinki, względnie Majdanka. Od 1988 roku stoi w tym miej-

scu pomnik-nagrobek żydowskiej Warszawy. Relacja między znakiem pamię-

ci a miejscem jest tutaj bezpośrednia i prosta. Kilka lat później, w roku 1995, 

przy Stawkach wzniesiono pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 

— tak właśnie, z nieznośnym rusycyzmem w nazwie. Instalacja upamiętnia 

wydarzenia niezwiązane z miejscem — ulicą, dzielnicą, miastem. Jest to za-

tem przykład atrybucji arbitralnej.

Pomnik Umschlagplatzu odznacza się wyciszoną, abstrakcyjną właściwie 

formą i dyskretnym usytuowaniem. Pomnik Poległym i Pomordowanym 

na Wschodzie to podkłady kolejowe i wypełniony krzyżami wagon w cen-

tralnym punkcie ważnego węzła komunikacyjnego. Przy bliższym oglądzie 

wśród krzyży można dostrzec muzułmański-tatarski symbol z gwiazdą i pół-

księżycem, macewę i kilka krzyży prawosławnych. Pomnik jednak jest opi-

sywany i w potocznej świadomości istnieje jako wagon z krzyżami — Golgo-

ta Wschodu.

Pomniki przy Stawkach funkcjonują „w pakiecie” tak dalece, że wytyczają coś 

w rodzaju osi symbolicznej, którą nazwałam roboczo Osią Muranowską. Jak 

gdyby pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie został „dobudowa-

ny” do pomnika Umschlagplatzu — do kompletu. Trudno nie zauważyć, że tu 

i tam chodzi o wywózki. Nawet liczba deportowanych jest podobna. Sugero-

wana symetria wydarzeń wydaje się oczywista. Skrywa ona jednak faktycz-

ny kontrast, w jakim pozostają upamiętnione wydarzenia. Nie wszyscy polscy 

obywatele deportowani przez władze radzieckie w głąb ZSRR ponieśli śmierć. 

Warunki deportacji były straszne, jednak większość deportowanych przeży-

ła. Dla Żydów wywózka na wschód i gehenna na wschodzie oznaczały wręcz 

szansę na przeżycie, podczas gdy pozostanie na miejscu równało się niemal 

pewnej śmierci — w getcie, w komorze gazowej lub po „aryjskiej stronie”.

Ta sugerowana symetria wpisuje się chyba w znany model rywalizacji w cierpieniu 
— polskiej rywalizacji z Żydami?

Symetria jest tutaj założeniem wyjściowym, na które nakłada się pewien istot-

ny piruet symboliczny. Model symetryczny prosty zostaje w tym miejscu prze-

kształcony w model symetryczny złożony. Model symetryczny prosty nie 

uwzględnia czynnika czasu, chronologii. Model symetryczny złożony uwypu-

kla następstwo czasowe, ustanawia ciąg przyczynowo-skutkowy i wyprowa-

dza stąd daleko idące wnioski — do wniosków natury moralnej włącznie.

Z tego punktu widzenia interesujące jest społeczne funkcjonowanie pomnika 

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Oprócz rozmaitych kombatanc-

kich uroczystości — o wydźwięku mniej lub bardziej antysemickim — w sce-

nerii pomnika odbyła się też historyczna rekonstrukcja egzekucji katyńskiej. 

Działo się to w roku 2009, 19 kwietnia, czyli w rocznicę wybuchu powstania 

w getcie warszawskim. Opowiadając o tym jako o czymś zupełnie niezrozu-

miałym, otrzymałam sygnały zwrotne od osób pamiętających wojnę, dla któ-

rych skojarzenie Katynia z powstaniem w getcie było oczywiste. O co chodzi?

Zbrodnia katyńska miała miejsce w 1940 roku. Była to radziecka zbrod-

nia państwowa. Dokonało jej NKWD na mocy decyzji Stalina i najwyższych 

władz ZSRR. Istnienie masowych grobów w Katyniu zostało odkryte jesie-

nią 1941 roku, po ataku III Rzeszy na ZSRR. Jednakże z początku odkrycie to 

nie miało dla Niemców znaczenia. Przypomnieli sobie o nim w okresie plano-

wania likwidacji getta warszawskiego w ramach ostatniej fazy przemysłowej 

eksterminacji Żydów polskich. Hitlerowcy postanowili wkroczyć do getta 19 

kwietnia 1943 roku. Wówczas to wybuchło w Warszawie żydowskie powsta-

nie. Tydzień wcześniej Niemcy uruchomili kampanię koordynowaną przez 

ministra informacji i propagandy, Józefa Goebbelsa, w porozumieniu z Hi-

tlerem. 13 kwietnia 1943 roku na łamach prasy i na falach radiowych ogłoszo-

no wiadomość o zbrodni w Katyniu jako… „mordzie rytualnym judeobolsze-

wizmu”. Gdy w getcie Warszawy Żydzi ginęli w płomieniach i samotności, 

prasa i audycje radiowe podawały listy świadków, którzy mieli mówić o „ży-

dowskim” wyglądzie czy zachowaniu katów. Żydem zrobiono także Polaka, 

Feliksa Dzierżyńskiego, architekta aparatu terroru CzeKa-NKWD.

Antysemicka propaganda hitlerowska łączyła najbardziej zamierzchłe wierze-

nia chrześcijańskie z nowoczesnymi formami antysemityzmu. I tak na Wiel-

kanoc 1943 roku wybrzmiały jednocześnie: mit „Żyda bogobójcy”, mit „Żyda 

sprawcy mordu rytualnego”, mit „judeobolszewii”. Na ulicach miast i mia-

steczek Generalnej Guberni pojawił się plakat zatytułowany „Katyń”. Przed-

stawia on wyobrażoną scenę egzekucji katyńskiej: do oficerów wojska i służb 

mundurowych II RP strzelają postaci w mundurach NKWD, z krwiożerczą sa-

tysfakcją na twarzach, z rękami po łokcie unurzanymi we krwi. Oprawcy mają 

rysy znane z popularnych antysemickich karykatur zamieszczanych np. na 

łamach hitlerowskiego pisma „Der Stürmer”. Słowem, do polskich jeńców 

wojennych strzelają mityczni „judeobolszewicy” — „żydokomuna”. Po raz 

pierwszy o tym plakacie usłyszałam od pana z Krakowa, który zapamiętał go 

z dzieciństwa. Następnie zobaczyłam rzecz samą w Świątyni Świętej Opatrz-

ności Bożej przy grobie kapelana Rodzin Katyńskich.
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W świadomości Polaków hitlerowska kampania propagandowa mogła chyba bez 
trudu nałożyć się na ważny element przedwojennej polskiej propagandy antysemic-
kiej, jakim był fantazmat „żydokomuny”?

Faktycznie fantazmat „żydokomuny” trzymał się mocno przez całe dwudzie-

stolecie międzywojenne. Jego zbrodniczość dała znać o sobie już w okresie od-

zyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i towarzyszącej temu fali 

pogromów. W 1920 roku władze odrodzonego państwa polskiego internowały 

w Jabłonnej żołnierzy, którzy chcieli walczyć przeciwko Rosji Radzieckiej, ale 

nie spełniali etniczno-religijnego kryterium polskości. Dwa lata później mit 

„żydokomuny”, uruchomiony przez endecję i Kościół, zapracował na śmierć 

prezydenta Narutowicza. W „Rycerzu Niepokalanej” z lat 30. — piśmie wyda-

wanym przez o. Maksymiliana Kolbego — fantazmat „żydokomuny” jest sta-

le obecny: zagraża nam „judeobolszewia”, a mityczny „Żyd” już sposobi się do 

wznoszenia bram triumfalnych na powitanie bolszewika.

Krzysztof Jasiewicz w książce Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej 
Polsce 1939—1941 przeanalizował skład elit radzieckich na wschodnich tere-

nach II RP, okupowanych przez ZSRR od 17 września 1939 do 21 czerwca 1941 

roku. Mit „żydokomuny” nijak ma się do rzeczywistości. Natomiast odbior-

ca propagandy endeckiej i kościelnej — w tym popularnych pism Kolbego — 

nie musiał niczego badać ani sprawdzać, ponieważ obraz wydarzeń miał już 

wcześniej głęboko zakodowany. Sprzyjał temu mechanizm psychologiczny, na 

mocy którego w razie dysonansu poznawczego — rozdźwięku między faktami 

a uprzednimi wyobrażeniami na ich temat — zazwyczaj eliminujemy to, co nie 

pasuje do naszych wyobrażeń. Klisza „żydokomuny” była atrakcyjna, ponie-

waż zaszczepiała się na paradygmacie antysemickim, który wyjaśniał, a przez 

to oswajał, całość rzeczywistości.

W czasie wojny fantazmat „żydokomuny” stał się potężnym narzędziem ra-

cjonalizacji i moralnej legitymizacji zbrodni na Żydach popełnianych przez 

polskie podziemie niepodległościowe. Zbrodnię można było w tym świetle 

przedstawić jako działanie prewencyjne, akt samoobrony koniecznej, później 

także jako odpowiedź na Katyń.

Tymczasem w 2008 roku Sejm uchwalił doroczny Dzień Pamięci Ofiar Zbrod-

ni Katyńskiej, wybierając datę 13 kwietnia. Prasa wyjaśniała, że chodzi o upa-

miętnienie rocznicy nie samej zbrodni, lecz ujawnienia zbrodni. Uświęcono 

w ten sposób wydarzenie medialne wyreżyserowane przez hitlerowców. Ni-

komu nie drgnęła ręka przy podejmowaniu tej decyzji. Jak gdybyśmy byli co-

kolwiek winni III Rzeszy. W ideologii nazistowskiej antysemityzm miał sta-

tus misji cywilizacyjnej. Hitler i inni rozumieli przez to imperatyw krucjaty 

antybolszewickiej — przeciwko wszystkim Żydom, bo w tej optyce Żyd to bol-

szewik z definicji. Zagłada była projektem eschatologicznym, realizowanym 

niezależnie od interesów dających się wyartykułować w kategoriach racjonal-

nych. Hitler był przekonany, że co by o nim świat nie powiedział, ludzkość bę-

dzie mu wdzięczna za eksterminację Żydów.

Czy dlatego tytuł twojej książki jest po niemiecku?
Idea Festung w kontekście ostatniej wojny jest związana z odwrotem wojsk 

niemieckich, ze świadomością przegranej. Festung to twierdza — ostatni przy-

czółek, który broni się, choć wszystko jest już wyjaśnione, przesądzone i stra-

cone. III Rzesza upadła z wielkim hukiem. A tu nagle te residua paradygmatu 

hitlerowskiego — w Polsce! —  wszczepione pod powierzchnię sfery publicz-

nej, obecne w myśleniu symbolicznym i wyobraźni wspólnotowej…

II wojna światowa w Polsce jest stale żywym wydarzeniem, ale chyba nie zo-

stała przemyślana i zrozumiana. Gdybyśmy istotnie zrozumieli, co się wów-

czas wydarzyło, bylibyśmy chyba bardziej świadomi i omijalibyśmy szerokim 

łukiem tego typu kombinacje symboliczne. Chociażby po to, by nie potwier-

dzać w kółko tego, czemu usiłujemy zaprzeczać, montując rozmaite komite-

ty obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Ostatnio hitlerowski plakat z ka-

Umschlagplatz — pomnik przy ulicy Stawki (fot. Elżbieta Janicka)

Drogowskaz przy ulicy Stawki (fot. Elżbieta Janicka)
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tyńskimi „judeobolszewikami” znalazł się na 

okładce dodatku historycznego do „Gazety Wy-

borczej” („Ale historia” z 27 lutego 2012 roku) 

— podany do wierzenia, bez komentarza i bez 

związku z materiałem o Katyniu zamieszczonym 

w środku numeru. To jest koszmar na jawie. Za-

chowując proporcje, należy stwierdzić wyraźnie: 

nasza wyobraźnia — imaginarium kultury więk-

szościowej dominującej — wymaga denazyfika-

cji.

Czy tytuł w języku niemieckim nie sugeruje, że 
całe zło zaczęło się wraz z hitlerowcami, którzy 
zaaplikowali Polakom pranie mózgu? Przecież my-
ślenie o wspólnocie, którego naczelną cechą jest 
wykluczenie grup i jednostek nieodpowiadających 
idei jednolitego społeczeństwa czy narodu, było 
obecne i siało spustoszenie w Polsce o wiele wcze-
śniej. Czy polski tytuł nie byłby wymowniejszy?
W potocznej polskiej opowieści o historii funk-

cjonuje przekonanie, że nacjonalizm integralny 

i antysemityzm w polskim wydaniu to nic w po-

równaniu z tym, co pokazali Niemcy. Próby ana-

lizy i krytyki tych zjawisk spotykają się z rela-

tywizacją i bagatelizacją z powodu przekonania o istotowej różnicy — in plus 

— polskiej tradycji wykluczenia. W Polsce nie nastąpiła kompromitacja ro-

dzimego nacjonalizmu integralnego i antysemityzmu. W tym kontekście hi-

tlerowcy postrzegani są jak Marsjanie, którzy wylądowali na ziemiach Pol-

ski z kosmosu i zaczęli szerzyć niepojęte zło absolutne. Zamiast przerabiać 

Jana Karskiego na symbol stosunku Polaków do Żydów, powinniśmy zastano-

wić się nad jego raportem z wiosny 1940 roku, w którym opisywał powszech-

ną nienawiść do Niemców, dodając: „rozwiązywanie kwestii żydowskiej przez 

Niemców […] stwarza jednak coś w rodzaju wąskiej kładki, na której przeważ-

nie spotykają się  z g o d n i e  [podkreślenie Karskiego] Niemcy i duża część 

polskiego społeczeństwa”. Powinniśmy zastanowić się, dlaczego polskie wła-

dze cenzurowały w tym punkcie ten i inne jego raporty, a sprawozdania agend 

polskiego państwa podziemnego jednomyślnie zgodnie oceniały eliminację 

Żydów ze sfery ekonomicznej jako pożądaną, co trudno rozumieć inaczej niż 

pełen hipokryzji eufemizm. Karski był wyjątkiem. Pisząc książkę, z tyłu gło-

wy miałam cały czas jego słowa — te z raportów i te, które zostały utrwalone 

w tekście Widziałem.

W moim pojęciu książka Festung Warschau nie potwierdza tezy o pierwszeń-

stwie hitlerowców w dziele antysemickiej nienawiści. Nienawiść do Żydów — 

definiowanych rozmaicie — jest wynalazkiem chrześcijańskim i przez to dzie-

dzictwem europejskim. Książka odnosi się do historii Polski i polskiej kultury. 

W części ikonograficznej — obok plakatów hitlerowskich — celowo umieści-

łam plakat „Żydzi do getta”, który wygląda jak klasyczny wytwór niemiec-

kiej propagandy okupacyjnej, lecz powstał w Polsce w 1938 roku. Dziś wiemy 

także, że hitlerowski plakat ze szczurami „Żydzi powracają wraz z bolszewi-

zmem” ma swój polski odpowiednik z lat 20. Już po oddaniu do druku Festung 
Warschau wypłynęła sprawa kalendarza na rok 2012 wydanego przez Biuro 

Kultury m.st. Warszawy. W kalendarzu znalazła się reprodukcja grafiki przed-

stawiającej żołnierza Wojska Polskiego, który miotaczem ognia wypędza z bu-

dynku, oznaczonego orłem białym, ławicę szczurów z pejsami i w jarmułkach. 

Władze Warszawy nie mogły pojąć, co niewłaściwego było w galanteryjno-oz-

dobnym wykorzystaniu tego przedstawienia.

Wracając do twojej obiekcji, a jest to obiekcja najzupełniej zasadnicza: teza 

o decydującym znaczeniu hitlerowskiej propagandy upadła w Polsce osta-

tecznie w momencie ujawnienia serii całopaleń w Łomżyńskiem latem 1941 

roku — m.in. w Jedwabnem. W owym czasie władza niemiecka na tamtym te-

renie dopiero się instalowała i nie miała czasu na akcje propagandowe. Polska 

większość opierała swoje rozpoznania i decyzje na przedwojennej propagan-

dzie kościelnej i endeckiej. To Kościół katolicki i endecja uczyniły morderców 

i wspólników zbrodni ze statystycznych obywateli. Rekonstrukcja rodzimej 

genealogii zbrodni jest ciągle przed nami.

Dlaczego na okładkę Festung Warschau wybrałaś zdjęcie wieży budynku Muzeum 
Powstania Warszawskiego?

Oni to chyba nazywają tarasem widokowym. Ale wracając do pytania… Na wi-

dok okładki książki moja mama wykrzyknęła: „Ale z tym więzieniem, dziec-

ko, to już przesadziłaś!”. Mama myślała — i nie ona jedna — że to fotomontaż: 

zdjęcie wieży strażniczo-strzelniczej jakiegoś więzienia z doklejoną w fo-

toszopie polską flagą i kotwicą Polski Walczącej. Tymczasem, parafrazu-

jąc jednego z prominentnych polskich polityków, jest to autentyczny auten-

tyk. Architektoniczny kształt Muzeum Powstania Warszawskiego odpowiada 

schematowi warownemu: mur i wieża. Inicjator placówki, prezydent Warsza-

wy, a następnie Polski, Lech Kaczyński, życzył sobie, by była to „twierdza pol-

skiego patriotyzmu”. Muzeum Powstania Warszawskiego stanowi okręt fla-

gowy polityki historycznej, która mimo zmian na scenie politycznej trzyma 

się całkiem mocno. Metafora okrętu faktycznie chyba jest tutaj nie od rze-

czy. Zwłaszcza w kontekście marynarki wojennej. Muzeum Powstania War-

szawskiego odniosło spektakularny sukces: będąc instytucją muzealną, stało 

się jednocześnie instytucją społeczną — ośrodkiem kształtowania tożsamości 

zbiorowej, zbiorowych wyobrażeń, wspólnoty symbolicznej. Rządzi tam etos, 

który nie ma nic wspólnego z ochroną praw jednostki, praw dziecka, praw ko-

biet czy ideą społeczeństwa bez przemocy. Gdy przyjrzeć się zasadom, na ja-

kich wyobrażana jest owa tożsamość i wspólnota, widać, że istotnie skonstru-

owaliśmy sobie więzienie i sami się w nim zamknęliśmy, a teraz trzymamy się 

w szachu i na muszce.

Czy powstanie warszawskie jest jedynym wydarzeniem nadającym dzisiaj tożsa-
mość miastu Warszawa?

Dla porządku warto nadmienić, że nasza rozmowa dotyczy nie tyle samych 

wydarzeń, ile opowieści o nich. Opowieść o powstaniu warszawskim kształto-

wała tożsamość Warszawy, odkąd pamiętam. Nie ma w tym nic nowego. No-

wością jest awans tej opowieści do narodowego panteonu mitów założyciel-

skich Polski w jej obecnym kształcie. Prócz mitu powstania warszawskiego 

wśród mitów fundacyjnych widziałabym idylliczny mit II RP oraz mit Katynia. 

Mit Katynia — wcześniej nieco zmarginalizowany — obecnie wysunął się chy-

ba na czoło stawki wskutek „dopompowania” przez wypadek lotniczy z kwiet-

nia 2010 roku. Nie relatywizuję tutaj tragedii. Odnoszę się do jej symbolicznej 

obróbki i politycznego wykorzystania.

