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VLADYSLAV BOYKO
ur. 2001 r. w Czernihowie, Ukraina. Artysta wizualny i projektant 
graficzny. Bazuje na fotografii, typografii, kolażu. Tworzy plakaty 
i identyfikacje wizualne dla inicjatyw kulturalnych i społecznych. 
Zajmuje się również scenografią i animacją w sferze performatywnej. 
Studiuje sztukę nowych mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych w Warszawie. Inspiruje go urbanistyka, sztuka 
monumentalna i eklektyczna estetyka przestrzeni poradzieckiej. 
W swojej pracy często eksploruje relacje między emocją i grafiką, 
formą i kontekstem, przestrzenią i człowiekiem.
www.instagram.com/lad_boo

10. Na nienawiść nie odpowiadaj nienawiścią to grafika stworzona 
w ramach akcji społecznej 21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami, 
zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Cykl był nominowany w kategorii kampania społeczna w konkursie 
Projekt Roku STGU 2020.

OKŁADKA
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REDAKTORKA DZIAŁU „ORIENTUJ SIĘ”
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POWSTANIE 
MATERII 

Waldemar Węgrzyn 
5.03 – 7.04.2021

Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki 
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40 –121 Katowice 
galerie otwarte: wt.–pt. godz. 13:00–19:00 (od godz. 10.00 po telefonicznym 
umówieniu pod numerem +48 664 127 432) | so.–niedz. godz. 11:00–19:00 
www.rondosztuki.pl | facebook @ rondosztuki



Trafostacja Sztuki w Szczecinie powra-
ca 20 lutego po pandemicznej pauzie 
wystawą, która pokazuje aktualny 
potencjał 50 szczecińskich artystów. 
Jej tytuł to cytat z powieści „Bambino” 
Ingi Iwasiów: „Co sobie kto na swój 
temat wymyśli”. Szczecin po 1945 
roku stał się przestrzenią, w której 
względnie swobodnie, na tle innych 
części kraju, można było wymyśleć 
siebie na nowo. Zamienić swoją trudną 
przeszłość i pełną nadziei przyszłość 
w spójną opowieść. Była to jedna z nie-
licznych dostępnych wtedy wolności.

W genotypie Szczecina wolność zaj-
muje miejsce znaczące. Wyznaczyły 
je polityczne zrywy robotników w PRL. 
Na wystawie nie zabraknie wątku 
nieustannej walki o wolność samosta-
nowienia, o prawo do swojego ciała 
i życia, prowadzonej tym razem przez 
kobiety. Zobaczymy ją w pracy Alek-
sandry Ska „Jestem wkurwiona!”, we 
wlepkach Karoliny Breguły z femina-
tywami. Elementem wystawy jest też 

ekspozycja w przestrzeni miejskiej 
klasycznego, feministycznego plakatu 
Barbary Kruger „Twoje ciało to pole 
walki”. „Wolnym miastem” nazywa 
Szczecin w swojej instalacji Andrzej 
Wasilewski, umieszczając wielobarw-
ny neon na fasadzie galerii.

Spór, konflikt o wolność, bunt wobec 
władzy i pragnienie ustanowienia 
siebie na nowo zdają się być najważ-
niejszymi elementami współczesnej 
tożsamości Szczecina jako polskiego 
miasta. Wystawa tropi i odnajduje 

różne wątki, ale dzieła łączy wspólny 
mianownik nieskrępowanej fantazji 
twórcy, egzystencjalnego wyzwolenia, 
swobody publicznej ekspresji. Potwier-
dza tym samym, że współczesne 
sztuki wizualne pozostają celnym, uży-
tecznym i inspirującym narzędziem 
rozpoznania czasów i przestrzeni, 
w których przyszło nam żyć i, miejmy 
nadzieję, budować wspólnotę opartą 
na poszanowaniu wolności.

fot. Andrzej Golc

Bez nazwy-2   1Bez nazwy-2   1 15.02.2021   14:3215.02.2021   14:32





Nr 1/2021
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PIENIĄDZ JAKO 
DOBRO PUBLICZNE

Tomasz Bąk
Kate Brown

Izabela Morska
Agata Celejewska

Martyna Kamińska

PIENIĄDZ JAKO DOBRO PUBLICZNE

Ekonomiczna ortodoksja, która 
co najmniej od połowy lat 70. 
XX wieku pisała podręczniki do 
nauki makroekonomii, tworzyła 
programy gospodarcze rządów 
i układała zalecenia dla krajów 
rozwijających się (w tym Polski 
okresu transformacji), straciła 
swoją uprzywilejowaną pozycję 
i znajduje się dziś w głębokim 
kryzysie. Rozczarowanie 
ekonomią głównego nurtu sprzyja 
odnowieniu zainteresowania 
zmarginalizowanymi dotychczas 
programami badawczymi, to jest 
różnymi szkołami heterodoksyjnymi. 
Zdecydowanie najbardziej 
przenikliwa krytyka ekonomicznej 
ortodoksji jest formułowana przez 
postkeynesizm, a zwłaszcza jego 
radykalny nurt zwany nowoczesną 
teorią monetarną (MMT). Ostrze 
krytyki MMT wymierzone jest  
w samo serce ekonomicznej 
ortodoksji – w teorię pieniądza, 
bez której gmach intelektualny 

ekonomicznej ortodoksji wali się 
jak domek z kart. Dzięki MMT 
zaczynamy spostrzegać, że pieniądz 
i system finansowy nie muszą być 
tylko narzędziami dyscyplinowania 
co bardziej śmiałych reform 
społecznych i polityk gospodarczych. 
Wprost przeciwnie, właściwe 
zrozumienie mechanizmu kreacji 
pieniądza, jego charakteru  
i społecznej natury może mieć 
potężny emancypacyjny charakter. 
MMT pozwala na zrozumienie 
funkcjonowania jednego  
z najważniejszych dóbr publicznych 
(programowo niedocenianego 
przez lewicę), czyli współczesnej 
infrastruktury monetarnej. To zaś 
stanowi punkt wyjścia nie tylko 
do umiarkowanych reform i nieco 
bardziej śmiałej polityki fiskalnej, 
ale również do bardziej radykalnych 
zmian społeczno-ekonomicznych, 
niekoniecznie mieszczących się 
w kapitalistycznych stosunkach 
produkcji.





Medicine to marka, która czerpie inspiracje ze sztuki
i ceni swobodę w wyrażaniu siebie. Nasze kolekcje

tworzymy z artystami z różnych dziedzin.
Inspirujemy odbiorców w realizacji twórczych pasji.

wearmedicine.com
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ZOEpolis 

ZOEpolis 
Budując wspólnotę ludzko-nie-ludzką 

wątki zaplotły Małgorzata Gurowska, 
Monika Rosińska, Agata Szydłowska 

wśród autorek i autorów: 
Bylica Pospolita, Peter Godfrey-Smith, 
Gołąb Miejski, Karaczan Wschodni, 
Marek Krajewski, Karolina Kuszlewicz, 
Will Kymlicka i Sue Donaldson, 
Łopian Większy, Hanna Mamzer, 
Szczur Wędrowny, Ślimak Nagi 
i inni 

Zamów: 
www.beczmiana.pl/sklep 

bęc zmiana - W NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU HUMANISTYKI 





Mandrag·ora 

1111 

Mandragora - klasyfikcje 
Małgorzata Gurowska, 
Monika Rogowska-Stangret 

5 pytań i 233 odpowiedzi 
układające się w wielowątkową 
i otwartą opowieść o ludzkich 
i nie-ludzkich światach. 

Zamów: 
www.beczmiana.pl/sklep 

bęc zmiana ilt\ W NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU HUMANISTYKI 
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Jonathan Trayte, Orange Foam, Cola Moon (2), 2020, fot. dzięki uprzejmości Jonathana Trayte’a 
i Friedman Benda
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BANALNOŚĆ 
DEKADENCJI
W pandemicznych okolicznościach zmieniły się nie tylko możliwo-
ści doświadczania sztuki, ale także sam proces jej tworzenia. Malarze 
Jan Eustachy Wolski i Konrad Żukowski rozszerzają pojęcie dzieła do 

całego otoczenia, 
w jakim powstaje. 
„Płynne przenikanie 
dzieła z otoczeniem 
stało się jeszcze bar-
dziej nachalne od po-
czątku pandemii. 
Zamknięci w swoich 
mieszkaniach, two-
rzymy prace, które 
być może nigdy nie 
będą pokazane, służą 
za to najpierwotniej-
szej funkcji dzieła, 
dekoracji, oswoje-
niu, oznaczeniu prze-
strzeni, w której 
żyjemy” – tłumaczą 
artyści. Tym razem 
miejscem tworze-
nia prac stał się dla 
nich Miejski Ośrodek 
Sztuki w Gorzowie 
Wielkopolskim. Tam 
od podstaw powstaje 
wszystko, co zoba-
czymy na wystawie 
Decadent banality: 
in search of extrava-
ganza. Wolskiego 
i Żukowskiego 
można podglądać on-
line na żywo, a także 

bezpośrednio w galerii. Artyści wystąpią w specjalnie zaprojektowanych 
kostiumach, w których szukać będą tytułowej extravaganzy. 
DO 21.03.2021
GORZÓW WIELKOPOLSKI, MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI, UL. POMORSKA 73
HTTP://MOSART.PL/GALERIA-BWA/
RELACJA NA ŻYWO: HTTPS://YOUTU.BE/XK7XUONRWJK

Jan Eustachy Wolski i Konrad Żukowski, Decadent banality: 
in search of extravaganza, fot. dzięki uprzejmości Miejskiego 
Ośrodka Sztuki
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ZAGRAJ W GRĘ 
W pracowni malarki i projektantki wnętrz Renaty Jarodzkiej, w zabytkowym 
budynku dawnej piekarni garnizonowej na wrocławskiej Kępie Mieszczań-
skiej otwarto nowe miejsce prezentacji sztuki. Sześć Sześć Pe (66P) to galeria 
działająca wedle modelu „subiektywnej przestrzeni uwolnionej”, gdzie pod-
stawą jest wolność wypowiedzi i możliwość eksperymentowania. Obecnie 
w 66P oglądać można wystawę Bezimiennego. Pod tym zbiorowym pseudo-
nimem ukrywa się trójka artystów związanych z galerią i inicjatywą Kościół 
Nihilistów: Justyna Baśnik-Andrzejewska, Jędrzej Sierpiński i Paweł Baśnik. 
Wystawa Łapy precz!, podobnie jak poprzednie wystawy Bezimiennego, na-
wiązuje do serii gier fantasy Gothic. Uniwersum gry jest tu jednak w zna-
mienny sposób przekształcone. Artyści zwracają uwagę na patriarchalne 
schematy i nieobecność kobiet w rolach kluczowych dla fabuły: „Są to za-
zwyczaj służące, gospodynie domowe, a w najgorszym wypadku niewol-
nice”. Odwróceniem ról nawiązują do fanowskiej wersji Gothica, w której 
główną postacią jest kobieta – Velaya. Na czas trwania rezydencji Bez-
imiennego przestrzeń pracowni 66P zmieni się w jaskinię fanów gamingu.
DO 28.03.2021 
WROCŁAW, SZEŚĆ SZEŚĆ PE, KSIĘCIA WITOLDA 66 (PIEKARNIA) 

Bezimienni, fot. dzięki uprzejmości galerii Sześć Sześć Pe
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PODRÓŻ 
NA 
POCZĄTEK 
DROGI 
Artystyczna Podróż Hestii od 20 
lat wspiera młodych twórców 
i twórczynie, odkrywając i nagra-
dzając utalentowane studentki 
i studentów ostatnich lat stu-
diów artystycznych. To właśnie do 
nich kierowany jest coroczny kon-
kurs, którego laureaci wyjadą na 
miesięczne rezydencje do jed-
nego z dwóch prężnie działających 
ośrodków: Residency Unlimited 
w Nowym Jorku lub centrum Ru-
pert w Wilnie. Z okazji jubileuszu 
ufundowano również dodatkowe 
nagrody. W tym roku zostanie wy-
łonionych dodatkowo pięcioro 
laureatów, którzy wezmą udział 
w kolektywnych warsztatach art 
brandingu w Sokołowsku. Organi-
zatorzy konkursu podkreślają wagę 
relacji pomiędzy artystami, pub-
licznością, instytucjami i innymi 
uczestnikami świata sztuki, a po-
przez swoją misję budują między 
nimi pomosty. Do udziału w kon-
kursie zaproszone są osoby posłu-
gujące się różnymi mediami: od 
rzeźby i instalacji przez malarstwo 
i grafikę po sztukę cyfrową czy per-
formans. Zwieńczeniem konkursu 
będzie wystawa wszystkich finali-
stów Muzeum Sztuki Nowoczes-
nej w Warszawie, która otworzy się 
z końcem maja. Termin nadsyłania 
zgłoszeń: 23 marca! 
DO 23.03.2021
HTTP://ARTYSTYCZNAPODROZHESTII.PL  

ŚLIMAKI 
POD STOPAMI, 
DZIURY 
W GAŁĘZIACH
Oko to dziura w gałęzi Magda-
leny Łazarczyk to jedna z takich 
wystaw, które powstać mogły je-
dynie w określonym miejscu. Dla 
Łazarczyk tym miejscem było 
BWA Sokołowsko. Artystka, za-
inspirowana otoczeniem uzdro-
wiskowej miejscowości, snuje 
futurystyczną opowieść osa-
dzoną w XXII wieku. Główną bo-
haterką historii jest willa Krokus, 
gdzie obecnie mieści się galeria. 
„Piasek pokrył jej ściany i ochronił 
wnętrze. Willa najwyraźniej była 
siedzibą jakiegoś dostojnika, być 
może konsula, który z pewnoś-
cią był wielbicielem lub być może 
marszandem sztuki” – czytamy. 
To właśnie tam grupa archeolo-
gów zderza się z dziwnymi arte-
faktami, tracąc poczucie miejsca 
i czasu. Łazarczyk tworzy w So-
kołowsku osobny mikrokosmos, 
a dopełniająca ekspozycję opo-
wieść artystki przenosi w bajkowe 
światy, w których wszystko jest 
możliwe. Wystawę można zwie-
dzać po wcześniejszym umówie-
niu się. 
DO 4.04.2021
SOKOŁOWSKO, BWA SOKOŁOWSKO, 
UL. GŁÓWNA 34/6 
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/
BWASOKOLOWSKO/

→
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Magdalena Łazarczyk, Oko to dziura w gałęzi, fot. dzięki uprzejmności BWA Sokołowsko
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OPOWIEŚCI 
O ROMACH
Wyjście z Egiptu to tytuł wystawy, a zarazem tytuł cyklu prac Małgorzaty 
Mirgi-Tas – romskiej artystki i aktywistki, tegorocznej laureatki Paszportu 
Polityki w kategorii sztuki wizualne. Mirga-Tas, specjalnie na wystawę w Ga-
lerii Arsenał, stworzyła serię wielkoformatowych kolaży nawiązujących do 
siedemnastowiecznych akwafort Jacques’a Callota. Jego prace, znane pod 
podwójnym tytułem Les Bohémiens (Cyganie) i La vie des Egyptiens (Życie 
Egipcjan), to przykład jednej z nielicznych reprezentacji Romów w sztuce 
dawnej. Na wystawie w Białymstoku kolaże inspirowane Callotem obrazują 
jeden z trzech rozdziałów opowieści o kulturze i historii Romów. Pozostałe 
jej części noszą tytuły Wesiune thana i 29. Artystka łączy różne techniki, aby 
opowiadać o tożsamości i pokazywać codzienne życie swojej społeczności. 
Często angażuje się w działania sprzeciwiające się wykluczeniu, dyskrymi-
nacji rasowej i ksenofobii.

DO 28.03.2021
BIAŁYSTOK, GALERIA ARSENAŁ, 
UL. MICKIEWICZA 2 
HTTPS://GALERIA-ARSENAL.PL 

Małgorzata Mirga-Tas, Wesiune thana, zdjęcia z wystawy pany chłopy chłopy pany, instalacja, 
2016, dzięki uprzejmości artystki, fot. Marcin Tas
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PANDEMICZNA FIRMA 
PORTRETOWA 
„Kiedy przyszła pandemia, okazało się, że z rzeczy, które robiłem do tej 
pory, niczego nie mogę (albo nie muszę) robić. I tak po wielu latach przypo-
mniałem sobie, że lubię malarstwo” – powiedział latem 2020 artysta Ma-
ciej Salamon, po czym, nawiązując do słynnej firmy portretowej Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, uruchomił Firmę Portretową M. Salamon. Firma Sa-
lamona miała zapewniać mu zajęcie w lockdownie, a także być źródłem 
dochodów. W tym sensie jego gest traktować można jako komentarz do 
ekonomicznej sytuacji artystów, pozostawionych bez wsparcia podczas 
pandemii. Na wystawie Prace domowe w Miejscu Projektów Zachęty zoba-
czymy obrazy z projektu portretowego, w tym także portrety pracowników 
MPZ. Ciekawym elementem wystawy są filmy instruktażowe, w duchu youtu-
bowych tutoriali, w których Salamon uczy, jak poprawnie narysować kobietę 
w ciąży i kobietę z dzieckiem na ręku. Swoich sił można spróbować od razu 
w specjalnie wydzielonej strefie do rysowania.
DO 5.04.2021 
WARSZAWA, MIEJSCE PROJEKTÓW ZACHĘTY, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 3
HTTPS://ZACHETA.ART.PL/ 

Andrzej, Marek, Remek, Pan Juliusz, Darek, Pan Marek; wszystkie 50 x 40 cm, akryl na płótnie, 
fot. dzięki uprzejmoci artysty
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SOC-
MODER-
NIZMY 
Urodził się jako Henryk Streng 
w Warszawie, zmarł jako Ma-
rek Włodarski we Lwowie. Uczył 
się w Paryżu u samego Fernanda 
Légera. We Lwowie współtworzył 
grupę Artes i przyjaźnił się z De-
borą Vogel i Brunonem Schulzem. 
Ocalały z Holokaustu, doświadczył 
kolejnego totalitaryzmu w czasach 
okupacji stalinowskiej. Jego sztuka 
wymyka się opozycji modernizm–
socrealizm. Wystawa Henryk 
Streng/Marek Włodarski i moder-
nizm żydowsko-polski podąża za lo-
sami artysty, skupiając się na jego 
mniej znanych pracach. Nie jest to 
prezentacja monograficzna, a ra-
czej próba przedstawienia hetero-
genicznych zjawisk artystycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
przed, w trakcie i po II wojnie świa-
towej. Na ekspozycji znalazły się 
fotografie i filmy przedstawiające 
międzywojenny, wieloetniczny 
Lwów – jedną z największych in-
spiracji twórcy. Kurator Piotr Słod-
kowski tak zapowiada wystawę: 
„Nawiązując do sztuki Strenga/
Włodarskiego oraz pokrewnych 
mu artystów, chcę ukazać prze-
nikanie się trzech fascynujących 
zjawisk: modernizmu, sztuki za-
angażowanej, która chciała zmie-
niać świat, oraz polsko-żydowskiej 
lub żydowsko-polskiej tożsamości 
kulturowej”. 
DO 9.05.2021
WARSZAWA, MUZEUM SZTUKI 
NOWOCZESNEJ, WYBRZEŻE 
KOŚCIUSZKOWSKIE 22
HTTPS://ARTMUSEUM.PL/

30.05–1.08.2021
MUZEUM NARODOWE WE LWOWIE

ZAPOMNIANE 
IKONY 
AWANGARDY
W cyklu wykładów i dyskusji on
line ABC Awangardy, które w tym 
roku odbywają się pod hasłem 
„Ikony Awangardy”, przedsta
wiane są sylwetki najbardziej in
trygujących postaci związanych 
ze sztuką awangardową. Orga
nizatorzy – Cricoteka i Ośrodek 
Badań nad Awangardą – przeko
nują o różnorodności wykładów: 
„Chcielibyśmy wraz z naszymi 
gośćmi odkrywać nieznane obli
cze ruchu awangardowego, przy
glądając się rozpoznawalnym 
artystom z nowych perspektyw, 
a także prezentując czołowych 
przedstawicieli awangardy Eu
ropy Środkowej, zapomniane 
sławy Nowej Sztuki, twórców 
sztuki bizarnej, niekonwencjonal
nej, fascynującej swoją odmien
nością”. Kolejne litery alfabetu 
wyznaczać będą kolejne tematy 
i nazwiska twórców z dziedzin 
takich jak kino, literatura, teatr, 
muzyka czy sztuki wizualne. Wy
kłady odbywają się w co drugi 
wtorek o godzinie 18.00 na face
bookowym profilu Cricoteki oraz 
na kanale YouTube. Dzięki napi
som nagrania dostępne są rów
nież dla osób niesłyszących. 
DO 18.05.2021
HTTP://CRICOTEKA.PL
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Marek Włodarski, Budowa radiostacji, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, 
fot. dzięki uprzejmości Krzysztofa Wilczyńskiego i Muzeum Narodowego w Warszawie
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LĄDOWANIE 
NA INNEJ 
PLANECIE
Marta Krześlak po raz kolejny za-
biera nas w podróż do baśniowego 
świata. Tym razem to kryształowy 
pałac, w którym powietrze mieni 
się kolorami, wodorosty świecą 
w ciemności, huragany rozpętują się 
w szklanych kulach, z nieba pada 
brokatowy deszcz, a na horyzon-
cie widać zorzę polarną. Chcesz 
się tam dostać? Podążaj za wska-
zówkami Ani Batko, kuratorki wy-
stawy Ajaaoeho: „schodzisz po 
schodach, po których długo nikt 
nie chodził. Przy każdym kroku wy-
dają głuchy odgłos. Tracisz zasięg. 
Telefon nie odbiera sygnału. Zorze 
obserwowane podczas burz jono-
sferycznych zakłócają fale radiowe. 
Czujesz się trochę tak, jakbyś wylą-
dowała we wnętrzu Ziemi”. Jesteś 
na miejscu. Z oddali słychać okrzyk: 
„Ajaaoeho!”. To jawa czy sen? Prze-
konać można się bezpośrednio 
w galerii lub telefonicznie. W każdy 
czwartek i sobotę uruchomiona 
będzie specjalna infolinia z tele-
fonicznymi oprowadzaniami. Nasłu-
chiwanie śniegu w pakiecie!

DO 16.04.2021
KRAKÓW, GALERIA SZARA KAMIENICA, 
RYNEK GŁÓWNY 7 
HTTP://WWW.SZARAKAMIENICA.PL/

→

MODA, FITNESS, 
SZTUKA
Internetowe narracje oparte na 
prostym przekazie, dużych logo-
typach modnych marek i niewy-
magającej, ale natychmiastowej 
rozrywce, to podstawa nowego pro-
jektu Maryny Tomaszewskiej. MA-
RYNA.TV odnosi się do zjawiska 
influencerów i złożonej machiny re-
klamowo-społecznościowej, w któ-
rej funkcjonują. W swojej serii filmów 

Tomaszewska czerpie ze świata 
Instagrama i YouTube’a. Przechwy-
tuje komercyjną narrację do mówie-
nia o tematach, na które jest popyt. 
W MARYNA.TV króluje moda, fit-
ness i sztuka. Kluczową kwestią przy 
aranżowaniu wystawy było zadba-
nie o to, aby przestrzenie galeryjne 
prezentowały się wystarczająco in-
stafriendly, czyli atrakcyjnie do zdjęć 
na Instagrama. Podczas trwania wy-
stawy będzie można kupić wyroby 
Tomaszewskiej: legginsy, klapki i la-
kiery do paznokci. 

26.03–16.04.2021
ZIELONA GÓRA, BWA ZIELONA GÓRA, 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 19 
HTTP://BWAZG.PL

MŁODA SZTUKA NA 
STARYM MIEŚCIE
W ramach Nagrody Inicjatywy Entry 
artyści i artystki, absolwentki i absol-
wenci warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych mają możliwość zapre-
zentowania swoich prac w postaci 
wystaw indywidualnych w Galerii Pro-
mocyjnej w Staromiejskim Domu Kul-
tury. Na przełomie marca i kwietnia 
zobaczymy tam wystawę laureata 
Nagrody Entry, Łukasza Zbroi. Arty-
sta maluje ekspresjonistyczne por-
trety, najczęściej wizerunki znanych 
postaci: literatów i literatek, filozo-
fów i filozofek, aktorów i aktorek. Na 
wystawie Negatywy pokaże swoje 
najnowsze prace malarskie i rzeźbiar-
skie – przedstawiające portretowane 
osoby zniekształcone niczym w krzy-
wym zwierciadle. Nagrodę Entry 
otrzymał w tym roku również Szaweł 
Płóciennik, malarz, twórca powie-
ści graficznych i performer, związany 
z Otwartą Pracownią Eksperymentu 
Kaplica. Jego wystawa Obrazy uczuć 
religijnych planowana jest na czas od 
kwietnia do maja. 

3.03–4.04.2021
WARSZAWA, GALERIA PROMOCYJNA, 
RYNEK STAREGO MIASTA 2 
HTTP://GALERIAPROMOCYJNA.SDK.PL
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Marta Krześlak, Ajaaoeho, fot. dzięki uprzejmości Galerii Szara Kamienica
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PROJEKTOWANIE 
W PŁYNNEJ 
RZECZYWISTOŚCI
Co znaczy dziś innowacja, rozwój, 
dobrostan? Czy umiemy wymyślić 
gospodarkę, która spadkiem PKB 
i konsumpcji będzie mierzyła rozwój 
nowoczesnego społeczeństwa? Jak 
pandemia wpłynęła na krajobraz 
miasta i na kondycję miejskich spo-
łeczności? Jak budować silne marki 
w globalnym poczuciu dyskomfortu 
i braku bezpieczeństwa? Co z per-
spektywy biznesu i projektanta jest 
najtrudniejsze w realizacji innowa-
cyjnych projektów? Przed jakimi 
wyzwaniami stoi obecnie dizajn? 
To tylko część pytań, które stały 
się bazą dla konferencji „Projek-
towanie w płynnej nowoczesności. 
Redefinicja. Respekt. Relaks”. Skut-
kami kryzysu gospodarczego ostat-
niego roku i szukaniem scenariuszy 
przyszłości w biznesie, projektowa-
niu, tożsamości, zajmą się eksperci 
w dziedzinie dizajnu, innowacji i bi-
znesu: prof. Roberto Verganti, prof. 
Brigitte Borja de Mozota, prof. dr 
hab. Jerzy Hausner, Piotr Voelkel.
Zaplanowano osiem bloków tema-
tycznych: biznes i innowacja, marka 
i komunikacja, innowacyjna kultura 
organizacji, miasto i biznes, net-
working w projektowaniu innowacji, 
dizajn – duety projektowe, tech-
nologie i projektowanie, edukacja 
i kompetencje przyszłości. Prelekcje, 
dyskusje, warsztaty i pokoje eksper-
ckie – wszystko w trybie online.
Organizatorami wydarzenia, któ-
remu patronuje NN6T, są „Puls Bi-
znesu” oraz Metaphor.

INNOVATION & DESIGN MANAGEMENT 
CONFERENCE „PROJEKTOWANIE 
W PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI. 
REDEFINICJA. RESPEKT. RELAKS”
29–30 MARCA, WYDARZENIE ONLINE
LINK DO PROGRAMU: HTTPS://BIT.
LY/3QSAWWQ

UZIEMIANIE 
NA OŁBINIE
W kolejnej odsłonie mikrowy-
staw w Złotym Kiosku weźmie 
udział Spółdzielnia Krzak. Pla-
nowane działania zainspirował 
drugi numer gazety „Krzak Pa-
pier 02” o tytule We’re groun-
ded, co można przetłumaczyć 
dwojako: „jesteśmy uziemione” 
albo „jesteśmy ukorzenione”. 
W czasie trwającej kilka dni re-
zydencji Krzak podejmie próby 
ukorzenienia się w nowym miej-
scu, ze szczególnym wykorzy-
staniem jego audiosfery. Lokalne 
dudnienia i szmery podwórek 
na Ołbinie posłużą jako mate-
riał badawczy. Eksperyment bę-
dzie prowadził do dźwiękowego 
rozszerzenia treści z drugiego 
numeru gazety. Przestrzeń Zło-
tego Kiosku natomiast zmieni 
się w instalację w procesie, dla 
której głównym medium będzie 
dźwięk – nagrania terenowe, 
słuchowiska, wywiady czy zapisy 
działań performatywnych. 
12.03 – 30.04.2021
WROCŁAW, ZŁOTY KIOSK, 
UL. PRUSA 37 
HTTP://FB.COM/ZLOTYKIOSK
HTTP://KRZAKPAPIER.PL/
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CIOTKA KENA 
Tytuł wystawy wystawy w lokalu_30 zainspirowany jest pracą Zbi-
gniewa Libery z połowy lat 90. Postarzona i pogrubiona lalka Barbie to 
komentarz do opresyjnych kanonów cielesności i narzucanych ról spo-
łecznych. Kuratorka wystawy Agnieszka Rayzacher przypomina niekwe-
stionowany wpływ artysty na kolejne pokolenia twórców i teoretyków 
sztuki. Dokonując wyboru prac mężczyzn, pokazuje, że feminizm nie do-
tyczy jedynie kobiet. Wystawie towarzyszy komentarz, odwołujący się 
do ostatnich wydarzeń związanych z decyzją Trybunału Konstytucyj-
nego. Rayzacher dostrzega tu społeczną zmianę: „W Polsce przez wiele 
lat kwestie równego traktowania, równego statusu, a przede wszystkim 
kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi, zdawały się obchodzić 
tylko osoby z macicami. (…) Nagle okazało się, że ta sprawa dotyczy nas 
jako zbiorowości, bo jest kolejnym sponiewieraniem naszych praw, god-
ności i podmiotowości, a strajk kobiet przekształca się w solidarny strajk 
wszystkich osób – kobiecych, męskich, niebinarnych”. Na wystawie zo-
baczymy prace Zbigniewa Libery, Krzysztofa Wodiczki, Pawła Żukow-
skiego, Jana Możdżyńskiego, Patryka Różyckiego, Pawła Baśnika i Maca 
Lewandowskiego.
DO 27.03.2021
WARSZAWA, LOKAL_30, UL. WILCZA 29 A 
HTTP://LOKAL30.PL 

Fot. Zbigniew Libera, poetka Maria de Cyrano, 2020, 
dzięki uprzejmości lokal_30 i Apolonii Dwurnik
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SIOSTRZEŃSTWO 
DLA ZIEMI
Jednym z większych wyzwań w najbliższych latach będzie dostosowanie 
się do warunków będących efektem katastrofy klimatycznej. Szczegól-
nie ważne w tym względzie jest odpowiednie gospodarowanie zasobami 
wodnymi na poziomie gospodarki kraju. Siostry Rzeki, oddolna inicja-
tywa społeczno-artystyczna, powstała w obronie rzek przed ich regula-
cją. W tym roku wraz z Fundacją Greenmind i Towarzystwem na rzecz 
Ziemi kolektyw zainicjował długofalowy projekt Obywatele dla Wody. 
Łącząc wiedzę naukową i prawniczą ze wspólnotowymi działaniami ar-
tystycznymi, będą prowadzić ekspertyzy, monitorować proces tworze-
nia dokumentów strategicznych, informować, edukować i namawiać do 
obywatelskiego zaangażowania. Projekt potrwa dwa lata, a w tym roku 
odbędą się dwa happeningi. W maju nad rzeką Wisłoką w Beskidzie Ni-
skim, gdzie planowana jest budowa zapory i przesiedlenie mieszkańców, 
Siostry Rzeki poruszą problem nieskuteczności sztucznych zbiorników. 
Z kolei w lipcu nad Odrą, w okolicy miejscowości Tarchalice podejmą 
kwestię budowy nowych zapór i drogi wodnej na Odrze.
HTTP://GREENMIND.PL/NASZE-DZIALANIA/PROJEKTY/OBYWATELE-DLA-WODY/

Siostry Rzeki, koncepcja happeningu Cecylia Malik, fot. Tomasz Gotfryd
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SYNDROM ŚLEPOTY NA 
ROŚLINY
Plant blindness syndrome, czyli syndrom ślepoty na rośliny, to zjawisko ty-
powe dla współczesności, kiedy żyjemy coraz dalej od natury. Przejawia 
się w zubożeniu naszych relacji z roślinami, a nawet w zupełnym ignorowa-
niu otaczającej nas flory. Wiedza o zbieraniu i używaniu roślin, którą kie-
dyś naturalnie przeswajaliśmy poprzez codzienną praktykę, dziś staje się 
czymś coraz bardziej obcym. Krystyna Jędrzejewska-Szmek, artystka i bio-
lożka, zajmuje się relacjami między ludźmi a bytami nieludzkimi, np. rośli-
nami. W swoich działaniach wykorzystuje zarówno sztukę, jak i naukę. Jest 
autorką wielokrotnie nagradzanej książki artystycznej Tropicale o związ-
kach kolonializmu z botaniką, a także członkinią grupy Zakole badającej 
mokradła i miejskie nieużytki i popularyzującej wiedzę o zamieszkujących 
je istotach. Na wystawie w szczecińskiej Galerii Jedna Druga podejmie te-
mat spłycających się więzów między ludźmi i roślinami. Plant blindness 
syndrome to część wieloletniego projektu The Dark Side of The Sun kura-
torowanego przez Emilię Orzechowską. W każdej jego edycji zaproszone 
artystki i artyści prezentują prace związane z różnymi aspektami zmiany 
klimatu. Podczas nadchodzącej edycji, oprócz Jędrzejewskiej-Szmek, wy-
stawy przygotują Natalia Bażowska, Małgorzata Gurowska, Honorata Mar-
tin i Anna Siekierska. 