Powstanie warszawskie stało się przedmiotem interesującej operacji symbo-

licznej w ramach polityki historycznej tzw. IV RP. W Warszawie nikogo o po-

wstaniu nie trzeba było informować. Zwrot polegał na odgórnej reaktywacji 

powstania warszawskiego jako traumy, następnie zaś — na wdrukowaniu owej 

G d y  p r z y j r ze ć 

s i ę  za s a d o m ,  n a 
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traumy całej wspólnocie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzie-

ży. Skądinąd nad wyraz interesujące jest, co się kwalifikuje, a co nie kwalifiku-

je do miana traumy ogólnonarodowej. Nie kwalifikuje się na przykład Zagła-

da Żydów, mimo iż — w odróżnieniu od Katynia czy powstania warszawskiego 

— była ona doświadczeniem całej chrześcijańskiej populacji okupowanej Pol-

ski. Z obrazka zniknęło także niewolnictwo chłopów, a więc doświadczenie 

powszechne w społeczeństwie wywodzącym się w zdecydowanej większości 

ze wsi.

Powstanie warszawskie jest emblematem polskiego państwa podziemnego 

z rządem w Londynie, Delegaturą Rządu, ZWZ-AK itd. Mit powstania war-

szawskiego coraz bardziej zyskuje zabarwienie antykomunistyczne. Między 

innymi tej sprawie Adam Ostolski poświęcił studium Przestrzeń muzeum i po-
lityka traumy. Ekspozycję muzealną otwiera objaśnienie dotyczące PRL-ow-

skich represji względem uczestników powstania, po czym mamy powstanie, 

fragment poświęcony nowej władzy z odwołaniami do mitu „żydokomuny”, 

wreszcie lądujemy w kawiarni Bliklego, skąd — po sympatycznym postoju czy 

posiedzeniu — wychodzimy na zewnątrz. Kawiarnia Bliklego, ucieleśnienie 

idyllicznego mitu II RP, jest symbolem normalności i społecznej oczywistości, 

której kontynuacją ma być porządek III RP.

Na okładce Festung Warschau widnieje znak polskiego państwa podziemnego. 
W środku mamy szokującą opowieść o stosunku tego państwa do Żydów.

Są to sprawy gruntownie badane przez historyków m.in. z kręgu Centrum Ba-

dań nad Zagładą Żydów. Dysponujemy w tym zakresie książkami takimi jak 

m.in. Żydzi w powstańczej Warszawie Barbary Engelking i Dariusza Libion-

ki czy Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku 
Wojskowego Dariusza Libionki i Laurence’a Weinbauma. Do opracowań fun-

damentalnych należą także studium Dariusza Libionki ZWZ-AK i Delegatu-
ra Rządu wobec eksterminacji Żydów polskich czy książka Nadzieja i zagłada. 
Ignacy Schwarzbart — żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940—
1945). Badania potwierdzają obraz, który wyłania się ze świadectw żydow-

skich, a który w świetle apologetycznego mitu polskiego państwa podziem-

nego może wydawać się szokujący. Mnie jednak nie chodzi o prowokowanie 

szoku, lecz namysłu nad rozdźwiękiem między potoczną świadomością a wy-

nikami badań. Chodzi mi także o zadanie, jakie stoi przed polską historiogra-

fią, a jakim jest napisanie historii Polski, która nie byłaby wyłącznie historią 

Polaków. Tutaj nie wystarczy doklejenie rozdziału, który funkcjonowałby na 

zasadzie „kącika mniejszości” — bez naruszenia zrębów większościowej opo-

wieści. Taki właśnie bezpieczny „kącik mniejszości” można podziwiać w mu-

zeach miejskich na terenie całej Polski — np. w Kielcach.

W Warszawie mamy funkcjonujące osobno opowieści o Warszawie żydow-

skiej, osobno o Warszawie np. powstańczej. Starałam się uniknąć tej strategii 

i zaproponować — w małej skali, na prawach eksperymentu — opowieść zin-

tegrowaną o wybranym fragmencie miasta. Na tym przykładzie widać, jak 

obie historie zazębiają się, a nawet nakładają na siebie — czasowo, przestrzen-

nie, a niejednokrotnie także personalnie. Widać też, jak dotychczasowa pol-

ska opowieść nie daje się w tym świetle utrzymać: mity, do których jesteśmy 

przywiązani, eksplodują. Pokazuję to na przykładzie m.in. Kamieni na szaniec 

Aleksandra Kamińskiego.

Interesującym przypadkiem były także trudności z upamiętnieniem wyj-

ścia kanałami na „aryjską stronę” jednej z grup żołnierek i żołnierzy ŻOB-u. 

Do upamiętnienia doszło, gdy umarli już wszyscy — poza jednym — uczestni-

cy wydarzenia. Samo wydarzenie zaś nijak nie daje się przerobić na pożąda-

ny symbol polsko-żydowskiego braterstwa broni. Łącznik ŻOB-u po „aryjskiej 

stronie” bezskutecznie prosił AK o pomoc w wyprowadzeniu z getta koleża-

nek i kolegów. Żydowscy powstańcy zostali z tą sprawą sami. W efekcie zgi-

nęło około stu ludzi z ŻOB-u, a potem jeszcze połowa tych, którzy pozostali 

przy życiu. Ich śmierć poszła na konto Niemców. Z tego punktu widzenia jest 

interesujące, jak w pamięci zbiorowej Kanał Andrzeja Wajdy przesłonił ka-

nał z Ulicy Granicznej Aleksandra Forda. Czy chodzi o to, że film Wajdy jest po 

prostu lepszy, czy też o to, że Żydzi w kanałach byli pierwsi, że to oni w nich 

umierali lub wychodzili z nich przeważnie na pewną śmierć z rąk Niemców, 

sprowadzanych przez Polaków? Gdy się nad tym zastanowić, pomnik powsta-

nia warszawskiego, przedstawiający zejście polskich powstańców do kanału 

i ustawiony na dawnym Campo di Fiori, robi osobliwe wrażenie.

W tekście Moja historia sztuki Artur Żmijewski domagał się bardziej spektakular-
nych pomników żydowskiej obecności. Czy to jest dobra droga? 

Zaraz będziemy mieli taki pomnik w postaci Muzeum Historii Żydów Pol-

skich. Nie wiemy, jakie będzie zawierał komunikaty i jak zafunkcjonuje 

w przestrzeni społecznej. Komunikat, jakim jest bryła budynku, brzmi uspo-

kajająco, o ile nie usypiająco: oto Morze Czerwone rozstąpiło się i lud Izra-

ela przeszedł suchą nogą do Ziemi Obiecanej. Problematycznie to wygląda na 

Muranowie, czyli na żydowskim trupie. Ale o reszcie nie przesądzajmy, dopó-

ki jej nie zobaczymy.

Artur Żmijewski pisał o skuteczności pomników będących nieporozumieniem 

z estetycznego punktu widzenia i o nieskuteczności realizacji estetycznie uda-

nych. Nie sądzę, żeby forma była czynnikiem decydującym o skuteczności 

bądź nieskuteczności upamiętnień. Zastanawiam się też, czy osąd estetycz-

ny nie jest ślepą uliczką w tym sensie, że utrudnia zrozumienie nerwicy czy 

kompulsji, z jaką mamy do czynienia w przestrzeni publicznej miasta, które 

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie — kwartał Stawki / Andersa / Muranowska / Bonifraterska 
(fot. Elżbieta Janicka)
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jest stolicą, a więc wizytówką kraju. Bo ta nerwi-

ca mówi ważne rzeczy o nas samych i domaga się 

odczytania.

Co z tego namysłu może wyniknąć dla Warszawy?
Tu chodzi o coś więcej niż jedno miasto i jego 

przestrzeń publiczną, której dzisiejszy kształt 

jest przecież symptomem, nie zaś przyczyną pol-

skich kłopotów z tożsamością.

Z analizy może wyniknąć przede wszystkim dia-

gnoza. Ważne jest rozpoznanie wzorów więk-

szościowej opowieści i ich ewolucji, a stale mnó-

stwo się dzieje w tym zakresie. Od zakończenia 

wojny przerabiamy różne modele narracji o za-

gładzie Żydów. Kolejno pojawiały się strategie 

narracyjne takie jak: uniwersalizacja ogólno-

humanistyczna, uniwersalizacja antyfaszystow-

ska, polonizacja, chrystianizacja. Następnie mia-

ło miejsce „zwrócenie”  Holokaustu Żydom, ale 

na warunkach symetrii prostej, czyli równoważ-

ności martyrologii polskiej i żydowskiej — z wy-

raźną tendencją do holokaustyzacji polskiego 

doświadczenia. W tym momencie pojawiła się 

cała pula niechcianej wiedzy o antysemityzmie 

przedwojennym i wojennym, o skali denuncja-

cji, o rzeczywistym położeniu Sprawiedliwych, 

o przemyśle pomocy, o postawie AK, o całopale-

niach w Jedwabnem i gdzie indziej. Interesują-

ce, że tej wiedzy nikt na dobrą sprawę nie negu-

je. Zamiast negacji lub przemilczenia stosuje się 

natomiast „obstawienie”. „Obstawieniem” na-

zywam uzupełnienie wiedzy o faktach komuni-

katem, który dostarcza racjonalizacji i zapewnia moralną legitymację dla tego 

wszystkiego, co nie daje się już ukryć. Na tym polega symetria złożona, o któ-

rej mówiliśmy.

Wstępne wnioski z tej sytuacji są dwa. Pierwszy: temperatura emocjonalna to-

warzysząca zjawisku i jego przejawom nie słabnie, a więc udawanie, że nie ma 

sprawy, nic tu nie da. I wniosek drugi: stawką polskich opowieści o Zagładzie 

jest wizerunek Polaków. Los ofiar mało kogo tu obchodzi. Być może uprzy-

tomnienie sobie tej sytuacji wywoła wstrząs na tyle silny, że wspólnota, któ-

ra wytwarza te opowieści, znajdzie siłę, by spojrzeć na siebie trzeźwym okiem 

i wyemancypować się od samej siebie, czyli opuścić więzienie — twierdzę wa-

rowną dotychczasowej tożsamości.

Czy przestrzeń publiczna Warszawy będzie kiedyś należeć do wszystkich mieszkań-
ców miasta?

Na razie daleko do tego, ale trzeba się o to starać. W tej chwili obok diagnozy 

sytuacji istotne jest proponowanie innych sposobów patrzenia na Warszawę. 

Każda rekonfiguracja, każda dywersyfikacja perspektywy jest na wagę złota. 

Warszawa jest „miejscem po miejscu” i tak pozostanie, ale może nie musi to 

koniecznie wyglądać jak w tej chwili, gdy już nie ma trawnika, a niedługo nie 

będzie krawężnika, który nie nosiłby imienia bohaterskiego dowódcy czy od-

działu AK. Przeszłości nie zmienimy, próbując zakrzyczeć to, co było hanieb-

ne. Natomiast stosunek do przeszłości w całości zależy od nas. I mamy coś do 

powiedzenia w sprawie teraźniejszości oraz przyszłości. Intrygujący pod tym 

względem jest piękny cmentarz mieszkalny w dzielnicy Muranów z przełomu 

lat 40. i 50.

Marta Zielińska napisała książę Warszawa — dziwne miasto. I faktycznie War-

szawa jest miastem dziwnym. Ta dziwność jest fascynująca poznawczo, sko-

ro Pałac Kultury jest starszy od Zamku Królewskiego, a nowy ratusz przy placu 

Bankowym — starszy od starego przy placu Teatralnym. Warszawa jest mia-

stem absurdalnym — na przykład za sprawą ulic wędrujących z miejsca na 

miejsce. Warszawa jest miastem paradoksalnym, bo zakompleksionym z po-

wodu tego, jak wygląda, ale nieumiejącym zdobyć się na opracowanie pla-

nu zagospodarowania przestrzeni. Nie jest to ładne miejsce, ale może właśnie 

brzydota jest jego potencjałem? Miasto ma prawdziwą, jeszcze żywą rzekę. 

I jest pełne oszałamiającej zieleni, która przypomina, że znajdujemy się w ko-

smosie, na małej planecie, która należy do wszystkich.

Wa rszawa  j est 

m i a ste m  d z i w n y m . 

Ta  dziwność jest 

fa s cy n u j ą c a 

p oz n a w c zo,  s ko r o 

Pa ł a c  Ku l t u r y  j e st 

sta rs z y  o d  Za m k u 

K r ó l e ws k i e g o, 

a  n o w y  rat u s z  p r z y 

p l a c u  B a n ko w y m 

—  sta rs z y  o d 

sta r e g o  p r z y  p l a c u 

Te a t ra l n y m

ELŻBIETA JANICKA 

literaturoznawczyni, fotografka, badaczka kultury. 

Absolwentka Université Paris VII Denis Diderot 

i Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka monografii 

Andrzeja Trzebińskiego Sztuka czy naród? (Univer-

sitas, Kraków 2006) oraz eseju Festung Warschau 

(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011). 

Swoje fotografie eksperymentalne prezentowała 

w ramach wystaw indywidualnych w Galerii FF w Ło-

dzi (1998) i tamtejszym Atlasie Sztuki (2006). Obecnie 

— we współautorstwie z Wojciechem Wilczykiem — 

pracuje nad projektem fotograficznym Nowe miasto 

na terenie istniejącego w czasie II wojny światowej 

getta warszawskiego.
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POSTAWY TWÓRCZE

O poetyckich przestrzeniach znajdujących 
się pomiędzy historyczną narracją a materią 
i nieustannym poszukiwaniu współczesnego 
znaczenia rzeźby z kolektywem 
Lewis&Taggart, artystami wykorzystującymi 
w pracy przedmioty znalezione w konkretnej 
przestrzeni, rezydentami Laboratorium 
AIR Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, rozmawia Paulina Jeziorek

128—129
POTENCJAŁY

MIKRO MUZEÓW
Lewis&Taggart: Muzeum Złotego Gwoździa / Museum of the Golden Nail, Suldal, Norwegia, 2011, 
dzięki uprzejmości artystów

C — 5 
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Jesteście młodymi artystami, a zainicjowaliście już powstanie trzech muzeów. Jedno 
z nich było czasowe, drugie to projekt stały, trzecie to mobilne muzeum, gdzie pre-
zentujecie czasowe wystawy. Dlaczego tak was interesują takie przestrzenie?

A: Bardzo interesują nas muzea i ich potencjał, który manifestuje się w alter-

natywnych formach. Podczas naszych podróży zawsze poszukujemy małych 

i mało znanych muzeów — takich, na które natrafisz najprawdopodobniej je-

dynie przez przypadek, jak np. The Ramones Muzeum w Berlinie, które zosta-

ło stworzone na podstawie czyjejś osobistej kolekcji rzeczy należących do tego 

zespołu i zgromadzonych na tyłach kawiarni. Jedno z naszych ulubionych mu-

zeów to The Theta Museum, dedykowane lokalnemu ruchowi oporu z II woj-

ny światowej. Ukryte na końcu labiryntu pomieszczeń i korytarzy w starym 

budynku, jest otwarte tylko przez dwie godziny w tygodniu. Przybywając tam, 

możesz usiąść na kanapie, podczas gdy pewien starszy mężczyzna opowiada 

historie. Znaleźliśmy je przez przypadek i jest tak ukryte, że mało kto w Ber-

gen wie o jego istnieniu.

C: Pierwsze muzeum, które stworzyliśmy, było zainspirowane tego rodza-

ju doświadczeniem. W 2010 roku zostaliśmy zaproszeni do realizacji pro-

jektu publicznego poświęconego rzece Bow w mieście Calgary w Kanadzie 

i stworzyliśmy pracę zatytułowaną The Museum of Bow. Spędziliśmy kilka ty-

godni, przeszukując brzegi rzeki i zbierając materiał, który użyliśmy do reali-

zacji projektu. W ten sposób zgromadziliśmy wiele rzeczy — butelki, opako-

wania od papierosów, ubrania, patyki, bilety parkingowe i oczywiście wodę, 

a wszystko to wykorzystaliśmy do stworzenia kolekcji około pięćdziesięciu ar-

tefaktów. Chcieliśmy przygotować portret rzeki, wykorzystując fizyczną sub-

stancję, i opowiedzieć o rozbieżności pomiędzy jej historyczną, narracyjną i fi-

zyczną rzeczywistością. Gdy kolekcja była gotowa, powstało małe muzeum 

wewnątrz przyczepy campingowej, którą zaparkowaliśmy w pobliżu rzeki. 

Muzeum było otwarte przez tydzień, a my oprowadzaliśmy po tej przestrzeni 

wycieczki. Wkrótce po zakończeniu tego projektu stworzyliśmy w Bergen The 

Museum of Longing and Failure (Muzeum Tęsknoty i Niepowodzenia).

A jakie prace pokazujecie w tym Muzeum Tęsknoty i Niepowodzenia?
C: Zapraszamy do współpracy artystów i kolektywy, którzy tworzą rzeźby 

do kolekcji muzeum. Artyści w dowolny sposób interpretują temat „tęskno-

ty i niepowodzenia”. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar — prace zawsze 

mają wymiary 20 cm x 20 cm x 20 cm lub mniejsze, ponieważ samo muzeum 

jest niewielkie. Przez pierwszy rok muzeum mieściło się w witrynie okien-

nej w Bergen, ale ponieważ wiele podróżowaliśmy w ciągu ostatnich sześciu 

miesięcy, postanowiliśmy zabrać muzeum 

ze sobą.

Czy to muzeum umieszczacie w witrynach 
sklepowych?
A: W Bergen znajdowało się w oknie budyn-

ku mieszkalnego, w Nowym Jorku zainsta-

lowaliśmy je w okienku klimatyzacyjnym 

prywatnego mieszkania. Mieszkanie pełni-

ło kiedyś funkcję studia Claesa Oldenbur-

ga, który pokazywał tam The Store w latach 

60., dlatego wybraliśmy właśnie tę lokaliza-

cję. Gdy prezentowaliśmy wystawę w Kopen-

hadze, wybraliśmy frontalną witrynę sklepu, 

który był jednak nieczynny.

Co sprawiło, że wybraliście temat tęsknoty i niepowodzenia?
C: Dla nas tęsknota i niepowodzenie to szeroka poetycka przestrzeń, któ-

ra w obszerny sposób ukazuje kondycję ludzką. To może być piękna prze-

strzeń, ale także rozdzierająca serce czy głęboko ironiczna. Przypadki tęskno-

ty i niepowodzenia obserwujemy wszędzie — przyglądając się przedmiotom 

codziennego użytku albo czytając historie zamieszczane w gazetach i mamy 

wrażenie, że większość artystów styka się w jakiś sposób z tęsknotą i niepowo-

dzeniem czy to w swojej pracy, czy też poprzez doświadczenie codziennego 

życia. Wspaniały przykład tęsknoty i niepowodzenia można odnaleźć w krót-

kiej noweli Honoriusza Balzaka Nieznane arcydzieło z 1831 roku, która opowia-

da historię malarza tak obsesyjnie próbującego uchwycić prawdziwe życie, że 

jego obrazy poświęcone są nicości. Celem Muzeum Tęsknoty i Niepowodze-

nia jest nadanie fizycznego kształtu abstrakcyjnemu konceptowi. W pewnym 

sensie próbujemy sporządzić wizualną mapę tęsknoty i niepowodzenia, a pro-

jekt generuje rozrastającą się kolekcję rzeźbiarskich interpretacji.

Prezentujecie tam również swoje prace?
C: Nie, my jedynie stworzyliśmy strukturę. W każdej lokalizacji budujemy ga-

blotę, gdzie umieszczamy prace innych artystów.

A to trzecie, Museum of the Golden Nail (Muzeum Złotego Gwoździa), co powiecie 
o nim?

A: Zeszłej jesieni zostaliśmy zaproszeni do pracy w odległej części Norwegii. 

Mieszkaliśmy na starej farmie, a okolica była niesamowicie piękna i bezlud-

na. To stworzyło dla nas ogromne wyzwanie, bo zazwyczaj pracujemy, zbie-

rając przedmioty, a mogliśmy tam znaleźć jedynie drzewa, skały i trawę. Na-

sza praca zazwyczaj skupia się wokół napięć w danym środowisku. Udało nam 

się znaleźć dwie rzeczy, które wydały nam się znaczące — opuszczoną chatkę 

B a r d zo  i n te r e s u j ą  n a s 

m u ze a  i  i c h  p ote n c j a ł , 

k tó r y  m a n i fest u j e 

s i ę  w  a l te r n a t y w n yc h 

fo r m a c h

Lewis&Taggart: Deathcloud for Dennis and Louise, instalacja, detal, Rogaland Contemporary Art Centre, 
Stavanger, Norwegia, 2011, dzięki uprzejmości artystów
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i gwóźdź. Gwóźdź wydał nam się ważny, bo reprezentuje coś istotnego zarów-

no w świecie sztuki, jak i w świecie gospodarstwa rolnego.

Dlatego zdecydowaliśmy się zamienić tę opuszczoną chatkę w muzeum po-

święcone w całości temu jednego gwoździowi. To projekt stały, muzeum moż-

na odwiedzić, choć niełatwo jest się tam dostać — trzeba się wspiąć po stro-

mym szczycie góry.

Gwóźdź jest także ważnym symbolem katolickim. Sadzę, że możecie spodziewać się 
w waszym muzeum pielgrzymów z Polski….

C: Byłoby wspaniale. Muzeum znajduje się na prywatnym terenie, ale pra-

wo w Norwegii zezwala każdemu na wędrowanie czy biwakowanie na tere-

nie, który jest własnością prywatną, dlatego pielgrzymka do Muzeum Złotego 

Gwoździa jest z pewnością możliwa…

Moglibyście powiedzieć, w jaki sposób rozumiecie rzeźbę?
A: Poprzez naszą pracę wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy 

stworzyć rzeźbę? Co sprawia, że dany przedmiot staje się rzeźbą? Z historycz-

nego punktu widzenia rzeźba eksplorowała formę i ludzkie ciało, korzysta-

jąc z materiałów jak marmur itd. My działamy w czasach produkcji masowej, 

więc ważne jest, by wciąż próbować odpowiedzieć na pytanie — co to znaczy 

stworzyć coś nowego?

C: Myślimy o rzeźbie jako rodzaju języka. Pracujemy jako tłumacze — tłuma-

cząc z języka materii świata rzeczywistego na język rzeźby. Weźmy za przy-

kład złoty gwóźdź — przedmiot ze świata rzeczywistego jest kontekstuali-

zowany na nowo w przełożeniu na terminy rzeźbiarstwa. W tego rodzaju 

tłumaczeniu widzimy duży potencjał, uwalniający warstwy znaczeń, które są 

poetyckie, egzystencjalne czy nawet polityczne.

Wasza praca opiera się na obserwacji i kolaboracji, jako że zawsze pracujecie razem. 
Często wykorzystujecie znaleziony materiał. Co sprawia, że decydujecie się wyko-
rzystać akurat dany materiał?

A: Interesuje nas przestrzeń pomiędzy istniejącymi sądami na temat danego 

miejsca i jego rzeczywistą fizyczną charakterystyką. Zanim odwiedzimy dane 

miejsce, badamy jego historyczną podbudowę oraz to, jak jest opisywane w li-

teraturze. Zazwyczaj istnieją wokół niego tysiące założeń i klisz. Nasze docie-

kania stają się badaniem przestrzeni pomiędzy tego rodzaju wiedzą oraz fi-

zycznym materiałem, z którym jesteśmy skonfrontowani, kiedy przybywamy 

do danego miejsca.

C: Ta przestrzeń jest dla nas poetycka. Dlatego nasze badania to rodzaj do-

ciekań na temat tej poetyckiej przestrzeni pomiędzy wiedzą a materią. A kie-

dy mówimy o materii, mamy na myśli ściśle fizyczne obiekty, które składają 

się na dane środowisko — tym środowiskiem może być miasto Warszawa czy 

szczyt wzgórza albo też samolot. Interesuje nas doświadczenie danego miej-

sca oraz to, jak to doświadczenie może być wyrażone i tłumaczone przy użyciu 

bardzo fizycznych obiektów, które się na nie składają.

A: Często jesteśmy prowokowani przez kulturalne stereotypy czy wielkie hi-

storyczne narracje. Jak gdyby umieszczamy je w butelce, wstrząsamy i patrzy-

my, co z niej wytryśnie (śmiech).

C: Nasza praca nie zawsze jest postrzegana jako polityczna, ale nasz proces często 

odsłania pewne niuanse, które odnoszą się do politycznych systemów i struktur.

A: Znajdujemy i łączymy ze sobą rzeczy, które normalnie nie są ze sobą łączo-

ne w świecie fizycznym, i to czasem prowadzi na nieznane obszary. Nasza pra-

ca ewokuje bardzo różne interpretacje i podoba nam się ten rodzaj otwartości.

Pracując więc na pograniczu utartych historycznych sądów oraz fizycznego mate-
riału, staracie się uchwycić teraźniejszość?

C: Absolutnie tak. Jak najbardziej interesuje nas teraźniejszy stan.

A: Nasza praca często odzwierciedla współczesny stan konsumpcji i produk-

cji masowej. Istnieje tak dużo materiału nadającego się do wyrzucenia, który 

może być wykorzystany, gdy angażujemy się bezpośrednio w dane miejsce — 

ten materiał jest nieograniczony.

C: W ciągu ostatnich lat dużo podróżowaliśmy i fakt, że wiele rzeczy, które 

znajdujemy w określonym środowisku, moglibyśmy właściwie znaleźć wszę-

dzie — jest zarówno pocieszający, jak i niepokojący. Istnieje cienka granica 

pomiędzy rozumieniem określonych warunków danego miejsca oraz zrozu-

mieniem, jak funkcjonuje to miejsce w kontekście uniwersalnym. Czasem to, 

co uważamy za specyficzne dla naszej kultury, w rzeczywistości jest dość po-

wszechne.

Oboje jesteście Kanadyjczykami. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób 
wasza narodowość wpływa na waszą pracę?

C: Staramy się nie definiować poprzez narodowość. Nie interesuje nas działal-

ność związana z określoną polityczną ideologią. Być może najważniejszą spra-

wą związaną z tym, że pochodzimy z Kanady, jest fakt, że uwalnia nas to od 

poczucia narodowości. Kanada to kraj, który składa się z emigrantów, ogrom-

ny procent populacji to ludzie urodzenie gdzieś indziej, jak ja.

A: W Kanadzie istnieją tradycje malarskie, które eksplorowały krajobraz i na-

turę, ten rodzaj romantycznych idei…

C: Być może i u nas można odnaleźć te romantyczne idee.

A: Nie powiedziałbym, że u nas są romantyczne idee.

C: Nie sądzisz, że nasza praca jest romantyczna?

A: W nieprzyzwoity sposób… (śmiech)

Zdarza się, że w waszej pracy oddajecie czasem hołd znanym postaciom. Dlaczego 
uważacie to za istotne?

C: Interesują nas wszelkie elementy, które tworzą kulturalną narrację, iko-

niczne postaci zawsze stanowią ważny element w takim równaniu. Składa-

ją się na ton w doświadczeniu danego miejsca i czasowego momentu. Odwie-

dzając Nowy Jork, być może odwiedzisz miejsce, gdzie Bob Dylan grał Blowin’ 
in the Wind po raz pierwszy. Takie postaci przyczyniają się do naszego rozu-

Lewis&Taggart: Shoot the Weir No. 2, część projektu The Museum of Bow, 2010, dzięki uprzejmości artystów
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mienia danego miejsca. Często to dzięki nim miejsce staje się ważne. Podró-

żując, zawsze oglądamy pomniki czy cmentarze. Jesteśmy pod silnym wpły-

wem takich nostalgicznych miejsc, więc wydaje się naturalne, by włączyć je 

do naszej pracy i przeanalizować, czym jest konfrontacja z tego rodzaju no-

stalgią.

Zrealizowaliście interesującą pracę/rzeźbę zatytułowaną Deathcloud for Dennis 
and Louise (Chmura śmierci dla Dennisa i Louise), która jest hołdem złożonym Denni-
sowi Hopperowi i Louise Bourgeois.

A: Hopper i Bourgeois zmarli podczas tego samego weekendu w maju 2010 

roku. Oboje artyści mieli wpływ na nasze życie — pobraliśmy się nawet pod 

Maman, jedną z rzeźb Louise Bourgeois. Gdy dowiedzieliśmy się o ich śmier-

ci, chcieliśmy stworzyć dzieło w hołdzie dla ich obojga. Chmura śmierci sta-

ła się mentalną przestrzenią, gdzie zanurzyliśmy nasze głowy, by medytować 

nad ich życiami i twórczością oraz śmiercią. Ta praca to rozszerzony kolaż.

Przeglądając wasze internetowe archiwum, natrafiłam na dość niepokojący projekt 
zatytułowany Black Holes (Czarne dziury). Czym są te czarne dziury, które pojawiają 
się na fotografiach z całego świata?

C: Czarne dziury to para rzeźb, które stworzyliśmy w 2008 roku — dwa drew-

niane dyski pomalowane na czarno. Zawsze z nimi podróżujemy i używamy 

ich w zastępstwie samych siebie na zdjęciach, które robimy. Ten projekt nie 

posiada specyficznej logiki, to coś, co po prostu robimy.

A: Podoba nam się w tej pracy sposób przemieszczenia ciała i zastąpienia go 

reprezentacją nieobecności, nicości. Poza tym dwie czarne dziury nie mogą 

istnieć obok siebie, więc ten projekt przedstawia pewien paradoks. Nigdy jed-

nak nie prezentowaliśmy go w przestrzeni fizycznej.

Jak to się stało, że jesteście tutaj, w Warszawie, uczestnicząc w Studiu Warszawa, 
programie rezydencjalnym w Laboratorium AIR w Zamku Ujazdowskim?

C: Zostaliśmy zaproszeni przez kuratorów z Laboratorium AIR do udziału 

w programie skupionym wokół tematu Obrazy jako zagrożony gatunek. Kon-

cept pochodzi z tekstu Susan Sontag O fotografii, w którym dokładnie przewi-

działa przyszłość, kiedy obrazy stracą swoją ważność i staną się zbędnym to-

warem. Sontag pisała o fotografii, w szczególności dokumentalnej, więc jako 

artystów tworzących przedmioty interesuje nas, w jaki sposób jej koncept 

może być zastosowany w bardziej ogólnym sensie. Z pewnością istnieje zwią-

zek pomiędzy „obrazami jako zagrożonym gatunkiem” i pewnymi strategiami 

wykorzystywanymi w pracy nad naszymi rzeźbami. Nasza praca często sku-

piona jest wokół przedmiotów i rzeczy, które zostały wyrzucone czy pominię-

te i to, co banalne, podnosi do rangi znaczącego.

Co dokładnie będziecie realizować tutaj w Warszawie? Macie już koncepcję waszego 
projektu?

A: Punktem wyjścia chcemy uczynić pojedynczy obraz. Gdy w zeszłym tygo-

dniu przyjechaliśmy do Warszawy, znaleźliśmy kilka tysięcy identycznych 

pocztówek w schowku Laboratorium w Zamku Ujazdowskim, które pochodzą 

z lat 80. To było wspaniałe odkrycie — rodzaj materiału, który zazwyczaj wy-

korzystujemy w pracy, uboczny produkt kultury, rezultat nadprodukcji. Przy 

czym te początki odnoszą się do określonej scenerii, w której zostaliśmy zanu-

rzeni (Zamku Ujazdowskiego), zarówno w sensie fizycznej struktury, jak i hi-

storycznego znaczenia.

C: Wiedzieliśmy, że zamek został zniszczony podczas II wojny światowej, 

a potem odbudowany w latach 70. Ale kiedy sięgnęliśmy głębiej, dowiedzie-

liśmy się, że wcześniej wielokrotnie był przebudowywany i modyfikowany. 

I wiąż jest nieskończony — codziennie widzimy tam pracujących ludzi. Dla-

tego praca z tymi pocztówkami staje się rodzajem refleksji nad tą przestrze-

nią, gdzie zachodzą nieustanne zmiany. Zamierzamy wykorzystać wszystkie 

pocztówki, nieustannie przekształcając ten obraz, tworząc nową kolekcję ko-

laży i rzeźb.

Gdzie dokładnie zbieracie materiał, który wykorzystacie w projekcie?
C: Materiał zbieramy w trakcie naszego doświadczania miasta Warszawy, 

może on pochodzić zewsząd. Jak dotąd powstały kolaże, w których wykorzy-

staliśmy fragmenty opakowań po żywności, zapałki, bilet z warszawskiego 

zoo… Dla nas ten zamek uosabia kulturalną ideę, dlatego każdy materiał, któ-

ry jest częścią kultury, może stać się przedmiotem krytyki.

ANDREW TAGGART I CHLOE LEWIS

kanadyjski duet artystyczny. Obecnie mieszkają 

w Bergen w Norwegii. W pracy skupiają się wokół 

poetyckiej przestrzeni powstałej pomiędzy wiedzą 

a materią. Ich praktyki polegają na zanurzeniu się 

w konkretnym środowisku, gdzie doświadczenie 

miejsca oraz jego fizyczności staje się nierozerwal-

nie złączone z artystycznym procesem.

Lewis & Taggart współpracują ze sobą od 2006 roku. 

W 2010 roku ukończyli Narodową Akademię Sztuk 

Pięknych w Bergen. Ich prace były między innymi 

prezentowane w Kuntsi Museum of Modern Art 

w Finlandii, Rogaland Contemporary Art Centre 

w Norwegii, Tag Team Studio w Norwegii, the ODD 

Gallery w Kanadzie, SIM w Islandii. Uczestniczyli 

w licznych programach rezydencjalnych jak FAIR 

w the Factory for Art and Design w Kopenhadze oraz 

Platform w Vaasie w Finlandii. Lewis & Taggart pro-

wadzą Muzeum Tęsknoty i Zapomnienia, niewielkie 

muzeum pierwotnie usytuowane w Bergen, które 

od czasu do czasu jest przenoszone i prezentowane 

w innych odległych miejscach.

Obecnie są rezydentami programu Studio Warszawa 

w Laboratorium AIR w Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski w Warszawie.

www.lewisandtaggart.com

Lewis&Taggart: Deathcloud for Dennis and Louise, instalacja, detal, Rogaland Contemporary 
Art Centre, Stavanger, Norwegia, 2011, dzięki uprzejmości artystów



No75 / czytelnia  136—137

Roboczy tytuł naszego projektu Każdy ma prawo 
do dźwięku to trawestacja formuły, zgodnie z którą 
każdy ma prawo do ciszy. Chcieliśmy to odwrócić 
i zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy się 
znaleźli w wielkiej, architektoniczno-dźwiękowej 
przestrzeni wspólnej — z artystką Katarzyną 
Krakowiak i kuratorem muzycznym Michałem 
Liberą, których propozycja zwyciężyła w konkursie 
na prezentację w Pawilonie Polskim podczas 
tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji, 
rozmawia Bogna Świątkowska

WYDARZENIA

136—137
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Czy składając propozycję wystawy w Pawilonie Polonia podczas tegorocznego 
Biennale Architektury w Wenecji, przewidywaliście, że wasze zwycięstwo może być 
„obrazą” dla środowiska architektonicznego? Niektórzy są wzburzeni, że to przecież 
Biennale Architektury, a Biennale Sztuki było w ubiegłym roku i będzie za rok...

M: Oczywiście może być obrazą i dla środowiska architektów, i muzyków, i ar-

tystów, i pewnie nawet administracji publicznej… Ale jeśli tak się stanie, to ra-

czej dlatego, że tzw. „środowiska” w ogóle mają tendencję do obrażalstwa, 

a nie dlatego, że takie były nasze intencje. Przeciwnie. Złożyliśmy projekt, bo 

wydawało nam się, że mamy coś do powiedzenia na ten temat. Przypomnijmy 

więc jeszcze tylko dla porządku, że jury przewodniczył prezes Stowarzyszenia 

Architektów Polskich. Wygrał więc projekt, a nie artystka czy kurator muzycz-

ny. Na nasze usprawiedliwienie możemy powiedzieć tylko tyle, że koperta 

z nazwiskami autorów propozycji do końca była zamknięta, nikt nie wiedział, 

czego się może spodziewać.

Uznani architekci byli zresztą, obok przedstawicieli świata sztuki oraz instytucji 
kultury, w jury oceniającym zgłoszenia. Czym ich uwiedliście?

M: Staraliśmy się nie uwodzić. Mam wrażenie, że zrobiliśmy coś bardzo 

skromnego. Podsumowaliśmy to, czym zajmowaliśmy się przez ostatnich kil-

ka lat, przez kilka tygodni przed konkursem pracowaliśmy, zastanawiając się 

nad tym, co w naszych doświadczeniach łączy architekturę i dźwięk — bo to 

jest ten punkt, w którym krzyżują się nasze zainteresowania. Rozmawialiśmy 

o tym, z czym ja się stykałem, zajmując się muzyką czy teorią dźwięku, któ-

re żywo odnoszą się do architektury. I o tym, w jaki sposób Kasia znajdowała 

drogę do architektury i dźwięku w sztukach wizualnych. Kiedy to ustalaliśmy, 

okazało się, że rozmawiamy na dokładnie te tematy, o których w oświadcze-

niu kuratorskim pisał David Chipperfield. Ten projekt oczywiście wychodzi 

od konstatacji, że niewiele dzieje się zarówno w polu teorii, jak i praktyki teorii 

architektonicznej na poziomie dźwięku, więc raczej wypełniamy pewną lukę, 

niż uwodzimy. W projekcie niewiele jest rewolucyjnych rozwiązań, ale wyglą-

da na to, że rewolucyjne okazało się samo zwrócenie uwagi na dźwięk. Jeśli 

tak, to być może ta rewolucja może przyjść wyłącznie spoza architektury.

A rozumiecie temat tegorocznego Biennale: Common Ground czyli Wspólna płasz-
czyzna?

K:  Akustyka była punktem wyjścia do zrozumienia przez nas tematu główne-

go. Nie zajmujemy się tylko polskim pawilonem, ale całym kompleksem. Ścia-

ny, które dzielą przestrzeń, są dla przestrzeni dźwięku nośnikiem, a nie prze-

szkodą.

Dźwięk jest czymś, co łączy — w tym sensie, że nie ma przed nim ucieczki w mie-
ście? Jak to działa po przeniesieniu w realia miejskie, a nie spekulatywne i czysto 
teoretyczne? Jaka jest wasza relacja do tego dźwięku, któremu poddawani jesteśmy 
w mieście?

K: Dźwięk konstruuje miasto, w ogromnym stopniu zmienia architekturę. 

Ważne jest to, w jaki sposób dźwięk wypełnia przestrzeń. Jak ściany oddziela-

ją nas od dźwięku. Myślę, że ta relacja wypełniania przestrzeni, analiza aku-

styki i architektury jest bardzo interesująca. 