12.03 – 02.05.2021
SZCZECIN, GALERIA JEDNA DRUGA, PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 2 
HTTPS://GALERIAJEDNADRUGA.WIXSITE.COM

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Plant blindness syndrome, fot. dzięki uprzejmości Galerii Jedna Druga
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

ROZTAŃCZONY 
HÉLIO OITICICA
W 1965 roku brazylijski artysta Hélio Oiticica na otwarcie wystawy Opinão 
65 w Museu Arte Moderna w Rio de Janeiro przyprowadził tancerzy z faweli 
Mangueira, którzy wykonali sambę, ubrani w obszerne wielobarwne płachty 
i tkaniny pochodzące z cyklu jego prac Parangoles. Wkroczenie mieszkań-
ców brazylijskich slumsów w przestrzeń muzeum, dostępną jedynie dla bur-
żuazyjnych elit zgromadzonych na prestiżowym wernisażu, wywołało burzę. 
Parangoles szyje się bez uwzględnienia rozmiarów konkretnego ciała – 
trzeba je uformować stosownie do swojej sylwetki. Doświadcza się ich więc 
jako rodzaju mobilnych rzeźb, które poruszają się razem z użytkownikiem 
czy bezpośrednio na nim. Hélio Oiticica był jednym z najbardziej radykal-
nych artystów XX wieku, zarówno w brazylijskiej, jak i międzynarodowej pa-
noramie. Jego eksperymenty odświeżyły znane media (rysunek, malarstwo, 
rzeźba, obiekt, film, wideo), a także wiele sam wymyślił. Była to przenikliwa 
konceptualna i rygorystyczna twórczość, głęboko zakorzeniona w języku 
europejskiego konstruktywizmu, konkretyzmu i geometrycznej abstrakcji, 
ale też niezwykle zmysłowa, zaangażowana w doświadczenie, uczestnictwo 
i ciało (również ciało odbiorcy). Retrospektywę artysty Dance in My Expe-
rience można obejrzeć w Rio de Janeiro. 

DO 7 MARCA 2021
RIO DE JANEIRO, MUSEUM OF MODERN ART RIO DE JANEIRO
AV. INFANTE DOM HENRIQUE 85 
HTTP://MAM.RIO

Parada szkoły samby Estação Primeira de Mangueira w Rio de Janeiro podczas karnawału 2019, 
fot. Alexandre Brum / Agência Enquadrar
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POŻĄDANIE PONAD PODZIAŁAMI 
Z pozoru nic ich nie łączy, jednak jeśli przyjrzeć się bliżej… Wystawa 
o przewrotnym tytule Ménage à Deux (nawiązanie do francuskojęzycz-
nego zwrotu ménage à trois określającego relacje miłosne trzech osób) 
zderza ze sobą prace Maurycego Gomulickiego i Karola Radziszew-
skiego. Ten pierwszy to artysta związany z Warszawą i Mexico City. 
Tworzy fotografie, rzeźby, instalacje w przestrzeni publicznej, wideo, 
animacje, projekty graficzne. Wszystko przepełnione intensywnymi ko-
lorami i kampowymi rekwizytami. Ten drugi jest twórcą filmów, fotogra-
fii, instalacji, autorem projektów interdyscyplinarnych, redaktorem „DIK 
Fagazine” i założycielem Queer Archives Institute. Obaj czerpią z pop-
kultury. Obaj skupiają się na cielesności i seksualności, w pozytywnym, 
afirmującym sensie. Obaj postrzegają erotyzm w kategoriach osobistej 
wolności. Jednak każdy z nich ma osobne motywy działania i charaktery-
styczną, odrębną estetykę prac.
DO 4.04.2021
LUBLIN, GALERIA LABIRYNT, UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 5
HTTPS://LABIRYNT.COM

Ménage à Deux, fot. dzięki uprzejmości Galerii Labirynt
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(UN)COMMON GROUND/ANNA PALACZ-BRZEZIŃSKA DLA NN6T

ARTYSTYCZNY 
DROGOWSKAZ
Z raportów i podsumowań 2020 roku wynika, że w postpandemicznej 
rzeczywistości (która ciągle jeszcze przed nami) pewne jest jedynie to, 
że nic nie jest pewne. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości zmien-
nej, niepewnej i niejednoznacznej? Wiele osób zwróciło się w tym cza-
sie ku kulturze. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii postanowiła wyjść 
naprzeciw tej potrzebie. Między marcem a czerwcem 2020 roku prze-
prowadziła cykl spotkań online Sztuka ku pokrzepieniu serc, na które zło-
żyło się całe spektrum propozycji. Wykłady dla dorosłych i spotkania dla 
dzieci, poważne ujęcia problemowe i lifestyle’owe opowieści od kuchni. 
W czasie drugiego lockdownu Fundacja APH przygotowała propozy-
cję skrojoną na miarę nowych potrzeb – wyważoną, pogłębioną i skon-
centrowaną na psychologicznym aspekcie sztuki. Sztuka emocji. Emocje 
w sztuce to cykl webinarów realizowany w grudniu 2020 i w styczniu 
2021 roku. Jego najważniejszym założeniem było połączenie kompeten-
cji z dziedzin historii sztuki i psychologii w taki sposób, by stanowiły one 
wsparcie, inspirację i motywację dla odbiorców mierzących się z trud-
nościami dnia codziennego.
CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.UNCOMMONGROUND.PL 

Fot. Hopa Studio dla Fundacji Artystyczna Podróż Hestii
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(UN)COMMON GROUND/MARCEL ANDINO VELEZ DLA NN6T

ZWYCZAJNE 
DOKONYWANIE 
NIEMOŻLIWEGO
Jako dziennikarz piszący o sztuce, a potem menedżer kultury i wicedyrektor 
nowo powstałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, najbardziej lu-
biłem te zadania, które polegały na przekonywaniu do sztuki ludzi z nią nie-
oswojonych, często czujących się wobec niej niepewnie, a nawet wprost jej 
niechętnych. Sprawdziłem, że podczas dużych wystąpień przed niezorien-
towaną publicznością świetnie działa porównanie artystów do naukowców, 
a sztuki do nauki. Oczywiście, gdyby słyszeli mnie wtedy jacyś artyści, pew-
nie by się na mnie poobrażali za sprowadzanie sztuki do czegoś, co sztuką 
nie jest. Tylko że w odróżnieniu od nauki, która często ma charakter pracy 
zespołowej, w sztuce za każdym eksperymentem, udanym i nieudanym, stoi 
samotny artysta, pojedynczy człowiek mierzący się z machiną świata sztuki 
i świata w ogóle. Zawsze imponowała mi indywidualna odwaga, bez której 
artyści nigdy nie ruszyliby ze swoją pracą.

CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.UNCOMMONGROUND.PL 

Fot. dzięki uprzejmości (Un)Common Ground
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OD KAWIARNI 
DO BIEDRONKI 
Co się stało z kultowym kinem 
Warszawa w Gdyni? Jaki los spot-
kał kino Pomorzanin w Bydgosz-
czy? Te i inne miejsca, kiedyś 
ciekawe nie tylko ze względu na ar-
chitekturę, ale także jako lokalne 
centra życia towarzyskiego, obec-
nie należą do popularnej sieci dys-
kontów. Autorki książki Obiekty, 
które zostały biedronkami – Olga 
Grabiwoda i Dominika Janicka – 
przyglądają się historii budynków 
przekształconych w sklepy Bie-
dronka. Proces ten nazwały „biru-
tyzacją” – od kieleckiej kawiarni 
Biruta, której przypadek dał po-
czątek pomysłowi na wystawę 
(Muzeum Miasta Gdyni, 2019) 
i publikację. Do tej pory autorkom 
udało się zlokalizować prawie 30 
podobnych obiektów, a lista wciąż 
rośnie. W książce znalazły się 
teksty Anny Cymer i Olgi Drendy. 
Co ciekawe, znajdziemy tam rów-
nież wywiad z przedstawicielem 
Jeronimo Martins – przedsiębior-
stwa zawiadującego Biedron-
kami. Publikacja trafi do regularnej 
sprzedaży w marcu, a już teraz sto 
darmowych egzemplarzy czeka na 
pierwsze osoby, które wybiorą się 
do Instytutu Dizajnu w Kielcach 
na wystawę Przestrzeń w czasach 
zarazy. 
KIELCE, INSTYTUT DIZAJNU W KIELCACH, 
UL. ZAMKOWA 3 
HTTPS://IDKIELCE.PL/PROJECT/KSIAZKA-
OBIEKTY-KTORE-ZOSTALY-BIEDRONKAMI/
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Fot. Olga Grabiwoda



46 ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE

ĆWICZENIA 
ZE ZNIKA-
NIA
Już ponad dekadę temu Fundacja 
Bęc Zmiana wydała niewielką ksią-
żeczkę o tytule Znikanie. Instruk-
cja obsługi. Publikacja – leksykon 
znikania, towarzyszyła serii ekspe-
rymentów artystyczno-ekologiczno-
-egzystencjalnych pod wspólnym 
hasłem „Zniknij nad Wisłą”. W tym 
roku Galeria Labirynt i Fundacja 
W788 po raz trzeci umożliwiają ar-
tystom doświadczenie zniknięcia na 
własnej skórze. „Znikając nad Wisłą” 
to pobyt rezydencyjny dla osób zaj-
mujących się szeroko pojętą twór-
czością, który odbywa się domku 
artystki Elżbiety Jabłońskiej, zlokali-
zowanym przy 788 kilometrze rzeki. 
Inicjatorzy zapowiadają, że „w trak-
cie tygodniowej rezydencji [arty-
ści] mogą podjąć próbę zniknięcia, 
rozpłynięcia się w nadwiślańskim 
krajobrazie, pracując nad swoimi 
projektami i prowadząc działania te-
renowe »w« i »wobec« miejsca”. Trzy 
wybrane osoby otrzymają stypen-
dium oraz dostęp do niezależnej 
przestrzeni mieszkalno-pracow-
nianej. Warunkiem jest wysłanie 
zgłoszenia z prezentacją swojej twór-
czości oraz zaproponowanie przynaj-
mniej jednego działania otwartego 
dla lokalnej społeczności. W po-
przednich latach w ramach rezyden-
cji nad Wisłą „znikali” Małgorzata 
Goliszewska, Antonina Nowacka, Mi-
kołaj Szpaczyński, Pamela Leoń-
czyk, Krystyna Jędrzejewska-Szmek 
i Krzysztof Arszyn Topolski. 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 
30 KWIETNIA
HTTP://W788.PL/

→

PO CO 
MIASTOM 
BAGNA? 
Co wspólnego ma architek-
tura kosmiczna z grzybami? Po 
co miastom bagna? Czy algo-
rytmy mogą zmienić przestrzeń 
miejską? Dlaczego nie warto 
wyprowadzać się na przedmieś-
cia? Czy politykom wypada jeź-
dzić na rowerze? To tylko część 
pytań, na które próbują odpo-
wiedzieć twórcy Miastoranka: 
kolektyw miejski antyRAMA 
oraz zapraszani do programu 
goście. W każdy wtorek do po-
rannej kawy posłuchać można 
rozmów na codzienne tematy 
związane z szeroko rozumianą 
kulturą miejską. Transmitowane 
są na żywo na facebookowym 
profilu anytRAMY. Wszystkie 
odcinki, a do tej pory powstało 
ich około trzydziestu, zebrane 
zostały do późniejszego obejrze-
nia na YouTubie. Spotkania pro-
wadzi Łukasz Harat, a patronuje 
im „Notes na 6 Tygodni”. 
HTTPS://YOUTUBE.COM/C/ANTYRAMA 
HTTPS://FB.COM/WATCH/ANTYRAMA/ 
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Fot. dzięki uprzejmości Fundacji W788
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

POSTMODERNIZM 
W DRUGIM ŚWIECIE
Rozwój stylu postmodernistycznego tradycyjnie kojarzony był z architekturą 
pojawiającą od lat 70. w krajach rozwiniętego kapitalizmu. Szczególną rolę 
przypisywano twórcom i realizacjom ze Stanów Zjednoczonych, jak choćby 
realizacjom Roberta Venturiego i Denise Scott Brown. Ten pogląd na historię 
stylu i związanej z nim postmodernistycznej teorii architektury od kilku lat 
jest jednak rewidowany przez środowisko naukowe. W Polsce już w 2013 roku 
opublikowana została antologia tekstów pt. Postmodernizm Polski pod re-
dakcją Lidii Klein i Alicji Gzowskiej. Na początku tego roku doczekaliśmy się 
rozszerzenia tego zagadnienia na horyzont całego zimnowojennego „dru-
giego świata”, czyli publikacji Second World Postmodernism pod redakcją 
Vladimira Kulicia. Zebrane w publikacji teksty wskazują na oryginalne spo-
soby zapożyczania, adaptowania czy definiowania postmodernizmu w ar-
chitekturze w kontekście architektury socjalistycznej. W trzech działach 
książki zatytułowanych: Dyskursy, Praktyki, Wymiany, znajdziemy teksty 
przodujących badaczy zagadnienia, takich jak Maroš Krivý, Virág Molnár, 
Alla Vronskaya, Łukasz Stanek czy wspomniane Lidia Klein i Alicja Gzowska. 
Zebrane w publikacji eseje ugruntowują postmodernizm w architekturze so-
cjalistycznej jako dziedzinę wiedzy, jednocześnie prowokując do dalszych 
badań. Jedną z ciekawszych obserwacji ujętych w książce – jak zauważa jej 
przenikliwy recenzent Ross Wolf w swoim tekście dla The Architects Newspa-
per – jest specyficzna relacja między postmodernizmem a socrealizmem 
w krajach bloku wschodniego, która każe na nowo spojrzeć na powojenne 
dzieje reakcji na modernizm (postmodernizm) w architekturze światowej.

HTTPS://ARCHPAPER.COM/2021/01/SECOND-WORLD-POSTMODERNISMS-REVIEW/
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NIE TYLKO 
O ARCHITEKTURZE 
„O architekturze” to cykl wykładów Stowarzyszenia Akademickiego 
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, odbywający się w ra-
mach wydarzeń A-Akademii – oddolnej inicjatywy edukacyjnej. Podczas 
transmitowanych online spotkań polscy i zagraniczni architekci opowia-
dają o procesie projektowym oraz o własnym podejściu do zagadnień 
związanych z architekturą. Ważnym elementem każdego ze spotkań 
jest dyskusja, podczas której uczestnicy i uczestniczki spotkania mają 
szansę zadać pytania prelegentce lub prelegentowi. Program wykładów 
jest ciągle aktualizowany. W tym roku do udziału w cyklu zaproszono 
m.in. Rogera Riewe, ALA Architects czy Ryo Abe. Gościem najbliższego 
spotkania będzie Philip Beesley, architekt związany z University of Wa-
terloo i założyciel Philip Beesley Studio oraz LIVING ARCHITEC-
TURE SYSTEMS GROUP. Cykl „O architekturze”, dzięki skupieniu na 
indywidualnych doświadczeniach, zainteresuje zarówno zawodowych 
architektów, osoby kształcące się w tej dziedzinie, jak i amatorów zain-
teresowanych projektowaniem i sztuką. 
HTTPS://FB.COM/ARCH.AKADEMIA
HTTPS://FB.COM/STOWARZYSZENIE.WAPW 

Fot. dzięki uprzejmości Philip Beesley Studio Inc. oraz Living Architecture Systems Group
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

ARCHI-
-TEKCI 
W 
POD-
RÓŻY
Iportunus to nowy program gran-
towy Unii Europejskiej skie-
rowany m.in do architektów 
i badaczy architektury. W ramach 
programu przyznanych zostanie 
ponad 500 stypendiów podróż-
nych dla reprezentantów szeregu 
dziedzin twórczych. O stypendia 
na podróże w wysokości maksi-
mum 3000 euro (w tym 350 euro 
na samą podróż) ubiegać się mogą 
osoby pracujące w dziedzinach ta-
kich jak muzyka, sztuki wizualne 
czy architektura. Wsparcie dotyczy 
podróży trwających od 7 do 60 dni, 
które zrealizowane zostaną przed 
końcem listopada 2021. Termin 
składania aplikacji o wsparcie pro-
jektów o tematyce architektonicz-
nej mija 14 marca.
DO 14.03.2021
HTTPS://I-PORTUNUS.EU

ADAM PRZYWARA DLA NN6T

JAK RASIZM 
KSZTAŁTOWAŁ 
MIASTA?
Od lutego do maja 2021 roku 
w MoMA w Nowym Jorku ot-
warta będzie wystawa, dzięki któ-
rej będzie można przyjrzeć się 
niezwykle ważnemu, a jednocześ-
nie pomijanemu aspektowi ur-
banizacji w Ameryce. Wystawa 
pt. Reconstructions: Architec-
ture and Blackness in America po-
stawi pytanie o to, w jaki sposób 
rasa i rasizm kształtowały i wciąż 
kształtują przestrzeń i architek-
turę miast w Stanach Zjednoczo-
nych. Odpowiedzi udzielić ma 
dziesięć nowych prac stworzo-
nych na potrzeby wystawy przez 
architektów, projektantów i ar-
tystów, są to m.in. Emanuel Ad-
massu, Germane Barnes, Sekou 
Cooke, J. Yolande Daniels, Felecia 
Davis. Wystawę kuratora Seana 
Andersona odczytać można jako 
próbę wpisania w program mu-
zeum problemów, które w po-
staci protestów, zamieszek i walk 
ulicznych pojawiły się w ame-
rykańskich miastach w 2020 
roku. Z drugiej jednak strony, wy-
stawa z pewnością wiąże się 
z krytyką departamentu architek-
tury MoMA, dotyczącą rasistow-
skich poglądów i działaniań jego 
założyciela, architekta Philipa 
Johnsona.

DO 31.05.2021
HTTPS://MOMA.ORG

→
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Felecia Davis, Fabricating Networks Quilt. 2020, fot. dzięki uprzejmości artystki oraz MoMA
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ANNA CYMER DLA NN6T

PSIA 
ARCHITEKTURA
Zamknięcie, odosobnienie, brak 
tradycyjnych kontaktów z ludźmi 
czy możliwości przemieszcza-
nia się przyniosły zaskakujący sku-
tek: w pandemii lawinowo wzrosła 
liczba adopcji psów. Zjawisko do-
tyczy wielu krajów, których miesz-
kańcy szukali najwyraźniej nie 
tylko pretekstów do spacerów, ale 
i towarzyszy na czas lockdownu. 
Początkującym i doświadczo-
nym psim opiekunom warto pole-
cić projekt Architecture for Dogs, 
którego celem jest uczynienie 
psów i ich ludzi szczęśliwymi. Kil-
kanaścioro architektów i dizajne-
rów (pierwszoligowych, jak Kazuyo 
Sejima, MVRDV, Shigeru Ban czy 
Asif Khan) przygotowało tu pro-
jekty domków, posłań, miejsc do 
zabawy dla psów (choć niektóre 
jednak więcej radości sprawią ra-
czej ludziom), z których każdy 
można zbudować samemu. Każdy 
z projektów jest opisany, sfilmo-
wany i opatrzony szczegółową in-
strukcją. Kto by nie chciał, aby jego 
pies spał w łożu projektu laureatki 
Nagrody Pritzkera?
HTTPS://ARCHITECTUREFORDOGS.COM 
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Instrukcja budowy psiego domku, Architecture for Dogs, proj. MVRDV, 
źródło: https://architecturefordogs.com
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ANNA CYMER DLA NN6T

NA EUROPEJSKIM 
POZIOMIE
W lutym kapituła najważniejszej nagrody architektonicznej naszego 
kontynentu: Mies van der Rohe Award, ogłosiła listę obiektów, które 
zdobyły nominacje w jego najnowszej edycji. Prawie 5% budynków no-
minowanych w konkursie Mies van der Rohe Award 2022 stoi w Pol-
sce. Nie ich liczba jednak robi tu wrażenie. Zakładając, że do konkursu 
faktycznie trafiają najlepsze nowe produkcje architektoniczne, można 
uznać, że są one reprezentatywne i podsumowują krajowe trendy. Z 20 
polskich budynków nominowanych do Mies van der Rohe Award 2022 
grubo ponad połowa to realizacje niekomercyjne, a 13 to po prostu in-
westycje publiczne. Polską architekturę w tym europejskim konkursie 
reprezentują 4 (!) niewielkie obiekty aktywności lokalnej (w tym jedna 
gminna biblioteka), osiedle komunalne, dworzec PKS, dom dla bezdom-
nych, mały pomnik w formie skweru, program rewitalizacji oraz obiekt 
służący obserwacji przyrody. Wygląda na to, że od 2015 roku, kiedy Mies 
van der Rohe Award otrzymał gmach Filharmonii Szczecińskiej, bardzo 
wiele się w polskiej architekturze zmieniło.
HTTPS://EUMIESAWARD.COM 

Nominowane do Mies van der Rohe Award osiedle Nowy Nikiszowiec w Katowicach, 
fot. Piotr Krajewski, materiały prasowe PFR Nieruchomości
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ANNA CYMER DLA NN6T

OBLICZA BETONU
Od 1997 roku Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich przyznają nagrodę w konkursie Polski Cement w Architektu-
rze. Wbrew tej mało poetyckiej nazwie konkurs jest ciekawym przeglądem 
budynków, w których ważną rolę gra beton. Na stronie internetowej wyda-
rzenia można znaleźć dokumentację wszystkich jego edycji. Przejrzenie 
jej od początku jest pouczającym doświadczeniem – daje wgląd w to, jak 
zmieniały się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zarówno architektoniczne 
mody i style, jak i pomysły na wykorzystanie betonu. Nie mniej ciekawe jest 
poznanie budowli startujących w kolejnych edycjach konkursu: niektóre 
mają swoje miejsce w historii polskiej architektury, o innych nikt już dziś nie 
pamięta.

HTTPS://ARCHITEKTURABETONOWA.PL/KONKURS-POLSKI-CEMENT-W-
ARCHITEKTURZE/ 

Dom pogrzebowy Brama do Miasta Zmarłych, Kraków Batowice, 
proj. Atelier Loegler & Partnerzy, nagroda w konkursie Polski Cement w Architekturze 1999, 
fot. Anna Cymer
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PONAD-
CZASOWOŚĆ
Moduł, bryła i ich wzajemne relacje 
w przestrzeni to zagadnienie rozwi-
jane w praktyce i teorii przez ar-
chitekta Jana Szpakowicza. Jego 
projekty w niezwykły sposób posze-
rzają granice architektury, łącząc 
w sobie walory artystyczne i ma-
tematyczne. Z twórczością Szpa-
kowicza, która w Polsce jest dosyć 
mało znana, można zapoznać się 
na wystawie Jan Szpakowicz. Prze-
strzeń elementarna. Ekspozycja 
ma formę instalacji zaprojektowa-
nej przez Łukasza Wojciechowskiego 
i Aleksandrę Czupkiewicz, w któ-
rej obrębie zaprezentowane zostały 
modele budynków, przestrzenne 
diagramy kompozycji modular-
nych, rysunki, fotografie i projekty 
budynków z kraju i zagranicy. „Lo-
giczny porządek i matematyczny 
rygor projektowanych przez Szpa-
kowicza systemów sprawiają, że 

Jan Szpakowicz, Zalesie letnisko, 1974

proponowane przez niego rozwiąza-
nia stają się niezwykle uniwersalne 
– funkcjonują ponad skalą, funk-
cją i granicami kręgów kulturowych 
czy tendencji stylowych” – czytamy 
w opisie wystawy. Widać to dosko-
nale na przykładzie zbudowanych 
według projektu architekta trzech 
domów w Zalesiu Dolnym, których 
zdjęcia i modele zobaczymy w Mu-
zeum Architektury. 

DO 30.05.2021
WROCŁAW, MUZEUM ARCHITEKTURY WE 
WROCŁAWIU, UL. BERNARDYŃSKA 5
HTTP://MA.WROC.PL
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Jan Szpakowicz, Zalesie letnisko, 1974, projekt
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ODMIEŃ 
PROJEKTOWANIE 
PRZEZ 
WSZYSTKIE 
PRZYPADKI
Jak co roku NN6T patronuje naj-
większemu w Polsce konkursowi 
Polish Graphic Design Awards. To 
jedyny konkurs w kraju, w którym 
oceniane są realizacje ze wszyst-
kich dziedzin i specjalizacji pro-
jektowych. Dzięki szerokiemu 
zakresowi i kilkanastu kategoriom 
konkursowym możliwa jest obiek-
tywna ocena projektów z różnych 
dyscyplin. Kategorie konkursowe 
to: identyfikacja wizualna, pla-
kat, projektowanie krojów pism, 
ilustracja, wydawnictwa, prasa, 
infografika, wayfinding, opakowa-
nia, motion graphics, digital me-
dia, projekty eksperymentalne 
i projekty studenckie. Prace z po-
szczególnych dziedzin oceniać 
będą specjalne komisje konkur-
sowe, złożone z osób z doświad-
czeniem w konkretnej dyscyplinie 
projektowej.
DO 1.05.2021
HTTP://POLISHGRAPHICDESIGN.COM

AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

WYPROJEK-
TOWAĆ SIĘ 
ZE ŚMIECI
„Dizajn doprowadził nas do tego 
bałaganu, musi też więc nas 
z niego wyprowadzić” – mówi ka-
nadyjski projektant Bruce Mau. 
Obecny, linearny system wytwa-
rzania, oparty na modelu take-
-make-waste nie pozostawia 
złudzeń: nie ma przestrzeni na 
odpady – na lądzie, w wodzie ani 
w atmosferze. To przecież ab-
surd, by wydobywać najcenniej-
sze materiały, przerabiać je na 
marketingowe hity i zaraz po-
tem wysyłać na wysypisko śmieci. 
Dopóki będziemy produkować 
i kupować jak szaleni, dopóty sy-
tuacja się nie poprawi. Obecny 
system produkcji, brak transpa-
rentności i odpowiedniej infra-
struktury przetwarzania odpadów 
szkodzi bioróżnorodności i pro-
wadzi do nieodwracalnych zmian 
klimatycznych. To już wiemy. Jak 
zaprojektować przyszłość, w któ-
rej będziemy brać mniej, two-
rzyć lepiej i przetwarzać mądrzej? 
Konieczne jest tworzenie zrów-
noważonych i regenerujących sy-
stem alternatyw, w różnej skali, 
tych do wdrożenia od zaraz i tych 
długoterminowych. Projektowe 
myślenie out of the box nigdy nie 
było bardziej potrzebne! What 
Design Can Do wraz z IKEA Foun-
dation ogłosili otwarty nabór pro-
jektów do No Waste Challenge 
– w obrębie 3 różnych briefów i 6 
miast, by maksymalnie ukonkret-
nić wyzwanie i potem jego reali-
zację. Deadline: 1 kwietnia. Czas 
start!
TERMIN APLIKACJI: 1.04.2021
HTTP://NOWASTE.
WHATDESIGNCANDO.COM 
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KAPITALIZM NA DZIKIM 
ZACHODZIE 
Czy to meble, czy może rzeźby? Brytyjski artysta Jonathan Trayte, zain-
spirowany podróżą przez Stany Zjednoczone, stworzył serię obiektów 
z pogranicza rzeźby i wzornictwa. Surrealistyczne lampy, fotele, kanapy 
i huśtawka to wypadkowa fascynacji zderzającymi się ze sobą światami. 
Z jednej strony naturalne krajobrazy amerykańskich bezdroży, z dru-
giej – kapitalizm z wszechobecnymi reklamami różnorakich dóbr. Trayte 
bada uniwersalny język reklamy, aby zobaczyć, jak w świecie podporząd-
kowanym realiom rynku wykorzystuje się dobra natury dla zwiększenia 
atrakcyjności produktów. Jego obiekty charakteryzują się krzykliwymi 
kolorami, nieoczywistymi formami oraz połączeniem organicznych 
i sztucznych materiałów. Wystawa MelonMelonTangerine to dziwna po-
cztówka z Ameryki widzianej okiem turysty. To też komentarz do współ-
czesnego konsumeryzmu i marnotrawstwa. 
DO 13.03.2021
NOWY JORK, GALERIA FRIEDMAN BENDA, 515 W 26 ST.  
HTTP://FRIEDMANBENDA.COM

Jonathan Trayte, Orange Foam, Cola Moon (1), 2020, fot. dzięki uprzejmości galerii Friedman 
Benda
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BALANSOWANIE 
NA GRANICY
Co zrobić, aby zbliżyć do siebie mieszkańców dwóch krajów, pomię-
dzy którymi stoi mur? Na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, 
w murze wybudowanym decyzją Donalda Trumpa, powstały jaskra-
woróżowe huśtawki. Do huśtania się potrzebne są dwie osoby – jedna 
w jednym kraju, druga 
w drugim. Teeter-  
-Totter Wall to projekt 
Ronalda Raela, Virgi-
nii San Fratello oraz 
Colectivo Chopeke. 
Huśtawka została na-
grodzona w organizo-
wanym przez Design 
Museum w Londy-
nie konkursie Beaz-
ley Designs of the 
Year, w którym wybie-
rane są najbardziej in-
nowacyjne projekty 
roku. Projekt zwycię-
żył w kategorii trans-
port i odebrał nagrodę 
główną. Pozostałe ka-
tegorie konkursu to 
architektura, moda, 
grafika, digital i pro-
dukt. Na wystawie 
prac konkursowych 
w londyńskim mu-
zeum (oraz online) zo-
baczyć można m.in. 
kamizelkę kulood-
porną zaprojektowaną 
przez Banksy’ego spe-
cjalnie na koncert 
rapera Stormzy, samo-
odkażającą się klamkę 
czy mobilny system fil-
tracji wody oparty na licencji open source. Nominację w konkursie otrzy-
mała także Lil Miquela – instagramowa influencerka, która istnieje tylko 
jako awatar. 
DO 28.03.2021
HTTPS://DESIGNMUSEUM.ORG/
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Fot. Teeter-Totter Wall, projekt Ronalda Reala i Virginii San Fratello we współpracy z Colectivo 
Chopeke, dzięki uprzejmości Design Museum w Londynie
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AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

FORMY 
PRAGNIEŃ 
Włączanie osób z dysfunkcjami 
do obiegu sztuki/dizajnu odbywa 
się zazwyczaj poprzez strate-
gie partycypacji: w odbiorze go-
towych już dzieł czy wystaw bądź 
w procesie badania potrzeb. Tym 
razem kuratorki Aleksandra Raj-
ska i Anna Szary postanowiły od-
wrócić role osób zaproszonych 
do projektu – z odbiorców stali 
się twórcami. Założenie począt-
kowe było jedno: „Wprowadzamy 
uczestników i uczestniczki w pełen 
proces twórczy i projektowy, żeby 
wzięli udział w tworzeniu dzieła 
od pomysłu po wykończenie, de-
tale, dźwięk, ruch” – wyjaśnia Anna 
Szary. Do projektu AUT/ART, rea-
lizowanego we współpracy z Fun-
dacją Synapsis, kuratorki zaprosiły 
dorosłe osoby ze spektrum auty-
zmu, projektantki Martę Szostek 
i Matyldę Halkowicz, kompozytora 
Patryka Zakrockiego oraz choreo-
grafkę Monikę Kiwak. W efekcie 
powstał pokój pełen rozmaitych 
obiektów, o fantastycznych for-
mach i konkretnych funkcjach: 
kałuży-pojemnika, wizualiza-
cji bakterii czy jaskrawozielonego 
wybuchu. „Dużo rozmawialiśmy 
o komunikacji i sposobach porozu-
miewania się osób ze spektrum au-
tyzmu, i ta instalacja też jest próbą 
komunikacji poprzez kolory, formy, 
faktury” – konkluduje Ola Rajska.

DO 15.03.2021 
WARSZAWA, CENTRUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ 
ZAMEK UJAZDOWSKI,
JAZDÓW 2
HTTPS://U-JAZDOWSKI.PL/
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Widok wystawy Ten pokój chce, fot. Mada Zielińska
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AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

NOWA 
PRZE-
STRZEŃ 
OBECNOŚCI
„Człowiek jest jeden, a światy dwa” 
– pisze filozof Michał Ostrowicki, 
znany także jako Sidey Myoo. Jest 
twórcą działającej w środowisku Se-
cond Life Academii Electronica – 
uniwersytetu, który gości wybitnych 
naukowców, umożliwia prowadze-
nie wykładów, a nawet obrony prac 
doktorskich. W epoce informacyj-
nej walutą jest nie tylko sama in-
formacja, ale i wszystko, co za nią 
idzie – badanie rzeczywistości, re-
fleksja, dystrybucja wiedzy. Nowe 
konteksty działalności człowieka wy-
magają nowej przestrzeni, a ekspan-
sja tego względnie niematerialnego 
towaru zdaje się nie mieć fizycz-
nych ani terytorialnych ograniczeń. 
Czyżby? O relacji do wirtualności – 
która (jak każda z relacji) wymaga 
naszej uważności i celu, a przede 
wszystkim granic – będą dyskuto-
wać we Wrocławiu (oczywiście w try-
bie hybrydowym) artystki, badaczki 
i projektantki (wśród gościń: Agata 
Kiedrowicz, Agnieszka Kurant, Ag-
nieszka Polkowska, Aleksandra Prze-
galińska, Monika Seyfried, Beata 
Wilczek) zaproszone przez Roberta 
Sochackiego. Jak kreujemy współ-
czesne, emocjonalne przestrzenie 
obecności?

SYMPOZJUM: ONLINE >>> OFFLINE
ASP IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU, 
KATEDRA SZTUKI MEDIÓW
5.03.2021 KONFERENCJA ONLINE, NA 
PLATFORMIE ZOOM
9.03.2021 PUBLIKACJA KONFERENCJI 
ONLINE
HTTP://.ASP.WROC.PL
HTTP://MEDIAART.ASP.WROC.PL 
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Fot. Jeremy Griffaud, Landstrenght, 2020, kadr z wideo, dzięki uprzejmości ON Public Gallery
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Kadr z filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta, 
fot. dzięki uprzejmości Gutek Film

ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

ANTIDOTUM NA 
KRYZYS WIEKU 
ŚREDNIEGO
Thomas Vinterberg, współ-
autor radykalnego manifestu 
Dogma’95, w niezwykle udany 
sposób przeszedł z ekspery-
mentalnego obszaru kina alter-
natywnego na stronę ambitnej 
kinematografii głównego nurtu. 
Na rauszu to kolejny film w karie-
rze duńskiego reżysera, który po-
szukuje cudownego lekarstwa na 
kryzys wieku średniego. W Komu-
nie (2016) miał nim być powrót do 
utopii hipisowskiego wspólnego 
życia, tym razem Vinterberg sięga 
po sprawdzony i wypróbowany 
środek, jakim jest alkohol. Na rau-
szu opowiada historię czwórki 
mężczyzn w średnim wieku, na-
uczycieli w szkole średniej, któ-
rzy postanawiają przeprowadzić 
na sobie paranaukowy ekspery-
ment dotyczący wpływu alkoholu 
na poprawę jakości ich codzien-
nego życia. Dzięki niewielkiej ilości 
alkoholu we krwi Martina (Mads 
Mikkelsen) prowadzone przez 
niego nudne zajęcia z historii 
stają się nieoczekiwanie fascynu-
jącą podróżą przez dzieje ludzko-
ści. Problem w tym, że wyskokowy 
sposób na uniknięcie rutyny bar-
dzo szybko staje się zupełnie 
nową rutyną, z którą muszą pora-
dzić sobie filmowi nauczyciele.

NA RAUSZU, REŻ. THOMAS 
VINTERBERGPREMIERA 15 MARCA
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

ANIMOWANIE, CZYLI 
WYWOŁYWANIE DUCHÓW
Niezwykle osobisty, autobiograficzny film Mariusza Wilczyńskiego, 
który od podstaw samodzielnie uczył się warsztatu filmowego, powsta-
wał przez 14 lat i jako pierwszy film animowany w historii otrzymał Złote 
Lwy na festiwalu w Gdyni. Prywatna opowieść reżysera o rodzinnej 
utracie przerodziła w trakcie długoletniej pracy z rysunkiem się w sze-
reg rozmów ze zmarłymi wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury 
ostatnich lat (Andrzej Wajda, Tadeusz Nalepa, Tomasz Stańko). Wilczyń-
ski sięga do pierwotnego znaczenia słowa „animacja” i rozumie je do-
słownie, jako sztukę ożywiania martwych. Reżyser za pomocą niezwykle 
charakterystycznej kreski nie tyle szkicuje portret niedawnej przeszło-
ści, której nie pozwala odejść, ile umiejętnie rozdrapuje wszystko to, co 
w polskiej tożsamości problematyczne, trudne i wciąż niezagojone. 
ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA, REŻ. MARIUSZ WILCZYŃSKIPREMIERA 15 MARCA
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ŚLADAMI 
FOTOGRAFII 
PIERŚCIŃSKIEGO
Z jego zdjęciami mogliście zetknąć się w pub-
likacjach artystycznych, turystycznych, krajo-
znawczych, przyrodniczych czy historycznych. 
Od lat 50. podróżował po Polsce, fotografu-
jąc miasta i wsie, przyrodę i architekturę. Mowa 
o Pawle Pierścińskim – jednym z najważniej-
szych dokumentalistów polskich XX wieku, 
twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Pod ko-
niec zeszłego roku uruchomiona została strona 
internetowa, na której udostępniono 2500 zdi-
gitalizowanych fotografii Pierścińskiego. Inter-
netowe archiwum można eksplorować na wiele 
sposobów. Zdjęcia podzielone zostały na kate-
gorie (architektura, krajobraz, przedmiot, przy-
roda) i cykle artystyczne. Wszystkie fotografie 
zostały szczegółowo opisane i otagowane. Co 
ciekawe, każdą z nich przypisano do odpo-
wiedniego punktu na mapie, dzięki czemu mo-
żemy nie tylko szybko zapoznać się ze szlakami 
przemierzanymi przez artystę, ale także podą-
żyć jego śladami. W odkrywaniu Polski śladem 
Pierścińskiego pomogą umieszczone na stro-
nie propozycje spacerów oraz  i lekcje przy-
gotowane przez Towarzystwo Krajoznawcze 
Krajobraz. 
HTTPS://PAWELPIERSCINSKI.PL 

Paweł Pierściński, Grodzisko w Stradowie, 1967, seria 
„Nastroje Krajobrazu” z cyklu „Portret Ziemi Kieleckiej”, 
dzięki uprzejmości Fundacji Jednostka
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BIAŁE KRUKI 
UWOLNIONE
W 2019 roku jedna z kuratorek festiwalu książek fotograficznych Pa-
perlust Photobook Fest, Katarzyna Zolich, wpadła na prosty i genialny 
pomysł na popularyzację photobooków. Pod szyldem „Małe nakłady” 
gromadzi i udostępnia książki fotograficzne, które ze względu na druk 
w ograniczonej ilości, własnym sumptem lub przez niszowe wydawni-
ctwa, są trudnodostępne. Limitowane edycje wydawnictw poświęco-
nych fotografii przeglądać można w bibliotece internetowej. Tak zebrane 
materiały służą artystom, badaczom i kuratorom. Małe nakłady nie tylko 
wspierają self-publishing i przyczyniają się do popularyzacji działań 
twórców na polu fotografii, ale także wyrównują dostęp do wiedzy, czę-
sto ograniczony ze względu na wysoki koszt książek fotograficznych.
HTTP://MALENAKLADY.ORG
HTTP://VIMEO.COM/MALENAKLADY

Fot. Kata Geibl, Sisyphus
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PUNKOWA 
PSYCHOMAGIA
Doceniony Paszportem Polityki w kategorii muzyka popularny duet 
SIKSA po raz kolejny uzupełnia swoje wydawnictwo płytowe ruchomym 
obrazem. Zemsta na wroga to filmowa adaptacja albumu o tym samym 
tytule, wydanego w zeszłym roku przez Antenę Krzyku. Podobnie jak 
w przypadku Stabat Mater Dolorosa z 2018 roku, tym razem także za re-
alizację filmu odpowiadał Piotr Macha – malarz i artysta audiowizualny. 
Wszystkich, którzy spodziewają się długiego teledysku, musimy rozcza-
rować. Zemsta na wroga jest eksperymentem, który raczej dopełnia, niż 
wizualnie ilustruje płytę. Szczególnie że znaczna część filmu jest niema. 
Czym więc jest Zemsta na wroga? SIKSA opisuje ją tak: „Jest koniec 
2020 roku. Dziewczyna przeżyła swoją największą bitwę. Film Zemsta 
na wroga to jej ostatni akt psychomagiczny, mający na celu wyelimino-
wanie uciążliwych koszmarów, które nie chcą Dziewczyny opuścić”. 
FILM DOSTĘPNY POD ADRESEM: HTTPS://YOUTU.BE/HRDBLPVL_LA

Fot. SIKSA, kadr z filmu Zemsta na wroga
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T

W SIECI 
REZYDENCJI
W marcu w ramach cyklu działań nowojorskiej inicjatywy Issue Pro-
ject Room zaprezentowane zostaną projekty trójki artystów rezy-
dentów: Joanny Mattrey, JJJJJerome’a Ellisa oraz Austina Sley Juliana. 
Mattrey, wiolistka improwizatorka, pokaże film-performans Thrum 
z udziałem eksperymentalnej poetki No Land (11.03). Już od 17.02 na 
stronie inicjatywy można przez 24 godziny uczestniczyć w „dźwię-
kowej kąpieli” Fountain #2 JJJJJerome’a Ellisa. Ciągła praca znajdzie 
17.03 swą kulminację w końcowym performansie. Z kolei Julian za-
prezentuje pracę Observitor Ghosting streamowaną z nowojorskiej 
The Living Gallery. To enigmatyczny projekt, w którym znaczną rolę 
zdają się odgrywać projekcje oraz gra rezonansów między światłem 
i dźwiękiem. Program marcowych działań inicjatywy domyka 31.03 
koncert w ramach kuratorskiego stypendium Sami Hopkins – pro-
jektu Propositions from the dead WIP (WIP – Work in Progress), im-
prowizowana kompozycja The Sound of Listening Jessie’ego Coxa, 
myślana oryginalnie jako przestrzenna kompozycja, w której słucha-
cze, przemieszczając się w przestrzeniach dźwiękowych, rzeźbią 
swe doświadczenia utworu, który pod wpływem ich decyzji również 
mutuje. 
01–31.03, ISSUE PROJECT ROOM
HTTP://ISSUEPROJECTROOM.ORG 
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PRZYZIEMNIE O ZIEMI 
Jak zrozumieć wielkie procesy, gdy na co dzień nie myślimy w skali plane-
tarnej? Jak ujrzeć podnoszący się poziom oceanów, topniejące lodowce, 
kurczące się zasoby, znikające gatunki, wysychające koryta rzek? Jak żyć 
w świecie, który nieodwracalnie się zmienia? Jak radzić sobie z lękiem wy-
woływanym przez informacje o zmianie klimatu? Te i inne pytania zadają 
twórcy podcastu Przyziemnie. Zza mikrofonów usłyszymy Bognę Stefań-
ską i Kubę Depczyńskiego, a w tle wybrzmią muzyka i dźwięki przygotowane 
przez Justynę Banaszczyk, znaną też jako FOQL. Na projekt złoży się 5 od-
cinków, z których każdy podejmie inne zagadnienie związane z katastrofą 
klimatyczną. Aktywizm klimatyczny, walka z globalnymi korporacjami, 
wpływ zmian klimatu na zdrowie psychiczne, twórcze działania w lokal-
nych wspólnotach – to tylko niektóre wątki, które zostaną poruszone w se-
rii spotkań. Gośćmi podcastu będą naukowcy, artyści, filozofowie, aktywiści 
i publicyści. Całość jest efektem rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku. Poszczególne odcinki będą emitowane co dwa tygo-
dnie na antenie Radia Kapitał. 

CO DWA TYGODNIE, DO 4.04.2021
HTTPS://LAZNIA.PL 
HTTPS://RADIOKAPITAL.PL 
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T

TEMPO-
RALNOŚCI 
ONLINE
Jeden z najważniejszych festiwali 
muzyki współczesnej w Niemczech 
od kilku lat, po zmianie dyrektora 
na Berno Odo Polzera, poświę
cony jest – obok wszystkich innych 
tematów – w pierwszej kolejno
ści różnym sposobom naszego do
świadczania czasu i czasowości. 
I choć można by zacząć się zasta
nawiać, czy takie podejście nie 
zaczyna się wyczerpywać, to pan
demiczna decyzja przeniesienia 
festiwalu w całości do sieci para
doksalnie otwiera przed festiwa
lem nowe perspektywy. Tegoroczna 
edycja swym hasłem przeczy „koń
cowi czasu” i stara się rozwijać 
sieciowe formy temporalnej per
cepcji. Edycję nieprzypadkowo ot
wiera występ zespołu PHØNIX16 
oraz boliwijskiej Orquesta Experi
mental de Instrumentos Nativos, 
która miała wystąpić w zeszłym 
roku, a gdy festiwal odwołano – 
utknęła pandemicznie na kilka ty
godni w podberlińskim pałacu 
Rheinsberg. W programie kilka dłu
gich, „durational” punktów: m.in. 
maraton koncertowy formacji Bang 
on a Can, binauralna wersja trzygo
dzinnej Trilogie a Morte Eliane Ra
digue, Czwarty kwartet smyczkowy 
Jürga Freya czy finałowy, 30go
dzinny stream, wpisujący się w fe
stiwalową serię „The Long Now”. Do 
tego m.in. blok poświęcony pionie
rowi muzyki elektronicznej Halima 
ElDabha oraz afromodernizmowi 
w muzyce współczesnej. 

19–28.03, FESTIWAL MAERZMUSIK
HTTPS://WWW.BERLINERFESTSPIELE.DE/
EN/MAERZMUSIK/START.HTML

ANTONI MICHNIK DLA NN6T

FALOWANIE 
WIRTUALNYCH 
PRZESTRZENI
W związku z przedłużającą się 
pandemiczną niepewnością za-
służony cykl „Fala Dźwięku” 
w poszukiwaniu nowych form rea-
lizacji koncertów, przeniósł się do 
sieci, w celu umożliwienia ich do-
świadczania poprzez komputery 
i telefony. Pomysł na wiosenne 
odsłony polega na uprzedniej re-
alizacji nagrań w Vrze z wykorzy-
staniem dźwięku binauralnego. 
Kurator cyklu Łukasz Strzel-
czyk podkreśla, że koncertów 
można doświadczać w okula-
rach typu Oculus itp., ale nie jest 
to konieczne, poleca natomiast 
„oglądanie” ich na telefonie lub 
tablecie, z wykorzystaniem apli-
kacji umożliwiających przemiesz-
czanie się wewnątrz obrazów bez 
użycia kursorów. Wiosenne kon-
certy to z jednej strony występ 
duetu Blokowisko, który zapre-
zentuje materiał wydany w ze-
szłym roku na albumie Płonie 
(Requiem Records), nawiązujący 
do różnych nurtów tradycji zim-
nej fali, a z drugiej – Szamana 
Polskiego, czyli wszechstronnego 
muzyka, performera i artysty wi-
zualnego Mateusza Kowalczyka. 

27.03 ORAZ 10.04.2021
FB/YT: FALA DŹWIĘKU I WOLSKIE 
CENTRUM KULTURY

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
EVENTS/737034240572615
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
EVENTS/252769582891433
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Blokowisko, fot. Jan Ruchniewicz/postrenaissance
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JAK SZUMI 
ISLANDIA?
Podczas jednej z prowadzonych 
przez siebie wycieczek po bezdro-
żach Islandii muzykolożka, kom-
pozytorka i producentka muzyki 
elektronicznej Kaśka Paluch opro-
wadzała po jaskini osobę niewi-
dzącą. Paluch, zafascynowana tym, 
w jaki sposób można odbierać na-
turę poprzez słuch, a nie przez 
wzrok, wpadła na pomysł stworze-
nia dźwiękowej mapy Islandii. Za-
częła zbierać nagrania terenowe 
z wyspy i rozmawiać z jej miesz-
kańcami, a zgromadzone materiały 
umieszczać na specjalnie stworzo-
nej, wirtualnej mapie. Mapa jest 
stale aktualizowana, a za jej po-
mocą już teraz możemy odbyć po-
dróż w takie miejsca jak wodospad 
Gullfoss, gejzer Strokkur czy La-
guna Lodowcowa. Do ciekawszych 
nagrań należy rejestracja dźwię-
kowa jednego z najbrutalniejszych 
sztormów w historii, powstałego 
na skutek „bomby niżowej” w lu-
tym 2020 roku, przez który cały 
Reykjavik, pierwszy raz w historii, 
był zamknięty z powodu ogłosze-
nia czerwonego alarmu pogodo-
wego. Prace nad projektem Niður 
/ noise / szum i mapą dźwięków 
Noise From Iceland przez rok doku-
mentowała fotografka Magdalena 
Łukasik. 
HTTP://NOISEFROMICELAND.COM



77ORIENTUJ SIĘ / RUCH I DŹWIĘK

Fot. Magdalena Łukasiak
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ADA BANASZAK DLA NN6T

WYSZUKIWARKA 
SOBOWTÓRÓW
Technologia facial recognition, czyli identyfikacji osób na podstawie ich wi-
zualnej reprezentacji – czy to z kamer policyjnych, czy CCTV, czy ze zdjęć 
oraz filmików w internecie – jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych 
sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji. Obecnie służy głównie ra-
sistowskiemu profilowaniu i prześladowaniom ze strony władzy i służb po-
rządkowych. Nic dziwnego, że o dostęp do niej, w ramach wyrównywania 
szans, walczą również „zwykli” obywatele. Kilka miesięcy temu głośna była 
historia mieszkańca Portland, który stworzył oprogramowanie do identy-
fikowania na podstawie rysów twarzy policjantów, którzy – by bezkarnie 
używać przemocy wobec protestujących – zakrywali na mundurach swoje 
numery służbowe i nazwiska. Ostatnio podobne oprogramowanie zo-
stało użyte do namierzania prawicowych terrorystów, którzy na początku 
stycznia wdarli się na Kapitol. Mowa o polskiej aplikacji PimEyes (obec-
nie z powodów prawnych siedziba firmy znajduje się na Seszelach), która 
powstała jako projekt studencki i miała umożliwiać wyszukiwanie oszu-
stów, tudzież niepożądanych publikacji naszych zdjęć w internecie. Mecha-
nizm jest prosty: uploadujesz swoje zdjęcie, a aplikacja zwraca ci bardzo 
obszerną listę fotografii twoich lub podobnych do ciebie osób. Pomijając 
wszelkie problemy związane z prywatnością, RODO i nadużyciami tej apli-
kacji (wiadomo, w teorii służy ona do wyszukiwania własnych wizerunków, 
ale możesz tam wrzucić każde zdjęcie – na przykład szturmującego Kapi-
tol republikanina odzianego w futra), jest ona rewelacyjnym narzędziem 
do poszukiwania własnych sobowtórów – spróbowałam i było to naprawdę 
ciekawe doświadczenie.

WWW.NYTIMES.COM/2020/10/21/TECHNOLOGY/FACIAL-RECOGNITION-POLICE.
HTML
WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/4AD5K3/HOW-NORMAL-PEOPLE-DEPLOYED-FACIAL-
RECOGNITION-ON-CAPITOL-HILL-PROTESTERS
PIMEYES.COM
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WIRTUAL KOMENTUJE 
RZECZYWISTOŚĆ
Już od pięciu lat publiczne uczelnie artystyczne, w których strukturach 
funkcjonują jednostki zajmujące się sztuką mediów, intermediów czy 
multimediów, organizują przegląd najlepszych prac dyplomowych. Fina-
łem jest wystawa w Centrum Sztuki WRO, która w tym roku nosi tytuł 
Akces i zwrot i prezentuje studenckie prace Małgorzaty Ewy Bolt, Ma-
cieja Gniady, Krystiana Grzywacza, Marty Mikołajczyk i Agnieszki Bu-
czyńskiej, Horacego Muszyńskiego, Kacpra Mutke, Szymona Wildsteina 
oraz Agaty Witczak. Na wystawę składają się instalacje wideo, anima-
cje komputerowe, projekty netartowe, interaktywne i generatywne, re-
alizacje z pogranicza bioartu i sieci neuronowych. W tym roku po raz 
pierwszy prezentowane są też prace wykorzystujące VR oraz sztuczną 
inteligencję (AI). Główną nagrodą wyróżniony został film Horacego Mu-
szyńskiego A ja ciebie kocham, a ja ciebie lubię, nagrany w technologii 
360°, pokazujący ostatnie miesiące życia dziadka artysty. Wystawę uzu-
pełnia zin – dostępny w druku i online –podsumowujący konferencję na-
ukową towarzyszącą ekspozycji. 
DO 28.03.2021
WROCŁAW, CENTRUM SZTUKI WRO, UL. WIDOK 7
HTTP://ISSUU.COM/WROARTCENTER/DOCS/ZIN_AKCESO-ZWROTOWY 
HTTP://DYPLOMY2020.WROCENTER.PL

Krystian Grzywacz, Still Life, fot. dzięki uprzejmości artysty i Centrum Sztuki WRO
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ADA BANASZAK DLA NN6T

ZRÓWNO-
WAŻONY 
INTERNET
Gdybym miała wskazać najbardziej 
szkodliwe źródła emisji dwutlenku 
węgla, które pierwsze przychodzą mi 
do głowy, bez wahania wymieniła-
bym przemysłową hodowlę zwierząt, 
przemysł ciężki i lotnictwo. Ale czy 
wiecie, że według Mozilli już w 2018 
roku ślad węglowy związany z prze-
chowywaniem i serwowaniem cyfro-
wych danych był podobny do emisji 
związanej ruchem lotniczym? Co 
więcej, według tegorocznego In-
ternet Health Report wytrenowanie 
jednego modelu sztucznej inteli-
gencji może powodować emisję ta-
kiej ilości gazów cieplarnianych, jaka 
powstaje podczas produkcji i eksplo-
atacji pięciu samochodów (wszyst-
kich spalin, które te samochody są 
w stanie wyprodukować w czasie 
swojego „życia”). Nie wspomnę już 
nawet o prawdziwych wampirach 
energetycznych – kryptowalutach 
(wydakdakujcie* sobie)… Z drugiej 
strony wiadomo – nie taka straszna 
technologia, jak ją malują. W końcu 
uczestniczenie w spotkaniu online na 
pewno przyczyni się do niższej emisji 
niż np. dwugodzinny dojazd do pracy 
autem, a szkodę dla środowiska wy-
nikłą z obejrzenia filmu na Netfliksie 
trudno porównać z tą związaną ze 
wszystkimi procesami, które w efek-
cie umożliwią nam zjedzenie steku. 
Dzięki internetowi możemy mieć rów-
nież lepszy dostęp do informacji, 

np. o tym, jak projektować i wdrażać 
treści cyfrowe, by miały jak najmniej 
destrukcyjny wpływ na środowi-
sko. W tym celu polecam odwiedzić 
stronę sustainablewebdesign.org, 
która jest świetnym wprowadzeniem 
w tematykę zrównoważonego pro-
jektowania w naszym niezrównowa-
żonym świecie.

SUSTAINABLEWEBDESIGN.ORG
2020.INTERNETHEALTHREPORT.ORG
* DUCKDUCKGO.COM – TAKA 
WYSZUKIWARKA.

ADA BANASZAK DLA NN6T

WYŻSZA SZKOŁA 
ZABAWY 
KOMPUTEREM
Wiem, że kursów tego i owego jest 
w internecie mnóstwo. Wiem, że 
wiele osób, w tym ja, przegląda listy 
owych kursów, projektując w głowie 
ambitne plany edukacyjne, których 
nigdy później nie realizuje. Ale mimo 
wszystko zareklamuję Institute of 
Coding, a w szczególności kursy UAL 
Creative Computing Institute, ponie-
waż wnoszą powiew świeżości w lekko 
zatęchłą atmosferę cyfrowych 
uczelni. Chcesz zostać w roku ZOZI 
twórcą komputerowych gier indie? 
Proszę bardzo! A może marzysz o na-
pisaniu feministycznego chatbota? 
Nic prostszego! Na sercu leży ci do-
stępność stron internetowych? „Cre-
ate Accessible Interfaces” to kurs dla 
ciebie! A to wszystko za darmo i bez 
wychodzenia z domu.

HTTPS://INSTITUTEOFCODING.ORG/
COURSES/SEARCH/?_PRICE=FREE
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partnerzy:

 W 2020 roku protestowały kobiety, środowisko LGBT, Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny, ruch Black Lives Matter, przedsiębiorcy, związ-
kowcy, rolnicy i Obywatele RP. Manifestacje są wyjątkowe nie tylko 
pod względem skali, ale także energii, siły wizualnego i językowego 
przekazu. Zdjęcia z tych protestów zostały zaprezentowane w ra-
mach wystawy outdoorowej w Warszawie w miejscach, w których 
odbywały się te wydarzenia, na kilkanaście dni stając się ich  
„pomnikami”. 
Zaprosiliśmy do udziału fotografki i fotografów, którzy stoją w pierw-
szych rzędach tych manifestacji, często narażając się na niebezpie-
czeństwo zarażenia czy agresję ze strony policji, dokumentując na 
bieżąco wydarzenia. Ich zdjęcia trafiają na pierwsze strony gazet, 
natychmiast są publikowane w social mediach. Wywołują debaty,  
są dowodami nadużyć ze strony funkcjonariuszy państwowych,  
aktywizują protestujących do kolejnych wyjść na ulicę. Są szcze- 
gólnie ważne dla tych, którzy uczestniczą w protestach zdalnie. 
 W internecie zdjęcia z protestów same stają się formą protesto-
wania, a podawanie ich dalej - statementem. Fotografie działają jak 
transparenty. Mają potencjał viralowy, są komentowane, udostępnia-
ne, zmieniane w memy z zatrważająca prędkością. Medium fotografii 
nie jest przezroczyste czy obiektywne, ma ogromną siłę perswazyj-
ną. Historia dzieje się na oczach fotografów, ale jest również przez 
nich tworzona. W rzeczywistości pełnej fake newsów i manipulacji 
rzetelna dokumentalistyka staje się narzędziem aktywistycznej walki 
o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Zdjęcia obrazujące spektakle 
uliczne są bronią w bitwie na obrazy, symbole, dają szansę wypo-
wiedzenia się osobom najmniej słyszanym. 
 Zdjęcia umieszczone na słupach reklamowych i bilbordach stały się 
pomnikami nowych czasów. Towarzyszyły im pocztówki, wyprodu-
kowane wspólnie z „Pozdrowieniami z protestów”, sfinansowanie 
druku drugiego numeru „Gazety Strajkowej”, podcast (znajdziecie 
go na Spotify pod hasłem „45 minut”), a także pocztówka dźwięko-
wa Edki Jarząb.

16 – 31 stycznia 2021, Warszawa

Archiwum Protestów Publicznych / RATS Agency / Edka Jarząb / Michalina Kuczyńska /  
Agata Grzybowska / Rafał Milach / Karol Grygoruk / Agata Kubis / Grzegorz Wełnicki

Galeria 
Promocyjna

Staromiejski 
Dom Kultury

Kuratorki wystawy: Kaja Werbanowska, 
Michalina Sablik Redakcja: Arek Gruszczyński
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Zdjęcie protestu, 
zdjęcie protestujące

Iwona Kurz

Te fotografie są nie tylko dokumentem: to także apel, inspiracja i ko-
mentarz. Mają one moc opowiadania i emocjonalnego wpływania na 
widzów. Wyrażają ich gniew, ale też radość, dokonują krytycznego 
oglądu społecznej rzeczywistości, ale też same budzą emocje i wokół 
nich jednoczą.

Co widać na protestach

 „Protest to wizualna demonstracja obecności”1 – mówią członkinie 
kolektywu Żubrzyce, w lapidarnej formie wyrażając kwestię złożoną i na 
różne sposoby podejmowaną i przez aktywistów, i artystów, i badaczy. 
Chęć publicznej ekspresji niezadowolenia wyciąga na ulice podmioty 
dotąd niewidoczne, przezroczyste lub nie definiujące się przez określo-
ne tożsamości czy postulaty (jak prawo do aborcji). W pewnym sensie 
nawet nieistniejące, o ile uznamy, że podstawą istnienia politycznego 
jest właśnie jego publiczna widzialność i artykulacja tego, co wspólne. 
 Ta widzialność protestu zaczyna się od pojawienia się na ulicy, ale 
tworzy złożony kompleks performatywno-wizualny, który nie tylko wy-
raża przesłanie protestu, ale go strukturyzuje – język protestu określa 
jego istotę. Najlepszym tego przykładem są wygwiazdkowane slogany 
najnowszych manifestacji, które wybuchły po orzeczeniu Trybunału 
w październiku 2020. 

Wulgarny charakter haseł, od początku krytykowany przez 
prawicę i wielokrotnie już komentowany2, nie służy przecież 
jedynie zdecydowanej ekspresji chęci, by rząd sobie poszedł 
– jest wyrazem i narzędziem zerwania domyślnych ustawień 
kultury polskiej. 

Zgodnie z nim dziewczynki są grzeczne, panowie decydują o tym, kiedy 
i w jakiej sprawie mogą zostać wysłuchane, a sfera publiczna spójnie 
zamyka się w estetycznej formie górnych słów. Dziewczynki jednak 
stały się niegrzeczne, a spontaniczne przyjęcie prostego rozkaźnika 
i ośmiu gwiazdek jako pierwszych haseł ruchu protestu ujawniło rozziew 
pomiędzy realną sferą społeczną a dominującym językiem polityczno-
ści. Jak podkreśla Rafał Drozdowski, socjolog wizualności przywoływa-
ny przez współtwórców Archiwum Protestów Publicznych, o którym za 
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chwilę, wizualny, a w efekcie chaotyczny, rozproszony język ulicznych 
protestów, „komunikuje nie tylko treści, ale i napięcia między treściami, 
i nie tylko to, co już zostało rozpoznane i nazwane, ale i to, co jest na 
razie jedynie odczuwane i przeczuwane przez społeczeństwo”3. 
 Niezależnie od długo- i krótkotrwałych konsekwencji protestów 2020 
roku dla polskiej sceny politycznej, już zmieniły one naszą polityczność. 
Na scenę weszły nowe różnorodne podmioty, odwołujące się jednak 
do podobnych wartości i celów, a sama scena rozrosła się, obejmując 
już nie tylko wielkie miasta. Niezgoda z orzeczeniem nie jest też jedynie 
oporem wobec konkretnego rozstrzygnięcia prawnego, które wystar-
czy cofnąć. Radykalnie artykułowana zmiana w nastawieniach wobec 
aborcji jest wyrazem zmiany szerszej, związanej z odzyskiwaniem dla 
polskiej kultury ciała i cielesności. Postulaty związane z politycznym ist-
nieniem osób LGBTQ+ oraz z kryzysem klimatycznym nie mają jedynie 
reaktywnego charakteru – wołają o nowy porządek. Zmęczona pande-
mią młodzież wniosła w czarny protest nowe kolory, wzmacniając po-
tencjał intersekcjonalnego sojuszu feministyczno-queerowego, między-
pokoleniowego i międzypłciowego – nie bez powodu jednym z istotnych 
haseł była też solidarność z ducha siostrzeństwa, w istotnym przejęciu 
idei z lat 80. ubiegłego wieku. Nową jakością jest oddolna wizualność 
wyrażająca się w nieskończonej liczbie takich samych kartonów z nie 
takimi samymi hasłami, w wielości kostiumów, przebrań, odcieni tęczy 
oraz popkulturowych i kanonicznych nawiązań i skojarzeń. 

W przestrzeni publicznej pojawił się nowy język przekazu 
i wiele osób chętnych, by z niego korzystać – sfera  
symboliczna również wymaga politycznego przejęcia.

Co w tym wszystkim robi fotograf?