M: Jest też teoretyczny wymiar tej decyzji. Myślę, że to też mogło być interesu-

jące dla komisji. Architektura rozumiana za pomocą metafor wizualnych pro-

wadzi do rozumienia ścian jako elementów dzielących i separujących. Sie-

dzimy teraz w pokoju i nie widzimy nikogo, kto jest poza nim. Perspektywa 

dźwiękowa odwraca tę sytuację i pozwala zastanowić się nad tym, w jaki spo-

sób doświadczamy ludzi, których nie wi-

dzimy, ale ciągle ich słyszymy — są tuż 

obok nas, choć możemy nie wiedzieć, kim 

są i jak wyglądają. A jednak wiemy o nich 

często niemało. Jak wiele innych osób wy-

chowałem się w bloku i wiem doskona-

le, co to znaczy być zamkniętym w swo-

im pokoju i fantazjować na temat tego, co 

dzieje się naokoło; co robią moi sąsiedzi, 

moi rodzice, czego dotyczą ich kłótnie, co 

dzieje się między godziną 22 a 6 rano na 

ulicy, i tak dalej. To niedoceniony wątek: 

w jaki sposób doświadczamy tego, cze-

go nie widzimy, co wywołuje w nas czę-

sto lęk, ale i ciekawość, wręcz pożądanie, 

żeby dowiedzieć się, co dzieje się wokół 

nas. Te doświadczenia kształtują nasze 

poczucie wspólnej przestrzeni. To temat 

kluczowy nie tylko dla sugerowanej w ty-

tule wystawy przestrzeni publicznej, ale 

i dla architektury w ogóle.

K: Weźmy szum ulicy, który jest częścią 

naturalnego pejzażu miasta, ale i budyn-

ków, z których ciągle go słyszymy. Gdyby 

nasza przestrzeń została tak wytłumiona, 

że nie docierałyby do nas te dźwięki, to 

przestałaby być dla nas naturalna. Więc 

ten dźwięk, który nas otacza, jest niewi-

doczny, ale ma swoją masywność i gę-

stość, silnie wpływa na kształt odczuwa-

nej przez nas przestrzeni.

M: Czytając oświadczenie kuratora, Davida Chipperfielda, miałem wrażenie, 

że tytułowy wspólny grunt to coś, co trzeba wypracować, co wymaga stwo-

rzenia nowego modelu architektonicznego, który zbuduje ową wspólną prze-

strzeń na nowo. Ale z punktu widzenia dźwięku — fali akustycznej rozchodzą-

cej się pomiędzy, ale i przez ściany — wspólny grunt jest zawsze już faktem. 

Dźwięk łączy ponad tym, co ogranicza nasze pole widzenia. A to, co wspólne 

— rozumiane z tej perspektywy — nie zawsze jest pożądane.

Dlatego zapytałam o element destruktywny. Dźwięk jest też powodem, dla którego 
dochodzi do poważnych konfliktów. Nie jest to tylko budulec, którym w neutralny 
sposób kształtujemy wspólny grunt, w którym funkcjonujemy w tej wielości, jaką 
jest miasto. Jest to czasem powodem ciężkich konfliktów, także na polu kultury. 
Można o tym rozmawiać w kontekście praktycznym, sporów o ciszę nocną, moto-
rówki na jeziorze, motory na ulicach w nocy.

M: Bardzo lubię przypominać w tym kontekście tekst Simona Fritha napisa-

ny w roku 2002. Powołuje się on na wyniki badań dotyczących tego, co dla 

mieszkańców współczesnych dużych miast jest najbardziej irytujące. Na trze-

cim miejscu pojawia się szum, hałas. Frith zastanawia się, jak ów hałas jest 

przez nich rozumiany. Okazuje się, że nie chodzi o głośność, ale o nieuza-

Z  p u n k t u  w i d ze n i a 
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sadnione zajmowanie przestrzeni publicz-

nej. Na przykład o kłótnię sąsiadów po 22.00 

albo muzykę dochodząca w tramwaju z czy-

ichś słuchawek. 

Rzadko się zdarza, żeby architekci projektowa-
li, biorąc pod uwagę właściwości akustyczne. 
Tak mi się wydaje, kiedy przebywam w prze-
strzeni publicznej czy w budynkach miesz-
kalnych. Że ta sfera jest zarezerwowana dla 
instytucji, w których ma się pojawiać dźwięk 
— stadionów, hal sportowych i koncertowych, 
filharmonii i kościołów. Czy to dobrze?
K: Współpracujemy z architektem Andrze-

jem Kłosakiem. Uczestniczyłam w konferen-

cji Akustyka w budownictwie, podczas której 

przedstawiał zestawienie przepisów budow-

lanych. Okazuje się, że na 400 stron przepi-

sów norm przeciwpożarowych przypadają 

4 strony przepisów na temat akustyki.  Za-

interesowanie tematem akustyki w budow-

nictwie jest bardzo ograniczone. Nie ma 

szczegółowych norm, a efekt jest taki, że są 

przestrzenie, w których pomimo ich niewiel-

kich rozmiarów można rozmawiać wyłącz-

nie za pomocą nagłośnienia — jak choćby 

w wielu pomieszczeniach konferencyjnych. 

Bez mikrofonów nie jesteśmy w stanie się 

w nich usłyszeć, a naturalna akustyka zosta-

je poświęcona na rzecz narzędzi elektroaku-

stycznych. Właściwie jedyny sposób projek-

towania akustycznego to tylko i wyłącznie 

stwarzanie nowej przestrzeni, a nie wykorzy-

stywanie naturalnych możliwości dźwięku.

Dla architektów chyba jednak kwestie związane z dźwiękiem nie są architekturą. 
Wygląda na to, że uważają, że dźwięk nie jest dla nich zagadnieniem.

M: Z kolei wielu kompozytorów uważa, że ich praca kończy się na zapisaniu 

kilku stron papieru nutowego, a nie pracy z dźwiękiem w określonej archi-

tekturze. Fakt, że Kasia jest artystką, a ja kuratorem muzycznym, być może 

umożliwi rozmowę pomiędzy tymi dyscyplinami.

Projektowanie równouprawniające różne zmysły to temat, który nie jest tu jeszcze 
szczególnie praktykowany.

K: Architektura nie jest zjawiskiem 2D, a wprowadzenie trzeciego i czwartego 

wymiaru opiera się na wszystkich zmysłach. Wytyczna, którą w wielu momen-

tach architekci się kierują, to fakt, jak architektura wygląda na zdjęciach. Pro-

jekty są przedstawiane na zdjęciach, mają dokumentację wizualną, są obiek-

tami do oglądania.

A nie do wąchania.
M:  Wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przygotowując różnego rodza-

ju materiały promocyjne tego projektu, jesteśmy wciąż proszeni o wysyłanie 

zdjęć…

K: Pawilon nie będzie pusty. Kształtujemy przestrzeń nie tylko dźwiękiem — 

ale też mikrointerwencjami, staramy się wprowadzić elementy rzeźbiarskie. 

Przestrzeń, którą projektuję, jest pełna; właściwie teraz staramy się oczyścić 

ten projekt z niepotrzebnych gestów. Nie możemy tego ująć na zdjęciu.

W jaki sposób widzicie swój projekt w przestrzeni całości Biennale? On będzie 
umiejscowiony w Pawilonie i tylko tam czy też będzie wychodzić na zewnątrz, 
rozprzestrzeniać się?

M: Cała nasza instalacja będzie do zwiedzenia i doświadczenia w Pawilonie 

Polskim. Ale wychodzimy poza jego granice, bo interesuje nas, co dzieje się 

z dźwiękiem w całym budynku. Wcześniej mówiłem o doświadczeniu miesz-

kania w bloku, które nie ogranicza się do doświadczenia mieszkania w swoim 

mieszkaniu. Tak samo doświadczenie przebywania w Pawilonie Polskim bę-

dzie zaprezentowane jako doświadczenie przebywania w całym budynku. Bę-

dziemy mogli słyszeć także to, co dzieje się poza ścianami naszego pawilonu.

Jakie dźwięki będzie można tam usłyszeć? Będziesz się interesować podziemny-
mi drganiami spowodowanymi wybuchami bomb, nielegalnymi radiami i tym 
wszystkim, co robiłaś do tej pory? To będzie nawiązanie do twoich wcześniejszych 
projektów?

K: W części wizualnej, w tym w jaki sposób będzie to wyglądało, będzie to 

bardzo mocno nawiązywać do moich zainteresowań radiowych, budowa-

nia takich struktur. Ja z ogromną radością pracuję rzeźbiarsko i łączę rzeźbę 

z dźwiękiem. Rozmawianie na ten temat jest dla mnie bardzo ważne. Osobi-

ście potrzebuję takiej dyskusji na temat dźwięku i architektury. Dla twórcy już 

to jest spełnieniem. Jestem w takim momencie mojej pracy, że przestrzeń ra-

diowa czy obserwacji dźwięków nabrała formy mocno architektonicznej. Tak 

rozumiem rzeźbę. Pracuję obecnie na Wydziale Architektury na ASP w Gdań-

sku i czuję, że łącząc architekturę i dźwięk, koncentruję się na rzeźbie. Zdecy-

dowanie będę wykorzystywać moje wcześniejsze doświadczenie, ale w zespo-

le mamy też osoby, które rozbudowują tę koncepcję.

M: Dla mnie najbardziej interesujące jest to, że musimy przepracować nasze 

dyskusje, pojawiające się tematy, wątki, które mnie zawsze interesowały, czy 

to na płaszczyźnie teoretycznej, czy researchu — na coś, co musi przybrać jakiś 

kształt, co ma być czytelne.  Duża część naszej pracy polega na tym, aby całe 

zaplecze teoretyczne i pracę intelektualną wtłoczyć w ten projekt, ale tak by 

go nie przygniatała, by była zmysłowa. To coś, co z pewnością łączy nasze po-

dejście do dźwięku — fascynacja jego zmysłowością. Ale chcemy również coś 

powiedzieć. W jednej z pierwszej rozmów ustaliliśmy, że nie interesuje nas 

sound art, projekt, w którym próbowalibyśmy zachwycić odbiorcę jakimś tric-

kiem dźwiękowym. To byłoby efekciarskie i to właśnie byłoby próbą uwiedze-

nia publiczności i jury. To nie jest projekt, który ma uwodzić, ale taki, który ma 

coś powiedzieć różnym środowiskom. Naszym zadaniem, a zwłaszcza moim 

jako kuratora, jest to, by zrobić to możliwie czytelnie i jasno.

Jaki tytuł ma wasz projekt?
K: Tytuł pozostaje roboczy: Każdy ma prawo do dźwięku / Everybody’s got a ri-
ght to sound — to trawestacja formuły, zgodnie z którą każdy ma prawo do ci-

szy. Chcieliśmy to odwrócić do góry nogami i zastanowić się, co by się stało, 

gdyby każdemu przyznano prawo do dźwięku i znaleźlibyśmy się w wielkiej, 

J e ste m  w  t a k i m 

m o m e n c i e  m o j e j 

p ra cy,  że  p r zest r ze ń 

ra d i o wa  cz y 

o b s e r wa c j i  d ź w i ę kó w 

n a b ra ł a  fo r m y  m o c n o 

a r c h i te k to n i cz n e j .  Ta k 

r oz u m i e m  r zeźb ę
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architektoniczno-dźwiękowej przestrze-

ni wspólnej. Ten tytuł zwinnie pokazuje, 

w jaką stronę zmierza nasze myślenie o tym 

projekcie, ale wiemy, że nie będzie osta-

teczny.

Czemu?
M: Bo potrzebujemy więcej zwinności.

K: Lubię to uzasadnienie, pod tym się pod-

pisuję. Ale potrzebuję też hasła, słowa, któ-

re określi albo przyciągnie ludzi do tego Pa-

wilonu.

Macie już sposób na to, żeby tych ludzi tam 
doprowadzić?
M: Przeglądaliśmy statystyki odwiedzin na-

szego Pawilonu i wyglądają one bardzo do-

brze, więc myślę, że nasi poprzednicy zrobi-

li to niejako za nas.

Czy jesteście już gotowi podjąć dyskusję ze 
środowiskiem architektów? Czy uważacie, że 
powinniście to w ogóle zrobić, stawić czoła 
tym krytycznym głosom? Ewidentnie jakość 
dyskusji uwidacznia pewne luki w spojrzeniu 
na wspólnotę zainteresowań.
K: Przyznaję, że mnie to zaskoczyło — po-

ziom argumentacji. Jestem zainteresowa-

na prowadzeniem dyskusji. Istnieje potrze-

ba dyskusji o dźwięku i akustyce w mieście. Byłam przekonana, że ten projekt 

stworzy jej możliwość. W pewnym sensie czuję, że to będzie trudne, choć je-

stem na to bardzo otwarta. Chciałabym też, żeby ta dyskusja wyszła z zainte-

resowania naszym projektem.

M: W tym momencie możemy tylko mówić o planach, które nie mają jesz-

cze konkretnych kształtów. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak zaprezentować ten 

projekt w Warszawie. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby po zakończeniu wysta-

wy w Wenecji przenieść ją do Warszawy jako dyskusję prezentującą materiały, 

które musimy teraz zgromadzić, wiedzę o charakterze czysto architektonicz-

nym. Nasza współpraca z Andrzejem Kłosakiem jest współpracą w pierwszym 

rzędzie z architektem, który jako architekt właśnie zajmuje się dźwiękiem. 

Chcielibyśmy, żeby wiedza, którą wnosi do projektu, nie była naszą tajemnicą, 

ale żeby była przez nas i naszą realizację przekazywana dalej.

KATARZYNA KRAKOW IAK 

(ur. 1980) — absolwentka Wydziału Grafiki Akademii 

Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom przygotowała 

w Pracowni Transplantacji Rzeźby Mirosława Bałki. 

Jej twórczość skupia się wokół fenomenu dźwięku 

i słyszalności. Jest on głównym tematem jej działań 

w przestrzeni publicznej, obiektów rzeźbiarskich oraz 

performensów. Inspirują ją zarówno hałasy miasta, 

jak i śpiew ptaków. Mieszka i pracuje w Gdańsku. 

Z Fundacją Bęc Zmiana w 2009 r. zrealizowała w cyklu 

Ekspektatywa (www.ekspektatywa.pl) projekt Słucha-

wy, którego efektem jest także publikacja książkowa. 

Wywiady z Katarzyną Krakowiak publikowaliśmy 

w „notesie.na.6.tygodni” # 54 Architektura dźwięków, 

# 68 Miasto jako konstrukcja akustyczno-kinetyczna.

MICHAŁ LIBERA 

socjolog, producent, kurator i krytyk muzyczny. 

Współpracownik Polskiego Radia (Program II), 

redaktor serii muzycznej w wydawnictwie słowo/

obraz terytoria, współproducent serii płyt poświę-

conych Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia 

w wydawnictwie Bôłt Records, a także serii płyt 

konceptualno-popowych Populista. Współzałożyciel 

Fundacji 4.99, organizator koncertów, warsztatów 

i prób Playback Play, plain. music, The Song Is You i in. 

Publikował m.in. w takich czasopismach jak „Glissan-

do”, „Res Publica”, „Kultura Współczesna”. Regularny 

współpracownik Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, 

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum 

Narodowego (Królikarnia).

U st a l i l i ś m y,  że  n i e 

i n te r e s u j e  n a s  s o u n d 

a r t ,  p r o j e k t ,  w  k tó r y m 

p r ó b o wa l i b yś m y 

za c h w yc i ć  o d b i o r cę 

j a k i m ś  t r i c k i e m 

d ź w i ę ko w y m

13. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji 
odbędzie się w dniach 29.08–25.11. 
Będzie w niej uczestniczyć 41 krajów.

www.labiennale.org

Katarzyna Krakowiak: Gateways, Tallin, 2011
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PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU

Niezbyt często zastanawiamy się, jak moglibyśmy 
używać uszu, chociaż myślimy, co zrobić rękami — 
z Nickiem Yulmanem, artystą i muzykiem, którego 
wydany właśnie album Warsaw Machines & Songs 
powstał przy użyciu instrumentów znalezionych 
w Warszawie, rozmawia Anna Ptak

W  MIEŚCIE

144—145
MU ZYKA

ZNALEZIONA

Nick Yulman, obiekty, fot. Nick Yulman

C—7 
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Wśród instrumentów, które wykorzystałeś, nagrywając album Warsaw Songs and 
Machines, mamy: zwieszony z sufitu na strunach hełm z włókna szklanego, książki 
wybrane ze względu na wydawany przy uderzeniu dźwięk, wyglądający jak kalimba 
instrument skonstruowany z wygrzebanych gdzieś drucików. Czy mógłbyś opowie-
dzieć, jak niektóre z tych przedmiotów przeniosły się z warszawskich ulic do twoich 
piosenek?

Ten instrument, który przypomina kalimbę, czyli instrument z grupy afrykań-

skich lamelofonów, jest zrobiony z włókien, które wypadły z mechanicznych 

szczot do zamiatania ulic; to nastrojone metalowe blaszki. To, że zamiatar-

ki nie tyle czyszczą ulice, ile rozrzucają po mieście zardzewiałe kawałki me-

talu, zauważyłem tu, gdzie mieszkam, na Brooklynie. Rozglądając się w War-

szawie za materiałami do budowy instrumentów, też zacząłem znajdować te 

charakterystyczne paski metalu. Właśnie takie okruchy miasta mnie interesu-

ją, to, co dziwnie znajome: osobiste punkty orientacyjne. Wykorzystywanie na 

pozór bezużytecznych czy zużytych materiałów do konstrukcji czegoś, co ma 

w sobie piękno i złożoność, jest przyjemnością samą w sobie. Łączenie tych 

pozostałości i przetwarzanie ich w maszyny i roboty wykracza poza rękodzie-

ło, przypadkową jakość materiału; komputerowo programowane urządze-

nia są precyzyjne i kontrolowalne, czego nie sugeruje sama ich konstrukcja. 

Wspomniałaś też o książkach — tu też nie bez znaczenia było samo ich groma-

dzenie. Byłem dość częstym gościem w pewnym antykwariacie w Warszawie. 

Przeglądałem książki, które nie miały etykietek z ceną, w końcu wybrałem 

kilka — właśnie ze względu na dźwięk. Jestem pewien, że pod względem tre-

ści była to bardzo dziwna mieszanka. I kiedy tak właśnie w nie postukiwałem, 

sprzedawca stwierdził, że ponieważ to rzadkie antykwaryczne egzemplarze, 

będą mnie dużo kosztować. I zaprowadził mnie na zaplecze, gdzie stało pudło 

pełne komunistycznej literatury — wszystkie te książki były za złotówkę.

Zdjęcie na okładce płyty, które przedstawia osiedlowe garaże, jest bardzo znaczące. 
Wiedziałeś, że garaże były miejscami, gdzie kwitło polskie zrób-to-sam i wynalaz-
czość oparta na zaradności?

Nie, nie wiedziałem!

Budowanie instrumentów od podstaw to nie 
jest droga na skróty do grania muzyki. Sam 
komponujesz i w towarzystwie skonstruowa-
nych przez siebie urządzeń śpiewasz piosenki. 
Człowiek orkiestra to dość archaiczna postać 
w dzisiejszej sztuce. Czy swoją praktyką chcesz 
legitymizować postawę zrób-to-sam? 

Nie sądzę, żeby takie praktyki wymaga-

ły legitymizacji. Impuls, który mną kieru-

je, kieruje wieloma ludźmi. Nie mogę też 

powiedzieć, że byłem całkowicie samowy-

starczalny podczas mojej warszawskiej re-

zydencji w A-I-R Laboratory w 2010 roku 

— wiele zależało od pomocy innych. Choć 

sytuacja, gdy przenosisz się ze swoją prak-

tyką artystyczną i zmieniasz otoczenie swo-

jej twórczości, zmusza cię do przemyślenia 

choćby tego, z czego korzystasz, skąd czer-

piesz materiał do swojej pracy. Chodze-

nie po mieście w poszukiwaniu materiałów, 

zbieranie z ulic przedmiotów, które mogły-

by się stać częścią instrumentu — to była jedna z rzeczy, którą zajmowałem 

się, będąc w Warszawie. Ale też same instrumenty w pewien sposób miały 

być złożone z tego miasta, więc świadomie podjąłem te wędrówki jako część 

mojej pracy. Możesz to nazwać brikolażem. Zazwyczaj maszyna kojarzy się 

z czymś zaprojektowanym tak wydajnie, jak to możliwe. A ja mam do tego tro-

chę inny stosunek: projektuję, biorąc pod uwagę to, co mam pod ręką.

Twoje maszyny przenoszą pewne doświadczenie miasta, dziwnej maszyny, której 
cechą jest ta ekonomia majsterkowania, która sprawia na przykład, że słyszalne 
staje się to, co nie ma zdefiniowanych jakości dźwiękowych. Zastanawiam się, 
czy ma to związek z pewnym dystansem do rzeczywistości miejskiej, właściwym 
dla przebywania w obcym miejscu, czy w swoim otoczeniu też byłbyś skłonny tak 
odnosić się do miasta?

Miasto jako źródło zasobów, ekosystem, z którego czerpię materiał, pojawia 

się też w pracach bardziej zorientowanych na społeczne zagadnienia. Na przy-

kład No Bills jest takim projektem, zrealizowanym we współpracy z North 

Brook lyn Public Art Coalition, w moim sąsiedztwie, czyli na Greenpoincie 

i w Williamsburgu, gdzie zbierałem opowieści mieszkańców tej okolicy, wła-

ścicieli przedsiębiorstw, tutejszych aktywistów i osób reprezentujących głos 

społeczności. Te nagrania zostały zaprezentowane publiczności w postaci in-

stalacji dźwiękowej umieszczonej na ogrodzeniach placów budowy. Uderza-

jącą cechą tej okolicy jest rozbudowa na wielką skalę, która nastąpiła po zu-

pełnej zmianie planów zagospodarowania przestrzeni. Działki historycznie 

związane z produkcją, małymi przedsiębiorstwami, zostały przemianowane 

na mieszkalne, zaczęły tu wyrastać wieżowce. Tak tu już jest — w każdym blo-

ku ulic pojawiły się ogrodzone place budowy. A razem z nimi wszechobecne 

ostrzeżenia, które zawsze można zobaczyć na płotach — „zakaz umieszczania 

ogłoszeń” (ang. „post no bills”) — żadnych plakatów, reklam. Zaproponowali-

śmy przechodniom przypadkowe spotkania, zapraszając do wysłuchania opo-

wieści o miejscu, które obecnie znajduje się w stanie przejściowym. W dość 

bezpośredni sposób chcieliśmy się odnieść do historii tej okolicy w miejscach 

W y ko r z yst y wa n i e  n a 

p ozó r  b ez u ż y te cz n yc h 

m a te r i a ł ó w  d o 

ko n st r u kc j i  cze g o ś, 

co  m a  w  s o b i e  p i ę k n o 

i  z ł ożo n o ś ć,  j e st 

p r z y j e m n o ś c i ą  s a m ą 

w  s o b i e

Nick Yulman: Copper Forest Installation, fot. Nick Yulman
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najdobitniej wyrażających jej przemianę. I stąd pomysł, by wykorzystać ogro-

dzenia jako dosłownie tablice dźwiękowe służące konwersacji prowadzonej 

publicznie. Zmiana planów zagospodarowania i związane z nią inwestycje, 

połączone z efektami kryzysu ekonomicznego, spowodowały, że te budo-

wy, zamiast — tak jak to było w planach — zakończyć się w ciągu roku, dwóch, 

utknęły. Wiele miejsc zamarło na lata. Przez ten projekt przejmowaliśmy te 

wymazane części okolicy, miejsca, które są oddzielone od swojej przeszłości 

— to po prostu dziury w ziemi — by wprowadzić tu jakąś formę życia i historii.

Tego rodzaju dokumentalne podejście było też częścią twojej pracy w ramach Story-
Corps. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym działaniu i jego założeniach?

StoryCorps to projekt dotyczący historii mówionej, polegający na groma-

dzeniu wywiadów w całych Stanach Zjednoczonych. Długo nad nim praco-

wałem, podróżując po kraju, nagrywając wywiady z różnymi ludźmi. W naj-

większym skrócie — to historie o życiu, opowiadane sobie przez dwie osoby, 

ich rozmowy o tym, co im leży na sercu. Projekt opiera się na założeniu, eto-

sie, że dwie osoby, które się znają, dzielące pewną wiedzę o swoim życiu, 

zainteresowaniach, oczekiwaniach i marzeniach, stworzą innego rodzaju 

dokument niż historyk czy dziennikarz, który miałby zadawać pytania. Oczy-

wiście w takiej sytuacji uczestniczy też mediator, prowadzący, który obsłu-

guje sprzęt nagraniowy, czuwa nad nagraniem też w ten sposób, że 

dopytuje, pilnuje, by rozmowa — powiedzmy dziecka i rodzica — 

była bardziej zrozumiała dla osoby spoza kontekstu, w którym za-

nurzeni są rozmówcy. Cel tego projektu jest formalnie zdefiniowa-

ny: archiwizacja. Nagrania są zbierane do Biblioteki Kongresu, na 

ich podstawie powstają też audycje dla National Public Radio. Stoi 

za nim również ideowe założenie, które sformułował pomysłodaw-

ca projektu, Dave Isay: promowanie kultury słuchania. Ten pro-

jekt ruszył krótko po rozpoczęciu drugiej kadencji Busha, w czasie 

gdy wyjątkowo dotkliwie dało się odczuć przepaść między zwolen-

nikami Republikanów i Demokratów, konserwatystami i liberała-

mi, gdy zdawało się, że jakikolwiek dialog jest niemożliwy. Z tego 

to wyrosło. Oczywiście, że w pojedynkę nie rozwiąże się takie-

go problemu, ale to dobre przypomnienie, że czasem warto zrobić 

krok wstecz i spróbować złapać coś ze wspólnego doświadczenia, 

elementy, wokół których się jednoczymy, zamiast za wszelką cenę 

szukać tego, co dzieli.

Na pierwszej płycie, którą wydałeś, Bone Conductors: Twitches, jest 
fragment tekstu, który przykuł moją uwagę: „Udało mi się przeżyć, bo 
używam uszu”...
I tego się trzymam. Myślę, że w czasie, kiedy pisałem tę piosen-

kę, dosłownie żyłem ze słuchania — zarabiałem na życie rejestro-

waniem nagrań, byłem formalnie robotnikiem dźwiękowym. Choć 

oczywiście ta fraza dotyka również idei aktywnego słuchania. Nie-

zbyt często zastanawiamy się, jak moglibyśmy używać uszu, cho-

ciaż myślimy, co zrobić rękami. 

Moje pytanie dotyczyłoby tego, na ile w twoich instalacjach i nagra-
niach ważny jest związek dźwięku z miejscem, w którym powstaje. 
Czy chcesz zachowywać ten związek, wydobywać rdzenny charakter 
dźwięku, by opowiadać historie? Jak na przykład podchodzisz do 
tradycji związanych z nagrywaniem muzycznych manifestacji kultury 

amerykańskiej w wydaniu Alana Lomaxa? 
Tradycja, o której mówisz, w oczywisty sposób jest punktem odniesienia, 

I pewnie to właśnie jej poznawanie spowodowało, że sam zainteresowałem się 

nagrywaniem. Dodałbym tu jeszcze wspaniałego przedstawiciela historii mó-

wionej i mąciwodę Studsa Terkela. Ten sposób dokumentowania „tradycji lu-

dowej” wynika z ciekawości, jaka by ona mogła być, ale w efekcie ją wytwarza. 

Znane są przecież historie o zespole Lomaxa, który piosenek odpowiadają-

cych ich wyobrażeniu wiejskiego Południa szukał w więzieniach, podczas gdy 

można by się zastanowić, co bardziej odpowiada codzienności tych miejsc, lu-

dzi. Sposób pracy jest częścią nagrania, ale ja nie szukam neutralności. Jak-

by mi się nie podobało podejście StoryCorps, to dla mnie eksperyment — na 

przykład włączenie opowiadania historii do robotycznej muzyki — będzie bar-

dziej interesujący. Dla kogoś kierującego się archiwalnym impulsem może się 

to wydawać lekkomyślne. Tyle że mną nie kieruje czystość tego impulsu, po-

trzeba tworzenia dokumentów historii, ale tworzenie prac trochę zbijających 

z tropu, biorących pod uwagę to oddzielenie związane z nagrywaniem. Chwy-

tasz coś z esencji, ale przede wszystkim tworzysz w medium, które pozwala 

wyłaniać się innym formom życia, przemieszczeniom i rekonfiguracjom. Obie 

te postawy powinny się nawzajem oświetlać.

Nick Yulman: Song Cabinet, fot. Nick Yulman
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Szczególnie gdy masz do czynienia z tak gę-

stą materią, jaką jest miasto. W muzykę na 

Warsaw Machines & Songs wplecionych jest 

wiele dźwięków pochodzących z nagrań 

w przestrzeni miasta. Jedna z piosenek opie-

ra się na większych fragmentach nagrań, 

jest tam oczywiście bardzo dużo montażu, 

zapętlania głosów, szukania w nich melo-

dii. W miejscu, którego języka nie znasz, ję-

zyk i dźwięk są od siebie bardziej niezależ-

ne. Przebywając w Zamku Ujazdowskim, 

zacząłem pracować nad pewnym projektem 

pod tytułem Panaudicon. W Warszawie jest 

tak wiele miejsc, które formalnie określa się mianem zamków i pałaców; po-

myślałem, że byłoby ciekawie przejść przez nie wszystkie i nałożyć nagrania 

z tych wizyt na siebie, tworząc symulację wszechobecności, w tych — przynaj-

mniej nominalnych — siedzibach władzy. Dotarłem również pod Pałac Pre-

zydencki, 10 kwietnia, w dzień katastrofy prezydenckiego samolotu, w dzień 

żałoby. Bycie w tym miejscu w środku czyjejś narodowej tragedii, czując ją, 

jednak nie rozumiejąc w pełni, czego jestem świadkiem, było przedziwnym 

doświadczeniem. I to miejsce brzmiało w bardzo szczególny sposób — taka 

obserwacja wydaje się kompletnie powierzchowna, a ja nie mogłem przestać 

słyszeć takich detali jak dźwięk spadających na ziemię metalowych pokrywek 

z rozłożonych wszędzie zniczy. I ten dźwięk jest na płycie, w utworze, w któ-

rym słychać też wyraźnie instrument z metalowych blaszek.

Jak rozumiem, dążysz do tego, żeby nie dzielić tego, co robisz, na gatunki: nagrania 
terenowe, występy z maszynami, instalacje dźwiękowe itd.?

Przez długi czas tak właśnie było — to były niezależne od siebie dziedziny. Ale 

myślę, że wytwarzanie połączeń między tym, co nas zajmuje, jest nieuniknio-

ne. Warsztaty, które prowadziłem w Warszawie, to była pierwsza próba do-

słownego połączenia tych dziedzin. Ich uczestnicy przynieśli przedmioty, opo-

wiadali o tym, jakie znaczenia mają dla nich obiekty, z których zbudowaliśmy 

później instrumenty. W efekcie powstała instalacja piosenkowa, która gra pod-

kład do piosenki. I gdybym miał określić, jaka przestrzeń dźwiękowa mnie in-

teresuje, to taka, w której ludzka obecność ulega zakłóceniu. Głos oddzielony 

od swojego ciała poprzez nagrywanie, maszyna, która przejawia rodzaj życia 

czy osobowości — jest w pewien sposób obecna dla tych, którzy przychodzą zo-

baczyć instalację. Nagrania terenowe, technika nagrywania za pomocą mikro-

fonów słuchawkowych (ang. binaural recording) to jeszcze inny przejaw tego 

zainteresowania działaniem wyrażanym przez maszyny, jak również mój ulu-

biony sposób poznawania nowych miejsc. Zakładając mikrofon — bo technicz-

nie rzecz biorąc, to mikrofony są w twoich uszach — przypominam sobie o tym, 

żeby uważać na szczegóły w krajobrazie dźwiękowym. Gdy nagranie jest stero-

wane przez zainteresowania, powiedzmy — badawcze, ale też przez to, jak ru-

szasz głową, bierna percepcja staje się aktywną czynnością dokumentacji.

Te hybrydy, instalacje, roboty, maszyny grają melodie, które wpadają w ucho. Wróć-
my na zakończenie do piosenki — dlaczego piosenka jest podstawowym środkiem, 
jakim komunikujesz się z odbiorcą?

Pracuję teraz nad instalacją zatytułowaną New York City Immigration Song. To 

fizyczna, materialna wersja napisanego przeze mnie programu do reprezen-

tacji danych, w którym historia imigracji nowojorskiej czy raczej dane należą-

ce do tej historii mają przypisane określone wartości dźwiękowe. Wyobraź so-

bie mapę świata, na której rozpięte są struny zbiegające się w jednym punkcie, 

którym jest Nowy Jork. Odległość to nuta, dźwięk struny, wyznaczyłem też 

pewne reguły zależne na przykład od liczby imigrantów mieszkających w mie-

ście w roku, w którym przeprowadzany był cenzus, następstwa lat używam 

jak metronomu. Melodia tego utworu jest dość abstrakcyjna, ale nazywając go 

piosenką, przywołuję pewną mitologię związaną z kulturami imigracyjnymi. 

Dla większości ludzi obecność imigrantów jest odczuwalna na poziomie kul-

turowych podarunków: muzyki, jedzenia. W tym projekcie chciałbym wyko-

rzystać dźwięk do analizy danych — dość powszechnie zresztą stosuje się taką 

metodę udźwiękowienia. 150 lat reprezentowanych przez dane będzie miało 

inny profil dźwiękowy, jeśli wysłucha się ich w dwie minuty, inny — gdy damy 

im 30 sekund. W przypadku tego zbioru danych dość frustrująca jest jego 

niespójność. W przebiegu lat zmieniały się kryteria, inaczej pytano o to, kto 

mieszka w mieście. Są okresy, gdy cała Afryka jest reprezentowana przez je-

den punkt albo wcale. Pracując na tych danych, muszę odnieść się do tych bra-

ków i znaleźć sposób, by te pominięcia były wyraźne.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy piszę piosenki, wyobrażam je sobie jak zbiorniki in-

formacji. Okrężną drogą wracam jednak do piosenek popowych czy folko-

wych. Muzyczna robotyka bardziej kojarzy się z formami eksperymentalny-

mi czy nową muzyką, ale dla mnie ciekawsze jest wykorzystywanie jej właśnie 

w dostępnej formie. Uwielbiam Johna Cage’a, ale ta tradycja nie ma wiele 

wspólnego z tym, co sam robię. Nie pretenduję do tego, by mówić odkrywcze 

rzeczy na temat piosenek. Są ważne i tyle. We współczesnej sztuce używa się 

ich najczęściej jako kulturowych znaczących, eksploatując kulturowe konota-

cje muzyki popularnej. Choć to też interesujące, mnie bardziej zajmuje forma 

piosenki. Ich rozpoznawalna struktura to poważna sprawa. Mocna struktura, 

która wytrzyma wiele zabiegów, majstrowania, podczas gdy z dźwiękowymi 

abstrakcjami trzeba być o wiele bardziej ostrożnym. Biorąc piosenkę za punkt 

wyjścia, można ją przerobić na wiele sposobów, zostawić swoje ślady, i wciąż 

utrzymać skończoną całość. Niezbywalność melodycznych piosenek sprawi-

ła, że są ważnym i skutecznym nośnikiem idei, a dla mnie — świetnym punk-

tem wyjścia do eksperymentowania.

I n te r e s u j e  m n i e 

t a ka  p r zes t r ze ń 

d ź w i ę ko wa ,  w  k tó r e j 

l u d z ka  o b e c n o ś ć  u l e g a 

za k ł ó ce n i u

NICK YULMAN

artysta i muzyk z Nowego Yorku, tworzy dźwiękowe 

instalacje i kompozycje w duchu eksperymentalnego 

popu, amerykańskiego folku. Gra na samodzielnie 

skonstruowanych i zaprogramowanych instrumen-

tach mechanicznych. Jego najnowsza płyta Warsaw 

Machines & Songs jest efektem jego pobytu na 

rezydencji w artists-in-residence laboratory w CSW 

Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2010 — wyko-

rzystane instrumenty artysta zbudował z rzeczy 

znalezionych w Warszawie.

http://nysoundworks.org
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POSTAWY TWÓRCZE

Myślę o swoich pracach jak o uważnie 
konstruowanych narzędziach 
psychologicznych, które nie mają 
zdefiniowanego przeznaczenia, i jestem 
ciekaw, jak te narzędzia mogą zostać 
użyte przez widza — o istotnej roli 
krytyki z artystą Mateuszem Sadowskim 
rozmawia Alek Hudzik

152—153KRY TYKA 

MURARSKIE BUŁKI

JAKO

Mateusz Sadowski: Zaczyna się, 2012, obiekt fotografi czny, dzięki uprzejmości artysty

C—8
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Gdy rozmawialiśmy o wywiadzie, mówiłeś, że chciałbyś opowiedzieć o swoich pra-
cach, bo denerwuje cię ich złe interpretowanie. Co tak cię denerwuje?

Nie denerwuje mnie złe interpretowanie, tylko pobieżne. Uważam krytykę za 

piękny zawód pisarski, który wymaga co najmniej tyle wysiłku, co zawód ar-

tysty wizualnego. Dużo rozmyślań, czytania, patrzenia, pisania. Dlatego łak-

nę krytyki jako prawdziwej zawodowej pasji. Przy tym najciekawsze jest to, co 

może wytrącić się na styku tych różnych języków.

Tym, co mnie irytuje w krytyce, jak i w sztuce, jest poruszanie się utartymi szla-

kami pojęć i brak wydeptywania nowych ścieżek. Ciągnąc metaforę — przypo-

mina mi to próbę jazdy autostradą w miejscu, gdzie jeszcze jest gołe pole.

Nie prezentuję postawy roszczeniowej, ale raczej smucę się, widząc czarną 

dziurę na mapie Polski, którą określa się jako krytykę artystyczną. Oczywiście 

istnieją pewne rzadkie wyjątki na tym obszarze, którym kibicuję. I wolałbym 

się prawdziwie denerwować, a nie czuć zażenowanym, czytając teksty kry-

tyczne. Jeśli jakaś recenzja jest negatywna, ale dobrze napisana, to mogę się 

z nią zgodzić i wziąć do serca jako naukę.

Brakuje u nas takiego zawodu. Jest tak, jakbyś idąc do piekarni, dostawał czer-

stwą bułkę, dlatego że nie robi jej piekarz, tylko na przykład murarz, który cza-

sem chce sobie rozrobić ciasto zamiast zaprawy murarskiej. Przy czym nie za-

leży od tego jego życie zawodowe. Podobnie jest też z robieniem sztuki.

Jak zatem powinno się interpretować twoje prace? Chciałbyś, by były analizowane 
zgodnie z twoimi intencjami?