Zarejestrować, zebrać, udostępnić

 Projekt „2020. Rok na protestach”4 prowokuje do pytań o rolę fotografii 
w publicznej ekspresji sprzeciwu, ale punkt wyjścia należy widzieć sze-
rzej. Fotografie są dziś jednym z głównych źródeł wiedzy o praktykach 
oporu, ale ich sens znacznie wykracza poza ich tradycyjną rolę – ilu-
stracji i potwierdzenia. W dużej mierze wynika to także z upowszech-
nienia się samej fotografii – to broń w rękach wszystkich protestujących 
i narzędzie formułowania wypowiedzi, ekspresji oporu. 
 W projekcie wzięli udział autorzy i autorki skupieni (lub właśnie roz-
proszeni) wokół Archiwum Protestów Publicznych (A-P-P) powstałego 
z inicjatywy Rafała Milacha, który fotografował już pierwsze protesty 
związane z efektami dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości: zagro-
żeniem dla praworządności oraz praw kobiet, a w 2019 roku zainicjował 
działanie platformy zbierającej tak wytworzone materiały. W „Roku na 
protestach” wzięły też udział osoby związane z Agencją RATS (Karol 



Grygoruk, Agata Grzybowska, Grzegorz Wełnicki). Nazwa jest anagra-
mem: Report, Advocacy, Transmedia, Storytelling. To zatem działanie 
oddolne samych fotografów, którzy łączą fotografię dokumentalną 
z postawą aktywistyczną i z prowadzoną różnymi środkami refleksją 
o fotografii społecznej (wyrażoną również w manifeście A–P–P5 – z któ-
rego pochodzi tytuł tego tekstu). Rola fotografa jako jedynie obserwa-
tora, a aparatu jako narzędzia nieinterwencji (jak pisała pół wieku temu 
Susan Sontag w książce O fotografii) zostaje tu wyraźnie odrzucona 
i przekroczona.
 Podobnie przekroczone zostaje klasyczne pojęcie archiwum: instytucji 
zrodzonej jako narzędzie katalogowania i klasyfikowania, a w efekcie 
właściwego nowoczesności dyscyplinowania. Od dawna przechodzi 
ona jednak przemiany związane zarówno z mediami archiwizowania 
(kiedyś dominował zestandaryzowany w formularzu dokument piśmien-
ny), jak i coraz częściej z ich oddolnym czy społecznym charakterem. 
Ta ewolucja idei i praktyk archiwalnych oddaje przemiany społeczne 
– różnorodność podmiotowości, ale też technik zapisu i zachowywania 
danych. Podobnemu przekształceniu ulegają też w tym procesie zada-
nia fotografujących – już nie tylko dokumentujące czy reporterskie, ale 
też właśnie archiwistyczne oraz aktywistyczne i artystyczne. 
 Jak piszą osoby tworzące A-P-P:

Archiwum zbiera wizualne ślady aktywizacji społecznej, oddolne 
inicjatywy sprzeciwu wobec decyzji politycznych, łamania zasad 
demokracji i praw człowieka. Jest kolekcją obrazów formułują-
cych ostrzeżenie przed rosnącym populizmem i szeroko rozu-
mianą dyskryminacją: ksenofobią, homofobią, mizoginią a także 
katastrofą klimatyczną. Tworząc archiwum, jego twórczynie_cy 
pragną przedłużyć żywotność obrazów, które związane są 
z konkretnymi wydarzeniami, a których trwanie kończy się wraz 
z publikacją na łamach prasy. A-P-P gromadzi fotografie w jed-
nym, łatwo dostępnym zbiorze, który pozostaje dostępny dla 
badaczek_y, artystek_ów, aktywistek_ów. Ponadto, korzystanie 
z zasobu archiwum będzie otwarte dla wszystkich użytkowni-
ków, którzy wyrażą chęć komunikowania wartości, z którymi 
identyfikują się jego autorki_rzy.

 Intencjonalnie zatem chodzi o zdjęcie społecznych praktyk oporu, ale 
też o zachowanie zdjęcia. Efemeryczność fotografii prasowej i właściwa 
cyfrowości łatwość zanikania zdjęć w natłoku danych spotykają się tu 
z oporem – archiwum ma działać, co znaczy, że fotografia w nim żyje, 
ale tym życiem wywiera wpływ na rzeczywistość społeczną. Podstawo-
wą funkcją archiwum w tym kontekście jest oczywiście udostępnienie 
i otwarcie na nowe użycia, pod warunkiem jednak przyjęcia wspólnego 
katalogu wartości. 
 Projekt „Rok na protestach” idzie jeszcze krok dalej. Zdjęcia ulegają 
w nim przekształceniu: stają się przedstawieniem estetycznym i jako 
część wystawy w na nowo znaczącej formie wracają na ulice, stają 



się przedmiotem w stałym obiegu jako pocztówki rozsiewające hasła 
i praktyki protestu, stają się częścią „Gazety Strajkowej” z mocnym 
przekazem – zawiera ona tylko jeden rodzaj wiadomości: o oporze.

Zdjęcie działające

 Projekt wyraża i wzmacnia założenia i A-P-P, i agencji RATS – podkreśla 
wymiar fotografii jako indywidualnego, osobistego spojrzenia zaangażo-
wanego. Spośród wielości osób, praktyk, sloganów, sytuacji zapisanych 
w wielości zdjęć wybiera i wydobywa autorską wizję, proponowany 
pryzmat, przez który można spojrzeć na to masowe i wielowymiarowe 
poruszenie – na chwilę je zatrzymać, jak w kalejdoskopie, spróbować 
zrozumieć. Rafał Milach i Agata Grzybowska wybierają tęczę; Milach 
przy tym skupia się na detalu stroju, makijażu. Karol Grygoruk pokazuje 
osoby w działaniu – młodych mężczyzn i „babcie” protestu. Michalina 
Kuczyńska wyodrębnia z tła szczegół, ożywia go, niekiedy w surreali-
stycznym ujęciu. Grzegorz Wełnicki zwraca obiektyw w drugą stronę 
– na policję, na osoby schowane za tarczami, mundurami i maskami. 
Sceneria miasta, gesty, hasła i osoby zastygają w tym wyborze foto-
grafów – by ożyć w wyobraźni patrzących. Archiwum protestu działa tu 
w swojej podstawowej funkcji, czyli katalogu podmiotów i przedmiotów. 
Jednocześnie estetyka protestu znajduje swój wyraz również w estety-
ce towarzyszących mu i dokumentujących go zdjęć.
 Fotograf stawia to, na co kieruje obiektyw, w centrum uwagi. Pięknie tę 
moc demonstruje wybrane na bilbord zdjęcie Agaty Kubis – od ponad 
dekady towarzyszącej ulicznym protestom i manifestacjom. Przedsta-
wia ono prześwietloną postać na dachu samochodu. Zdjęcie to krążyło 
w obiegu również w formie reporterskiej, pokazującej, że to dziewczy-
na z odsłoniętymi piersiami. W ujęciu Kubis, która, jak mówi, „ukradła” 
światło do tego zdjęcia od kolegów strzelających fleszami6, to z jednej 
strony reporterskie fiat, stworzenie – dzięki fotograficznemu wzmocnie-
niu – ikonicznego gestu i obrazu, z drugiej metaforyczny zapis niezwy-
kłej energii protestu.

Zdjęcia z protestów są zatem nie tylko dokumentem:  
to także apel, inspiracja i komentarz. Mają one moc  
opowiadania i emocjonalnego wpływania na widzów.  
Wyrażają ich gniew, ale też radość, dokonują krytycznego 
oglądu społecznej rzeczywistości, ale też same budzą  
emocje i wokół nich jednoczą. 

Ich siła wynika również z tego, że są jednocześnie potwierdzeniem aktu 
uczestnictwa. Sam udział w proteście z aparatem i plakietką PRESS 
przypomina władzy o tym, że media patrzą jej na ręce. Legitymacja pra-
sowa niekoniecznie jednak chroni przed zatrzymaniem, czego doświad-
czyła przecież podczas jednej z manifestacji Agata Grzybowska.  20
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Ten epizod nie tylko potwierdza interwencyjną, między innymi, rolę 
fotografii, ale przypomina o tym, że zdjęcie reporterskie nie jest przed-
stawieniem, ale wydarzeniem i podobnie jak sam protest – złożonym 
kompleksem performatywno-wizualnym.
 Za Nicholasem Mirzoeffem można opisać ten kompleks jako stałą walkę 
o, z jednej strony, prawo do patrzenia (i fotografowania) oraz, z drugiej, 
prawo do pojawiania się7 (bezpiecznego bycia w przestrzeni publicznej, 
jak pisze Judith Butler w Zapiskach o performatywnej teorii zgromadzenia)

W prawie do patrzenia nie chodzi o widzenie. Zaczyna się 
ono na poziomie osobistym – od spojrzenia w czyjeś oczy, by 
wyrazić przyjaźń, solidarność lub miłość. Spojrzenie to musi być 
wzajemne – w ten sposób dokonuje się wynalezienia drugiej 
osoby – gdyż w innym przypadku zawodzi. Jest zatem nie-
przedstawialne. Prawo do patrzenia domaga się autonomii; nie 
indywidualizmu i voyeuryzmu, lecz politycznej podmiotowości 
i wspólnotowości”8

– postuluje Mirzoeff. To w takie spojrzenie chcą wyposażyć swoje 
aparaty fotografowie i fotografki związani z A-P-P i RATS. To spojrzenie 
wyzwalające: jak protest i jak fotografia, która go opowiada i do niego 
zaprasza.

1. Cyt. za: Bojana Piskur, Wolfgang Tillmans et al., Kwestionariusz: Protest obrazów, „Widok. 
Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2017, nr 17, https://doi.org/10.36854/widok/2017.17.647.

2. Por. m.in. tekst Przemysława Czaplińskiego, O nową umowę społeczną, Forum Idei Fundacji  
im. St. Batorego, 2020, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/O-nowa 
-umowe-spoleczna.1.pdf.

3. Rafał Drozdowski, Jak i po co badać wizualność protestów społecznych?, „Czas Kultury” 2017, 
nr 4 (195), s. 22.

4. Projekt, koordynowany przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, obejmował outdoorową 
wystawę fotografii reportażowej, wydanie „Gazety Strajkowej”, publikację pocztówek ze zdję-
ciami z protestów, performans i podcast. Współtworzyli go: Archiwum Protestów Publicznych, 
RATS Agency, Edka Jarząb, Michalina Kuczyńska, Agata Grzybowska, Rafał Milach, Karol 
Grygoruk, Agata Kubis i Grzegorz Wełnicki. Zob. http://www.sdk.pl/2015-04-04-18-05-57/ 
galeria-promocyjna/2025-2020-rok-na-protestach.

5. Strona Archiwum Protestów Publicznych: https://archiwumprotestow.pl/pl/info/.
6. Zob. https://www.vogue.pl/g/10927/to-oni-dokumentuja-przemiane.
7. Nicholas Mirzoeff, The Appearance of Black Lives Matter, [NAME], Miami 2017, zwłaszcza  

s. 19–21.
8. Nicholas Mirzoeff, The Right to Look. A Counter-history of Visuality, Duke University Press, 

Durham 2011, s. 1. Cyt. za Nicholas Mirzoeff, Prawo do patrzenia, przeł. M. Szcześniak,  
Ł. Zaremba, w: Antropologia kultury wizualnej, red. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 738.

Iwona Kurz

Krytyczka i historyczka kultury, badaczka kultury wizualnej, profesorka w Instytucie Kultury Polskiej 
UW. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej oraz problematyką 
ciała i gender, a także animacją kultury i politykami kulturalnymi. 
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W przeszłości epidemiom i pandemiom często towarzyszyły bunty, 
zamieszki, rozruchy, protesty, czy przewroty władzy. Aktualna fala 
protestów to wyraźne spiętrzenie głębszych problemów doby kryzysu 
klimatycznego, późnego kapitalizmu, rosnących rozwarstwień społecz-
nych oraz zmian kulturowych i poszerzania praw grup dyskryminowa-
nych oraz wykluczanych.

ZOZO, czyli rok na protestach 

 Demonstracje oraz inne akty buntu i oporu w 2020 roku dotyczyły 
w większości przypadków problemów przedpandemicznych oraz 
napięć, które COVID jedynie wyostrzył lub wydobył na powierzchnię 
rzeczywistości życia społecznego w poszczególnych państwach.

Protesty odbywały się zatem w imię szerszych wartości, 
choć miało to miejsce w rzeczywistości pandemicznych 
rygorów i zakusów na ograniczanie swobód obywatelskich  
– na czele z samym prawem do demonstracji.

 Wystawa przygotowana przez Staromiejski Dom Kultury i Galerię 
Promocyjną pokazała, różne odsłony protestów w Polsce. Siłą rzeczy 
nie była w stanie pokazać wymiaru międzynarodowego tych wydarzeń 
oraz ich szerszego kontekstu.
Wszystkie te manifestacje posiadają bowiem na paru poziomach 
międzynarodowy charakter. Po pierwsze - mają paralele w innych 
częściach świata. Po drugie i trzecie spotykają się z akcjami solidar-
nościowymi wśród Polonii, a także wpisują się w szersze współczesne 
ruchy protestu. Warto przyjrzeć się tym analogiom, aby mieć świado-
mość wspólnoty walk oraz aby czerpać wiedzę z doświadczeń innych 
protestów. Paweł Wodziński reżyser teatralny po latach od wydarzeń 
sierpniowych wskazywał w Solidarność projekt na międzynarodowy 
kontekst I Zjazdu Delegatów Solidarności w Gdańsku w czasie „karna-
wału”.  Podobnie dziś internacjonalistyczne wątki można dostrzec we 
współczesnych ruchach oporu.

Atlas globalnych 
protestów

Antoni Michnik
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Walka o klimat

 Niektóre z tych protestów wiążą się wprost z działalnością między-
narodowych organizacji. Najlepszy przykład stanowią tu inicjatywy 
Extinction Rebellion, organizowane w latach 2018-2019 wprost jako 
międzynarodowe, ponadgraniczne, mające na celu wywarcie nacisku 
na rządy państw z całego świata. Ruch domaga się natychmiastowej 
walki z katastrofą ekologiczną oraz podjęcia działań na rzecz sprawie-
dliwości klimatycznej: od ograniczenia emisji CO2, poprzez pociągnięcie 
do odpowiedzialności wielkich koncernów trujących planetę, po prace 
nad tym by istniejące ekosystemy oraz zamieszkujące je społeczności 
mogły trwać i się regenerować. Pandemia sprawiła, że znaczna część 
planowanych akcji na rzecz klimatu została zawieszona. Na całym świe-
cie protesty odbywały się na mniejszą skalę. Największe, przy zachowa-
niu zasad social distancing, odbyły się we wrześniu w Wielkiej Brytanii. 

Prawa kobiet

 O rodzaju nieformalnej międzynarodówki możemy mówić również 
w kontekście protestów na rzecz praw kobiet. Takim przykładem jest, 
poprzedzone wieloletnią mobilizacją społeczną, tegoroczne zwycięstwo 
w walce o prawo do aborcji w Argentynie. W całej Ameryce Łacińskiej 
wielkim impulsem do działania stały się masowe protesty w tym kraju 
rozpoczęte w roku 2015. Początkowo ogniskowały się przeciwko prze-
mocy wobec kobiet i kulturze machismo (ruch Ni una menos), następ-
nie w roku 2018 skupione były wokół kwestii praw reprodukcyjnych. 
W ubiegłym roku fala demonstracji objęła obszar od Meksyku, poprzez 
Kolumbię i Brazylię, aż po Argentynę, gdzie zakończyła się zwycię-
stwem koalicji na rzecz praw kobiet. Zielone chusty (pañuelo verde) 
stały się tam symbolem ruchu oraz ważnym elementem politycznego 
krajobrazu. Tymczasem protesty analogiczne do ruchu Ni una menos 
w zeszłym roku miały miejsce m.in. w Turcji, gdzie w sierpniu tysiące 
kobiet wyszły na ulice domagając się faktycznej realizacji zapisów  
Konwencji Stambulskiej.

LGBTQ+

 Wyrazisty internacjonalizm istnieje od lat w przypadku aktywizmu 
społeczności LGBTQ+. Zeszłoroczne protesty przeciwko prześlado-
waniom społeczności w Polsce odbiły się na świecie szerokim echem 
– i to pomimo pandemicznego ograniczenia marszy Pride Month oraz 
innych tradycyjnych inicjatyw. Być może jednak najciekawszą paralelę 
dla rodzimych protestów znajdziemy w queerowaniu prodemokratycz-
nych manifestacji w Tajlandii, gdzie ważną postacią stała się drag queen 
Masala Bold. W dalszym ciągu rozwija się relacja między kulturą queer 
oraz lokalnymi scenami muzyki klubowej. Mimo pandemii na ulicach róż-



nych miast (m.in. Mińsk, Paryż, Chicago) pojawiły queerowe technobloki 
podczas demonstracji – promując intersekcjonalizm, i wspierając różne 
rodzaje protestów. 

Demokracja

 Nieformalna międzynarodówka zawiązała się także w ramach prote-
stów w obronie wartości demokratycznych. Tego typu protesty zdają 
się nie mieć początku ani końca. Niewiele osób już pamięta, że 2020 
rok rozpoczynaliśmy akcjami solidarnościowymi z demonstracjami 
w Chile i Hongkongu. W pierwszym przypadku społeczeństwo doma-
gało się znaczących reform gospodarczych w duchu państwa opiekuń-
czego, w drugim utrzymania autonomii terytorialnej oraz demokratyzacji 
wewnętrznej polityki. Oba ruchy protestu wywarły ogromny wpływ na 
współczesne sposoby ulicznych demonstracji, choćby wypracowując 
nowe sposoby walki z mechanizmami powszechnej inwigilacji. Oba też 
wytraciły znaczną część swojej dynamiki z powodu pandemii, która 
jednak nie powstrzymała ważnych protestów na jesieni. Różnica polega 
jednak na tym, że o ile jest nadzieja, że protesty w Chile przyniosą 
długofalowe zwycięstwo w walce o demokratyzacje państwa, reformy 
społeczne oraz nową konstytucję, o tyle protesty w Hongkongu zostały 
systematycznie stłumione. 
Latem rozpoczęły się trwające do dziś protesty w Białorusi, które 
odcisnęły się bezpośrednio również na pejzażu Warszawy. Regularne 
demonstracje solidarnościowe, marsze, koncerty, gromadziły w pierw-
szej kolejności białoruską społeczność i były chyba najbardziej „umię-
dzynarodowionymi” protestami AD 2020 na polskich ulicach. Podczas 
tych manifestacji polszczyzna niekoniecznie była głównym językiem 
przemówień, pieśni, okrzyków. Co ważne, podjęto próbę budowania 
bezpośredniej wspólnoty prodemokratycznego protestu ponad gra-
nicami, która manifestowała się w haśle: Mińsk – Warszawa, wspólna 
sprawa. Protesty w Białorusi trwają mimo prześladowań, nieustannie 
zaskakują odwagą w poszukiwaniu nowych form działania oraz imponu-
ją skalą społecznego zaangażowania.

Black Lives Matter

 Złożone emocje towarzyszyły demonstracjom solidarnościowym 
z protestami ruchu Black Lives Matter w USA. Na protestach pojawiały 
się hasła skierowane raczej w stronę samych zgromadzonych, wzywa-
jące do przepracowywania polskich złogów rasizmu, obecnych m.in. na 
poziomie językowym. Wokół protestów toczyły się również intensywne 
dyskusje – w ślad za tymi, które miały miejsce w samych Stanach – czy 
uczestnikom wypada sięgać po określone gesty i/ lub słowa. W anali-
zach międzynarodowego oddziaływania fali protestów BLM po zabój-
stwach George’a Floyda i Breanny Taylor podkreśla się ich znaczenie 



dla szerszej, ponadnarodowej walki ze systemowym rasizmem w róż-
nych państwach, jak i z brutalnością policji. Te wątki pojawiły się także 
podczas jesiennych protestów przeciwko agresji oraz rasizmowi policji 
we Francji. Hasła oraz skala protestów BLM promieniowały także na 
jesienne protesty w Nigerii przeciwko brutalności specjalnych jednostek 
policji, a także podczas wydarzeń po zabiciu Javiera Humberto Ordóñe-
za przez kolumbijską policję. 

Lockdown

Państwowe polityki w obliczu pandemii, rozmaite  
(skuteczne, lub nie) lockdowny czy ograniczenia działalności 
gospodarczej były przyczyną protestów na całym świecie. 
Niekiedy demonstracje i inne działania (jak np. w Peru) 
sprzeciwiały się systemowym zaniedbaniom służby zdrowia, 
czy nieskutecznej polityki społecznej. W innych wypadkach 
stanowiły wyraz frustracji, zagubienia oraz podatności na 
rozmaite teorie spiskowe. 

W Brazylii dochodziło wręcz do konfrontacji między krytykami nieodpo-
wiedzialnej polityki centralnej Jaira Bolsonaro oraz przeciwnikami poli-
tyki lockdownu wprowadzanej przez gubernatorów stanowych. Protesty 
odsłaniały rozmaite problemy poszczególnych państw, jak np. prze-
ludnienie więzień, które na wiosnę były częstymi punktami zapalnymi 
(m.in. w USA, Boliwii, Sri Lance, Włoszech) z lęku przed pozostawieniem 
osadzonych na pastwę wirusa. To tylko najbardziej wyrazisty przykład 
na to, że pandemia wszędzie najbardziej dotknęła grupy o niskim statu-
sie społecznym oraz tych którzy ze względów ekonomicznych nie mogą 
stosować się do zasad dystansu społecznego czy norm higienicznych. 

Związki zawodowe oraz rolnicy

 Za symbol skali społeczno-gospodarczych problemów oraz wyzwań 
jakie pandemia rzuciła współczesnej ekonomii można uznać ogromne 
protesty rolniczo-pracownicze, jakie miały miejsce w Indiach. W dwu-
dniowym strajku generalnym zorganizowanym przeciwko pod koniec li-
stopada wzięło udział ponad 250 mln ludzi – to prawdopodobnie najlicz-
niejszy strajk w historii ludzkości. Towarzyszył mu wielki marsz rolników 
na New Delhi, kilkaset tysięcy osób w jego trakcie przez tydzień bloko-
wało miasto. Protesty zostały spowodowane pakietem ustaw rolniczych 
i lękiem, że otworzą one drogę do dominacji korporacji w rolnictwie 
w Indiach. Ten bezprecedensowy strajk wiązał się z szerszymi postula-
tami związków zawodowych oraz ogólną kondycją praw pracowniczych 
w Indiach w dobie pandemicznego kryzysu. Opublikowana lista siedmiu 
związkowych postulatów dążyła do tego, by w tym kluczowym okresie 
wzmocnić prawa pracownicze. 20
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Nigdy nie będziesz szła sama

Wszystko to każe przypuszczać, że to nie koniec, a dopiero początek. 
Drugi rok globalnej pandemii będzie nadal czasem powszechnego 
protestu.

Coraz częściej manifestacje nabierać będą charakteru  
intersekcjonalnego. Będą tworzyć się nowe, wspólne  
fronty buntu przeciwko ogólnemu porządkowi obnażonemu 
ponad dekadę temu przez kryzys finansowy roku 2008. 

Pandemia dobitnie pokazała, jak dalece nieadekwatne na niego odpo-
wiedziano. Świadomość wspólnych celów powinna prowadzić nas do 
poszukiwania nowych, internacjonalistycznych sojuszy – tylko wtedy 
będziemy mieli szansę sprostać wyzwaniom naszych czasów. Pamiętaj-
my, że nie jesteśmy sami i same w naszych zmaganiach – ktoś gdzieś 
indziej walczy o to samo.

Antoni Michnik

Historyk kultury, performer, doktorant w Instytucie Sztuki PAN, absolwent Instytutu Historii Sztuki 
UW, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC.  
Od jesieni 2013 roku w redakcji magazynu „Glissando”. Publikował m. in. w „Kontekstach”, „Kulturze 
Popularnej”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Dialogu”, „Roczniku Historii Sztuki”, 
„Zeszytach Literackich”. Współredaktor książek „Fluxus w trzech aktach. Narracje – estetyki  
– geografie” Grupy ETC (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014) oraz „Poza Rejestrem.  
Rozmowy o muzyce i prawie autorskim” (Fundacja Nowoczesna Polska, 2015).
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RAPORT NN6T

ERA 
MONO–
MASY

Dazed Media 2020

Przyszłość 
kultury 

młodych



RAPORT NN6T2

„W mgnieniu oka 
wszystko staje 
się niczym. 
Hiperindywidualizm  
i mainstreamowe trendy 
współistnieją bez 
konfliktu. Tysiąc 
ludzi może stworzyć 
jakąś osobę i żadna 
z nich nie będzie 
fałszywa. Paradoks 
wyginął. Kultura jest 
wszędzie, reklama – 
wewnątrz nas, wszystko 
jest na sprzedaż. 
Masz to wszystko 
tuż przed nosem, 
ale informacja jest 
bardziej rozrzedzona 
niż kiedykolwiek. 
Oto era monomasy”

(The Era of Monomass, s. 18).
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WPROWADZENIE

Pandemia zmieniła wzory zachowań, a morderstwo George’a 
Floyda przypomniało o nierównościach i korupcji – piszą we wstę-
pie autorki The Era of Monomass. W kolejnym zdaniu zwracają 
uwagę, że zdarzenia te odsłaniają pokłady niesprawiedliwości i 
źle skonstruowane mechanizmy porządku, a sprzeciwić im powin-
ni się przede wszystkim uprzywilejowani. Mowa o jednostkach, 
państwach, ale też o markach. Potrzebna jest zmiana. Pomoże 
w niej zrozumienie rzeczywistości, w której żyją dziś odbiorcy 
produktów i usług. To świat nowych trosk, fragmentarycznych 
tożsamości, odmiennej uwagi i typów informacji ukształtowanych 
przez nowomedialną komunikację. Porządek, w którym – znów 
zapożyczenie – wpływu marek nie należy utożsamiać z influen-
cerkami/influencerami. To raczej ekosystem tożsamości, mediów, 
kultury, instytucji i innych znaczących podmiotów. Czym jest 
kultura monomasy, skąd się wzięła, jak się rozwinie? Odpowiedź 
interesować może nie tylko podmioty rynku. Istotną rolę w „usen-
sawnianiu” marek (nie we wzroście ich ekonomicznej wartości) 
odgrywać może bowiem kultura. Książki zmieniające poglądy, 
przestrzeń renegocjacji wartości, upominania się o rzetelną in-
formację, trening z wrażliwości przekraczającej lustro ekranu czy 
ramy bieżącej sytuacji. Gdzieś to już słyszeliśmy – to prawda. To 
też nie przypadek, że taką wizję kultury i rynku ukorzenia „Dazed 
Magazine”, a więc instytucja starająca się przetrwać i zachować 
swoją rolę w zmieniającym się krajobrazie medialnym (pewnie 
także poprzez zachęcenie marek do nowych form współpracy 
reklamowej). Prawdą jest także, że trudno uznać poniższe wyniki 
za reprezentatywne: w badaniach udział wzięli ludzie młodzi, ma-
jący na to czas i ochotę, śledzący „Dazed Magazine”. Mimo tego 
wśród danych znajdują się i takie, które nastrajają nas w Bęcu 
szczególnym optymizmem. Dzielimy się nimi, bo ufamy w mecha-
nizm samospełniającego się proroctwa. Po lekturze zajrzyjcie do 
pełnej, świetnie złożonej wersji raportu The Era of Monomass. 

Maciej Frąckowiak
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OSOBOWOŚĆ
Co określa 
tożsamość 
generacji Z?

Muzyka

Własny 
styl

Kariera 
zawodowa

89%

65%

22%
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To, co widzę na 
Instagramie, nie 
jest prawdziwą 
reprezentacją 
czyjegoś życia

Używanie filtrów 
jest nieuczciwe 
i szkodliwe

Pewność siebie, 
a nie wygląd

Coś, na co 
można wpłynąć 
za pomocą 
chirurgii 
kosmetycznej

80%

10%

70%

20%
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MEDIA
Co 
kształtuje 
opinie

Instagram ma 
największy wpływ na 
moją opinię

Największy wpływ na 
zmianę moich opinii 
mają publikacje 
internetowe 
(w tym ziny i magazyny)

Posiadanie własnego 
punktu widzenia jest 
dzisiaj kluczowe dla 
marki, która chce się 
liczyć

Książki mają największy 
wpływ na zmianę moich 
opinii

70%

56%

68%

45%
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Legenda: Odsetek osób badanych zgadzających się ze wskazanymi odpowiedziami.

Co motywuje 
do zakupu 
czasopism 
drukowanych

Taktylność 
designu 60%

Kolekcjo-
nowanie 31%
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SPOŁE–
CZEŃSTWO
Stosunek 
do polityki

Deklaruje, 
że polityka 
jest dla nich 
ważna

Regularnie 
podpisuje 
petycje

87%

56%
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Legenda: Odsetek osób badanych deklarujących określony stosunek do polityki i 
zgadzających się ze wskazanymi odpowiedziami.

Dzieli się 
opiniami 
politycznymi 
w mediach 
społecznościowych

Czynnie 
lobbuje

26%

52%
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Przedmioty 
troski
Najbardziej interesują 
mnie kwestie ochrony 
środowiska, równości 
rasowej, praw kobiet 
i kultury LGBT+

Posiadanie ubrań staje 
się dla mnie coraz 
mniej ważne

60%

27%
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Co sprawiłoby, 
że przestałbyś/
przestałabyś 
kupować produkty 
danej marki?

Jeśli spadłaby jakość 
ich produktów

Gdyby marka nie 
wspierała różnorodności 
i inkluzywności

Wzrost cen 
produktów

Podjęcie współpracy  
z niefajnym celebrytą

Gdyby marka 
zrobiła coś, 
co uznałbym/
uznałabym 
za nieetyczne

59%

85%

19%

36%

76%
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Które z zagadnień 
związanych ze 
środowiskiem 
odnosi się także 
do Ciebie?
Próbuję kupować rzeczy, 
o których wiem, 
że posłużą mi przez 
długi czas

Zmieniłam/zmieniłem 
ostatnio nawyki 
konsumpcyjne – jem 
mniej mięsa lub kupuję 
mniej ubrań

79%

75%
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Staram się kupować 
rzeczy z mniejszą 
ilością opakowań

Rzadziej 
zapalam 
światło

Zacząłem/
zaczęłam 
wypożyczać 
rzeczy, zamiast 
je kupować

15%

60%

5%
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KULTURA
Marki w kulturze

Legenda: Odsetek osób badanych zgadzających się ze wskazanymi odpowiedziami. 

Luksus jest 
mniej istotny niż 
doświadczenia

Luksus jest nieistotny
(ankietowanych w Chinach, 
o 20% więcej niż w innych miejscach świata)

Znaczące są te marki, 
które współpracują 
z odpowiednimi 
partnerami kulturowymi

Znaczące są te marki, 
które tworzą najnowsze 
produkty

37%

41%

44%

14%
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Koniec 
influencera/
influencerki

* Tj. odbiorców Dazed, którzy wzięli udział w badaniu.

Tylko
naszych 
odbiorców* 
ma poczucie, 
że najwięksi 
influencerzy 
(więcej niż 
100 tys. 
followersów) 
mają wpływ 
na ich decyzje 
zakupowe.

6%
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ODDZIAŁY-
WANIE
„Jeśli lata 2010–2020 były dekadą 
zaciemnienia, to lata 2020–2030 
muszą być dekadą prawdy. COVID-19 
wyostrzył naszą uwagę na to, kto 
i co naprawdę się liczy, oraz 
obniżył poziom naszej tolerancji 
dla kłamliwych polityków, 
zdesperowanych influencerów  
i obojętnych marek” 

(The Era of Monomass, s. 18).

Manifest
Prawdziwość to nowy cel.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek 
musisz zbudować opowieść, 
która przekroczy Twój margines 
zysku.
Określ swoje wartości. Jeśli nie 
miałaś/miałeś ich wcześniej, 
potrzebujesz ich teraz.
Płotka głosi, że… inny świat jest 
możliwy.
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Jak marki mogą 
się do tego 
zastosować

Zaczyna się od środka. Zadbaj 
o zróżnicowanie głosów 
wewnątrz organizacji.
Naśladuj zachowania 
prawdziwych bohaterów.
Zrozum potrzeby swoich 
odbiorców.
Posiadaj swój punkt widzenia 
i bądź konsekwentny.
Myśl raczej w dłuższej niż 
krótszej perspektywie.
Bądź empatyczny.
Kwestionuj wszystko i zawsze.
Bądź odważna/odważny 
i radykalna/radykalny.
Sięgaj myślą poza własną 
korzyść.
Patrz, gdzie nikt nie szuka.
Eksperymentuj z nowymi 
rodzajami kampanii.
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APPENDIX. 
COVID-19
Czego odbiorcy 
oczekują od marek 
w związku  
z Covid-19?

Wsparcia dla swoich 
pracowników

Wsparcia dla 
kluczowych zawodów  
i ludzi narażonych

Funduszy na wsparcie 
młodych twórczyń 
i twórców

Treści, które dostarczą 
odbiorcom rozrywki

Darmowych 
produktów i usług

81%

73%

74%

37%

30%
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Reset wartości 
(doświadczenia 
badanych)

Wykorzystują 
czas, by zwolnić 
i się zastanowić

Przemyśliwują, 
co jest dla nich 
istotne

63%

59%
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INFORMACJA O BADANIU

Wszystkie informacje pochodzą z raportu The Future of Youth: The 
Era of Monomass, opracowanego przez Dazed Media. Pierwszym 
źródłem wiedzy we wspomnianym opracowaniu było międzynaro-
dowe badanie oparte na (jak można się domyślić) próbie celowej 
opartej na dostępności. Ankietę dystrybuowano wśród czytelników 
„Dazed Magazine” będących w wieku około 20–40 lat. Na całym 
świecie zebrano sumie 3510 odpowiedzi. Większość z nich po-
chodziła z USA (20%), Wielkiej Brytanii (18%), Chin (10%), Ameryki 
Południowej (9%), dalej z Australii (5%), Meksyku, Francji, Włoch (po 
3%), Hiszpanii i Indii (po 2%), Afryki (2%); z innych krajów zebrano 
26% odpowiedzi. W interpretacji wyników wykorzystano także panel 
składający się z 15 ekspertek i ekspertów z obszaru mody, technolo-
gii, kultury i mediów.
Główni autorzy raportu: Izzy Farmiloe (Senior Creative Strategist, 
Dazed), Rhianna Cohen (niezależna Strategy i Insight Director). Przy 
raporcie współpracowali: Giuditta Dallerba, Tom Dickens, Pierre 
Morvan, Saman Aminzadeh, Mikey Womack, Thomas Gorton, Ame-
lia Abraham, Bryony Stone, Nick Greenbank, Eve Scholes.