Nie mam pojęcia, jak „powinno” się je interpretować. Nawet nie wiem, jak po-

winno się robić prace artystyczne. Staram się utrzymywać ten stan. Moje in-

tencje są niejasne również dla mnie. Mam kilka tropów interpretacyjnych, 

które wynikają z oglądania się za siebie i widzenia prac jako własnych śladów.

W twórczości unikam dosłownych przesłań i potężnych tematów na rzecz nie-

jasnych stwierdzeń i stanów najtrudniejszych do sformułowania. Najczęściej 

wynikają one z przeżywania upragnionych momentów powszedniej nudy, 

które uważam za chwile błogosławieństwa.

Myślę o swoich pracach jak o uważnie konstruowanych narzędziach psycholo-

gicznych, które nie mają zdefiniowanego przeznaczenia. I jestem ciekaw, jak 

te narzędzia mogą zostać użyte przez widza. Czasami się zdarza, że ktoś mi 

powie, że moja praca w jakiś sposób mu pomogła (nie wiem w jaki, bo nie pla-

nuję tego) albo zwyczajnie „podobała się”.

Nuda? To jest dla ciebie ważna kategoria?
Słowo „nuda” nie jest najszczęśliwszym określeniem, kojarzy się z rozlazłym 

stanem zblazowania. Posługuję się nim z powodu braku bardziej odpowied-

niego. I muszę dodać, że nie jest to stan samowystarczalny.

Ale wyobraź sobie taki stan: wszelkie potrzeby cielesno-emocjonalne są za-

spokojone, więc w perspektywie najbliższego czasu brak zarówno kolejnych 

potrzeb, jak i zobowiązań, dodaj do tego brak uświadomionego skupienia na 

rzeczach, które się zobaczyło, przeczytało itd.

Umysł zaczyna wtedy działać w ten sposób, że zaczynają mieszać się w nim 

wszelkie kategorie, np. przeżycia estetyczne, z myślą, z materią, z rozumie-

niem różnych spraw, z emocjami, z moralnością, z widzeniem, z wyobraża-

niem, ze wspomnieniami itd. To taki punkt wyjściowy do zamieniania myśli 

w materię — dzieje się niemal samoistny proces, umysł pozbawiony jest wte-

dy wysiłku przekraczania granic różnych kategorii. Takie skupione nic niero-

bienie. Nuda jako punkt wyjściowy do pomyślenia się materii. Nuda jako auto-

matyczne działanie głowy wobec braku jakichkolwiek potrzeb.

Mateusz Sadowski: Maszyna do myślenia o przeciążeniach, 2011, instalacja wideo, dzięki uprzejmości artysty
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Być może czujesz się niedoceniony przez krytyków, ale na pewno nie możesz czuć 
się niedoceniony przez instytucje. Dwukrotny udział w Samsung Art Masters, Nagro-
da Główna Henkel Art Award Polska to olbrzymi sukces, ale czy ten sukces przekłada 
się na rozwój kariery artystycznej?

Myślę, że sukces instytucjonalny towarzyszy rozwojowi, tak samo kariera. 

Sukcesy bywają nieuchronne, bo żyjemy w czasach bardzo dobrych dla sztu-

ki. Pomagają młodym twórcom w zakorzenianiu się w świecie, jeśli wcześniej 

taką funkcję pełniła uczelnia. A nagrody finansowe pomagają w kontynu-

owaniu twórczości, bo po studiach następuje ciężki czas, żeby oddać się temu 

w pełni, a nie na pół gwizdka. I są w tym pomocne, ale moje ego nie widzi tego 

jako „olbrzymich sukcesów”.

Drążąc ten temat, od czego zależy rozwój 
kariery, myślisz, że można mieć na to jakieś 
know-how? Mówisz, że nastały dobre czasy, ale 
galerie w Polsce wcale nie chcą przyjmować 
pod swoje skrzydła młodych, nawet docenio-
nych artystów, tobie się udało.
Mój know-how jest taki, że wymyśliłem so-

bie, że mam Duże i Małe Ego. Małe Ego czer-

pie radość ze wszystkiego albo obraża się na 

wszystko — jest bardzo leniwe i głupie. Nie-

wiele mu potrzeba. Natomiast Duże Ego 

czerpie radość z niezadowolenia Małego, 

a jak Małe jest zadowolone, to mówi „puknij się w łeb”. Wynik tej konwersa-

cji jest taki, że nigdy do końca nie zadowala mnie to, co robię, ale jednocześnie 

zadowala na tyle, że jestem w stanie dalej coś robić i chcę, żeby było lepsze.

Prostsze wytłumaczenie powyższego jest takie, że trzeba dużo pracować i jed-

nocześnie być samokrytycznym. 

Jeśli chodzi o galerie w Polsce, to tych dobrych jest za mało, żeby pomieścić 

wszystkich chętnych, a tym niedobrym często zdarza się pomijać dobrą sztu-

kę, w tym taką, którą jest trudniej sprzedać. Jest to na pewno kwestia ambicji 

danej galerii. Ale za najważniejsze z punktu widzenia artysty uważam wraż-

liwość na sztukę wśród galerzystów. I ona najrzadziej występuje. Dobry gale-

rzysta promuje sztukę, którą uważa za wartościową bez względu na medium 

i pracuje z artystą. 

Mnie się poszczęściło w przypadku Stereo i pracy z Michałem Lasotą i Zuzan-

ną Hadryś. Gdy zaprosili mnie do współpracy, zaczynali jako galeria, a ja by-

łem jeszcze na studiach.

Niewiele przeczytałem o twoich pracach, kilka z nich widziałem. Wiem, że są mrocz-
ne, być może jeszcze bardziej zawikłane niż prace niektórych twoich starszych 
kolegów (np. z Galerii Stereo). Skąd ta introwertyczna niechęć do czystej, prostej 
komunikacji?

Między innymi z braku chęci komunikowania prostych i czystych zagadnień. 

A także z chęci poszerzania języka w ogóle. Nie uważam powielania mocnych, 

jednokierunkowych komunikatów za dostatecznie wartościowe, bo jestem 

nimi przesycony na co dzień. Nie współgrają mi z tym, co dzieje się w mojej 

głowie, która przepełniona jest pulsującą masą drobnicy. Jakoś nie wydaje mi 

się, żeby inni ludzie zawsze myśleli w przejrzysty sposób. Jeśli ktoś chce zaj-

rzeć w moją przestrzeń i poszukać tam czegoś dla siebie, to musi wykonać pe-

wien wysiłek. I nie pochyla się wtedy nade mną, tylko nad sobą, bo zostawiam 

mu dużo miejsca.

W obliczu mocnego komunikatu niemal od razu przestaję myśleć. Zaczynam 

podejrzewać taki komunikat o jakieś swoje racje i interesy. Wolę w kulturze 

poezję wizualną, która stwarza mi więcej przestrzeni, a nie ją zabiera. Wynika 

to także z etyki, nie chcę włazić komuś z buciorami. 

Np. moje najnowsze wideo pod tytułem Rozkwit przedstawia kartonowe mo-

dele miasta najeżdżające na gumowe, podłużne formy, które zaczynają wni-

kać w „miasto” i je oplatać. Nie wiadomo, co jest czym, co przez co jest atako-

wane, czy może jest to miłosny splot. Wideo jest dosyć mroczne i kontrastuje 

z tytułem. Jest to pewnego rodzaju żart na postrzeganie rzeczywistości w czar-

nych barwach.

Czyli jednak żartujesz? Humor nie jest zupełnie wyrugowany z twoich prac?
Zdecydowanie nie jest i myślę, że dopełnia większość moich prac, ale przebi-

ja się tylko czasami. Nigdy nie jest pierwszoplanowy, ale dziwi mnie, że pytasz 

o jego obecność. Humoru używam autoironicznie, ale także poprzez zestawia-

nie odległych od siebie elementów rzeczywistości, co czasami przynosi humo-

rystyczny efekt. 

A skojarzenia, nie wiem czy słuszne, z mrokiem, wypływają z wnętrza, czy to jakaś 
smutna refleksja, a świat jest naprawdę taki zagmatwany jak twoje filmy wideo.

Skojarzenia z mrokiem są spowodowane głównie mrokiem niewiedzy o moich 

pracach. Używam „lekkich niepokojów” jako narzędzi formalnych. Przykła-

dowo, rodzice nie nauczyli mnie w dzieciństwie bać się ciemności, więc mam 

z nią nieco lżejsze konotacje. Jako przestrzeń nieznana wzbudza moją cieka-

wość.

Myślę, że świat jest dużo bardziej zagmatwany niż moje filmy. Wobec chaosu 

świata moje prace są proste i klarowne. Czasami starają się przekazać taki kli-

mat zwykłego doświadczania. Spójna wizja świata jest mrzonką, „nie ma cze-

goś takiego jak kozak”. I bardzo mnie to cieszy. Gdybyś znał trochę więcej mo-

ich prac, wyczułbyś też, że nabijam się trochę z samego siebie. Mam do siebie 

ciągłe pretensje o ogólne zamulenie, nuży mnie mój automatyzm biologiczny, 

mam pretensje do pogody, że spadło ciśnienie. Ze światem zawsze były jakieś 

problemy, nigdy nie był prawdziwie przyjaznym miejscem.

Rozumiem, znam ten ból, ale czy nie jest tak, że musimy się na coś wkurwiać? Jak nie 
na politykę, to chociaż na pogodę, na autobus, że właśnie odjechał?

Pewnie musimy. 1000 lat temu ludzie mieli inne zmartwienia, nieskończe-

nie bardziej związane z pozostaniem przy życiu. Dzięki rozwojowi kultury, na-

uki i technologii możemy pozwalać sobie na wysublimowaną irytację. Trzeba 

z tego korzystać, ale nie zapominać o kruchości konstrukcji. Świat bez obecnej 

wiedzy byłby koszmarnym miejscem dla ludzi, ale to wciąż za mało. Trzeba 

chcieć więcej, bo wciąż pojawiają się nowe problemy do rozwiązania. Zmiany 

są tak szybkie, że brakuje czasu na upragnioną nudę.

A tak poważnie, to denerwuję się bardzo rzadko. W takich momentach zaczy-

nam używać słowa „trzeba”.

Choć twoje bio jest całkiem pokaźne, solowych wystaw jest w nim niedużo. Stronisz 
od tego? Czy może teraz coś przygotowujesz?

Nie było ich tak znowu mało, bo pięć. Porównaj sobie z biogramami bardziej 

rozpoznanych ode mnie artystów, biorąc pod uwagę, że dyplom obroniłem 

w 2010. Po prostu cztery z nich miałem jeszcze na studiach. Nie stronię od wy-

staw, ale nie mam też niedosytu.

N i e  u wa ża m ,  że b y  m o j e 

w y p o w i e d z i  b y ł y  t y l ko 

i  w y ł ą cz n i e  m o j e
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Przygotowuję teraz wystawę pod tytułem Widziałem za dużo, na którą zapra-

szam 7 maja do czeskiej galerii SVIT w Pradze. Wystawa będzie m.in. o tym, 

że bliscy ludzie zamieniają mi się w przedmioty i potem, żeby mówić o lu-

dziach, muszę ich ukazywać w towarzystwie przedmiotów. Żeby można było 

jedno drugim opisywać i jednocześnie odróżnić jedno od drugiego.

Przeczytałem, że nie interesują cię metadyskursy, czyli wolisz zwrócić się ku małym 
sprawom? Wolisz, gdy prace są twoją i tylko twoją opinią na jakiś temat, a nie gene-
racyjną wypowiedzią?

Chcę poszerzać poziom abstrakcyjnego myślenia. Znaleźć płaszczyznę poro-

zumienia dla spraw i uczuć, które wydają się wykluczać.

Uważam, że z małych spraw składają się te duże. Nadają dynamikę.

Nie uważam, żeby moje wypowiedzi były tylko i wyłącznie moje. Na to, co mó-

wię, ma wpływ niezliczona liczba czynników. Indywidualność może się prze-

jawiać raczej w sposobie formułowania wypowiedzi, wynikać ze składowych, 

które wpływają akurat na mnie, bo są przefiltrowane przez mój charakter.

Myśląc o odbiorcy, wyobrażam sobie kogoś mądrzejszego ode mnie, nie zasta-

nawiając się nad generacyjnym aspektem moich wypowiedzi. Pewnie jest coś, 

co wytrąci się jako wyraziste za 10, 20 lat, jeśli pozbierasz prace moje i moich 

rówieśników.

Uwalniasz się zupełnie od sztuki krytycznej, społecznej?
Jak wyobrażam sobie odbiorcę mojej sztuki, to występuje on/ona w licz-

bie pojedynczej. Nawet jedną osobę trudno sobie wyobrazić, chyba że my-

ślisz o kimś, kogo dobrze znasz, a i tak twoja ocena jest subiektywna. Miałbym 

przemawiać do społeczeństwa jak do wielogłowej papki ludzkiej? Raczej nie. 

Jak myślę o społeczeństwie, to mam w głowie wszystkich, tylko nie siebie. Jak 

myślę o „kimś”, to mogę o nim pomyśleć jak o sobie. I wynik takiego myślenia 

będzie bardziej szczery, bo sam siebie nie chcę oszukiwać. Stąd termin „sztu-

ka krytyczna” mi się zdewaluował. Nosi w podtekście lekceważenie masy, któ-

rą ma oświecić, zmienić i ulepszyć. Uzurpuje sobie dokonywanie zmian spo-

łecznych, co jest mrzonką.

Staram się podchodzić indywidualnie do tego, co widzę i czytam, nie zastana-

wiając się, czy to jest sztuka krytyczna, czy jakaś inna. Chyba że na kilometr 

czuć, jak coś zalatuje tanią propagandą. 

MATEUSZ SADOWSKI 

(ur. 1984) — artysta posługujący się 

w swojej twórczości przede wszystkim fo-

tografią i wideo. Współpracuje z poznań-

ską Galerią Stereo. Jego prace doskonale 

prezentują nowy głos w polskiej sztuce, 

zmierzający ku…

Mateusz Sadowski: Maszyna do przeżywania, 2011, instalacja dźwiękowa, fot. Tymek Borowski
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PRAKTYKI DZIAŁANIA

Działając lokalnie, można w rok stworzyć: 
galerię prezentującą sztukę najnowszą, 
czytelnię, miejsce spotkań, długofalowy 
projekt miejsko-parkowy, program 
rezydencyjny dla artystów, a do tego 
zainteresować kulturą radnych i urzędników. 
Jak to się robi? Z Martą Genderą, prezeską 
zielonogórskiej Fundacji Salony, rozmawia 
Romuald Demidenko

PERSP EKTYWY
160—161

WIDZĘ
INNE

Prace remontowe do wystawy Niedźwiedzia przysługa, Fundacja Salony, Zielona Góra, fot. Rafał Wilk
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Fundacja Salony, którą prowadzisz w Zielonej Górze od ponad roku, w zdecydowany 
sposób wzmocniła dynamikę wydarzeń w mieście, które dzięki działaniom BWA 
Zielona Góra jest przecież od lat ważnym ośrodkiem prezentowania sztuki współ-
czesnej. Ale skąd ta nazwa?

Salony to też nawiązanie do tradycji sztuki współczesnej — myśleliśmy o sa-

lonie jako nowatorskiej przestrzeni wystawienniczej, także przestrzeni pu-

blicznej. Myślałam też trochę przekornie o tradycji salonów jesiennych i wio-

sennych jako otwartym sposobie ekspozycji lokalnych artystów. W niektórych 

częściach dawnego NRD, szczególnie w Lipsku, salony wiosenne miały bar-

dzo chlubną tradycję, często wiązały się z działaniami plenerowymi. W ten 

sposób podkreślamy też naszą otwartość na różne inicjatywy artystyczne. Na-

zwa miała być prosta i łatwa do zapamiętania, bez problemu weszła do języ-

ka mieszkańców, a nawet urzędników — teraz mówią: „idziemy na salony”. 

Prowadzimy galerię, działania edukacyjne, wspieramy artystów, ale działamy 

z myślą o mieszkańcach Zielonej Góry.

Jak zareagowali na pojawienie się Salonów w mieście?
Na początku prowadziliśmy tylko czytelnię w małej piwnicy podnajętej od 

znajomych w samym centrum miasta. Teraz mamy zdecydowanie lepsze wa-

runki — dużo większą i bardziej funkcjonalną przestrzeń, zresztą w zupełnie 

innym miejscu. Mieszkańcy nadal oswajają się z naszą obecnością, ale jak do-

tąd otrzymujemy dużo pozytywnych opinii, co bardzo mobilizuje nas do dal-

szego działania. Przychodzi sporo studentów Instytutu Sztuk Wizualnych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale cały czas musimy pracować nad pozy-

skiwaniem nowych odbiorców, tych młodszych i starszych. Wydaje mi się, że 

Zielonej Górze nadal brakuje takich inicjatyw, które mogłyby aktywizować 

mieszkańców, wejść z nimi w dialog. Jest u nas spora grupa kulturalnych akty-

wistów, którzy jednak nie potrafią się porozumieć i działają na zasadzie kon-

kurencji. Tak jest na przykład z festiwalami filmowymi, które odbywają się 

w tym samym czasie. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby połączyły siły. Ubo-

lewam nad takim podejściem do sprawy.

Łączysz działalność wystawienniczą i edukacyjną, a jednocześnie Salony są bazą 
rezydencyjną dla lokalnych artystów — to mało popularna praktyka w Polsce. Jakie 
jest jej znaczenie, zwłaszcza w takim ośrodku jak Zielona Góra?

Prowadzimy dwa rodzaje rezydencji artystycznych. Pierwszy przeznaczony 

jest dla artystów lokalnych, na ogół trwa około czterech miesięcy, ale w zależ-

ności od projektu staramy się być elastyczni z terminami. Właśnie kończy się 

pobyt artystyczny Kamili Mankus, od maja pracownię zajmie Stefan Hanćko-

wiak. Rezydencja lokalna to nasza odpowiedź na problem braku dostępności 

pracowni dla artystów pracujących na miejscu. O lokale na preferencyjnych 

warunkach mogą się starać w Zielonej Górze wyłącznie organizacje pozarzą-

dowe; do tej pory monopol na pracownie miał miejscowy Związek Polskich 

Artystów Plastyków. Rezydencje lokalne to nasza doraźna pomoc, ale nadal 

istnieje potrzeba, by wypracować inne rozwiązania, sprzyjające artystom.

Drugi typ rezydencji dedykowany jest artystom spoza Zielonej Góry, któ-

rych czas pobytu również dostosowujemy do projektu. Tak naprawdę dopie-

ro z tym ruszamy. Pierwszym rezydentem z zewnątrz będzie Konrad Pustoła, 

który spędzi w Zielonej Górze kilka dni i zrealizuje zielonogórską edycję Wi-
doków władzy. Pobyt w pracowni to wygodniejsze rozwiązanie niż rezerwowa-

nie hotelu, no i stwarza możliwość nawiązania dialogu z sąsiadującymi arty-

stami, wprowadza więcej swobody.

Niewielka liczba rezydencji w Polsce wiąże się głównie z problemami loka-

lowymi. Większe programy rezydencyjce prowadzą głównie duże instytu-

cje kultury działające w olbrzymich sieciach, ambasady i podległe im instytu-

ty kultury. Nasze rezydencje są kameralne, ale ich podstawą również mają być 

stałe kontakty i kierunki wymiany, sieciowanie na mniejszą skalę.