Strona internetowa projektu: 
https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/49601/1/read-the-
-dazed-media-trend-report-the-era-of-monomass



nowy wyraz* to rubryka w NN6T, która ma 
charakter leksykonowy. Wraz z zaproszonymi 
autorami tworzymy spis słów, które 
mają znaczący wpływ na opisywanie lub 
rozumienie zjawisk zachodzących obecnie, 
albo takich, które „produkowane” są przez 
postępujące zmiany w układzie sił polityczno-  
-ekonomiczno-społeczno-kulturalno-naukowo-
-technologiczno-obyczajowych. 
Propozycje haseł można nadsyłać na adres 
redakcji: bogna@beczmiana.pl

* Nazwa inspirowana jest czasopismem 
„Nowy Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych”, 
wydawanym w Warszawie w latach 1972–1981. 
Debiuty pisarzy, poetów i krytyków były 
tam ilustrowane pracami artystów młodego 
pokolenia. Nazwa miesięcznika nawiązywała 
do pisma międzywojennej awangardy „Nasz 
Wyraz” (1937–1939).

(...) jeśli nie określimy się my, określą nas inni – ku własnej korzyści, a na naszą szkodę.
Audre Lorde, Siostra outsiderka. Eseje i przemówienia

nr25
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RADYKALNA 
EMPATIA
Zuzanna Kofta, Ignacy Hryniewicz

Ostatnie wydarzenia polityczne, zarówno obrona praw 
LGBTQ+ latem ubiegłego roku, jak i trwająca od paździer-
nika fala protestów w związku z orzeczeniem tzw. Try-
bunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa 
aborcyjnego, pokazują, jak wiele jest w nas siły, pomysło-
wości i samozaparcia, aby zmieniać naszą rzeczywistość, 
tak aby czuć się w niej dobrze i bezpiecznie. Warto jed-
nak za Audre Lorde pamiętać: „Nie zdemontujesz domu 
pana przy użyciu jego narzędzi”. Potrzebujemy nowego 
spojrzenia, nowych sposobów działania, które umożliwią 
nam dokonanie zmian politycznych i społecznych, innych 
i większych, bo dokonujących się na poziomie naszej 
świadomości i relacji ze światem. Tym nowym narzędziem 
mogłaby się stać radykalna empatia, jako podejście za-
kładające świadome dążenie ku dobrobytowi wszystkich 
istot. Radykalna empatia może być podstawą nowej ko-
munikacji, zorientowanej na słuchanie i zrozumienie, co 
prowadzi do radykalnej solidarności mimo różnic między 
nami. Lecz, co najważniejsze, potrzebujemy empatii dla 
samych siebie, aby doceniać siebie oraz swoje starania. 
Hasła w tej edycji Nowego Wyrazu są pewnego rodzaju 
propozycją nowych narzędzi i postaw, dzięki którym mo-
żemy popychać do przodu zmianę, której pragniemy.
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AFINITKA & BUDDY
Termin affinity group po raz pierw-
szy pojawił się w XVI-wiecznej Wiel-
kiej Brytanii i oznaczał grupę osób 
biorących udział w regularnych spo-
tkaniach obiadowych w określonym 
miejscu o konkretnej porze. Jeden 
z najwcześniejszych udokumento-
wanych przykładów dotyczył grupy 
literatek i literatów. Aby zbliżyć się 
do swoich obecnych konotacji zwią-
zanych z grupami zaangażowanymi 
w działania aktywistyczne, termin 
ten musiał poczekać trzy stulecia, 
aż do XIX-wiecznej Hiszpanii. Był to 
bowiem wówczas ulubiony sposób 
organizacji hiszpańskich anarchi-
stów (grupos de afinidad). Politycz-
nie zorientowane afinitki zwróciły 
uwagę opinii publicznej podczas ru-
chu przeciwko wojnie w Wietnamie 
w latach 60. i 70. XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych. Po raz pierw-
szy termin ten został użyty przez 
Bena Moreę i grupę Black Mask. 
System afinitek zagościł na dobre 
w słowniczku aktywistycznym w la-
tach 70. XX wieku dzięki global-
nemu ruchowi antynuklearnemu. 
Okupacja i blokada elektrowni ato-
mowej Ruhr w Niemczech w 1969 
roku przez ponad 30 000 aktywi-
stek i aktywistów została zorganizo-
wana właśnie w systemie grup affi-
nity. Obecnie termin opisuje system 
aktywistyczny polegający na do-
braniu się przed udziałem w akcji 
lub demonstracji w grupę od 4 do 
10 osób. Składa się ona z par buddy 
(ziomeczek, ziomalek). System po-
lega na wymianie danych, istotnych 
informacji na swój temat w razie 
zatrzymania (brane leki, zwierzak 
w domu, osoba do kontaktu), nume-
rów telefonów, a także na trzyma-
niu się w grupie, wzajemnej trosce 

w trakcie działania i uważaniu sie-
bie. Jest on używany przez różne 
działaczki i działaczy na frontach 
takich jak: prawa kobiet i prawo do 
aborcji, ochrona środowiska, prawa 
zwierząt, ruch antywojenny i anty-
globalistyczny oraz wiele innych.

ANTYREP
Skrót od grupy antyrepresyjnej, czy-
li formacji wspierającej osoby pro-
testujące poprzez różnego rodzaju 
akty wsparcia i opieki wobec osób 
zatrzymanych lub doświadczają-
cych represji ze strony organów 
ścigania. Grupa rozpowszechnia 
bieżące dane na temat przebiegu 
protestów, losów i miejsca zatrzy-
mania tych osób, a także informa-
cje o nadchodzących demonstra-
cjach solidarnościowych (patrz 
hasło „radykalna solidarność”). Ko-
lektyw udziela również doradztwa 
prawnego w przypadku potencjal-
nych zarzutów, dotyczącego spo-
sobu postępowania wobec służb 
oraz przydatnych metod obchodze-
nia represyjnych przepisów. Naj-
bardziej prominentnym rodzimym 
przykładem takiej grupy jest Kolek-
tyw Szpila, działający głównie na te-
renie Warszawy i okolic, ale poma-
gający także osobom z całej Polski. 
Od sierpnia 2020 roku działa infoli-
nia (+48 722 196 139), na którą mogą 
dzwonić lub pisać osoby doświad-
czające represji, m.in. zatrzymane 
przez policję, wzywane na komisa-
riaty lub wobec których skierowane 
zostały wnioski o ukaranie do sądu. 
Szpila pomaga w znalezieniu po-
mocy prawnej i w nagłośnieniu sy-
tuacji, prowadzi statystyki represji 
policyjnych i regularnie informuje 
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publicznie o ich skali. Kolektyw 
utrzymuje kontakt z oddolnie zor-
ganizowaną grupą prawników 
i prawniczek, a także psychologów 
i psycholożek, którzy oferują swoje 
wsparcie osobom doświadczającym 
represji. Grupa współpracuje rów-
nież z warszawską lotną grupą anty-
represyjną, czyli osobami, które po-
jawiają się na wielu demonstracjach 
i innych wydarzeniach w celu infor-
mowania uczestniczek i uczestni-
ków o ich prawach, rozdając numer 
infolinii, wspierając osoby w trud-
nej sytuacji kontaktu z policją. 
Wieść niesie, że przed wyjściem na 
protest lub demonstrację warto na-
pisać sobie na ręce lub dłoni numer 
do antyrepu na wypadek ewentual-
nego zatrzymania.

BEZPIECZNE KANAŁY 
KOMUNIKACYJNE
Aplikacje i komunikatory interne-
towe Telegram i Signal służące do 
bezpiecznej wymiany informacji, 
dzięki odpowiedniemu kodowa-
niu i odporności na inwigilację ze 
strony służb porządkowych (w od-
różnieniu od chociażby Messenge-
ra czy Instagrama). Od 2013 roku, 
kiedy pojawiła się pierwsza wersja 
Telegrama, a następnie w 2014 Sig- 
nal, te dwie aplikacje towarzyszą 
protestującym na całym świecie od 
Hongkongu poprzez Rosję po Bia-
łoruś oraz w ostatnim czasie także 
w Polsce. W ramach aplikacji funk-
cjonuje wiele kanałów udostępnia-
jących bieżące nowiny z trwających 
strajków i manifestacji oraz przy-
pominające o planowanych zgro-
madzeniach, jak na przykład dzia-
łający teraz na Telegramie kanał 

„gdzie_co_wwa” prowadzony przez 
kolektyw Szpila oraz Warszawski 
Strajk Kobiet. Historia z Hongkon-
gu, gdzie władze zbyt łatwo iden-
tyfikowały użytkowników grup 
oporu na Telegramie poprzez nu-
mery telefonów, pokazuje, że apli-
kacje te muszą być stale ulepszane. 
Niestety Telegram nadal ucho-
dzi zdaniem ekspertów w dziedzi-
nie kryptografii za niewystarcza-
jąco bezpieczny z powodu braku 
domyślnego szyfrowania wiado-
mości (metoda punkt–punkt) oraz 
przechowywania danych na ser-
werach komunikatora. Dodatko-
wo Telegram używa własnego pro-
tokołu szyfrującego, co powoduje 
brak możliwości sprawdzenia, czy 
jest skuteczny, w odróżnieniu do 
Signala, który dzięki dostępowi 
ekspertów do kodu jest uznany za 
najbezpieczniejszy komunikator 
internetowy.

 

BEZPRZEMOCOWE 
DZIAŁANIE
(ang. nonviolent action – bierny 
opór) Idea wywierania presji, wal-
czenia o swoje prawa bez używa-
nia przemocy, przy wykorzystaniu 
takich środków jak między inny-
mi: symboliczny protest, obywatel-
skie nieposłuszeństwo, ekonomicz-
ny lub polityczny brak kooperacji, 
jak np. strajk związkowy. Pokojo-
wy opór, dzięki któremu aparatowi 
opresji trudniej znaleźć zarzuty wo-
bec protestujących. Zasady bez-
przemocowego działania opierają 
się na braku agresji fizycznej i słow-
nej, umiejętności dyskusji oraz na 
dbaniu o bezpieczeństwo swoje i in-
nych. Powszechnie za prekursora 
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bezprzemocowego działania uzna-
wany jest Mahatma Gandhi, który 
namawiał swoich współobywateli, 
aby w ten sposób stawiali opór bry-
tyjskim kolonizatorom w Indiach, 
jednakże ta pacyfistyczna idea ma 
swoje korzenie już w V w. p.n.e. 
w jednym z głównych nurtów w fi-
lozofii chińskiej, motizmie. Prak-
tykowana przez Gandhiego idea 
oporu bez użycia przemocy znana 
jest również pod sanskrycką nazwą 
सत्याग्रह (satyāgraha). Wywodzi się 
ona z ahinsy – zasady moralnej opar-
tej na niekrzywdzeniu i niestosowa-
niu jakiejkolwiek przemocy wobec 
innych istot, obecnej w dżinizmie, 
hinduizmie czy buddyzmie. Reguła 
ta uznaje jednak prawo do działania 
w samoobronie, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Znani zwolennicy i zwo-
lenniczki bezprzemocowego dzia-
łania to między innymi Rigoberta 
Menchú, Mary Church Terrell, Ali-
ce Paul, Rosa Parks, Martin Luther 
King Jr., a także mnóstwo innych 
prominentnych postaci i grup, ta-
kich jak chociażby WOZA (Women 
of Zimbabwe Arise) czy wiele grup 
oraz ruchów rdzennych społeczno-
ści na całym świecie. W drugiej po-
łowie XX w. bezprzemocowy opór 
odegrał kluczową rolę w ponad pięć-
dziesięciu z sześćdziesięciu siedmiu 
transformacji z autorytaryzmu. Do-
wiedziono również, że kampanie 
na rzecz pokoju rozprzestrzeniają 
się transnarodowo, a wieści o nich 
w jednym kraju mogą znacząco 
wpłynąć na pokojową aktywność 
w krajach sąsiadujących. Obecnie 
bezprzemocowe działanie obejmuje 
m.in. działania Extinction Rebellion 
czy strajk szkolny na rzecz klimatu, 
a znane przykłady międzynarodo-
wej solidarności to chociażby ruch 

Ende Gelände w Niemczech czy 
protest Standing Rock w USA.

FEMINIZM 
INTERSEKCJONALNY
Pojęcie wyznaczające kierunek dla 
bardziej inkluzywnego, prokobie-
cego aktywizmu. Uwzględnia ono 
nakładające się na siebie różne for-
my opresji i dyskryminacji (np. ze 
względu na płeć konstruowaną 
społecznie, etniczność, rasę, klasę, 
orientację seksualną, narodowość, 
wiek, religię czy niepełnospraw-
ność). Intersekcjonalność opisy-
wana jest właśnie jako zjawisko za-
zębiania się tych różnych kategorii 
społecznych i kulturowych. Świado-
mość tego zjawiska w ramach my-
śli feministycznej pozwala włączać 
perspektywy pomijane w głównym 
nurcie feminizmu. Pomaga także 
zrozumieć, że każda i każdy z nas 
funkcjonuje w sieci zależności wpły-
wających na naszą pozycję społecz-
ną i rodzaje dyskryminacji, których 
doświadczamy.

KONSENSUS
Z łaciny consensus, czyli zgoda. Kon-
sensus jest zgodnym podjęciem de-
cyzji przez wszystkich członków 
danej grupy. W odróżnieniu od au-
torytarnego podejmowania decyzji 
lub demokracji, czyli przewagi więk-
szości, konsensus nastawiony jest 
na wysłuchanie osobistej opinii każ-
dego z członków grupy i wypraco-
wanie razem takiej wersji planu, aby 
wszyscy byli z niego ostatecznie za-
dowoleni. Nie należy mylić konsen-
susu z kompromisem. W przypadku 
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kompromisu decyzję podejmuje się 
poprzez ścieranie się przeciwnych 
poglądów i ustalanie takiego roz-
wiązania, w którym strony rezygnu-
ją z różnych swoich racji, aby inne 
miały szansę zaistnieć, pojawia się 
dynamika „coś za coś”. Konsensus 
zaś jest wypracowywany w atmos-
ferze współpracy i jest techniką wy-
magającą budowania w grupie po-
czucia bezpieczeństwa opartego na 
wzajemnym szacunku i zaangażo-
waniu. Ważne jest, aby spróbować 
nie myśleć w kategoriach przegrany 
i wygrany oraz być prawdziwie ak-
tywnym podczas rozmów, aby mieć 
pewność, że wszyscy w podobnym 
wymiarze wypowiadają swoje zda-
nie na dany temat. Warto podczas 
wypracowywania konsensusu ko-
rzystać z zasad komunikacji bez 
przemocy (patrz hasło: „porozumie-
nie bez przemocy”), czyli słuchać 
z uwagą i bez oceniania oraz wypo-
wiadać swoje zdanie, jasno mówiąc 
o swoich potrzebach i pragnieniach. 
Bardzo pomocne podczas tego pro-
cesu jest także ustalenie wspólnego 
celu, do którego można się odwo-
łać, kiedy rozmowy zbaczają z toru. 
Często do wypracowania konsen-
susu w większej grupie osób zapra-
sza się moderatora lub moderator-
kę, aby trzymali pieczę nad planem 
spotkania, demokratycznie rozdzie-
lali głosy i dbali, aby cały proces 
przebiegał możliwie harmonijnie. 
Dochodzenie do konsensusu jest 
procesem czasochłonnym, wyma-
gającym dużo zaangażowania od 
wszystkich członków grupy, co jest 
uznawane przez niektórych za jego 
wadę.

KRĄG
Nazwa konkretnego charakte-
ru zgromadzenia, polegającego 
na spotkaniu osób w celu intym-
nej, pogłębionej wymiany prze-
myśleń, zaczerpniętego z tradycji 
plemiennych. Krąg ma swoje kon-
kretne zasady, które umożliwiają 
sprawiedliwe dopuszczenie do gło-
su wszystkich uczestniczących. Po 
pierwsze siedzi się w kręgu, co spra-
wia, że wszyscy się widzą i wszyscy 
mówcy są sobie równi. Uczestniczki 
i uczestnicy wypowiadają się po ko-
lei, nikt inny nie odzywa się w cza-
sie wypowiedzi. Pozostali mają ich 
wysłuchać w skupieniu i nie komen-
tować wypowiedzi, chyba że mów-
ca o to poprosi. Często używana 
jest instytucja talking stick, specjal-
nie wybranego przedmiotu, któ-
ry daje prawo głosu osobie go trzy-
mającej. Ważną zasadą jest, aby 
mówić jedynie w swoim imieniu, 
unikać generalizacji, mówić z ser-
ca. Spotkania mogą mieć konkret-
ny temat przewodni, intencję. Krąg 
miewa działanie terapeutyczne oraz 
uczy, jak słuchać z prawdziwą uwa-
gą i szacunkiem.

POROZUMIENIE BEZ 
PRZEMOCY
(ang. nonviolent communication, 
NVC) Sposób komunikacji opraco-
wany przez Marshalla Rosenberga. 
Polega na rozmowie, której pod-
stawą jest empatia, czyli uważne 
wysłuchanie rozmówcy z zauwa-
żeniem jego uczuć i potrzeb bez 
oceniania ich. Metoda porozumie-
nia bez przemocy zakłada także 
szczere wyrażenie siebie, czyli opo-
wiedzenie jasno o swoich uczuciach 
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i potrzebach, bez żądania niczego. 
W uproszczeniu bezprzemocowy 
dialog składa się z czterech następu-
jących po sobie etapów: spostrzeże-
nia, uczucia, potrzeby, prośby. Kie-
dy słuchamy naszego rozmówcy, 
zaczynamy od spostrzeżeń na te-
mat tego, co nam mówi, bez oceny 
i krytyki zadajemy pytania, aby do-
wiedzieć się więcej. Ważne na tym 
etapie jest zrozumienie, czy nasz 
rozmówca chce odpowiadać na py-
tania, czy tylko pragnie, abyśmy go 
wysłuchali. Następnie możemy za-
pytać o konkretne uczucia, które 
wydaje nam się, że nasz rozmówca 
w danym momencie odczuwa, co 
prowadzi nas do zapytania o potrze-
by, oczekiwania, pragnienia, które 
wynikają z przeżywanych przez tę 
osobę emocji. Jeśli czujemy, że za 
potrzebą rozmówcy idzie jego proś-
ba do nas, aby ją zaspokoić, upew-
niamy się, czy rzeczywiście tak jest. 
Należy wykazać również czujność, 
czy prośba nie zamienia się w żąda-
nie. Wszystkie nasze pytania umoż-
liwiają nam ustalenie, czy dobrze 
rozumiemy się z rozmówcą, zapo-
biegając nieporozumieniom.

W sytuacji, w której to my jesteśmy 
osobami komunikującymi, opowia-
damy o tym, jak postrzegamy daną 
sytuację. Następnie mówimy o tym, 
jakie są nasze uczucia w związku 
okolicznościami, a w dalszej kolej-
ności wyrażamy nasze pragnienie, 
potrzebę, która z tych uczuć wyni-
ka. Jeśli chcemy, możemy poprosić 
naszego rozmówcę o zaspokojenie 
naszej potrzeby, pamiętając o tym, 
aby nie było to żądanie, a jedynie 
prośba.

RADYKALNA EMPATIA
Jest intencjonalnym procesem bez-
pośredniego i głębokiego połącze-
nia między nami a innymi istotami, 
podkreślającym wspólnotowość po-
przez wczuwanie się w ich procesy 
myślenia i odczuwania, bez względu 
na to, jak dalekie i być może skrajne 
są w stosunku do naszych. Obejmu-
je wewnętrzny imperatyw zmiany 
rzeczywistości w celu poprawy eg-
zystencji innych lub podjęcie starań 
urzeczywistnienia tej zmiany, a tak-
że świadomość daleko idących wza-
jemnych zależności ze wszystkimi 
żyjącymi bytami. Przy zastosowa-
niu teorii feministycznej polityka 
radykalnej empatii rozumiana jest 
jako relacja, która zwiększa współ-
czucie, dzielenie się kapitałem spo-
łecznym, świadomością intersek-
cjonalną oraz dąży do empatycznej 
demonstracji doświadczeń, potrzeb 
i pragnień w celu budowania wspól-
noty opartej na wzajemnej trosce. 
Warto zwrócić uwagę także na ety-
mologię pierwszego członu hasła, 
które wbrew obecnym ekstremi-
stycznym konotacjom wywodzi się 
z łacińskiego radix/radic, oznacza-
jącego korzeń, odnosząc się do bar-
dzo głębokiego wejścia w dany pro-
ces lub czynność i dotarcie do sedna 
sprawy, natury rzeczy.

RADYKALNA SOLIDARNOŚĆ
Postawa zakładająca myślenie 
o grupie ludzi, np. o protestujących 
we wspólnej sprawie, jako o wspól-
nocie, wewnątrz której służy się 
wzajemną pomocą na wszystkich 
możliwych poziomach. Zgodnie 
z ideą radykalnej solidarności my-
ślimy na równi o dobru tak swoim, 
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jak  innych ludzi we wspólnocie. Dla 
przykładu, posługując się dalej ilu-
stracją protestu: kiedy jesteśmy le-
gitymowani przez policję, może-
my przedłużać tę procedurę w imię 
zmniejszenia możliwości represji 
w tym czasie wobec innych osób. 
Innym przykładem radykalnej soli-
darności może być solidarnościow-
ka – spontaniczne zgromadzenie 
pod komisariatem policji, w któ-
rym przebywają osoby niesłusznie 
zatrzymane w trakcie spacerów lub 
manifestacji. Jej celem jest akt so-
lidarności wobec osób przetrzymy-
wanych oraz wywarcie nacisku na 
państwowym aparacie opresji, aby 
przyspieszyć uwolnienie osadzo-
nych. Radykalna solidarność nie 
wymaga znania osobiście wszyst-
kich we wspólnocie – może dotyczyć 
osób, które widzą się po raz pierw-
szy i ostatni.

SAMODBANIE
(ang. selfcare) Praktyki mające na 
celu odpoczywanie, dbanie o swój 
dobrostan fizyczny i psychiczny po-
między protestami, działaniem, 
aktywnością. Często zapominany 
element aktywizmu, który nadal 
głównie postrzegany jest jako po-
święcanie się i może prowadzić do 
wypalenia. W myśl samodbania wy-
poczęci aktywistka czy aktywista 
zdziałają więcej. Samodbanie jest 
najczęściej rozumiane jako indywi-
dualna praktyka, jednak warto po-
szerzyć ją o kolektywne działania 
oraz, idąc jeszcze dalej, myśleć o jej 
systemowej implementacji, czyli na 
przykład planowaniu wspólnego sa-
modbania i spędzania czasu w orga-
nizacjach aktywistycznych. 

Audre Lorde, działaczka femini-
styczna i pisarka powiedziała: „Sa-
modbanie to nie pobłażanie sobie, 
to samoobrona, która jest aktem 
politycznego sprzeciwu”. Spadko-
bierczyni jej myśli Adrienne Maree 
Brown w swojej książce Pleasure Ac-
tivism: Politics of Feeling Good (2019) 
proponuje nowe spojrzenie na akty-
wizm. Pleasure activism, czyli akty-
wizm przyjemności zakłada próbę 
wprowadzenia do aktywizmu tyle 
przyjemności i zadowolenia, ile się 
da. Szukanie przyjemności, doce-
nianie i korzystanie z życia przez 
grupy marginalizowane, mniejszo-
ści rasowe, seksualne lub narodowe 
jest aktem politycznym, ponieważ 
sprzeciwia się blokowaniu dostę-
pu do przyjemności przez patriar-
chalny kapitalistyczny system. Dla 
przykładu: zadbanie o samą siebie 
jako kobieta, która jest od dzieciń-
stwa socjalizowana do opieki nad 
innymi kosztem siebie, jest aktem 
feministycznym.

SOJUSZNICTWO
Postawa wspierająca grupy margi-
nalizowane, reprezentowana często 
przez osoby z uprzywilejowanej gru-
py społecznej. Mimo braku przyna-
leżności interesy i dobro mniejszo-
ści mogą zajmować sojuszniczkę 
lub sojusznika. Działania sojuszni-
cze mają rozpięty wachlarz możli-
wości od prywatnej pomocy osobie 
z mniejszości po protesty i walkę 
na przykład o zmiany legislacyjne 
dotyczące danej mniejszości. Oso-
by marginalizowane zwracają uwa-
gę na kilka zasad, które sprawiają, 
że jest się prawdziwie pomocnym 
sojusznikiem. Sojusznictwo polega 
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animator kultury i twórca interdyscyplinarnych projektów społecznych. Fascynuje go 
praktykowanie utopii w działaniu, przekraczanie granic wyobraźni, a także operowanie na 
styku sztuki i nauki. Współzałożyciel kolektywu Synergia, w ramach działalności którego 
odbyło się kilkanaście transmedialnych wydarzeń muzycznych we współpracy z różnymi 
instytucjami i organizacjami. Współdziałał z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundacją Bęc 
Zmiana, Biennale Warszawa, Kuchnią Konfliktu, HER Docs Film Festival, Extinction Rebel-
lion Polska i wieloma innymi inicjatywami. W wolnym czasie eksperymentuje z wegańską 
kuchnią, poszukuje nowych dźwięków i chodzi po lesie.

ZUZANNA KOFTA
absolwentka malarstwa na warszawskiej ASP. Na jej twórczość składają się głównie ry-
sunek, instalacje dźwiękowe oraz śpiew improwizowany. W swoich działaniach skupia się 
na zagadnieniach relacji natura–człowiek (oraz zacierających się pomiędzy nimi granic), 
psychologicznej stronie sztuki oraz narracyjnym potencjale dźwiękowej warstwy naszej 
rzeczywistości.

przede wszystkim na uważnym słu-
chaniu, poznawaniu realiów i praw-
dziwych potrzeb konkretnych mar-
ginalizowanych społeczności lub 
osób, stawiając zdobywaną od nich 
wiedzę ponad swoje własne wcze-
śniejsze przekonanie o tym, jak po-
winno się pomagać. Bycie sojuszni-
kiem/sojuszniczką wymaga pokory 
i umiejętności wycofania się. Swoją 
uprzywilejowaną pozycję warto wy-
korzystać w taki sposób, aby dawać 
głos osobom wykluczonym, zamiast 
zabierać im przestrzeń swoją oso-
bą i własną narracją o tych osobach. 
Osoby wykluczone zwracają uwagę 
na fakt, że często prawdziwa moty-
wacja sojuszników jest spowodowa-
na potrzebą poczucia się lepiej z sa-
mym sobą, pochwalenia się, zamiast 
szczerą potrzebą niesienia pomocy 
innym ludziom.
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Temat artistic research od ponad dwóch dekad zyskuje uwagę zarów-
no artystów/artystek, jak i badaczy/badaczek działających w obsza-
rze nauki. W Polsce debata na temat badań artystycznych nabiera 
rozpędu dzięki działaniom trzech badaczek-kuratorek-twórczyń: 
Pauliny Brelińskiej, Zofii Małkowicz-Daszkowskiej i Zofii Reznik, 
które w 2019 r. powołały międzymiastowy tercet ¿Czy badania arty-
styczne? (¿CBA?). O tym, na czym polegają badania artystyczne, kto 
się nimi zajmuje, do czego służą i do czego mogą służyć, stworzyły 
specjalnie dla NN6T leksykon porządkujący rozproszone wątki.

Zaczęło się we Wrocławiu. Parafrazując tytuł pracy Zbigniewa Go-
stomskiego: badawczo-artystyczno-eksperymentalna tradycja mia-
sta oraz 50. rocznica Sympozjum Plastycznego Wrocław‘70 stały 
się dla nas okazją do zainicjowania nowego ośrodka dyskusji o BA. 
Swoje badania badań artystycznych (pokrewne artistic research 
studies, zob. badania artystyczne) rozpoczęłyśmy od poszukiwań 
polskich korzeni i korzonków tego typu praktyk, a następnie zaczę-
łyśmy rozpowszechniać pojęcie „badania artystyczne” w polskim 
obiegu akademickim i artystycznym, równocześnie śledząc, w jaki 
sposób rezonuje ono w środowisku. Historycznym i lokalnym kon-
tekstem dla ¿CBA? jest Centrum Badań Artystycznych (CBA), czyli 
zaproponowana w 1970 r. przez Jerzego Ludwińskiego i Zbigniewa 
Makarewicza nowatorska instytucja sztuki, przyjęta do realizacji 
podczas Sympozjum przez grono jego uczestniczek i uczestników.

Leksykon jest w znacznej mierze pokłosiem żywiołowych debat 
podczas pierwszej w Polsce konferencji poświęconej temu zagad-
nieniu1. Wydarzenie zorganizowałyśmy w październiku 2020 pod 
auspicjami ASP we Wrocławiu i w ramach Sympozjum Wrocław 
70/20. Poszczególne hasła są wynikiem naszych obserwacji bądź 
interpretacji wychwyconych przez nas głosów. Wierzymy w otwartą 
i kolektywną wymianę wiedzy, dlatego w wybranych definicjach 
przywołujemy osoby, którym je zawdzięczamy. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego leksykonu, składamy podziękowa-
nia za inspiracje, przyczynki i wypożyczenia. 

Pojęcie „badania artystyczne” (BA) – które nie tylko jest pierwsze 
na liście, ale jest również macierzą, wokół której rozpinamy sieć ko-
lejnych pojęć – traktujemy jako wewnętrznie zróżnicowany obszar, 
którego nie sposób wytłumaczyć pojedynczą definicją. Praktyka BA 
jest różnorodna i żywa, a naszą intencją nie jest dyscyplinowanie tej 
materii zza biurka. Pytamy więc siebie i inne osoby: „Czy i w jaki 

1 Program konferencji, ¿Czy badania artystyczne?, [online], http://czybadaniaartystyczne.pl/
program-konferencji/, [dostęp: 17.02.2021].



93BADANIA ARTYSTYCZNE

sposób badania artystyczne?”, oraz wspólnie z nimi poszukujemy 
możliwości mapowania tego krajobrazu. 

BADANIA ARTYSTYCZNE 
Obszar niejednorodnych praktyk sytuujących się pomiędzy nauką 
i sztuką oraz innymi dziedzinami aktywności społecznej (zob. wolne 
wiązania), których celem jest wytwarzanie i wymiana wiedzy. Ba-
dania artystyczne koncentrują się na praktyce, porządkują oraz pro-
cesują treści, prezentują wnioski i wyniki twórczego śledztwa. Wy-
tworem „dziedziny” jest zazwyczaj przekraczający dyscyplinarne 
podziały projekt artystyczno-badawczy. Oparty jest na autorskiej, 
hybrydycznej metodologii i formule upowszechnienia, zachowują-
cych właściwości charakterystyczne zarówno dla nauki, jak i sztuki 
(zob. ekspozycja, wolne wiązania). Z łatwością zasiedla żyzne dla 
siebie przestrzenie pogranicza (zob. odnalezione miejsca splotów), ale 
może wzbudzać też rozmaite niepokoje (zob. lęk kompetencyjny).

Metodologia BA bywa mniej lub bardziej uświadomiona i często 
warunkuje ją umiejscowienie – im bardziej działania oddalone są od 
instytucji, tym bliżej im do metodologicznej frywolności (zob. rozru-
chy metodologiczne), natomiast w silniej ustrukturyzowanych polach 
wyraźna jest tendencja do rozbudowywania teoretycznej autore-
fleksji (zob. sprawcze opowieści i wytrychy, Karty Metodologiczne).

Badania artystyczne są pokrewne pojęciu artistic research (AR) 
(rozwijanemu w ogólnoeuropejskiej dyskusji), jednak BA postrze-
gamy nieco szerzej – w kontinuum eksperymentalnych tradycji 
polskiego pola sztuki, m.in. neoawangardowych eksperymentów 
z lat 70. XX w. (zob. ¿CBA? i CBA). W anglojęzycznym dyskursie 
AR powstało bardzo wiele terminów określających jego wiodące 
ścieżki, m.in. arts-based research, practice-based research, practice-led 
re search, research-led practice, practice-as-research, practice through 
research, research in/through/for art and design. A ponieważ zagad-
nienie to dyskutowane jest żywiołowo od lat 90., to przeszło już do 
fazy problematyki „zjadania własnego ogona”, „mody na badania” 
oraz prób diagnozowania „postbadawczej kondycji sztuki”. Jaką 
ścieżkę obierze polska debata (zob. Polska różnych prędkości)?