W krótkim czasie przekonałaś lokalnych urzędników, że Salony są miejscem, które 
należy wspierać. W zeszłym roku podczas rewitalizacji otrzymałaś od miasta dosyć 
dużą przestrzeń w postindustrialnym kwartale miasta — górne piętro dawnej tkalni 
Eichmanna. Jak ci się to udało?

Naszą działalność rozpoczęliśmy od cyklu dyskusji dotyczących sytuacji ar-

tystów w mieście, na które zapraszaliśmy radnych i władze miasta. Gdy nie 

otrzymywaliśmy potwierdzenia, że się pojawią, dzwoniliśmy do każdego 

z osobna. Jesteśmy trochę nachalni. Tym samym od początku staramy się ich 

edukować, prezentować przykłady dobrych rozwiązań stosowanych w innych 

miastach, uzupełnione o spory materiał ilustracyjny. Zawsze chcą nas wysłu-

chać, czasami jednak nie słyszą (śmiech). Poza naszą bieżącą działalnością, 

staramy się włączać w inne, bieżące dyskusje dotyczące przyszłości miasta, 

jak strategia rozwoju miasta, próby ożywiania miejskiego deptaka. W wy-

pracowaniu tej relacji pomogły nam też lokalne media, które są bardzo zain-

teresowane naszą działalnością i wspierają nasze inicjatywy. Tę przestrzeń, 

w której teraz działamy — to około 620 m2 — dzielimy z grupą zielonogórskich 

artystów: Olą Kubiak, Rafałem Wilkiem, Michałem Jankowskim, Jarkiem Je-

schke i Markiem Lalko. Działa tu galeria i czytelnia z książkami, które trud-

no znaleźć w mieście. Funkcjonuje ona m.in. dzięki wsparciu Fundacji Bęc 

Zmiana, Korporacji Ha!art, Krytyki Politycznej i wielu innym organizacjom. 

To miejsce idealne do lektury: dobrze doświetlone i otwarte przez większą 

część dnia. Tu odbywają się spotkania, wykłady, dyskusje. Wszyscy z niego 

korzystamy.

Zielona Góra, kwartał fabryczny, po lewej stronie dawna tkalnia Eichmanna, obecnie Fundacja Salony. 
Fot. Marta Gendera
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Współpracujecie z najbardziej aktywnym w mieście miejscem związanym z wysta-
wiennictwem — BWA Zielona Góra. Dopiero co zaczął się wasz wspólny projekt dla 
miasta — Park Tysiąclecia, który w najbliższym czasie ma być poddany gruntownej 
rewitalizacji. Punktem wyjścia są konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta, 
a ich ewaluacja i sporządzony na jej podstawie raport będą podstawą do stworzenia 
nowego projektu zagospodarowania tego miejsca.

Jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji, bo Wojciech Kozłowski, szef BWA, 

wspiera nas od samego początku naszej działalności, a z drugiej strony korzy-

stamy jeszcze z tego, że BWA wykształciło do tej pory dość sporą grupę zainte-

resowanych sztuką współczesną. Nie ukrywam, że dzięki temu jest nam nieco 

łatwiej znaleźć publiczność.

BWA jest naszym partnerem w projekcie Parku Tysiąclecia — wspólnie uda-

ło nam się przekonać władze miasta do podjęcia rewitalizacji parku i wpisania 

tego zadania do strategii rozwoju miasta na lata 2014–2020. Naszym partne-

rem w tym projekcie jest Park Branitz w Cottbus. Już niedługo rozpoczynamy 

społeczną rewitalizację tego od lat zaniedbywanego miejsca, sporej wielko-

ści parku, położonego w samym centrum. Na kolejne 20 miesięcy przewi-

dzieliśmy serię warsztatów, spotkań, dyskusji i tymczasowych zdarzeń arty-

stycznych. W projekt wpisane są także badania socjologiczne, realizowane we 

współpracy z Instytutem Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, któ-

re mają wspierać konsultacje społeczne. Nasze działania skierowane będą do 

lokalnej społeczności — mieszkańców okolicznego osiedla, pacjentów i pra-

cowników sąsiadującego szpitala, uczniów szkoły medycznej i Ochotniczego 

Hufca Pracy. Dla mieszkańców mamy propozycję, którą będziemy poddawa-

li konsultacjom — chodzi o pomysł osadzenia w Parku Tysiąclecia interaktyw-

nych rzeźb. Wyniki wszystkich działań zebrane podczas tego etapu projektu 

posłużą za wytyczne w regulaminie konkursu na zagospodarowanie parku.

Oprócz współpracy z lokalnymi artystami i aktywistami, pracujesz też z ludźmi 
z zewnątrz — kuratorami, galeriami. Właśnie szykuje się otwarcie wystawy, której 
kuratorem jest Dawid Radziszewski. Co to za wystawa?

Dawid jest perfekcjonistą, jeśli chodzi o detale, problem wystawiennictwa 

i funkcjonowania galerii ma opracowany. Dla tych, którzy o tym nie wiedzą, po-

lecam jego blog (blogosztuce.blogspot.com — przyp. red.). Wystawa w Funda-

cji Salony nie jest typową ekspozycją prac artystów współpracujących z Galerią 

Pies, ale raczej przysługą doświadczonego kolegi dla Fundacji Salony — stąd ty-

tuł Niedźwiedzia przysługa. W zajmowanych przez nas przestrzeniach od począt-

ku jest wiele mankamentów: nieprawidłowo zamontowane gniazdka, krzywo 

przyklejony fragment napisu, brzydki kolor podłogi w galerii — te rzeczy nam 

przeszkadzają, ale do tej pory nie udało się nam z tym uporać. Wystawa jest oka-

zją, żeby dokonać poprawek. Dawid zaproponował, że zaprosi do udziału arty-

stów, którzy mają uporządkować tę ogromną przestrzeń, wprowadzić poprawki. 

Konsultuje się też z artystami zajmującymi pracownie, by wyciągnąć jak najwię-

cej informacji na temat potrzebnych zmian. Wspólnie z Rafałem Wilkiem przy-

gotowują nową aranżację miejsca do projekcji wideo, na miesiąc zamienią czy-

telnię w świetlicę z grami planszowymi, wstawią też stół do ping-ponga. Marta 

Tomasik przygotowuje bar dla gości, Tymek Borowski naprawi jeden z elemen-

tów na stronie internetowej, m.in. aby podkreślić, że galeria z częścią artystów 

prowadzi działalność komercyjną — sprzedaje prace i reprezentuje. Ta wystawa 

ma więc dość przewrotną strategię, bo niby jest normalny układ: galeria — kura-

tor — artyści, ale jednak jest inaczej, bo artyści coś robią, ale nie są to żadne pra-

ce artystyczne; kurator też coś robi, ale nie jest to w zasadzie wystawa, przynaj-

mniej nie w takim sensie, jak się to przyjęło rozumieć.

Niedawno pojechaliście z Fundacją na targi w Sztokholmie. Co tam się działo?
Wyjazd na targi „Supermarket” w Sztokholmie był szansą, by nawiązać nowe 

kontakty, wymienić się doświadczeniami z innymi miejscami dla sztuki na 

świecie. Tam poznaliśmy rewelacyjne galerie z Albanii i Serbii, z którymi roz-

poczynamy współpracę.

Zresztą staramy się na bieżąco rozwijać kontakty z zagranicą, Zielona Góra 

leży blisko granicy, więc naszym priorytetem są niemieckie organizacje i pro-
ject roomy, także tych mniejszych miast, jak Cottbus czy Frankfurt nad Odrą. 

Zaletą położenia geograficznego Zielonej Góry jest bliskość Berlina, Wrocła-

wia i Poznania, które stanowią dla nas oczywiste kierunki współpracy.

Organizowane w Zielonej Górze od lat 60. sympozja i imprezy plenerowe, takie jak 
Złote Grono i Biennale Sztuki Nowej, przyciągały niezwykle aktywne postaci polskiej 
sztuki i pozostawiły ślady w tożsamości miasta. Dzięki aktywności BWA to miejsce 
ma silną pozycję na liście miejsc wystawienniczych w kraju. Jak to się przekłada na 
samo miasto, jaka jest jego polityka?

Złote Grono i BSN trochę wypadły z pamięci mieszkańców i teraz jest trochę 

tak, że naszemu pokoleniu przypadło zadanie odświeżenia tych istotnych dla 

polskiej historii sztuki współczesnej wydarzeń. Wspólnie z BWA i grupą kura-

torów — m.in. Konradem Schillerem, Dawidem Radziszewskim — przygoto-

wujemy obchody okrągłej rocznicy tych wydarzeń w przyszłym roku. Mamy 

szansę, by pokazać lokalnym władzom, że warto postawić na sztukę współ-

czesną i to nią promować miasto. Niepokoi mnie pomysł promowania kultury 

naszego regionu wyłącznie jako zagłębie kabaretowe, krainę miodem i winem 

płynącą. Widzę inne perspektywy. Dostrzegam dużą rolę w działaniu lokalne-

go Instytutu Sztuk Wizualnych, którego aktywność zmierza w tę stronę. Stu-

diowało tam już przynajmniej kilku świetnych artystów, niektórzy z nich zo-

stali lub są ciągle związani z miastem. To może być miejsce żywej wymiany. 

Zielona Góra to kameralny ośrodek akademicki, powinniśmy myśleć o jego 

rozwoju — niekoniecznie tworzeniu nowych kierunków, ale udostępnianiu 

studentom ciekawych stypendiów, badań oraz seminariów prowadzonych 

przez wykładowców z zewnątrz.

MARTA GENDERA 

(ur. 1986) — historyczka sztuki, kuratorka, prezeska 

Fundacji Salony. Ukończyła studia w Instytucie Histo-

rii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Była 

stypendystką Freie Universität w Berlinie (2009–2010). 

Kuratorka wielu wystaw, m.in. Garaż, Tobias Zielo-

ny, BWA Zielona Góra (2007), Podejrzane, Austriac-

kie Forum Kultury (2008), Errinerungsland / Kraj 

wspomnień (2009), Weltpanorama w ramach 6. Bien-

nale Fotografii w Poznaniu (2009), Niech płonie ogień 

wolności wspólnie z Piotrem Słodkowskim w ramach 

cyklu Ideozy, Instytut Awangardy (2010). Wspólnie 

z Lilianną Krause organizowała Dni Sztuki Współcze-

snej w Zielonej Górze (2006–2007). Mieszka i pracuje 

w Zielonej Górze.
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PRAKTYKI ARTYSTYCZNE

ROZWIJANIE

SYST EMÓW

ŻYJĄCYCH 

O sztuce interaktywnej i jej użytkownikach potęgujących 
złożoność generowanych komputerowo instalacji, 
roli artysty-naukowca i nowych formach interakcji 
i komunikacji między człowiekiem a maszyną 
z duetem Christa Sommerer i Laurent Mignonneau, 
przed otwarciem ich wystawy w maju w CSW Łaźnia 
w Gdańsku, rozmawia Kamila Wielebska

166—167

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau: Eau de Jardin, instalacja interaktywna, 
© 2004, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, developed for the House-of-Shiseido, Tokyo
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W wielu pracach rezygnujecie z tej części procesu twórczego, która przypisana jest 
artystom. Zamiast być kimś w rodzaju demiurga, pozwalacie widzom wziąć udział 
w samym akcie kreacji. Dlaczego? Co jest dla was ważniejsze — zmienić tradycyjny 
status artysty kreatora? Czy prowokować ludzi do działania?

W naszych pracach jesteśmy zainteresowani uczestnictwem publiczności 

jako ważnego czynnika w procesie tworzenia dzieła. Nowy dialog pomię-

dzy artystą, publicznością a dziełem sztuki negocjowano od lat 30. W ramach 

kierunków takich jak happening, Fluxus, performance, Early Electronic Art 

(wczesna sztuka elektroniczna), Experiments in Art and Technology (E.A.T.), 

Expanded Cinema, akcjonizm, a także sztuka cybernetyczna, publiczność 

i uczestnik zyskiwali coraz większą rolę dopełniającą wydarzenie artystycz-

ne. Od lat 70. dzięki technologiom interaktywnym można było przesunąć tę 

wymianę i sprzężenie zwrotne jeszcze dalej i sprawić, by publiczność dostar-

czała danych wynikających z jej interakcji jako ważnego elementu w rozwoju 

dzieła. We wczesnych latach 90., kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność, 

większość wczesnej sztuki interaktywnej nadal w dużym stopniu realizowa-

ła konkretny scenariusz i publiczność miała jedynie ograniczony wpływ na 

jej kształt. Mogli wybierać określone ścieżki lub oglądać różne scenariusze 

w sposób nielinearny. Ze względu na to, że zajmowaliśmy się biologią, a do-

kładniej botaniką, a także sztuką performance, stało się dla nas jasne, że do-

brze byłoby zaprojektować interaktywne prace przypominające żyjące sys-

temy, gdzie każda interakcja wywołuje kolejną akcję i reakcję, w sposób 

uprzednio nie zdeterminowany. Wyobrażaliśmy sobie otwartą złożoną sieć, 

gdzie każdy element zmienia się w zależności od wcześniej ustalonych para-

metrów, które z kolei zmieniają się w wyniku tych reakcji i działań. Maturana 

określa to jako Autopoisis, a Heinz von Foerster stworzył termin Cybernety-

ka Drugiego Rzędu, aby opisać aspekty tych interakcji w systemach natu-

ralnych bądź sztucznych. Zgodnie z Teorią Systemów Złożonych, która tro-

pi zasady rządzące samoorganizacją, ważne są adaptacja i ewolucja i panuje 

zgoda co do tego, że interakcja pomiędzy tymi elementami, czy też rzeczni-

kami systemu, stanowi bodziec do jego coraz większej złożoności. W naszym 

rozumieniu sztuki interaktywnej to właśnie użytkownicy czy uczestnicy sta-

nowią elementy potęgujące złożoność generowanego przez komputer obra-

zu czy instalacji dźwiękowej, gdzie każda interakcja powinna prowadzić do 

nowych rezultatów, które z kolei zmieniają zachowanie zarówno całego sys-

temu, jak i uczestnika. W rezultacie relacja pomiędzy artystą i publicznością 

także ulega zmianie. My jedynie wyznaczamy ramy dzieła, a potem pozwa-

lamy mu zmieniać się, rosnąć i rozwijać się samodzielnie dzięki interakcjom 

uczestników.

Jak określilibyście waszą publiczność? W opisach niektórych prac, które znaleźć 
można na waszej stronie, używacie terminu „widz”. Ale być może to określenie nie 
jest już odpowiednie? Czasami używacie innego — „użytkownik”. Czy moglibyście 
określić odbiorców waszej sztuki mianem współtwórców? Czy są oni „tylko” inter-
aktywną publicznością?

Tak, słuszna uwaga, w ciągu ostatnich kilku lat używaliśmy kilku terminów, 

nie byliśmy bowiem pewni, który pasowałby najbardziej. Tak naprawdę rzecz 

polega na tym, by odbiorca dzieła nie pozostawał bierny, ale zaangażował się 

w dzieło, także w sensie fizycznym. Są tu pewne podobieństwa do wczesnych 

artystycznych kierunków partycypacyjnych z lat 50. i 60., gdzie artyści zrywa-

li granice między sobą i publicznością, zapraszając ją, by uczestniczyła w pro-

cesie artystycznym (Yoko Ono, Lygia Clark, VALIE EXPORT) czy nawet agre-

sywnie prowokowali jej partycypację (Peter Weibel). Obecnie postrzegamy 

rolę publiczności jako uczestników dzieł sztuki, jako współtwórców i w pew-

nym sensie nawet jako współautorów.

W wielu waszych instalacjach tworzycie wirtualne środowisko, w którym kilka 
osób może przebywać jednocześnie. Mogą działać, a ich działanie zmienia nie tylko 
otoczenie, ale także sposób, w jaki jest ono postrzegane przez innych uczestników. 
Oznacza to, że ludzie w tych przestrzeniach wirtualnych mogą wpływać na siebie 
nawzajem. Dotyczy to szczególnie kilku prac, które wykonaliście w latach 90. 
Obecnie jednak często mówi się, że to współdziałanie w świecie wirtualnym, które 
możliwe jest dzięki bardzo zaawansowanej technologii, jest bardzo iluzoryczne. Mó-
wiąc krótko — czujemy się coraz bardziej i bardziej samotni pomimo faktu, że dzięki 
technologii możemy kontaktować się ze sobą na różne nowe sposoby. Mam tu oczy-
wiście na myśli różne środki komunikacji, których używamy w życiu prywatnym, 
takie jak telefony komórkowe, Internet, Skype, Facebook itd. Czy wierzycie w to, że 
w sztuce możliwa jest współpraca w wirtualnym świecie? Czy wasz stosunek do tej 
kwestii zmienił się na przestrzeni lat w czasie pracy z tymi technologiami, ze sobą 
nawzajem i z innymi ludźmi?

Dla nas kwestia samej współpracy nie jest jedynym istotnym elementem. 

Oczywiście współpraca, interakcja i wymiana są bardzo ważne w rozwijaniu 

żyjących systemów. Staraliśmy się to pokazać w wielu naszych interaktywnych 

pracach opartych na zasadach, jakie determinują życie i ewolucję. Jednak nie 

chcielibyśmy sprowadzić wszystkich tych prac do tego wymiaru ilustracyjne-

go. Rola uczestnika jest także refleksyjna: zaczyna on lub ona kwestionować 

swoje działania na metapoziomie i być może zaczyna postrzegać zarówno na-

turalne, jak i sztuczne (w tym artystyczne) systemy w innym świetle. Jeśli cho-

dzi o postępującą samotność pomimo zwiększonej interakcji w świecie wir-

tualnym: tak, zgadzamy się z tym, widzimy to często i można powiedzieć, że 

istnieje obecnie pewien typ nostalgii i kierunku retro, ludzie chcą powrócić do 

haptycznego, prawdziwego, fizycznego i dotykalnego świata.

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau: A-Volve, instalacja interaktywna, © 1994, Christa Sommerer & 
Laurent Mignonneau supported by ICC-NTT InterCommunication Center Japan, ATR Laboratories Kyoto, Japan 
and NCSA Urbana Champain, USA
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Taka kolektywna twórczość przy-
wodzi na myśl surrealistycznego 
wybornego trupa, który powsta-
wał przez budowanie obrazu lub 
zdania z następujących po sobie 
rysunków czy słów dodawanych 
przez kolejną osobę. Otwieracie 
się więc, podobnie jak surrealiści, 
na to, co nieoczekiwane. Ważną 
rolę w waszych pracach, jak 
choćby w NanoScape z 2002 roku, 
odgrywa też wyobraźnia. Czy ja-
kiekolwiek skojarzenia z surreali-
zmem są uzasadnione? Surrealizm 
był jednym z tych kierunków, 
które powstawały w odpowie-
dzi na rewolucję przemysłową, 

industrializację, masowe migracje do miast i wytworzenie się tam 
nowego stylu życia opartego na konsumpcji. Wasza sztuka też jest 
w pewnym sensie odpowiedzią na zmiany życia spowodowane 
rozwojem techniki i nowych środków komunikacji ery postindu-
strialnej.