KARTY METODOLOGICZNE
Można odnieść wrażenie, że wokół BA wiele jest teoretycznych 
dywagacji, co skutkuje rosnącym apetytem na konkretne przy-
kłady tego, w jaki sposób prowadzi się badania artystyczne i jakie 
metody można do takiego procesu włączać. W związku z powyż-
szym postanowiłyśmy współtworzyć razem z artystami-badaczami 
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i artystkami-badaczkami bazę wiedzy, która mogłaby z jednej strony 
pełnić rolę archiwum, a z drugiej stać się platformą do wymiany na-
macalnych doświadczeń i metod pracy. W tym celu powołałyśmy do 
życia narzędzie, czyli Kartę Metodologiczną ułatwiającą oglądanie 
tych różnorodnych przypadków we wspólnej przekrojowej per-
spektywie metod pracy. Kiełkujące archiwum jest więc katalogiem, 
z którego można nie tylko czerpać inspirację, ale potencjalnie też 
wykorzystywać go w innych kontekstach (zob. odnalezione miejsca 
splotów). Zapraszamy więc artystki-badaczki i artystów-badaczy do 
kolektywnego mapowania metod pracy w badaniach artystycznych, 
a po szczegóły odsyłamy na stronę ¿CBA?2.

EKSPOZYCJA
O ile ogólnie przyjętym w nauce sposobem dzielenia się wynikami 
badań są słowa i publikacje, o tyle w sztukach wizualnych dominu-
jącym medium pokazującym efekty pracy pozostają wystawy. Eks-
pozycja jest czymś pomiędzy, ponieważ łączy w swojej strukturze 
zarówno teorię, jak i praktykę, naukę i sztukę. Charakteryzuje się 
indywidualnym podejściem badacza do eksplorowanego tematu. Jak 
zauważyła podczas swojego wystąpienia Wiktoria Kozioł, ekspozy-
cja to również wystawienie się na działanie czynników zewnętrz-
nych, a zatem otwarcie na ogląd i cenną informację zwrotną. Ekspo-
zycje składają się z wielu elementów, głównie notatek badawczych, 
ilustracji, fotografii, archiwaliów, własnych refleksji i dokumentów, 
reprodukcji oraz dzieł sztuki. Doskonałym przykładem mogą być 
notatki sporządzane przez Jerzego Ludwińskiego oraz mapy myśli 
Aby’ego Warburga. Badacze i badaczki artystyczni często korzystają 
z narzędzia projektowego Research Catalogue, umożliwiającego 
stworzenie autorskiej ekspozycji w formie strony internetowej 
(researchcatalogue.net). A jak eksponować praktyki badawcze wy-
wodzące się ze sztuk performatywnych? Do refleksji nad możliwy-
mi spotkaniami ekspozycji ze spektaklem lub performansem zapra-
sza m.in. Pracownia Kuratorska związana z krakowską teatrologią 
i kulturoznawstwem. 

LĘK KOMPETENCYJNY
Drżenie, którego się doznaje, kiedy odrzuca się jednoznacz-
ną przynależność dyscyplinarną – obawy te wynikają z realnych 
możliwości i ograniczeń poznawczych, ale też z usztywniającego 

2 Baza Kart Metodologicznych, ¿Czy badania artystyczne?, [online], http://
czybadaniaartystyczne.pl/karty-metodologiczne-2, [dostęp: 17.02.2021]. 
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systemu kształcenia. Pole BA daje przyzwolenie na zmianę roli, 
bo liczy się w nim nie tyle specjalizacja, ile umiejętność korzysta-
nia z dostępnych zasobów, a wykształcenie to tylko background. 
Doświadczenie tego rodzaju niepokoju może być też związane 
z uwarunkowanym genderowo syndromem oszusta/oszustki (im-
postor syndrome), czyli obawą przed demaskacją jako nie-eksperta. 
Problem zasygnalizowała Magdalena Zamorska w kontekście prze-
chodzenia z roli badaczki do roli artystki – pokazała, że porzucenie 
akademickich standardów (a w tym rygorów) na rzecz twórczej swo-
body może nieść za sobą ryzyko utraty wiarygodności nie tylko na 
jednym, ale na obu polach jednocześnie.

Z lękiem kompetencyjnym najlepiej radzić sobie podczas wspól-
nych dyskusji i krytycznego spojrzenia na zastaną sytuację, czy to 
działając w wielodyscyplinarnych zespołach, czy po prostu kon-
sultując swoje pomysły, obserwacje czy rozwiązania z innym spe-
cjalistą czy specjalistką (zob. ekspozycja). Potrzeba współdzielenia 
procesu i korzystania z doświadczeń innych ściera się z odgórnym 
podziałem nauka/sztuka. Stawanie się badaczem czy artystą (po-
stanowienie, że można się tak identyfikować) może prowadzić do 
„dyskursywnej ulgi”.

ODNALEZIONE MIEJSCA SPLOTÓW
Ponownie znalezionymi miejscami splotów nazywamy obszary, 
w których wiedza, metody pracy, sposoby myślenia czy artystycz-
ne i naukowe estetyki przenikają się w naturalny sposób. 1) Mogą 
to być archiwa wszelkiej maści, które służą artystom-badaczom 
źródłami, a w niektórych poszukiwaniach, jak np. u Doroty Nie-
znalskiej czy Karola Radziszewskiego, stają się podstawowym śro-
dowiskiem pracy. 2) Zbiory praktyk skoncentrowanych wokół wi-
zualizacji czy performatyzacji wiedzy. Podstawowym narzędziem 
badaczek i badaczy, którzy operują na styku zróżnicowanych 
gatunków i kategorii danych (np. wizualnych, werbalnych, ucieleś-
nionych, liczbowych) są wszelkie rozwiązania pozwalające układać 
je w klarowne struktury: diagramy, wykresy oraz inne formy 2D lub 
3D, pozwalające spojrzeć na zagadnienie z innej perspektywy. 3) 
Innowacje technologiczne od co najmniej połowy XX w. stanowią 
serce działań z nurtu art & science, jednego z ważniejszych przy-
czółków BA na pograniczach z naukami ścisłymi. Eksplorowanie 
możliwości i ograniczeń nowych wynalazków – od aparatu foto-
graficznego po inżynierię genetyczną – jest dla poszukiwań BA 
szczególnie pociągające. 4) Praktyki wystawiennicze i kuratorskie, 
które od XIX w. zajmują się prezentacją wiedzy wywodzącej się 
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z różnych dyscyplin i występującej w różnych substancjach. Szcze-
gólnie ważny wydaje się tutaj potencjał wynikający z potrzeby łą-
czenia kompetencji artystycznych, kuratorskich czy projektowych 
z badawczymi (zob. ekspozycja).

POLSKA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI (5G BA)
Perspektywa heterogenicznego rozwoju badań artystycznych w Pol-
sce nawiązuje do typologii pięciu generacji (5G) AR, przedstawionej 
w ramach konferencji przez Vytautasa Michelkevičiusa, który na-
kreślił charakterystykę centralno-wschodnioeuropejskiego konteks-
tu badań artystycznych i odniósł się do przemian w obrębie uczelni 
artystycznych na świecie:

1G – lata 80. i 90. XX w., gdy doktoraty w typie AR pozostawały 
jeszcze w obszarze naukowym; 

2G – praktyka AR nie jest jeszcze ugruntowanym obszarem 
badawczym; 

3G – practice-based thesis, tj. artysta/artystka musi bronić na 
akademii dwóch prac (teoretycznej i praktycznej) i są to są dzieła 
odrębne; dysertacja według odgórnych wytycznych i parametrów, 
które według uczelni stanowią o jakości badawczej projektu;

4G – działalność artystyczna jest traktowana jak badanie i może 
być obroniona jako samoistna praca; teoria i praktyka są ściśle po-
wiązane, a sama teoria może przyjąć nie tylko pisemną postać;

5G – pozostaje jeszcze niejasne i może w pełni przewartościować 
dotychczasowe postrzeganie akademii i uczelni wyższych o pro-
filach artystycznych; w realiach 5G prace AR bronią się jako jedna 
praca. 

W różnych ośrodkach w Polsce procesy te przebiegają z różną 
dynamiką i różnorako BA się instytucjonalizują: na Wydziale Za-
rządzania Kulturą Wizualną warszawskiej ASP powstał kierunek 
studiów „badania artystyczne”, wrocławska ASP gościła naszą 
konferencję, a w Krakowie kwitną akademickie i pozaakademickie 
zespoły artystyczno-kuratorsko-badawcze: Platforma Badań Arty-
stycznych i Kolektyw Kuratorski. A ile G jest na twojej uczelni?

PARAMETRYZACYJNE IMADŁO
BA mogą jawić się dość utopijnie, ale też zakorzenione są w nieco 
mniej przyjaznym swobodzie działań i myśli kontekście. Mowa tu 
o neoliberalnych porządkach na uniwersytetach, gdzie dominu-
jącą siłą (napędzoną w Polsce „konstytucją dla nauki”) staje się 
parametryzacja, której podlegają nie tylko uczelnie naukowe, ale 
i artystyczne. Od kilku lat na polskich akademiach artystycznych 
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obserwujemy rozwój studiów trzeciego stopnia (w opozycji do 
„tradycyjnego” sposobu nadawania doktoratów na akademiach) 
i wzrost oczekiwań związanych z prowadzeniem przez artystki 
i artystów akademików mierzalnej aktywności sprowadzonej do 
wspólnego mianownika „produkowania wiedzy”. W takiej perspek-
tywie badania artystyczne jawią się jako rezultat przemian instytu-
cjonalnych, próba poradzenia sobie z coraz bardziej wyśrubowany-
mi normami albo będąca konsekwencją odgórnych regulacji moda. 
W kontekście parametryzacyjnego imadła BA związane są jednak, 
w naszym przekonaniu, bardziej z performatywnym aktem nazy-
wania czy definiowania autonomicznych praktyk (zob. potencjał 
odporu), które pozwala utrzymać bezpieczną pozycję (zob. rozruchy 
metodologiczne). Sytuacja przecierania szlaków wiąże się oczywi-
ście z rozmaitymi trudnościami, jak choćby w kwestii dostępności 
zasobów i zrównoważonego z nich korzystania, prognozowania 
procesów oraz ich rezultatów, ewaluacji przebiegu projektów, wy-
najdywania przestrzeni zastosowania czy sposobów bycia z wątpli-
wościami oraz działania w sytuacjach kryzysowych (zob. lęk kom-
petencyjny). Nie mamy jednak wątpliwości, że istotą pracy twórczej 
w ogóle jest łączenie elementów badania, kreacji i prezentowania, 
a pole BA ma potencjał do bycia przestrzenią opierania się dokrę-
caniu śruby (zob. sprawcze opowieści i wytrychy).

POTENCJAŁ ODPORU 
W polskim środowisku naukowym i artystycznym można zaob-
serwować wzmaganie się neoliberalnych tendencji związanych 
z „produkcją wiedzy” (zob. parametryzacyjne imadło). O ile w na-
uce pochód ten trwa od kilku lat, o tyle w sztuce zaobserwować 
można nieufność wobec zacieśniającego się gorsetu wymogów. 
Krytycznie ujęty bierny opór może przynieść w polu BA – dopiero 
kształtującym się, a więc szczególnie narażonym na wpływ insty-
tucjonalnych i rynkowych mechanizmów – subwersywny potencjał 
czynnego odporu. Potencjalne strategie to: pączkowanie (wzajemne 
zarażanie wiedzą, zawiązywanie się kolektywów, dzielenie narzędzi 
i zasobów, tworzenie koalicji na potrzeby projektów), pasożytowa-
nie (spontaniczne lub tymczasowe czerpanie z zasobów instytu-
cji), osadzanie się jako niezależne i nieustrukturyzowane ośrodki 
(wywiedzione z polskiej tradycji niezależnych galerii i przestrzeni 
sztuki).
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ROZRUCHY METODOLOGICZNE
Specyfiką BA jest brak własnych, specyficznych tylko dla tego ob-
szaru metod i technik pracy. Nie jest to jednoznacznie negatywna 
sytuacja, a wręcz przeciwnie – wnosi powiew świeżości, jak na 
rebelię przystało. Można działać na własną rękę i tym samym roz-
ruszać skostniałe struktury, czy to sztuki, czy nauki (zob. wyjście 
z gmachu). Ponieważ większość praktyk BA bazuje na istniejących 
już metodach – jedne są pożyczone, drugie można przekleić, inne 
ukraść, a kolejnym zaprzeczyć – nie zawsze wzbudza to aprobatę. 
Na tym polu dochodzi do krystalizowania się rozmaitych postaw, 
z których na zainteresowanie w tym kontekście zasługują dwie: 
1) partyzantka metodologiczna (przywołana we wspólnej dyskusji 
przez Sarę Piotrowską i Macieja Szczęśniaka) oznacza radzenie 
sobie z problemem badawczym samodzielnie, chałupniczo; za 
partyzantką stoi świadomość braku niezbędnych metod i potrzeba 
zapożyczenia narzędzi z innego pola lub dziedziny i wykorzystania 
ich do własnych celów; 2) bezczelność metodologiczna (za Janem 
Stanisławem Wojciechowskim) oznacza niefrasobliwość, śmia-
łość w rozszerzaniu granic przez artystę/artystkę. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że tego rodzaju wykroczenia nie muszą być jednak 
racjonalnie umotywowane i urefleksyjnione.

SPRAWCZE OPOWIEŚCI I WYTRYCHY
Skoro wiedza to władza, to tworzenie własnych opowieści o świecie 
ma z pewnością wymiar emancypacyjny. To jedno z kluczowych  
założeń oral history, czyli metody, którą w swojej badawczo-  
-artystycznej praktyce posługuje się m.in. Anka Leśniak, od lat kon-
sekwentnie odzyskująca widzialność kobiet w przestrzeni publicz-
nej, m.in. przez wydobywanie ich głosów. Urefleksyjniona opowieść 
– świadoma stojących za nią dyskursów i swojej formy, intencjonal-
nie wpisana w rozmaite konteksty – może być narzędziem politycz-
nym, rozszczelniającym pozornie obiektywne instytucje i stojące za 
nimi systemy wiedzy-władzy. Mówione her/historie są oddolnymi 
narracjami, które choć splatają się w większe całości, to jednak po-
zostają autonomicznymi całostkami. Podobnie dzieje się w przypad-
ku badań artystycznych, które za pomocą wyjaśnienia stojących za 
nimi procesów i metod komunikują swoją tożsamość i tym samym 
mogą stać się unikatowymi narzędziami, które – choć powstałe na 
potrzeby konkretnych projektów, z silnym rysem oryginalności – 
można przecież z pożytkiem podawać sobie z rąk do rąk (zob. Karty 
Metodologiczne). I choć są to bardziej wytrychy niż śrubokręty czy 
młotki, to z powodzeniem można nimi niszczyć rozmaite wieże 
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z kości słoniowej i budować nowe miejsca skutecznego działania 
(zob. wyjście z gmachu). Albowiem „nie zdemontujesz domu pana 
przy użyciu jego własnych narzędzi”, jak przecież wiemy dzięki Au-
dre Lorde3.

ŚLUZOWCE, NAZYWANE TEŻ ŚLUZOROŚLAMI
Jedna z piękniejszych istot mieszkających w polskich lasach. Ich ślu-
zowate ciała umożliwiają im poruszanie się, choć nie mają systemu 
nerwowego. Kluczowy jest fakt, że nie są bezpośrednio spokrew-
nione ani z roślinami, ani ze zwierzętami, ani z grzybami, choć po-
siadają cechy wszystkich powyższych. Podobnie badacze i badaczki 
artystyczni nie wpisują się w dotychczas rozpoznane kategorie czy 
struktury akademickie, co równocześnie pozostaje interesujące, ale 
też niebezpieczne i frustrujące dla środowiska. Śluzowiec symbo-
lizujący BA to spajacz różnych perspektyw badawczych i obszarów 
wiedzy, jego naturalnym habitatem jest kraina wolności, kompromi-
sów i integracji. Nie bez znaczenia pozostaje mikroskopijny rozmiar 
śluzowców i ich zdolność do przemieszczania się – artyści-badacze 
nie zapuszczają korzeni i nie budują własnych struktur, tylko w nie-
mal niezauważony sposób przemierzają istniejące już środowiska 
(zob. wolne wiązania). Koncept włączenia śluzowców do terminolo-
gii badań artystycznych powstał podczas rozmowy Małgorzaty Miś-
niakiewicz i ¿CBA? w listopadzie 2020 roku4.

WGLĄD
Za Mają Dobiasz-Krysiak: metoda introspekcji pozwalająca zarów-
no badaczom/badaczkom, jak i artystom/artystkom: 1) dokonywać 
pogłębionego i przekrojowego rozumienia studiowanego problemu; 
2) oglądać własne ograniczenia jako elementy szerszego procesu 
tworzenia wiedzy. Twórczy wgląd następuje po fazie kryzysowej, 
po fazie inkubacji i kształtowania się idei, myśli lub koncepcji. Jest 
pojęciem ściśle związanym z psychologią twórczości, ale jest też 
charakterystyczny dla autoetnografii, która osobom uprawiającym 
naukę (i nie tylko) pomaga zaobserwować siebie jako afektywny, 
obdarzony biografią i sprawczy podmiot, który nie pozostaje obo-
jętny dla przebiegu procesu pozyskiwania danych, ich analizy oraz 

3 A. Lorde, Nie zdemontujesz domu pana przy użyciu jego własnych narzędzi, tłum. Katarzyna 
Szumlewicz, Codziennik Feministyczny, 18.02.2014, [online], http://codziennikfeministyczny.
pl/audre-lorde-nie-zdemontujesz-domu-pana-przy-uzyciu-jego-wlasnych-narzedzi [dostęp: 
31.01.2021].
4  Audycja Tu Sympozjum, odc. 14: Badania artystyczne, 22.11.2020, Anchor, [online], https://
anchor.fm/sympozjum7020/episodes/Odcinek-14-BADANIA-ARTYSTYCZNE-emr57t, [dostęp: 
2.02.2021].
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sposobów dzielenia się powstałą wiedzą z innymi ludźmi. W tym 
kontekście wgląd to „współdzielona” i w pewien sposób na nowo 
odnaleziona (zob. odnalezione miejsca splotów) procedura łącząca 
procesy intelektualne i ucieleśnione, wnosząca do „gmachu” badań 
naukowych (zob. wyjście z gmachu) te drugie jako równorzędne wo-
bec dominujących procesów racjonalnych.

WOLNE WIĄZANIA 
Postawą charakterystyczną dla artystycznych badaczek i badaczy 
jest pewnego rodzaju kosmopolityzm dyscyplinarno-obszarowy. 
Zagadnienie BA przekracza tradycyjne podziały na media, dyscy-
pliny czy dziedziny sztuki lub nauki, siada okrakiem na obrzeżach 
i wnika pomiędzy pojedyncze warstwy. Te wszystkie skomplikowa-
ne zjawiska/przypadki są wypadkową łączenia pomiędzy naukami 
społecznymi, humanistycznymi, ścisłymi, przyrodniczymi, sztukami 
wizualnymi, performatywnym, muzycznymi, dizajnem, architektu-
rą, praktyką kuratorską, działaniami społecznie zaangażowanymi, 
a nawet biznesem. Każdy projekt zawiera indywidualne proporcje 
„domieszek” wiedzy, metod, narzędzi, języków, estetyk, postaw 
wywodzących się nie tylko z wymienionych powyżej obszarów, pól 
czy zakamarków; nie ma jednej receptury na badania artystyczne, 
a tym bardziej jednej definicji (zob. sprawcze opowieści i wytrychy). 
Artystyczni badacze i badaczki działają z wolnej woli i mają wysoką 
„czepliwość”. Warto jednak podkreślić, że wolność to nie zawsze 
frywolność (zob. rozruchy metodologiczne). Procesy łączenia – przy-
wołujące skojarzenia z osmozą czy konwekcją – nie byłyby możliwe, 
gdyby nie istotne różnice pomiędzy poszczególnymi polami. Takie 
warunki wymagają podejścia zorientowanego na konsultacje, współ-
pracę, kompromis, a przede wszystkim na poszanowanie dorobku 
i odrębności tożsamości obszarów, z którymi wchodzi się w wiąza-
nia. W praktyce oznacza to potrzebę zwiększenia nakładów uważ-
ności oraz komunikacyjną inkluzywność.

WYJŚCIE Z GMACHU
To, co łączy ze sobą działania mieszczące się w obrębie BA, to 
zdecydowany imperatyw wychodzenia z rozmaitych „gmachów”. 
1) Zacznijmy od niewzruszonych gmachów nauki i świata sztuki, po-
między którymi – dzięki działaniom awangardowym oraz zwrotom 
i przewrotom w nauce – od kilkudziesięciu lat wznowił się ruch po-
graniczny. 2) Wiele z działań badawczo-artystycznych skoncentro-
wanych jest na wymianie z ludźmi i poszukiwaniu społecznej spraw-
czości, które trudno jest realizować w świecie „sztuki dla sztuki” 
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lub w ramach postawy „dla dobra nauki”. Jednym z niezwykle waż-
nych powodów, dla których twórcy i twórczynie podejmują się pro-
jektów badawczo-artystycznych, jest potrzeba budowania społecz-
nej świadomości lub zaangażowania wobec konkretnych problemów 
(np. klimatycznych, ekonomicznych czy związanych z prawami czło-
wieka). 3) Wyraźna jest zmiana postawy wobec wytwarzania wiedzy 
– odejście od samego jej gromadzenia i zwrot w stronę jej facylitacji 
czy popularyzacji oraz aplikacji w innych kontekstach. Łączą się tu 
metody związane nie tylko z samą sztuką i nauką, ale również z ani-
macją kultury, ekonomią społeczną czy dizajnem. 4) BA otwierają 
drogę do wychodzenia poza narrację o genialnej jednostce oraz do 
obchodzenia impasu wąskiej specjalizacji, ponieważ często potrzeb-
na jest wiedza i umiejętności wykraczające poza możliwości jednej 
osoby (zob. wolne wiązania). Wymaga to sieciowania, utrzymywania 
koalicji o różnym stopniu zażyłości, wchodzenia w mniej i bardziej 
sformalizowane formy współpracy, a nawet inicjowania działań ko-
lektywnych (przykładem kolektyw pisze/mówi/robi, przecierający 
szlaki badawczo-artystyczne w Polsce). BA domagają się interakcji 
i wymiany uwzględniającej odmienność. Biorąc pod uwagę przyzwy-
czajenia komunikacyjne, które wynosimy z rodzimych środowisk, 
i trudności związane z funkcjonowaniem w codzienności instytucjo-
nalnej – nie zawsze przychodzi to nam łatwo. Może warto po prostu 
zacząć od wspólnej przerwy „bez papierosa” przed budynkiem?

Tercet ¿Czy badania artystyczne? to interdyscyplinarny kolektyw badawczo-twórczy założony 
w 2019 roku pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. Zajmujemy się różnymi wymiarami badań 
artystycznych. Zgłębiamy pojęcia, metodologie i praktyki, zadajemy pytania i szukamy nowych 
przestrzeni spotkań pomiędzy sztuką, nauką a humanistyką. czybadaniaartystyczne.pl/

PAULINA BRELIŃSKA researchem artystycznym i kuratorskim zajmuje się od pięciu lat, w 2018 
roku zrealizowała badawczo-kuratorską wystawę Voyager’s Record za pomocą narzędzia 
Research Catalogue i w rzeczywistej przestrzeni. Researchowi poświęciła też swoją pracę 
magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Publikowała w „XIBT Contemporary 
Art Magazine” i „Zeszytach Artystycznych”.
ZOFIA MAŁKOWICZ-DASZKOWSKA nie przestaje poszukiwać dla siebie narzędzi do badania 
świata. Wykształciła się artystycznie (edukacja artystyczna, rzeźba i działania przestrzenne UAP) 
i humanistyczno-społecznie (media interaktywne i widowiska, socjologia). Aktualnie pracuje nad 
doktoratem z socjologii (UAM), poświęconym związkom sztuki i nauk społecznych. Pisze, edukuje, 
tworzy i redaguje książki artystyczno-naukowe oraz prowadzi badania na temat tego, co wymyka 
się różnorakim porządkom.
ZOFIA REZNIK studiowała interdyscyplinarnie, z finiszem jako historyczka sztuki. Od kilkunastu 
lat zajmuje się kulturą i sztuką w różnych rejestrach: akademickim, instytucjonalnym, NGO 
czy w grupach nieformalnych. Badania artystyczne interesują ją zwłaszcza na przecięciu 
sztuka/humanistyka. W Uniwersytecie Wrocławskim kieruje projektem naukowym dotyczącym 
mikronarracji wrocławskich artystek lat 70. Prowadzi Fundację Wersja i pracuje na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Posłuchajcie rozmowy z członkiniami tercetu ¿Czy badania artystyczne? (¿CBA?) w Bęc Radiu: 
www.soundcloud.com/bec_radio
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Eternal Oasis, cegły z lokalnego materiału, umożliwiające, dzięki swojej geometrii, budowanie 
bez dodatkowego spoiwa, Monika Brandić Lipińska, Ludvig Hofsten, Karolina Pajnowska, 2017
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MONIKA BRANDIĆ LIPIŃSKA  
to kosmiczna architektka.  

Co ma wspólnego architektura kosmiczna z grzybami, 
po co wymyślać cele zrównoważonego rozwoju 

dla Księżyca oraz skąd brać budulec  
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W ramach doktoratu w Hub for Biotechnology in the 
Built Environment na Newcastle University i przy 
współpracy z laboratorium astrobiologii NASA Ames 
Research Center w Kalifornii pracujesz nad wykorzysta-
niem biologii syntetycznej w projektowaniu pozaziem-
skim. Czym jest architektura środowisk ekstremalnych?

Środowiska ekstremalne to wszystkie miejsca, również te na Ziemi, 
w których są albo skrajne temperatury, albo na przykład zupełnie 
niestandardowe ciśnienie. Przy projektowaniu dla takich środowisk 
potrzebujemy bardzo szczegółowego, ukierunkowanego podejścia 
i z tego powodu idealnie służą też do testowania i eksperymento-
wania z rozwiązaniami, które możemy w przyszłości wykorzystać 
na Księżycu czy na Marsie. Oczywiście przestrzeń kosmiczna jest 
najbardziej ekstremalnym środowiskiem. Projektowanie z myślą 
o panujących w niej warunkach jest bardzo wymagające. Na przy-
kład grawitacja wszędzie działa tak samo, jednak na innych pla-
netach czy ciałach niebieskich są inne siły grawitacyjne, a w stacji 
kosmicznej krążącej na orbicie podlegamy mikrograwitacji.

W ziemskich warunkach takie miejsca jak Sahara czy 
Antarktyda, czyli miejsca o charakterze pustynnym – 
w jednym wypadku skrajnie gorącym, w drugim zimnym, 
ale w obu z niezwykle małą ilością opadów i brakiem 
dostępu do wody – mogą przypominać i imitować kos-
miczny krajobraz.

To prawda. Będąc na uczelni w Szwecji robiłam ze znajomymi 
projekt na Saharze. Projektowaliśmy tam cegły, które zazębiają się 
w taki sposób, że nie potrzeba już żadnego spoiwa, a dzięki swo-
jej geometrii sprawiają, że budynek utrzymuje się na piasku i nie 
zawala, mimo że jest wybudowany na sypkim gruncie. Chodziło 
o wykorzystywanie lokalnych surowców, podobnie jak w projekcie 
księżycowym, w którym projektowaliśmy podobne, zazębiające się 
cegły, produkowane z regolitu księżycowego (więc też lokalnego 
materiału), niepotrzebujące żadnego dodatkowego spoiwa, żeby 
je ze sobą połączyć i zbudować ochronę radiacyjną dla bazy. Kos-
miczne projekty są czasem bardzo low-techowe. Po prostu w śro-
dowiskach ekstremalnych jesteś zmuszony do użycia lokalnych 
materiałów, które tam znajdziesz, bo nie ma środków finansowych, 
żeby przewieźć wszystko, co chcesz.

Obecnie myśli się o tworzeniu baz na Marsie i Księżycu 
– czym różnią się te środowiska?

Głównym czynnikiem odróżniającym projekty na Marsie i na Księ-
życu jest odległość. Czerwona Planeta jest dużo dalej i możesz 



105LIPIŃSKA

wziąć ze sobą dużo mniej. To jest zdecydowanie najważniejsze. 
Potem dochodzi to, że na przykład na Księżycu jest mniejsza 
grawitacja niż na Marsie, na Marsie mamy trochę atmosfery, a na 
Księżycu praktycznie nie. No i Mars tak samo jak Księżyc nie ma 
pola magnetycznego, które by chroniło nas przed promieniowa-
niem kosmicznym. To tyle z tak naprawdę największych wyzwań 
architektonicznych.

Dla zwykłego śmiertelnika tych zmiennych w prze-
strzeni kosmicznej jest ogrom, trudno mi sobie wyobra-
zić, by architekci i architektki mogli projektować sami, 
bez pomocy specjalistów z innych dziedzin.

Przy projektach o tej skali złożoności nie ma szans na pracę w po-
jedynkę. Łączy się tutaj bardzo dużo różnych dziedzin. Ja w taki 
sposób trafiłam na biotechnologię, którą obecnie studiuję w ra-
mach doktoratu. Zdążyłam już się nauczyć, jak bardzo dużo rzeczy 
nie wiem. Nie wyobrażam sobie pracy bez laboratorium astrobio-
logii NASA, w którym pracuje mnóstwo astrobiologów, fizyków, 
chemików, materiałoznawców, czy Hub for Biotechnology in the 
Built Environment w Newcastle, który też jest bardzo interdyscy-
plinarny, głównie składa się z architektów, designerów, biologów 
molekularnych. Ale tak naprawdę nie chodzi o laboratoria, ale 
o wiedzę ludzi, którzy w nich pracują. Razem stanowimy najbar-
dziej wartościowy miks.

Eternal Oasis, Monika Brandić Lipińska, Ludvig Hofsten, Karolina Pajnowska, 2017
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Wróćmy więc do tego, co mówiłaś o low-techowych roz-
wiązaniach. Jak można je zastosować do budowania baz 
kosmicznych?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która została wybudowana 
przez połączenie wielu elementów na orbicie, to jest high-tech. 
Wszystko przyleciało z Ziemi. Do jej stworzenia potrzeba było 
około 30 misji kosmicznych wahadłowców. W architekturze kos-
micznej im dalej lecimy, tym bardziej będziemy korzystać z po-
dejścia low-tech, bo nie możemy ze sobą zabrać za dużo rzeczy. 
Musimy patrzeć w przeszłość: jak ludzie budowali kiedyś, wyko-
rzystując lokalne materiały. Oczywiście wspomagamy się techno-
logią, ale po to, żeby na przykład z regolitu księżycowego stworzyć 
cegły, które pozwolą nam wybudować bazę. Będziemy też pewnie 
szukać jaskiń, bo one same w sobie nas chronią – znamy to podej-
ście sprzed tysięcy lat na Ziemi.

I tu właśnie wkraczamy w naprawdę kosmiczny temat 
– pomysł, który rozwijasz, jest co najmniej nieziemski, 
chociaż niezwykle naturalny. W ramach swojego dok-
toratu pracujesz nad bardzo ciekawą technologią. O co 
dokładnie chodzi?

Pomysł jest taki, żeby wziąć mycelium, czyli grzybnię. Chodzi 
o system korzeniowy grzyba, a nie jego owoc – czyli to, co jest 
najczęściej odcinanie. Ten organiczny materiał działa w ten spo-
sób, że rośnie na dowolnych formach materii organicznej i je ze 

Myco-architecture Off Planet, prototyp rozkładanej struktury nośnej umożliwiającej 3-wymiarowe 
rośnięcie mycelium. Monika Brandić Lipińska, NASA Ames Research Center, 2019
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sobą łączy. W ten sposób na przykład można z fusów z kawy zro-
bić twardą bryłę. Oczywiście typów grzybów jest naprawdę wie-
le, wciąż badamy, który jest optymalny, co najlepiej obrasta, w ja-
kiej temperaturze, świetle i przy jakim ciśnieniu jest najbardziej 
efektywny. Chcemy zabrać go na Marsa, dzięki temu oszczędzi-
my masę, która im mniejsza, tym łatwiej wystartować z Ziemi. 
Weźmiemy ze sobą tylko trochę mycelium, a reszta wyrośnie już 
na miejscu, obrastając konstrukcję pod bazę kosmiczną.

Rozumiem, że mycelium jest spoiwem, które ma połą-
czyć ze sobą elementy konstrukcyjne. Z czego ten szkie-
let będzie zbudowany? Też będzie organiczny?

Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ta konstrukcja 
nie będzie z lokalnych materiałów, ewentualnie może będzie to 
regolit marsjański, ale podstawowa konstrukcja musi być dostar-
czona z Ziemi, wobec tego musi być jak najlżejsza. Kiedy przylecą 
ludzie, będzie można wykorzystywać bioodpady do rozrostu bazy. 
To wszystko jest jeszcze do przetestowania. Nad tym właśnie pra-
cuję z NASA w ramach doktoratu (śmiech).

Zastanawia mnie, jakie zalety ma wykorzystanie myce-
lium w kosmosie, oprócz małej masy oraz organiczności. 
Przecież grzyby nie mają zdolności do fotosyntezy, więc 
nie produkują tlenu. Czy cała ta koncepcja skupia się 
głównie na roli budulca?

Są trzy kluczowe czynniki, które przemawiają za tą koncepcją. 
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Pierwszy i najważniejszy to ochrona przed promieniowaniem 
kosmicznym. W połączeniu z lokalnym surowcem z Księżyca lub 
Marsa jesteśmy w stanie zapewnić ludziom ochronę przed wysoce 
szkodliwym dla człowieka promieniowaniem słonecznym. Obec-
nie w NASA myślimy nad zastosowaniem grzybów, które mają 
wysoką zawartość melaniny. Niestety, zawartość melaniny w grzy-
bach nie jest wystarczająca, żeby ochronić ludzi przed promienio-
waniem. Może można by je jakoś zmodyfikować, ale nadal nie jest 
pewne, że da to wystarczającą ochronę. Przypuszczalnie trzeba 
będzie się wspomóc modyfikacją genetyczną.
Drugim czynnikiem jest wykorzystanie cyjanobakterii, czyli alg, 
które mają zdolność do fotosyntezy i w ten sposób będą pozy-
skiwać dwutlenek węgla z atmosfery Marsa, i przetwarzać go na 
tlen, który będzie wykorzystywany, żeby grzybnia mogła rosnąć. 
Tu zaczyna się dość skomplikowana sytuacja, która ma potencjał 
współtworzenia systemu podtrzymywania życia astronautów. Hi-
potetycznie więc, gdy pojawią się ludzie na Marsie lub Księżycu, 
taka baza mogłaby stale rosnąć i się powiększać. Jej zasób byłby 
w pewien sposób nieograniczony.
Trzecim tematem jest wykorzystanie mycelium do przesyłania im-
pulsów elektrycznych. Cała baza mogłaby stać się jednym wielkim 
komputerem i dzięki odpowiednim sensorom odczytywałaby róż-
nicę ciśnienia lub temperatury – informowałaby o potencjalnym 
niebezpieczeństwie. Można by powiedzieć, że struktura stałaby się 
responsywna.

Skąd wziąć w kosmosie wodę, która jest podstawą tej 
koncepcji?

Woda na Marsie jest! Jak ją wykorzystać i się do niej dostać – to 
jest jeszcze do przetestowania. Ile tej wody byśmy potrzebowali, 
żeby taka baza miała sens, to jedno z pytań badawczych. Oczywi-
ście, gdybyśmy musieli zabrać ją ze sobą z Ziemi, to stałoby się to 
bezsensowne.

Każdy projekt architektoniczny ma różne fazy: kon-
cepcyjną, prototypową czy budowlaną. Porozmawiajmy 
w takim razie o tej ostatniej. Nastał ten dzień i wysy-
łamy załogową misję na Księżyc lub na Marsa. Lot się 
powiódł. Jak wygląda proces tworzenia pierwszej takiej 
bazy? Roboty ją budują, a ludzie przylecą już na gotowe?

Nie możemy wysłać ludzi w kosmos i nie wiedzieć, czy przeżyją. 
Na Księżycu już byliśmy –w związku z projektem Apollo. Astro-
nauci wszystko, czego potrzebowali do przeżycia, wzięli ze sobą 
z Ziemi. Były to jednak bardzo krótkie misje. Kiedy będziemy 
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Lunar Test Lab, zwycięski projekt w konkursie MOONTOPIA, Monika Brandić Lipińska, Laura 
Olivier, Lize Inci Ogun, 2016
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lecieć na Marsa – o wiele bardziej oddalonego od Ziemi niż Księ-
życ – to z pewnością na dłużej. Musimy zapewnić załodze tlen, 
właściwą atmosferę, temperaturę, ochronę radiacyjną, wodę, 
jedzenie, ale też wystarczająco dużą przestrzeń – odpowiednio 
większą niż ta, która była do dyspozycji w lądowniku księżyco-
wym. Podczas samego lotu jego członkowie doznają znacznego 
osłabienia, tak jak astronauci wracający z Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, którzy miewają problem z płynnym przejściem do 
sposobu funkcjonowania ciała w warunkach ziemskich: ich kości 
i mięśnie są osłabione, serce słabiej pompuje krew, bo przez kilka 
miesięcy w warunkach mikrograwitacji nie musiało tak intensyw-
nie pracować. Dlatego kiedy dolecimy na Marsa, raczej powinno 
już tam na nas czekać wszystko gotowe, przynajmniej pewne mini-
mum – niekoniecznie od razu całe miasto – ale w pełni sprawdzo-
ne i funkcjonujące. Takie bazy miałyby zapewne luźną strukturę 
przestrzenną. Tak naprawdę pierwszym wyzwaniem byłby sprawny 
system komunikacji i transportu między kluczowymi miejscami 
z maksymalną ochroną przed promieniowaniem kosmicznym.

A jak wyobrażasz sobie pierwszych kolonizatorów 
i pierwsze miasta w kosmosie? Elon Musk zapowiedział 
1 milion ludzi w 2050 roku mieszkających na Marsie. 
Bylibyśmy pewnie zmuszeni do terraformowania tych 
ciał niebieskich…

Nie, nie, nie… Nie wydaje mi się, że musimy – czy nawet że po-
winniśmy – terraformować. Byłoby to teoretycznie wykonalne, ale 
raczej nie do końca moralne czy etycznie poprawne. Powinniśmy 
z szacunkiem odnosić się do innych planet i ciał niebieskich. Dużo 
jeszcze mamy do nauczenia się w tej kwestii i wydaje mi się, że mi-
sje kosmiczne mogą nam bardzo pomóc rozwinąć takie podejście: 
że projektujemy dla ludzi, ale szanujemy środowisko dookoła nas, 
czy to na Ziemi, czy na Księżycu, czy na Marsie. 

W takim razie wróćmy na Ziemię. Wszystkie te innowa-
cje powstają przecież tutaj – są testowane i prototypo-
wane. Czy to, co dzieje się obecnie wśród naukowców 
i naukowczyń, polityków i polityczek, i całej masy 
przedsiębiorców prywatnych, można nazwać wyścigiem 
kosmicznym? Gołym okiem widać rywalizację między 
NASA i CNSA (Chińską Narodową Agencją Kosmiczną), 
a do tego wkraczają jeszcze miliarderzy, jak Elon Musk 
ze swoim SpaceX oraz Jeff Bezos z Blue Origin…

Na pewno otwarty dostęp do wiedzy i współpraca są bardzo waż-
ne – szczególnie jeśli chodzi o badania naukowe – i zdecydowanie 
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ułatwiają rozwój technologii. Z drugiej strony, konkurencja też 
taki postęp niesamowicie przyspiesza. NASA obecnie raczej dzieli 
się swoją wiedzą, a dodatkowo zleca prywatnym firmom różne 
działania, bo nie zajmuje się już sama tak kompleksowo wszystkim. 
Z drugiej strony prywatne firmy również stają się coraz bardziej 
zaawansowane i samodzielne, np. Musk bardzo spektakularnie 
realizuje swoją wizję pozaziemskiego podboju, niezależnie od 
tego, czy ma kontrakt z NASA, czy nie. Po drugiej stronie jest Jeff 
Bezos, który zbyt wiele nie pokazuje, i nie wiemy, co się dzieje 
w Blue Origin – widzimy jedynie wizualizacje. Jest jeszcze Chińska 
Agencja Kosmiczna, która nie dzieli się absolutnie niczym, trudno 
więc ocenić ich stopień zaawansowania. Każdy ma swój model. 
Generalnie współpraca jest, i to bardzo duża, ale jest to też wielki 
biznes, a więc także konkurencja.

Czy to właśnie dlatego zostały wymyślone przez cie-
bie i twój zespół Cele Zrównoważonego Rozwoju dla 
Księżyca? 

Tak! Według traktatu dotyczącego przestrzeni kosmicznej kosmos 
jest dla wszystkich, nikt nie może sobie nic zawłaszczyć i wszyscy 
wobec niego są równi. W rzeczywistości jest tak, że dostęp mają 

RegoLight, próbki spieczonego symulantu regolitu księżycowego, DLR and Space Applications, 2017
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raczej ci, co mają pieniądze, czyli możliwości nie do końca są rów-
ne dla wszystkich. Coraz bliższa staje się załogowa misja na Księ-
życ, ale tym razem już nie robimy tego za wszelką cenę. Dlatego 
dobrze byłoby podejść do tej sprawy rzetelnie pod każdym wzglę-
dem. Poprzez opracowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju 
dla Księżyca chcieliśmy pokazać niekoniecznie zawsze oczywiste 
sprawy czy tematy, na które warto zwrócić uwagę podczas plano-
wania kolejnych misji na Księżyc, które mogą po pierwsze przy-
czynić się do powodzenia misji, a po drugie mieć znacznie szerszy 
społeczny oddźwięk. To takie sugestie czy drogowskazy – trochę 
jak Cele Zrównoważonego Rozwoju sformułowane przez Narody 
Zjednoczone.

Jestem osobą, która lubi myśleć o wykorzystaniu róż-
nych narzędzi i technologii w różnych kontekstach. Czy 
technologię związaną z mycelium moglibyśmy przenieść 
do środowiska ziemskiego? Jak rozumiem, jest ona bar-
dzo czysta w kontekście kryzysu klimatycznego. Może 
to przyszłość projektowania – będziemy mieszkać jak 
smerfy w wielkich grzybach. Budynki same nam urosną 
– nie trzeba będzie budować. Czy to realny scenariusz?

Jak najbardziej. Eksploracja kosmosu i technologie, które są roz-
wijane przy tej okazji, bardzo często po jakimś czasie są wykorzy-
stywane na Ziemi. Jestem pewna, że w tym projekcie tkwi duży 
potencjał rozwoju technologii znajdujących zastosowanie w ar-
chitekturze ziemskiej. O samym pomyśle wykorzystania mycelium 
w architekturze jest obecnie coraz głośniej i jest on rozwijany 
niezależnie od tego kosmicznego projektu. Istnieją już firmy, któ-
re wykorzystują ten materiał, tylko może jeszcze nie na tę skalę, 
o którą pytasz. Kompozyty wytworzone przy udziale mycelium 
świetnie się sprawdzają w izolacji budynków, w produkcji elemen-
tów wykończeniowych czy paneli ściennych lub podłogowych. Ta 
technologia ma ogromny potencjał w walce z katastrofą klima-
tyczną przez to, że mycelium przetrzymuje dwutlenek węgla, nie 
uwalnia go. Jednak wciąż jest za mało rozwinięta, żeby zacząć wy-
korzystywać ją na masową skalę do budowania czegoś więcej niż 
na przykład panele akustyczne czy pawilony artystyczne.

Niecierpliwie czekam więc na samorosnący budynek. 
Na koniec musimy ustalić jeszcze jedną rzecz. Gdzie 
chciałabyś zamieszkać: Księżyc, Mars czy może jednak 
przezornie Ziemia?

Wiadomo, że Ziemia! To planeta najpiękniejsza ze wszystkich. Ale 
na Księżyc chcę polecieć, tak na chwilkę!
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STREET CLOUD
internetowa edukacyjno-animacyjna mikrotelewizja kolektywu antyRAMA, 
popularyzująca tematykę interdyscyplinarnej kultury miejskiej. Jej naczelnym celem 
jest zrozumienie procesów zachodzących we współczesnych miastach. W każdy 
wtorek i czwartek odbywają się rozmowy edukacyjne o początkach kariery młodych 
twórców, o przestrzeni miejskiej, dyskusje o innowacjach miejskich, badaniach, smart 
cities, planowaniu przestrzennym, sztuce w przestrzeni publicznej oraz o zjawiskach 
w kulturze.

MONIKA BRANDIĆ LIPIŃSKA
doktorantka w Hub for Biotechnology in the Built Environment na Newcastle 
University w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Architektury na Lund University 
w Szwecji, Międzydyscyplinarnych Studiów Kosmicznych na International Space 
University w Strasbourgu, studiowała też na Politechnice Wrocławskiej oraz 
Politecnico di Milano. Doświadczenie zdobywała w biurach architektonicznych 
w Tokio, San Francisco, Kopenhadze i Wiedniu. Członkini-współzałożycielka Polskiego 
Towarzystwa Astrobiologicznego. Specjalizuje się w architekturze w środowiskach 
ekstremalnych, w szczególności kosmicznych. Pracuje nad wykorzystaniem 
biotechnologii w architekturze oraz nad architekturą responsywną, z uwzględnieniem 
czynnika ludzkiego podczas misji kosmicznych. Obecnie w ramach doktoratu, przy 
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rozwija projekt skupiający się na wdrażaniu biologii syntetycznej w metodach 
konstrukcji pozaziemskich. Opracowała wraz z zespołem z ISU projekt Sustainable 
Moon zawierający 15 Księżycowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały 
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międzynarodowego konkursu Moontopia na projekt bazy na Księżycu, prezentowanego 
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z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu. Jej praca magisterska Lunar Light 
House również została wyróżniona w konkursie New Space 2060 International Moon 
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projektuje kosmiczne domy na najpiękniejszej planecie, czyli Ziemi!

Rozmowa odbyła się w ramach Miastoranka, czyli emitowanego cyklicznie w każdy 
wtorek programu o codzienności i przyszłości miast, któremu patronuje Fundacja Bęc 
Zmiana.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/C/ANTYRAMA

Monika Brandić Lipińska, fot. archiwum prywatne
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Hotel Amber, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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KOJĄ-
CE 

DO-DO-
ZNANIAZNANIA

Cosmoderna to instagramowy profil o – jak mówi o nim 
jego twórca Marcin Wojdak – lekkim zabarwieniu 

architektonicznym. Fotografie obiektów znajdujących 
się w mało oczywistych miejscach, wybieranych metodą 

„im dalej od cywilizacji, tym lepiej”, wzbogacone 
są miniopowiadaniami, które łączą się z tym, co 

przedstawione jest na zdjęciach, ale nie stanowią ich 
opisu. Brzmi intrygująco? Sprawdźcie, co kryje się pod 
kombinacją hasztagów #powojennymodernizm, #prl, 

#wczasy, #duchologia, #urbex, #ostatniturnus.
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1. HOTEL AMBER

Rok 1991 to nie tylko rok lustrzanego odbicia dziewiętnastki. 
Był to też rok, w którym rodzący się na prapiastowskiej ziemi 
kapitalizm urodził swój pierwszy symbol – Hotel Amber Baltic 
w Międzyzdrojach.
W pierwotnych założeniach miał to być kolejny obiekt włączony 
do sieci hotelarskiej Orbisu. Upadek PRL i problemy finansowe 
państwowego operatora sprawiły, że inwestycję przejął Warimpex, 
czyli generalny wykonawca prac. I to właśnie dzięki Warimpexowi 
możliwe było zorganizowanie festiwalu gwiazd i powstanie są-
siadującej z hotelem promenady, na której wspomniane gwiazdy 
odciskały swoje dłonie. O pokraczności festiwalu pisałem nie raz, 
więc już kolejny nie będę, ale do kurwy nędzy – serio – przez lata 
wyznacznikiem statusu aktorów, reżyserów, piosenkarzy i arty-
stów różnej proweniencji było to, czy raz w roku będą mieli okazję 
założyć hotelowy szlafrok, czy nie.
A jak już im się udało i poszli w nim na hotelowy basen, to pomy-
śleli: „Co ja się będę szczypał. Powiem, że zostawiłem na basenie. 
Biorę go do domu”.
Wróćmy jednak do hotelu. Mimo że stoi przy samej plaży, mimo że 
jest wielką bryłą i nijak nie pasuje do uzdrowiskowej zabudowy Mię-
dzyzdrojów, to wygląda świetnie. Zarówno z bliska, jak i z daleka. 
A z lotu mewy to już zupełnie jest wspaniały. Jego biały kontur efek-
townie kontrastuje z zielonym tłem Wolińskiego Parku Narodowego.
To zresztą nie jedyny kontrast, jaki powstaje z wykorzystaniem 
Amber Balticu. Współczesne wykwity niepohamowanej chęci do-
rwania się do bezpośredniego widoku na morze, wypadają bardzo 
blado na tle swojego starszego kolegi. Efekciarskie, przeskalowa-
ne, zupełnie ignorujące przestrzeń, w jakiej powstają, nowe hotele 
i apartamentowce, tylko podkreślają to, jak dobrym projektem był 
pierwszy 4-gwiazdkowy hotel na polskim wybrzeżu.
– Patrzcie! To chyba Jakimowicz! 
– Nie… Za krótkie włosy, to Nina Terentiew.
– Coś ty, za wysoka jest na Ninę. To Andrzej Strzelecki.
– Nie znacie się. To jest ten… na K.
– Koldberger?
– Nie, krócej…
– Kryszak?
– Jeszcze krócej…
– Koniec?!
– Dokładnie tak…
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2. RADOM NOT

Urodzić się w Radomiu i mieszkać w Warszawie to trochę jak w la-
tach 90. być jedynym Tutsi w wiosce Hutu. Niby wyglądasz tak 
samo, mówisz tak samo, ale jak tylko zdradzisz swoje pochodzenie, 
to masz przejebane.
Dlatego dzisiaj chciałbym wam wszystkim, radomskim emigran-
tom, pomóc się wybronić. Chciałbym dać wam narzędzie, dzięki 
któremu, odpowiadając na pytanie: „A ty, skąd jesteś?”, już nigdy 
nie będziecie się wstydzić.

Radom NOT, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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To nie są proste rzeczy i doskonale wiem, jak silny niepokój we-
wnętrzny, może generować konieczność skonfrontowania się 
z niewygodną prawdą. 

Moja metoda to pewniak. Pewniak nie powstaje w dwa dni ani 
w kilka minut, które poświęcam na napisanie tego tekstu. Pewniak 
wykuwa się latami. Najpierw rodzi się jako idea, którą trzeba te-
stować na każdy możliwy sposób, aby po pewnym czasie obrosnąć 
doświadczeniem. I dopiero wtedy można zacząć rzeźbić. Ja rzeźbi-
łem ją kilka lat. Najpierw próbowałem najprostszych rozwiązań. 
– Skąd jesteś?
– Z Radomia.
– Co leszcz…
– Twoja stara!

Działało, ale jak miałem 9 lat. Potem już nie było tak łatwo. 

– Skąd jesteś?
– Z Radomia.
– O kurwa. Chłopaki! Chodźcie tu! Mamy wieśniaka w grupie! 
– Jak dam wam 50 zł, to się ode mnie odczepicie? 

Działało, ale się nie opłacało. Dlatego poszedłem w bardziej mery-
toryczne opcje. 

– Skąd jesteś?
– Z Radomia.
– Je jebie, z Radomia… Ty, a tam u was to są same drewniane cha-
ty, nie? 
– To w skansenie. A w samym mieście mamy na przykład wspania-
ły budynek NOT-u. Nie dość, że z zewnątrz imponuje szkieletową 
konstrukcją elewacji, to w dodatku wnętrze wciąż skrywa oryginal-
ny wystrój z mosiężnymi lampami na czele! 
– Chłop, a gada jak baba…

Ta metoda nie działa wcale. Nie ma okoliczności, w których elo-
kwencja, a nie daj zboże erudycja, może coś zdziałać. Dlatego mój 
pewniak bazuje na prostszym pomyśle, który jeszcze nigdy mnie 
nie zawiódł i was, drodzy radomianie, też nie zawiedzie. Daje go 
wam za free. Z czystej sympatii. Oto on. 
– Skąd jesteś?
– Ja?
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– Tak, ty.
– Z Warszawy. 

PS Ja jestem z Łodzi. 

3. KĘSZYCA LEŚNA 

– Mamy problem z gościem spod piątki…
– Co jest?
– Uparł się, że chce sobie kupić taki sam parasol jak jego sąsiad.
– Czekaj, czekaj… A czy to nie jest ten sam facet, co wcześniej po-
łożył taką samą glazurę na balkonie jak ten u góry?
– No tak. 
– To menda… Jest, kurwa, taki wybór w marketach, a ten małpuje. 
Na kiedy mamy zaplanowane docieplanie? 
– Zależy, na którym piętrze. 
– No na tym jego. 
– To musiałbym sprawdzić, bo na ten rok to chyba mamy tylko 
wstęgę od tego szczytowego mieszkania do drugiej klatki. Tam, co 
robimy początek zielonego kwadratu. 

Kęszyca Leśna, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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– A potem?
– Potem to chyba nie wiem. 

Nie. Nie ma co dalej szyć tego dialogu. Udawanie cepów nie jest 
ani zabawne, ani mądre. To jest kabaret, a jak wiadomo, jedynym 
wartym uwagi kabaretem jest ten, w którym główną rolę grają 
zgrabne nogi, a nie czerstwe żarty. Warto natomiast wspomnieć 
o bloku w Kęszycy Leśnej. Jak niemal w każdym dawnym garnizo-
nie niemieckim, który po wojnie został przejęty przez Rosjan i do-
stosowany do ich potrzeb, tak i w Kęszycy powstały bloki. Bloki 
postawione w lasach pośród piętrowej, ceglanej zabudowy kosza-
rowej. Trudno o większe niedopasowanie. Mnie się jednak podoba, 
głównie ze względu na radziecką proweniencję. Dlatego nie mam 
moralnego prawa, żeby napisać, jak paskudnie wygląda ta balkono-
wa wolna amerykanka. Ani tego, że jak to jest możliwe, że tworząc 
tak małą wspólnotę lokatorską, ludzie nie potrafią się dogadać 
w sprawie estetyki ich małego bloku. 

Napiszę za to coś innego. 

POCZĄTEK PIOSENKI KABARETOWEJ
Jeśli nie byliście jeszcze w Kęszycy, to tam jedźcie
I się dowiedzcie
jak tam teraz jest
I czy parasol jest 
Jak nie pada deszcz 

REŻYSERKA REALIZATORA TRANSMISJI
– Filmuj mi teraz tego chłopa i babę, co tak rżą na widowni 
i klaszczą.
– Tego z wąsem?
– Ta. I tą w trwałej. No, ale ruchy, ruchy! 

4. STALOWA WOLA

Jedną z moich ulubionych książeczek z przygodami Tytusa, Romka 
i A’Tomka była ta o wyprawach na Wyspy Nonsensu. A w zasadzie 
to dwie książeczki, bo wyprawy na Wyspy Nonsensu były dwie. 
Jedna pod koniec lat 70., a druga w połowie 90. Fabuły obydwu 
bazowały na prostym pomyśle stworzenia monokulturowych wysp, 
w obrębie których każdy mieszkaniec robiłby to samo. I tak na 
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Stalowa Wola, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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Wyspie Palaczy, wszyscy palą i posługują się językiem kaszlowym, 
na Wyspie Uczonych wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje na-
ukowe, a na Wyspie Deskorolkarzy wszyscy jeżdżą w kaskach, co 
bardzo mocno obnażało nieznajomość tematu w wydaniu Papcia 
Chmiela. 

Dlaczego piszę o tych komiksach? Bo jadąc do Stalowej Woli, li-
czyłem na to, że będzie ona właśnie taką wyspą nonsensu w wyda-
niu lokalnym. Że wszystko tam będzie ze stali, a każdy napotkany 
na ulicy człowiek będzie hutnikiem. Że drzewa będą miały liście 
z żelaza, a zamiast rzeki płynąć będzie surówka. Mógłbym tak 
jeszcze długo wymieniać, ale wobec oczywistej puenty tej historii, 
byłoby to czyste marnotrawstwo miejsca. 

Stalowa Wola nie okazała się wyspą nonsensu. Jej dawna monokul-
tura przemysłowa jest już ledwo zauważalna. Podobnie zresztą jak 
i różnice między kolejnymi miastami w Polsce (i nie tylko w Polsce, 
rzecz jasna). Te same sklepy, takie same markety, takie same rynki, 
place i osiedla. I kiedy miałem już wskakiwać do pieca hutniczego, 
żeby spłonąć w nim z rozpaczy nad utratą wyspiarskiej odrębności 
miast, spojrzałem na zdjęcia stalowych lamp, wiszących między 
stalowymi balustradami tej pięknej stalowej klatki schodowej 
i przypomniałem sobie, że to jest przecież wnętrze hotelu w San-
domierzu, a nie stalowolskiego „Hutnika”! Czyli już wcześniej tych 
wysp nie było. 

Wszystko to nie jest winą postępujących zmian, tylko mojej zu-
pełnej nieznajomości w odczytywaniu map współczesnych wysp 
nonsensu.
Bo to nie w Polsce mam ich szukać.
To Polska jest jedną z nich. 

5. UNIWERSUS WAWA

– To może numer 23. Pan Szybik, proszę bardzo.
– „Bardzo chciałbym być już w przyszłości. Zrobić przeskok o kil-
ka, może nawet kilkanaście miesięcy i odnaleźć się w zastanej 
rzeczywistości. Ominąć rafy, wśród których brodzę, i wypłynąć na 
niczym niezmącone wody. Złapać wiatr w żagle i niesiony pasata-
mi znaleźć swój bezpieczny ląd. Swoją przystań. Swój dok”.
– To wszystko?
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Uniwersus Warszawa, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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– Tak.
– Widzę, że jest pan chyba, panie Szybik, niespełnionym maryna-
rzem, co? Marnuje się pan u nas na wydziale. Pan powinien w ręku 
trzymać sekstans, a nie pióro. 
– Tak mi się z tematem te oceany skojarzyły jakoś. 
– „Jakoś”, „te”. Pracę panu ojciec pisał czy pan tak specjalnie teraz 
mówi byle jak, żeby zaimponować naszemu nieukowi Jagodziń-
skiemu, który, widzę, że już zasypia w ostatniej ławce? 
– Nie zasypiam, tylko słucham pana profesora z należytą uwagą!!
– Ty już mnie nie bajeruj, Jagodziński, bo jak Szybik dopłynie do 
portu, to ty jesteś następny. 
– Tak jest, panie kapitanie!
– Wracając do pana Szybika… Jak pan lubi morze, to sobie pan 
może o nim pisać do woli. Nie będę tu pana ograniczał, ale co 
pan tak z tą przyszłością? Skąd pan wie, że ona będzie lepsza niż 
teraźniejszość? 
– Tak mi się wydaje. Przecież przyszłość to rozwój i nowoczes-
ność. Po to wszyscy pracujemy, żeby ta przyszłość była lepsza, 
a nie gorsza.
– Interesuje się pan może architekturą?
– Nie.
– A szkoda, bo widzi pan, gdyby pan się jednak raczył zaintereso-
wać, to może by pan kojarzył taki budynek jak Uniwersus w War-
szawie. Z 1980 roku. I gdyby pan wiedział, jak wygląda, jaką ma 
formę, jaką futurystyczną bryłę, to może by pan pomyślał, że do-
brze już było. Że nowoczesność też już była, a przyszłości niczym 
się od dzisiaj nie różni, bo jak mawiał Mrożek: „Jutro to dziś, tyle 
że jutro”. 
– Pan to jest jednak pesymista…
– Dosyć tego, Jagodziński… czytaj swój tekst! 

6. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – CMENTARZ

Doskonale pamiętam moment, w którym zacząłem bać się śmier-
ci. Był to 1994 rok, pogrzeb koleżanki mojej babci. Miałem 10 lat, 
a to był pierwszy raz, kiedy świadomie uczestniczyłem w takiej 
ceremonii. Kiedy grabarze zaczęli spuszczać do grobu trumnę, nie 
wytrzymałem i się rozpłakałem. Moja babcia jeszcze mocniej mnie 
objęła, nachyliła się do ucha i zapytała:
– Co ty odpierdalasz?! Dlaczego ryczysz?
– Booo… booo…
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– No co?! No co?!
– Bo ja nie chcę skończyć w tak paskudnym miejscu jak te wszyst-
kie cmentarze! Rozejrzyj się i spójrz dalej niż na futra tych swoich 
odsztyftowanych koleżanek i wyglancowane ryje ich spasionych 
mężów! Przecież tu jest obrzydliwie! Jak to wszystko wygląda? 
Pomnik na pomniku, zero drzew, jakieś Jezusy powykrzywiane, 
wielkie krzyże, złote litery… Są nawet ławeczki z plastiku i kostka 
Bauma w roli passe partout pomnika. Ja nie chce umierać do takie-
go miejsca!
– Wielkie mi mecyje. Jakby poza cmentarzem było pięknie. Nie rób 
scen i się zamknij. Jak umrzesz, to będzie ci wszystko jedno. Jak 
chcesz, to mogę cię zakopać w piaskownicy. Tam będziesz leżał. 
Lepiej?
– Nie! Nie chcę w piaskownicy!
– To gdzie chcesz? 
– Chcę jak żołnierze. Jak radzieccy żołnierze! Oni mają piękne 

Piotrków Trybunalski, Cmentarz 
Żołnierzy Radzieckich, z cyklu 
Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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cmentarze. Symetryczne, dyskretne, pełne zieleni, bez tych strasz-
nych krzyży, bez tej całej chrześcijańskiej hucpy i atmosfery przy-
gnębienia zmiksowanego z przeszywającym żalem. Śmierć to jest 
finał, a po finale masz się cieszyć, że byłeś na całym przedstawie-
niu, a nie się smucić, że to jego koniec.
– Chwila. Ty nie gadasz jak mój wnuczek.
– Tak? A ty nie wyglądasz jak moja babcia!
– To po co świrujesz? 
– A ty po co?
– Po nic, dla jaj. 
– A ja piszę post.
– No i co?
– No i nic. Spierdalaj. Już cię tu nie ma, przebierańcu jebany! 

Pisanie postów staje się coraz trudniejsze. Przebywanie na pol-
skich cmentarzach też. Dlatego serdecznie polecam wam spacery 
po tych radzieckich. Kojące doznanie.

7. CZĘSTOCHOWA URZĄD STANU CYWILNEGO

Częstochowa wraca jak bumerang. Tą samą parabolą i w to samo 
miejsce. Pierwszy rzut zgarnął wszystkie treści, jakie nosiłem 
w sobie o tym mieście. Dlatego muszę zrobić delikatną korektę 
i zmylić trop. Uwaga… teraz!

Częstochowa wraca jak oszczep. Czyli nie wraca. I do niej samej 
też nie powinno się wracać. Drugi rzut być może i zahaczył o nowe 
treści, ale ich nie oddał z powrotem. To też wymaga korekty. Może 
teraz? Uwaga… start!

Częstochowa wraca… Nie, kurwa. Nie dam rady. Zresztą kto po-
wiedział, że pod zdjęciem częstochowskiego urzędu stanu cywil-
nego mam napisać coś o tym mieście? 

– Napisz coś o budyniu!

Kiedy byłem dzieckiem, gardziłem budyniem. Budyń był złym 
bratem bliźniakiem kisielu. Kisiel to intensywny smak, kolor, ła-
twość przygotowania. A budyń? Budyń to gęsta papka i to wiecznie 
przypalające się mleko. O! A mleko? Zdrowe czy nie? Możemy je 
pić jako dorośli czy nie? Nieustający ping-pong. Do gry cały czas 
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dorzucane są kolejne piłeczki. Służba zdrowia – prywatna czy 
państwowa? Podatki – wysokie czy niskie? Kornik to szkodnik czy 
integralna część ekosystemu? Brać kredyt czy czekać, aż uzbieram 
cała kwotę? 

– Poczekaj, bo już nie wiem, którą piłkę odbijać!
– Wszystkie! Szybciej! GMO –  złe czy dobre?! Karta wenecka, no 
graj, kurwa! Ja pierdolę! Kupuj elektryka czy zostań przy starym 
aucie?
– Jaki aut? Weszła przecież!
– Stop! Cholera jasna. O czym jest ten post? Co to za chaos? 
– Graj, graj. Jakbyś miał tę piłeczkę nakrywać rakietką, a na koniec 
zamach odprowadzasz nad ramię. O tak i jeszcze raz. I ćwiczymy 
szlajsa. I raz, i raz, i raz… niżej nogi… i raz, i raz… dobrze, o to 
chodzi.
– Żebyś chociaż kontrolował kolejność wypowiadanych kwestii… 
Mam wrażenie, że trzy ostatnie kwestie wypowiadała ta sama 
osoba.
– Czyli kto?

Częstochowa, Urząd Stanu Cywilnego, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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– Ja.
– Masz rację. To cały czas byłeś ty i tylko ty, który zrobi wszystko, 
żeby nie pisać o Częstochowie. Bo Częstochowa jest jak… Więc 
właśnie, jaka jest według was Częstochowa?