Tak, zdecydowanie postrzegamy nasze prace jako ściśle zwią-

zane z kulturowym i technologicznym rozwojem typowym 

dla naszych czasów. Surrealizm odgrywa pewną rolę jako in-

spiracja dla naszej pracy (szczególnie w Life Writer i Mobile Fe-
elings). W tym sensie, że sprzeciwiamy się całkowicie logicz-

nemu podejściu w procesie twórczym, a także staramy się 

zawrzeć intuicyjne, nielogiczne, dziwne czy nawet mityczne 

elementy, które nie działałyby jedynie jako czyste demonstra-

cje wyników badań czy wyłącznie jako rozwiązanie projek-

tu interfejsu. W kontekście owej wolności postrzegamy sie-

bie także jako dość bliskich dadaizmowi i pozwalając sobie na 

włączenie decyzji wynikających z indywidualnych motywa-

cji, nawet dziwacznych, uznajemy rolę dzieła sztuki w kwe-

stionowaniu tradycyjnej roli postrzegania. Sądzimy, że związane jest to także 

z podejściem Josepha Beuysa, który twierdził, że „każdy człowiek jest artystą, 

istotą wolną, wzywaną do tego, by uczestniczyła w przemianie i przekształce-

niu warunków, myślenia i struktur, które kształtują i przenikają nasze życie”.

Czy i w jakim stopniu wasze prace mówią o zagrożeniach związanych z rozwojem 
nowych technologii, których używacie? Mogą one służyć do innych, poza artystycz-
nymi, celów, np. kontroli. Kiedy czytam o waszej pracy Riding the Net z 2000 roku, 
przychodzi mi na myśl mechanizm, który działa, kiedy wysyłam pocztę mailową. 
Kiedy, na przykład, piszę do kogoś w prywatnym mailu, że lecę gdzieś w podróż 
samolotem, za chwilę pojawiają się z boku „przydatne” informacje na temat dostęp-
nych w tym mieście hoteli, wynajmu samochodów itp. Generowane są automatycz-
nie, dają poczucie inwigilacji. Jakie są wasze opinie na temat tego, że technologie, 
których używacie i które pomagacie rozwijać, mogą być wykorzystywane właśnie 
do kontroli albo w celach marketingowych?

Tak, kilka naszych systemów interaktywnych mogłoby zostać wykorzysta-

nych dla celów komercyjnych lub zastosowanych w projektowaniu. Dla nas 

stanowi to produkt uboczny, nie główną motywację, by je tworzyć. Interesu-

je nas przede wszystkim kwestia interakcji, uczestnictwa publiczności i spo-

soby tworzenia otwartych środowisk wizualnych, czasem dźwiękowych lub 

haptycznych, gdzie pojawić się mogą nowe formy interakcji i komunikacji 

między człowiekiem a maszyną, a także człowiekiem i człowiekiem. Praw-

dą jest, że dość często kilka lat później podobne pomysły pojawiały się w dzie-

dzinie projektowania interaktywnego jako produkty i w formie systemów 

rozrywkowych. Tak naprawdę dość miło jest zobaczyć, jak początkowo wy-

łącznie artystyczny pomysł zmienia się w prawdziwą metaforę, serwis lub 

produkt. Oznacza to, że pomysł ten był dobry i że przetrwał, jak mem. Co do 

Riding the Net, zaprezentowaliśmy tę pracę po raz pierwszy na Siggraph (jed-

nych z najważniejszych targów grafiki komputerowej i technologii interak-

tywnych) w Los Angeles w 2001 roku. Riding the Net to kontrolowana głosem 

przeglądarka internetowa, którą można sterować także przez przesuwanie rąk 

po wirtualnych obrazach pochodzących z przeglądarki, pojawiających się na 

ekranie. Wynalazek ten był w tamtym czasie bardzo nowy i prasa dużo o nim 
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Christa Sommerer & Laurent Mignonneau: Phototropy, instalacja interaktywna, 
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pisała. Rok później, w 2002 roku, miał premierę film Raport mniejszości i poja-

wił się tam bardzo podobny symulowany interfejs, dzięki któremu Tom Cru-

ise przegląda dane, dotykając rękoma wirtualnych informacji na symulo-

wanym ekranie. Oczywiście mogło to być zbiegiem okoliczności, że ten sam 

pomysł pojawił się rok później w wielkiej hollywoodzkiej produkcji. Ale poka-

zuje to, że dobre pomysły krążą i szybko zostają pochwycone i przetworzone 

na coś innego. Na tym polega potęga sztuki, sadzi się memy, a potem patrzy, 

jak ostatecznie wyrastają i kwitną gdzieś indziej.

Jedną ze swoich prac, The Living Web z 2002 roku, określiliście jako CAVE-based 
inter active and immersive installation [JASKINIO-podobną instalację interaktywną 
i immersyjną] . Jest to, jak rozumiem, ironiczne nawiązanie do Platońskiej jaskini. 
Czy odwołujecie się do długiej anty-Platońskiej tradycji umiejscawiającej w jaski-
niach miejsce kontaktu z bogami lub siłami nadprzyrodzonymi? Można tu przywo-
łać z rzeczy bardziej współczesnych Deleuze’a z jego ideą zagrzebywania się w coraz 
głębszych jaskiniach — zamiast wyjścia z niej. Czy zapraszacie więc do wejścia do 
jaskini i pozostania w niej?

W przypadku The Living Web słowo CAVE pochodzi od immersyjnego syste-

mu CAVE™, Automatycznego Środowiska Wirtualnego wynalezionego przez 

Dana Sandina, Toma DeFanti i Carolinę Cruz-Neirę w 1992 roku. Jest to im-

mersyjne środowisko, w którym użytkownicy noszą okulary 3-D i mogą po-

ruszać się w środowisku 3-D. Ale, tak, nazwa Cave/Jaskinia pochodzi w tym 

przypadku od Platońskiej Alegorii Jaskini, która dotyczy percepcji, poznania 

i pojęć realności i iluzji. Sztuka mediów zawsze dotyczy tej granicy pomiędzy 

rzeczywistością i fikcją, iluzją i percepcją. Dzięki technologiom interaktyw-

nym odkrywamy świat ludzkich zmysłów i eksperymentujemy z granicami 

percepcji, znaczenia i metafor, które je otaczają.

Powiedzieliście, że surrealizm odgrywa pewną rolę jako inspiracja w waszej sztuce 
i że odwołujecie się także do dziedzictwa dadaizmu. Pracujecie wspólnie od wielu 
lat. Kolektywizm, działanie w grupach jest też jednym z wyznaczników działań 
historycznej awangardy. Czy myślicie o swojej pracy jako o pewnej kontynuacji 
idei awangardy? Czy może idea ta jest już obecnie passé, staroświecka i nieistotna? 
Chociaż obecnie wszystko, co staromodne, jest tak naprawdę bardzo modne.

Tak, praca kolektywna jest dla nas zdecydowanie ważnym czynnikiem w pro-

cesie twórczym. Kiedy Laurent i ja rozmawiamy o naszych pomysłach na pro-

jekty artystyczne, jest to często proces negocjacji, który z naszych pomysłów 

zostanie rozwinięty. Wiele z naszych pomysłów nie jest realizowanych z bra-

ku czasu lub z braku porozumienia. Kiedy już znajdziemy pomysł, który po-

doba się nam obojgu, zazwyczaj go rozwijamy i dodajemy inne elementy, aby 

zwiększyć jego konceptualną złożoność i potencjał krytyczny. Także w kwestii 

realizacji technicznej musimy nawzajem polegać na swoich umiejętnościach. 

Pracowaliśmy także z innymi inżynierami i kilkoma artystami; praca w zespo-

le ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji. Oczywiście, jeśli zespół jest 

mały, mniej się także produkuje, więc jedna lub dwie nowe prace na rok to na-

sze maksimum. Co do pytania o awangardę: tak, oczywiście, łączy nas sil-

na relacja z tymi poprzednikami, możemy bazować na tym, co oni osiągnęli. 

Znajomość historyczno-artystycznych odniesień jest bardzo ważna i inspiruje 

nas, nie tylko w pracy dydaktycznej, ale także w praktyce artystycznej. To tro-

chę jak z nauką: chcemy wiedzieć, co zostało dokonane wcześniej, ale chcemy 

także dodać nasze własne pomysły i rozwiązania do dyskursu sztuki. Myślę, 

że nie jest to kwestia staromodności: w sztuce nic nie jest tak naprawdę staro-

modne, dobre prace są wyrazem i wizją swojego czasu, a wielkie dzieła są po-

nadczasowe. 

Czy The Value of Art z 2010 roku jest rodzajem 
ironicznego, humorystycznego dialogu z Walterem 
Benjaminem i jego refleksjami zawartymi w Dziele 
sztuki w dobie reprodukcji mechanicznej z 1936 
roku? To tak, jakbyście stawiali pytanie o to, czy 
rzeczywiście jesteśmy w stanie zmierzyć wartość 
sztuki? I mogłoby to być oczywiście także pytanie 
o wartość nauki, szczególnie w związku ze sztuką. 
W swojej sztuce stosujecie bardzo zaawansowane 
narzędzia, złożone technologie, ale jest w niej 
jednak coś, co jest niemierzalne, coś nieprzewi-
dywalnego, czego nie da się wyjaśnić. Dlaczego 
kogoś fascynuje jakieś dzieło? Dlaczego ktoś płaci 
wielkie pieniądze, aby je mieć albo nawet ukraść, 
aby posiadać je i oglądać w odosobnieniu? Czy po-
trafimy wyjaśnić tę sytuację jedynie ekonomiczną 
wartością wytwarzaną przez rynek sztuki i dilerów 
sztuki?

Tak, zdecydowanie. O tym dokładnie jest praca The Value of Art. Mierzy uwa-

gę, jaką widzowie poświęcają dziełu. Przyglądając się temu, ile czasu spędza-

ją przed pracą, możemy także zorientować się, czego zwiedzający oczekują od 

dzieła sztuki. Kiedy widzą, że ich czas z dziełem zaczyna mieć wartość finan-

sową, zazwyczaj bardzo się dziwią. Zwykle chodzimy do muzeum i płacimy, 

by obejrzeć obiekty, a im więcej ludzie patrzą na jakieś dzieło, tym większą 

wartość mu się przypisuje. Żyjemy obecnie w czasach ekonomii uwagi, w kul-

turze „lubię to”. Przyzwyczajamy się do tego, że nasza uwaga ma wartość. 

Wnosi to interesujący aspekt w kwestię wartości w sztuce w ogóle: wielkie wy-

stawy czy techniki automarketingu w stylu Damiena Hirsta wpływają na to, 

jak dziełom sztuki przypisujemy wartość pieniężną. Oczywiście masz rację, 

ostatecznie nie ma bezpośredniej relacji między ideologiczną wartością dzieła 

sztuki a jego wartością pieniężną. Jednak przywołanie tej kwestii i odwrócenie 

naszych zwyczajnych oczekiwań dotyczących relacji między wartością sztuki 

a jej publicznością zmusza nas do zastanowienia się nad tymi samymi proble-

mami, które rozważał Walter Benjamin. 

Chciałabym zapytać o ekologiczny aspekt waszych prac. Spośród różnych rodzajów 
żywych organizmów to właśnie rośliny są tymi, które możemy znaleźć w wielu 
waszych pracach. Są żywe bądź wirtualne, a widzowie mogą wejść z nimi w inte-
rakcję, czasem inicjując ich powstanie lub wywierając wpływ na ich wygląd i życie. 
Dlaczego rośliny? Dlaczego jest to dla was istotne?

Prace te pochodzą z okresu we wczesnych latach 90., kiedy szczególnie intere-

sowało nas łączenie żywych istot i światów wirtualnych. Żywe rośliny były ide-

alne, ponieważ pozwalały nam uchwycić i odczuć środowisko oraz pozyskać 

dane od użytkowników, które następnie mogliśmy przerobić na rosnące algo-

rytmy na ekranie. Także ze względu na nasze wykształcenie w zakresie bota-

niki, sztuki elektronicznej i performance wydawało się naturalne, by połączyć 

te różne dziedziny, aby rozszerzyć to, jak można wejść w interakcję ze sztuką 

i stworzyć reaktywne środowisko. 

W kontekście roślin występuje także często element wody, który można łączyć ze 
środowiskiem twórczym. Mieszkamy na planecie zwanej Ziemią, ale zbudowana jest 
ona — podobnie jak nasze ciała — głównie z wody. A wody płodowe są wspólnym 
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pierwszym doświadczeniem zarówno nas, jak i zwierząt. Pomyślałam o Jamesie 
Love locku i jego teorii Gai. Traktuje on planetę, którą nazywa Gają, jako jeden wielki 
organizm, samoregulujący się złożony system tworzący życie, a woda ma oczywiście 
dla niej wielkie znaczenie. Czy znacie teorie Lovelocka i czy idee głębokiej ekologii 
mają jakiś wpływ na wasze prace?

Tak, dobrze znamy teorię Gai, zawiera wiele ciekawych koncepcji. Najbardziej 

inspiruje nas Złożony System Adaptowalny i pisma Richarda Dawkinsa, Joh-

na Casti, Johna Hollanda, Stewarda Kauffmana, Edwarda O. Wilsona, Chri-

stophera Langtona i badaczy związanych z grupą Santa Fe, którzy zajmują się 

systemami złożonymi. Skorzystaliśmy z tych kilku teorii i technik i zaadopto-

waliśmy je na potrzeby naszych własnych artystycznych inspiracji. Na przy-

kład w pracy A-Volve zbiornik wodny jest symboliczną sadzawką wczesnego 

życia, pierwotną zupą, gdzie rozwija się, rozmnaża, ewoluuje, mutuje i umie-

ra (sztuczne) życie, tworząc metaforyczny cykl prawdziwego życia-wirtualne-

go życia.

W jaki sposób ta akademicka rzeźbiarska edukacja wpłynęła na wasze prace, 
w których zastosowane są zaawansowane technologie? Czy robicie w nich użytek 
z waszego doświadczenia z bardziej tradycyjnymi materiałami?

Tak naprawdę była to głównie sztuka instalacji i używałam głównie materia-

łów takich jak drewno, papier, trochę metalu. Jednak często byłam sfrustrowa-

na tym, jak długo trwało opanowanie tych materiałów, by wyrazić jakąś ideę. 

Więc zajęcie się sztuką mediów było dla mnie wyzwalające, jako że materiał 

był bardziej płynny, efemeryczny i mniej ograniczony. Obecnie od dwóch lat 

wprowadzamy bardziej rzeźbiarskie elementy do naszych prac; często wyko-

rzystujemy znalezione obiekty, które przerabiamy na interaktywne rzeźby.

Niektóre z waszych prac przywodzą mi na myśl credo Jeana Painlevé: science is fic-
tion. Był on francuskim reżyserem filmowym i teoretykiem, który wprowadził rodzaj 
kina nazywany scientific-poetic cinema. W odniesieniu do waszych prac przyszło mi 
do głowy określenie scientific-poetic art. Co o tym myślicie?

Musimy przyznać, że Painlevé nie był dla nas bezpośrednią inspiracją, ale 

stwierdzenie science is fiction zdecydowanie ma w sobie trochę prawdy. Zresz-

tą był to temat wystawy, w której uczestniczyliśmy w 2002 roku, zorganizo-

wanej przez Sprengelmuseum w Hanowerze we współpracy z Volkswagen-

stiftung. To, w jaki sposób nauka inspiruje się fantastyką i wzajemnie. Jest to 

dość częste, wystarczy pomyśleć o słynnym austriackim fizyku kwantowym 

Antonie Zeilingerze, którego do stworzenia kwantowej teleportacji z użyciem 

fotonów zainspirował system teleportacji w serialu Star Trek. Wielu słynnych 

specjalistów od robotyki w Japonii odwołuje się do Astro Boya i innych boha-

terów Anime i Mangi jako inspiracji w swej późniejszej pracy inżynieryjnej. 

Zatem, tak, nauka często na początku opiera się na science fiction. A jeśli cho-

dzi o sztukę i fantastykę: tu także występuje silny związek. Jako artyści często 

stawiamy problemy, wokół których formułujemy pytania i rozwiązania natury 

artystycznej. Te rozwiązania i metody mogą być czasem bardzo naukowe, jed-

nak zazwyczaj podążają według swej własnej wewnętrznej logiki. 

Styczeń-luty 2012

Przekład: Karolina Kolenda

O WYSTAWIE WONDERFUL LIFE

11.05–24.06, Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej 

Łaźnia, Jaskółcza 1

Christa Sommerer i Laurent Mignonneau — od dwóch 

dekad tworzą przy użyciu algorytmów komputero-

wych interaktywne urządzenia symulujące procesy 

ewolucyjne i zachowania żywych organizmów. 

Podstawą jest więc dla nich kod — kod kompute-

rowy jako metafora bądź lustrzane odbicie kodu 

genetycznego. Wystawa Wonderful Life wpisuję się 

w niezmiernie aktualną i ważną debatę na temat 

bioetyki, biotechnologii oraz inżynierii genetycznej. 

Stawiają podstawowe pytania filozoficzne dotyczące 

istoty i definicji życia, pojęcia ewolucji, problemów 

etycznych związanych z hodowlą tkanek.

Wystawa jest częścią Art & Science Meeting 2012, pro-

jektu, w ramach którego w CSW Łaźnia prezentowane 

są wystawy najwybitniejszych światowych artystów 

współpracujących z naukowcami bądź operujących 

na styku nauki i sztuki. Całość wywiadu przeczytać 

można na stronie www.artandscience.pl

CHRISTA SOMMERER I LAURENT MIGNONNEAU

światowej sławy artyści medialni, tworzący głównie 

interaktywne instalacje komputerowe. Obydwoje 

wykładają na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Linzu 

w Austrii, gdzie kierują Wydziałem Kultury Inter-

fejsów w Instytucie Mediów. Wcześniej Sommerer 

i Mignonneau byli profesorami Międzynarodowej 

Akademii IAMAS w Gifu w Japonii oraz w ATR Media In-

tegration and Communication Research Lab w Kioto 

w Japonii. Byli także profesorami wizytującymi w MIT 

CAVS w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, w Beck-

mann Institute w Champaign Urbana w USA oraz 

w NTT-InterCommunication Center Tokio. Sommerer 

studiowała biologię i rzeźbę współczesną w Wiedniu. 

Mignonneau studiował współczesną sztukę i sztukę 

wideo w Angouleme we Francji. Doktoratów bronili 

w CAiiA-STAR, na University of Wales College of Art 

w Newport w Wielkiej Brytanii (Sommerer) oraz na 

Uniwersytecie Kobe w Japonii (Mignonneau). Spotkali 

się w 1992 roku w Institute for New Media w Sta-

edelschule we Frankfurcie nad Menem. Tam zaczęli 

współpracę, która trwa nieprzerwanie do dziś. Ich 

prace prezentowane były na ponad 150 wystawach 

na całym świecie, znajdują się też w kolekcji wielu 

instytucji. Sommerer i Mignonneau są laureatami 

liczących się nagród i wyróżnień, między innymi 

„Golden Nica” Ars Electronica Award for Interactive 

Art 1994 (Linz, Austria), czy „World Technology Award” 

w Londynie (2001).

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau: Eau de Jardin, instalacja interaktywna, 
© 2004, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, developed for the House-of-Shiseido, Tokyo



GDZIE BYWA NOTES

BERLIN: Collectiva, Brunnenstraße 152, ; Instytut Polski w Berlinie, Burgstraße 27; Żak / Branicka, Lindenstraße 
35; BIAŁYSTOK: Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5; 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 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 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; 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

www.architekturaxxi.info



David Harvey

POLSKIE WYDANIE JUŻ W MAJU!

Książka ukaże się nakładem Fundacji Bęc Zmiana

www.bęczmiana.pl

PARTNERKA

Praktyka Teoretyczna

zamówienia: sklep@bęczmiana.pl