8. SŁOWACJA

– Tato… mogę na chwilę?
– Jasne! Wejdź. Co tam?
– Smutno mi.
– Ale dlaczego? Co się dzieje?
– Koleżanki w klasie chyba średnio mnie lubią…
– No coś ty… dlaczego miałyby cię nie lubić?
– Mówią, że jestem gruby. I brzydki.
– Krzyś… nie przejmuj się takimi rzeczami. Jesteś młody, wszyst-
ko się może jeszcze zmienić, a poza tym każdy lubi co innego 
i co innego mu się podoba. Chodź, opowiem ci coś. Opowiem ci 
o Słowacji. 
Słowacja to są Czechy minus. Minus zabytki, minus kultura i minus 
mieszczaństwo. Do Czech przyjeżdża milion turystów, na Słowację 
zdecydowanie mniej. Czesi ze Słowaków się śmieją. Są jak te twoje 
koleżanki. Ale to nie znaczy, że Słowacja jest zła i nieatrakcyjna. 
Nie, Słowacja ma piękną przyrodę, ma piękne góry i ma Lunik IX. 
Ma też wieżę widokową w Przełęczy Dukielskiej, skąd roztacza się 
fantastyczny widok na okolicę. I widzisz, są ludzie, którzy to so-
bie cenią bardziej niż Pragę czy Czeski Krumlov. Zapewniam cię, 
synu, że takich ludzi jest wbrew pozorom bardzo dużo. Wystarczy 
ich poszukać, a kiedy już takich znajdziesz, poczujesz akceptację 
i zrozumienie. Wtedy będziesz szczęśliwy. Nie przejmuj się zatem 
tymi koleżankami. Szukaj takich, które pojadą z tobą do Koszyc. 

– Ale ja nie chcę jechać do Koszyc.
– Krzyś, Koszyce to tylko przykład… Poczekaj, słyszysz to dziwne 
pikanie?
– Gdzie?
– …pi… pi…
– Pod ławą chyba… Sprawdź no, co to jest.
– …pi… pi…
– O rany! Tato! Tu jest karzeł!
– Jak to karzeł?
– No karzeł! I pika.
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Rozmowy z Marcinem Wojdakiem o Cosmodernie posłuchacie w Bęc Radiu:
www.soundcloud.com/bec_zmiana
https://www.instagram.com/cosmoderna

– …pi… pi… pi…
– Jakby miał zaraz wybuchnąć!
– …pi… piee… piee…
– Weź go potrząśnij!
– Boję się! Zrobił się cały czerwony! Chyba zaraz pęknie!
– …piee… piee… pieeerdole was!

Słowacja, z cyklu Cosmoderna, fot. Marcin Wojdak
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Game Stop and Sky Nails, Bainbridge, Decatur County, Georgia, 2019, fot. Michael Rivera, 
commons.wikimedia.org
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SIŁASIŁA 
ROJU

To, co się wydarzyło na początku roku wokół akcji 
upadającej sieci stacjonarnych sklepów dla graczy 

GameStop, byłoby niemożliwe bez technologii łączących 
ludzi w ułamkach sekund. Rój drobnych inwestorów 

zachwiał (na krótko) potęgą Wall Street. 
Z PROF. DARIUSZEM JEMIELNIAKIEM 
o społecznych formach współpracy w sieci 

rozmawia 
BOGNA ŚWIĄTKOWSKA
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Sprawa GameStop jest ciekawa na tak wielu poziomach, 
że aż nie wiem, od czego zacząć. Może więc zacznijmy 
od tytułu książki Społeczeństwo współpracy, którą na-
pisałeś wspólnie z Aleksandrą Przegalińską. Ukazała 
się rok temu i znakomicie opisuje zjawiska społeczne, 
które z powodu pandemii przyspieszyły. Czy działanie 
WallStreetBets to przykład formy współdziałania spo-
łecznego, w którym główną rolę odgrywają narzędzia 
technologiczne?

Zdecydowanie tak! Nowoczesne technologie umożliwiły współ-
pracę nieznających się osób nad realizacją złożonych, zaawanso-
wanych celów w sposób całkowicie niespotykany wcześniej. Prze-
jawami tego fenomenu są choćby Wikipedia czy Linux, ale także 
właśnie skuteczna koordynacja decyzji indywidualnych inwesto-
rów. Sądzę, że możemy się spodziewać znacznie więcej podobnych 
akcji w przyszłości. Spodziewałbym się także, że powstaną plat-
formy do koordynacji takich działań bardziej zaawansowane niż 
Reddit.

Co uważasz za krytycznie ważne w tym przypadku? Ja-
kie wątki są twoim zdaniem najbardziej godne uwagi? 

Ciekawe w tym wszystkim jest to, że przecież cała akcja była de 
facto dyskutowana publicznie w takim stopniu, jak sobie można 
wyobrazić. Internauci publikowali swoje analizy, rozważali sytua-
cję – a nikt z wielkich korporacyjnych graczy zwyczajnie się tym 
nie interesował. Paradoksalnie, to korporacje finansowe i techno-
logiczne okazały się zapóźnione ze swoimi rozbudowanymi syste-
mami AI względem dobrze skoordynowanego roju społecznego.

Ciekawym wątkiem w tej sprawie – polegającej prze-
cież na używaniu legalnych metod, usankcjonowanych 
prawem, w grze akcjami przez obywateli – jest kwestia 
wykorzystywania sztucznej inteligencji przez, mówiąc 
ogólnie, Wall Street. Podobno algorytmy przewidujące 
zachowania graczy na rynku akcji nie potrafią sobie po-
radzić ze sprawą GameStop, bo nie rozumieją modelu, 
w którym podmioty/uczestnicy zachowują się WBREW 
swojej korzyści. Jak to skomentujesz?

Z tym, że nie mogą sobie poradzić, tobym nie przesadzał – to są 
drobne dostosowania modelu, poza tym ja nie mam przekonania, 
że możemy jasno powiedzieć, że te rzesze graczy postępowały 
wbrew swojej korzyści. Owszem, zdarzały się zachowania bardziej 
ideologiczne niż ekonomicznie racjonalne, jak np. kupowanie 
akcji sieci kin, z myślą o tym, że chce się wspierać ten konkretny 
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rodzaj biznesu, ale większość afery GameStop wzięła się przede 
wszystkim z tego, że drobni gracze trafnie rozpoznali brak funda-
mentalnych podstaw i czysto spekulacyjny charakter postępowania 
funduszy hedgefundingowych.
Skandaliczne w całej sprawie było to, że według niektórych donie-
sień RobinHood automatycznie sprzedawał akcje kupione przez 
pojedyncze osoby, rzekomo w celu ochrony ich interesów. O ile 
można to zrozumieć w przypadku zakupów, w których dochodziło 
do wielokrotnego wirtualnego lewarowania, o tyle w sytuacji, gdy 
klient chciał za żywą gotówkę kupić akcje, a nie mógł, lub te akcje 
sprzedawano bez jego woli, jest to superkontrowersyjne. Owszem, 
regulamin serwisu pozwalał na takie działanie, ale ono podkopuje 
podstawowe zaufanie do platformy i nie dziwi mnie, że RobinHood 
błyskawicznie postarał się o dodatkowe zabezpieczenie i finanso-
wanie, by wznowić normalne działanie serwisu. 

Jak określiłbyś potencjał buntu, z jakiego wyrasta Wall-
StreetBets. Co on może zmienić w gospodarce USA, 
w mentalności społeczeństwa funkcjonującego w sy-
tuacji głębokich nierówności? Jak wpłynie na strategie 
oporu stosowane w walce ekonomicznej i politycznej?

Im bardziej akcje społecznościowe na rynku finansowym będą po-
wszechne, tym bardziej duże fundusze będą musiały je śledzić i re-
agować z wyprzedzeniem. Sądzę, że sytuacja dość szybko się unor-
muje, bo GameStop było jednak po prostu dużym ewenementem. 
Tego typu mody i szaleństwa nie są niczym nowym – ostatecznie 
przeciętny, słabo przygotowany ciułacz ma małe szanse na stałe 
utrzymanie pozytywnej stopy zwrotu, nawet jeżeli okazjonalnie 
wyjdzie na swoje. Członkowie zarządu Blackberry wykorzystali 
sytuację nagłej zwyżki cen akcji, by się ich pozbyć po korzystnym 
kursie – warto pamiętać, że koniec końców, pomijając czystą grę 
spekulacyjną na instrumentach pochodnych, wartość akcji albo ma 
konkretne umocowanie w wartości przedsiębiorstwa, uwzględ-
niającej potencjał przyszłych zysków, albo nie. Większość afery 
GamerStop dotyczyła właśnie rynku spekulacyjnego, a akcjom 
Blackberry upiekło się przy okazji. 

Piszecie o erze usieciowionego indywidualizmu opar-
tego na wysoce kooperatywnym zbiorze ludzi, o roz-
woju cyfrowej współpracy jako zjawisku społecznym. 
Jak można scharakteryzować społeczeństwo tworzone 
przez akcje takie jak WallStreetBets?

To społeczeństwo nieoczekiwanych sojuszy i współpracy między 
osobami, które może różnić prawie wszystko, pod warunkiem, 
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że łączy je jeden cel. O ile w tradycyjnych ruchach społecznych 
konieczne jest pewne normalizowanie wspólnych wartości, poglą-
dów, wizji świata, o tyle w społeczeństwie współpracy możemy 
całkowicie swobodnie działać z osobami, których poglądy są nam 
całkowicie obce lub wręcz odrażające. Wystarcza to, że mamy 
platformę komunikacji i kooperacji nad jednym konkretnym celem. 
GamerStop połączyła libertarian i socjalistów, doświadczonych 
inwestorów indywidualnych i osoby, dla których te inwestycje były 
pierwszymi w życiu. Ciekawe jest również to, że społeczeństwo 
współpracy umożliwia tworzenie i wykorzystywanie zaawansowa-
nej wiedzy przez osoby, które pojedynczo nie są w stanie jej ogar-
nąć, ale jako zbiorowość nie ustępują podmiotom profesjonalnym. 
Ciekawe, czy będziemy mieli do czynienia z ruchami samopomocy 
w interpretacji wiedzy inwestorskiej – to na tyle nietypowe, że ko-
niec końców każdy inwestor teoretycznie gra przeciwko pozosta-
łym, ale jednocześnie dopiero jako zbiorowość ma szanse w kon-
kurowaniu z podmiotami profesjonalnymi i ich zasobami kapitału.

Wokół sprawy GameStop natychmiast wytworzyło 
się pole dezinformacji, które miało na celu zamglenie 
istoty sprawy. Dostałeś właśnie grant wspierający bada-
nia dotyczące pojawiania się i zwalczania dezinformacji. 
Co będziesz badał? 

Będę badał przede wszystkim sieci dystrybucji dezinformacji me-
dycznej, politycznej i społecznej – zatem będę starał się wykrywać 
boty i opłacone farmy, które wspierają się nawzajem w propagowa-
niu określonym rodzajów fałszywych informacji, często prowadząc 
do znaczących szkód społecznych.

Brzmi jakbyś dostał grant na badanie rzeczywistości 
jako takiej. Powodzenia!
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PROFESOR DARIUSZ JEMIELNIAK
badacz społeczny analizujący dezinformację w sieci i ruchy antynaukowe (w tym 
antyszczepionkowe), specjalizujący się w organizacjach otwartej współpracy 
i w badaniu społeczności internetowych, kierownik Katedry Management in Networked 
and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego, członek korespondent 
Polskiej Akademii Nauk, od 2015 członek Rady Powierniczej Wikimedia Foundation.

Posłuchaj w Bęc Radiu rozmowy z Aleksandrą Przegalińską o książce 
Społeczeństwo współpracy: www.soundcloud.com/bec_zmiana
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BOLESŁAW CHROMRY 
rysownik, ilustrator, autor powieści graficznych. Czasem nazywają go 
poetą, czasem pajacem. Za to w dowodzie ma napisane Damian Siemień.
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Cofnijmy się do roku 1516. Tho-
mas More, angielski pisarz, myśli-
ciel i polityk, wydaje Utopię – jak 
się nieco później okaże, jego naj-
słynniejsze dzieło. Opisuje kró-
lestwo na wyspie: wizję  państwa 
idealnego i  systemu społeczne-
go. Wizję, której chciałoby się do-
tknąć w przyszłości.

U t o p i a zakłada porządek ideal-
ny, który chroni planetę, jej do-
bra i interesy każdej jednostki. No 
właśnie – każdej. Jak się okazu-
je (chociażby  dzięki eksperymen-
tom XIX-wiecznej społeczności 
New Harmony w  USA), jesteśmy 
zbyt różni, autonomiczni, cenią-
cy wolność, niezależni i skłonni do 
rebelii, by żyć w świecie idealnym. 
Co więcej, dlaczego ludzie, istoty 
nieperfekcyjne, mieliby stworzyć 
coś  perfekcyjnego? A  nawet jeśli 
– dlaczego miałoby to odpowiadać 
na potrzeby wszystkich istot nie-
perfekcyjnych?

Utopijne ideały, choć nieosiągalne, 
łatwo jednak mogą zostać ubra-
ne w makiaweliczne płaszcze. Pod 
przykrywką „większego dobra” 
prostsze jest formowanie masy 
w  kierunku przekonania, że eko-
nomiczne, społeczne i  polityczne 

zagrywki często wchodzące z bu-
tami do naszych głów i domów, są 
narzędziem kreacji utopijnej przy-
szłości. Wystarczy przywołać tu-
taj negatywne aspekty krajowego 
systemu oceny chińskich obywa-
teli (aka Social Credit System), wąt-
pliwe etycznie zastosowania roz-
poznawania twarzy (patrz face 
recognition) czy celowe uzależ-
nianie nas od social mediów (gu-
gluj social dilemma). Zagrywki te, 
deklaratywnie wysyłające nas do 
królestwa na wyspie, tak napraw-
dę przybliżają nas do jego odbicia 
w czarnym lustrze d y s t o p i i . Ku-
piliśmy bilet na pociąg do świata, 
który obiecał nam Thomas More, 
a tymczasem mkniemy bez szansy 
na zastanowienie do świata More, 
świata Więcej, gdzie jedyną warto-
ścią pozostał kapitalizm, a pociąg 
jedzie tylko po to, by jechać dalej 
i szybciej. W takim świecie systemy 
totalitarne, nieudane eksperymen-
ty społeczne i mechanizmy ekono-
miczne przytłaczające obywateli są 
na porządku dziennym.

W tym miejscu do dyskusji o naszej 
przyszłości wkracza starożytny fi-
lozof. Gdzie bowiem leży arystote-
lejski złoty środek pomiędzy uto-
pią i dystopią? Yuval Noah Harari 

PROTOPIA 
JEST PRO

FILIP DĘBOWSKI
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(izraelski profesor, historyk, pi-
sarz) twierdzi, że ludzkość  stoi 
obecnie przed dwoma istotnymi 
wyborami. Pierwszy jest pomiędzy 
wzmacnianiem sprawczości oby-
wateli a  totalitarnym nadzorem. 
Drugi – pomiędzy globalną solidar-
nością i nacjonalistyczną izolacją.

W wyborach tych (i wielu innych) 
z odsieczą przychodzi p r o t o p i a. 
Wkracza jako arbiter, nie ocze-
kuje utopijnego ideału i  przega-
nia upiory dystopii. Zamiast tego 
proponuje jednostce, każdej i każ-
demu z  nas, „tryb głodu” – nie-
ustanne i  konsekwentne dążenie 
do doskonałości, bez obietnicy jej 
osiągnięcia. Protopia to pozytyw-
na zmiana krok po kroku i  stan, 
w którym dziś jest lepsze niż wczo-
raj – nawet jeśli różnica jest trud-
no dostrzegalna lub nieuchwytna. 
W tym stanie każdą okazję traktu-
jemy jako szansę, by żyć i działać 
lepiej. Stajemy się odpowiedzial-
ni za nasze potrzeby i pragnienie 
stawania się lepszym człowiekiem, 
lepszym mieszkańcem, lepszym 
rodzicem i  w  efekcie l e p s z y m 
p r z o d k i e m.

Protopia może kreować zarówno 
nieznane korzyści, jak i  nieoczy-
wiste problemy nowych i następ-
nych normalności. Jest to więc 
punkt w  przyszłości, w  którym 
bierzemy w objęcia chaos i mamy 
gotowość, by śmietankę spiły na-
stępne pokolenia. Być może taka 
gotowość  choć trochę  zrówno-
waży krzyk milionów Gret Thun-
berg protestujących przeciwko 

niemrawym reakcjom rządów i elit 
na globalne ocieplenie i związane 
z tym problemy środowiska.

Nie możemy jednak zapomnieć, 
że jako ludzkość  mamy pewne 
sukcesy. Pomimo panującej pan-
demii żyjemy w prawdopodobnie 
najciekawszym i  najlepszym mo-
mencie w  historii ludzkości. Po-
stęp naukowy, technologiczny 
i ekonomiczny jest niezaprzeczal-
ny i dostrzegalny. Błędnie jednak 
zbudowaliśmy ten świat, opiera-
jąc się  przede wszystkim na ze-
wnętrznych, materialistycznych 
wartościach i  zależnościach. Nie 
przejmujemy się zanadto tym, co 
jest wewnątrz – i  tak też  eduku-
jemy przyszłe pokolenia. Osoby 
wykształcone w takim materiali-
stycznym systemie tworzą mate-
rialistyczne społeczeństwo, ludz-
kość nieodporną na problemy tego 
świata, generację lęku tłumionego 
nurkowaniem w morzach dopami-
ny. Wirus tkwi w naszych głowach, 
jego epidemię przespaliśmy, pora 
więc bić na alarm i  ćwiczyć nie-
ustanną, konsekwentną zmianę na 
lepsze. Małe kroki są good enough.

Protopia nie szuka poklasku. Nie 
unosi się ego. Jest za to utylitar-
na i pragmatyczna. A przyszłość? 
Cóż, przyszłość  to nie wróżenie 
z fusów. Przyszłość to działania tu 
i  teraz, w  naszej strefie wpływu, 
każdego dnia. Przyszłość decydu-
je się dziś i tylko dziś możemy ją 
zaprojektować. Ku protopii.

FILIP DĘBOWSKI
ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży innowacji i startupów. Przez 4 lata 
współtworzył hub:raum Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom (właściciel 
sieci T-Mobile) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegent, juror i mentor 
kilkudziesięciu programów i konferencji w kilkunastu krajach Europy. Pasjonat 
psychologii i trendów przyszłości.
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ALEKSANDRA LITOROWICZ

Według badań z 2017 roku na war-
szawskim placu Hallera rosło 138 
drzew. To dużo czy mało jak na tak 
rozległą przestrzeń? Jednak nie tyl-
ko o enumeratywny spis drzew tu 
chodzi, ale o to, czy drzewostan jest 
dojrzały i jaką zapewnia powierzch-
nię pokrycia okapem (cień, wilgot-
ność, zatrzymywanie zanieczysz-
czeń na liściach). Tutaj plac Hallera 
jest na czele rankingu. Jeśli dodać 
do tego wysoki współczynnik po-
wierzchni biologicznie czynnej, 
fontannę i  nową tężnię solanko-
wą, a także pobliski punkt poboru 
wody oligoceńskiej, okazuje się, że 
znaleźliśmy się właśnie w czymś na 
kształt miejskiej alternatywy parku. 
Przy placu zaczęła właśnie działać 
galeria Pracownia Wschodnia, in-
augurując nową lokalizację wysta-
wą Pauliny Mirowskiej Zreduko-
wane. To impresje na temat drzew 
w mieście, a właściwie ich konse-
kwentnego dyscyplinowania, tytu-
łowego redukowania, popychania 

w stan nie-obecności. Drzewa sta-
rają się opierać tej logice ludzkie-
go rozrostu, przyjmując swoje tak-
tyki przetrwania, wynaturzając się, 
dokonując elastycznej symbiozy 
z infrastrukturą miejską, ale te ra-
chityczne ruchy są i tak z skazane 
na porażkę. Ich los został przesą-
dzony. Jeden z  najbardziej zielo-
nych placów w Warszawie służy za 
przewrotny kontekst miejsca dla tej 
opowieści. Kolejnym jej bohaterem 
jest niezbyt rosły dąb obecny od kil-
ku lat na rzeczonym placu. Został 
tu przeniesiony z  ulicy Darwina, 
uwalniając miejsce pod drogę do 
nowego parkingu. Miał szczęście, 
nie poszedł pod piłę. W artykułach 
z tamtego okresu możemy przeczy-
tać, że urząd dzielnicy zatrudnił na-
wet centrum mediacji, które miało 
rozwiązać spór między mieszkań-
cami pragnącymi miejsc postojo-
wych, a  tymi zrzeszonymi wokół 
dębu. Takie przenosiny nie są jed-
nak standardem. Tutaj wydarzyły 

NIE TYLKO 
CZŁOWIEK, 
CZYLI RELACJE  
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
STRATEGIE PRZERWANIA
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się, bo drzewo jest jednocześnie 
„żywym pomnikiem” na cześć Jana 
Pawła II. Jeśli więc drzewo powin-
no mieć swojego patrona, by było 

traktowane z szacunkiem i troską, 
to informuję, że na świecie jest nas 
7,8 miliarda. Brzmi jak dobry start 
strategii przetrwania.

ALEKSANDRA LITOROWICZ – prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, 
współzałożycielka Szkoły Architektury Społeczności SAS. Badała m.in. warszawskie 
place i polskie murale. Prowadzi puszka.waw.pl, futuwawa.pl i sztukapubliczna.pl

Paulina Mirowska, widok wystawy Zredukowane, fot. dzięki uprzejmości artystki
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ADRIAN KRĘŻLIK

Szanowny Panie Dziekanie Wy-
działu Architektury Politechniki 
Krakowskiej, 
Szanowne Panie Dziekan i  Sza-
nowni Panowie Dziekani,
Szanowni Boomersi, 

zadziwia, że Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej z  dumą 
ogłasza rozstrzygnięcie Ogólno-
polskiego Akademickiego Kon-
kursu na najlepszą pracę dyplomo-
wą roku Architektura Betonowa 
2020. A tymczasem świat nauko-
wy i Komisja Europejska, a nawet 
biurokraci z Brukseli, mówią: Zie-
lony Ład1 i kryzys klimatyczny. Na 
stronie internetowej ogłaszającej 
wyniki konkursu czytamy (i  tutaj 
pozornie wysoki poziom dotych-
czasowego zdziwienia rośnie): 
„Doroczny, ogólnopolski konkurs 
zyskał akceptację środowisk aka-
demickich [...], prestiż konkursu 
budują członkowie Jury – autoryte-
ty świata nauki i architektury i stu-
denci-dyplomanci prezentujący 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-spo-
łecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, 
COM (2019) 640 final, EUR-Lex,[online], https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=-
COM:2019:0640:FIN, [dostęp: 14.02.2021].

CZAS NA  
ARCHITEKTURĘ  
REGENERUJĄCĄ

talent i wiarę w rolę betonu – nie-
zwykłego materiału współczesnej 
architektury”. W jury rzeczywiście 
znajdują się dziekani wydziałów ar-
chitektury z całej Polski. Czy wszy-
scy wierzą w rolę betonu, niezwy-
kłego materiału? Mam nadzieję, 
że nie. Czy można łączyć albo od-
dzielić prestiż architektury i kon-
kursu od jego negatywnego wpły-
wu na środowisko? Corbusier już 
w  1927 chwalił beton jako mate-
riał jednorodny2, a  Frank Lloyd 
Wright określał go jako natural-
ny3, Rudofsky badał betonową ar-
chitekturę wernakularną na Cy-
kladach w swojej pracy doktorskiej 
obronionej w 1931 roku. Ale prawie 
sto lat temu nie znali oni efektów, 
jakie może przynieść użycie takie-
go materiału w architekturze. Szu-
kali materiału, który pomoże zre-
alizować ich agendę.
Przypomnę, że Ursula von der Le-
yen ogłosiła już Nowy Europejski 

2 Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Ar-
chitektury, 2016.

3 F.L. Wright, In the Cause of Architecture VII: The 
Meaning of Materials - Concrete, The Architectural 
Record, 2016, [online], https://www.architectu-
ralrecord.com/articles/11508-in-the-cause-of-
-architecture-vi-the-meaning-of-materialsglass, 
[dostęp: 14.02.2021].
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Najwyższy na świecie drewniany wieżowiec, Brumunddal, 2019, fot. Øyvind Holmstad, 
commons.wikimedia.org

Bauhaus4, program, który wraz 
z programem Fala Renowacji5 za-
kłada (termo)modernizację więk-
szej części budynków (tzw. building 
stock) w Europie. Jak wskazują sza-
cunki Komisji Europejskiej, aż 75% 
budynków jest niewydajne energe-
tycznie, a tylko 1% z nich przecho-
dzi co roku takie remonty, które po-
prawiają ich energooszczędność. 

4 Press statement by President von der Leyen on the 
New European Bauhaus, [online], https://ec.euro-
pa.eu/commission/presscorner/detail/en/state-
ment_20_1902, [dostęp: 14.02.2021].

5 Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja 
budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa ja-
kości życia.

Nowy Europejski Bauhaus jest 
możliwością dla młodego poko-
lenia architektów i  projektantów 
z całej Unii Europejskiej, aby Eu-
ropa stała się pierwszym regionem 
neutralnym pod względem emisji 
dwutlenku węgla. Aby to zrobić, 
potrzebni są eksperci, w  tym ar-
chitekci, którzy rozumieją wpływ 
środowiska zabudowanego na kry-
zys planetarny.
Przypomnę, że cement, skład-
nik betonu, odpowiada za 8%6 

6 The Cement Sustainability Initiative: Our agenda 
for action, World Business Council for Sustain-
able Development, 2002.
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światowej antropogenicznej pro-
dukcji dwutlenku węgla. A wiemy, 
że produkcja gazów cieplarnianych 
negatywnie wpływa na przyszłość 
planety i  naszą. I  wiemy, że o  tę 
przyszłość walczą piątkowe straj-
ki Extinction Rebellion, Fire Drill 
Fridays i setki innych organizacji. 
Warto spojrzeć na wpływ środowi-
skowy konstrukcji z  betonu zbro-
jonego w porównaniu na przykład 
z tą z glulamu (ang. glulam – glued 
laminated timber, czyli laminowane 
drewno klejone) i stalą. 
Do porównania niech posłuży nam 
3-metrowa belka o takich samych 
właściwościach nośnych (tzw. func-
tional unit) i jej wpływ na środowi-
sko od momentu pozyskania ma-
teriału do momentu budowy, tzw. 
fazy produkcji materiału A1-A3. 
Wpływ analizujemy według eko-
logicznych wskaźników oceny: 
GWP (potencjał ocieplenia klima-
tu), ODP (potencjał niszczenia ozo-
nu), POCP (potencjał wytwarzania 
ozonu fotochemicznego), AP (za-
kwaszenie oceanów), EP (poten-
cjał eutrofizacji) dla tych trzech 
materiałów, opracowanych przez 
kopenhaskie Center for Industrial 
Architecture, The Royal Academy 
– Architecture, Design, Conserva-
tion, i zorganizowane w piramidzie 
materiałów7. Analizy wskazują, że 
beton ma dwukrotnie mniejszy ne-
gatywny wpływ na potencjał ocie-
plenia klimatu niż stal, ale glulam 
ma wpływ pozytywny i zmniejsza 
ten potencjał. Czyli mówimy tutaj 
o działaniu regenerującym, co po-
twierdza regułę, że jeśli przyjrzymy 
się materiałom roślinnym, również 
trzcinie, wiklinie czy algom i grzy-
bom, to okazuje się, że mają one 

7 The Construction Material Pyramid, [online], 
https://www.materialepyramiden.dk/, [dostęp: 
14.02.2021].

pozytywny wpływ na środowisko, 
ale ciągle nieznane są jako zindu-
strializowane materiały budowla-
ne. Ponadto beton powoduje 9 razy 
większe zakwaszenie oceanów. 
Glulam ma za to wyższy niż beton 
potencjał niszczenia ozonu. Stal 
przegrywa we wszystkich katego-
riach, sprawiając, że współczynni-
ki innych materiałów stają się nie-
czytelne na wykresach. Wszystkie 
te czynniki należy wziąć pod uwa-
gę, sprawdzając cykl życia budyn-
ku. Załączony diagram pokazuje 
zależności pomiędzy wskaźnikami. 
Co więcej, współczynnik przeni-
kalności cieplnej betonu wynosi 
2 W/km2, stali 48 W/km2, a glula-
mu tylko 0,12 W/km2, czyli 16-krot-
nie mniej. 
Zastanawiam się, co robią katedry 
materiałów na politechnikach? Czy 
biją na alarm?
Pamiętam, że gdy byłem jeszcze 
studentem architektury na Poli-
technice Łódzkiej (2004–2010), 
to ten konkurs był hype, bo presti-
żowy, bo nagrody, bo w Krakowie. 
Nigdy nie wziąłem w  nim udzia-
łu, ale wtedy przez myśl mi nie 
przeszło, że beton może mieć taki 
wpływ na środowisko. Gdy w  ty-
tule mojego dyplomu umieściłem 
„rozwój zrównoważony”, recen-
zentka powiedziała, że się na tym 
nie zna i nie wie, co z tym zrobić. 
Przypomnę, że w Komisja Brundt-
landy opracowała pojęcie „rozwój 
zrównoważony” już w 1987, Szczyt 
Ziemi odbył się w  Rio de Janeiro 
w 1992 roku, a w 2002 roku William 
McDonough i  Michael Braungart 
opublikowali (nieprzetłumaczo-
ną na polski do dziś) książkę Cra-
dle to Cradle: Remaking the Way We 
Make Things o gospodarce w obie-
gu zamkniętym, również w kontek-
ście projektowania. A to tylko kil-
ka z  dziesiątek publikacji na ten 
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Gleis 21 w Wiedniu, wykorzystane materiały minimalizują negatywny wpływ budynku na środowisko, 
fot. Adrian Krężlik
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temat. Nie wiem, dlaczego na po-
czątku lat dwutysięcznych my, stu-
denci, jeszcze tego nie wiedzieli-
śmy. Internet raczkował, biblioteka 
wydziałowa ziała złem. Dziś mło-
dzi już wiedzą i z moich doświad-
czeń – również akademickich – wy-
nika, że często wiedzą więcej od 
wykładowców. Podobnego zdania 
jest zresztą profesor Bożena Ry-
szawska z Uniwersytetu Wrocław-
skiego, która w czasie konferencji 
„Pomiędzy wzrostem a katastrofą” 
jasno mówi, że dziś świadomość 
i wiedza jest w młodym pokoleniu, 
że akademia zawodzi.
Oczywiście ten konkurs to jedy-
nie przykład opieszałości zmian 
programu edukacji, który nie 
uwzględnia zmiany klimatu, utraty 
bioróżnorodności i  negatywnego 
wpływu architektury na środowisko 

naturalne. Można spojrzeć na inne 
konkursy, czy uwzględniają kwestię 
środowiska jako kluczowy temat.
Szanowni boomersi (wszyscy nimi 
bywamy), organizowanie takich 
konkursów, celebrowanie takiej 
architektury już było. Klementyna 
Suchanow ogłosiła ostatnio XXI 
wiek8, wreszcie. Wiek wspólnych 
działań na rzecz wzmocnienia śro-
dowiska. Do tego ruchu zaprosze-
ni są wszyscy. Proponuję nowy kon-
kurs: Architektura Regenerująca 
– kto chciałby zorganizować? 

8 Konferencja prasowa Rady Konsultacyjnej, 
24.11.2020.

Porównanie wpływu na środowisko materiałów budowlanych w pięciu kategoriach GWP 
(potencjał ocieplenia klimatu), ODP (potencjał niszczenia ozonu), POCP (potencjał wytwarzania 
ozonu fotochemicznego), AP (zakwaszenie oceanów), EP (potencjał eutrofizacji) na podstawie 
badań KADK, źródło: https://www.materialepyramiden.dk/
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Drodzy czytelnicy, witajcie w roku 
ZOZI! Chciałabym Was zapewnić, 
że będzie on lepszy niż poprzedni, 
ale niestety na razie na to się nie za-
nosi. Większość z nas nadal siedzi 
zamknięta w domach, dzięki czemu 
nasze zdrowie psychiczne i relacje 
z  najbliższymi codziennie wysta-
wiane są na ciężkie próby. No, ale 
przynajmniej pierwszy raz od daw-
na spadł śnieg, więc może nie bę-
dzie tak źle?
Ponieważ całymi dniami scrolluję 
internet, niedawno natknęłam się 
na opublikowany na portalu Kry-
tyki Politycznej artykuł Tomasza 
Witkowskiego, w  którym autor 

porównuje psychoterapię do bez-
użytecznego wynalazku w  rodza-
ju fotela z automatycznym wachla-
rzem.
Ten tekst oczywiście sprawił mi 
przykrość z  wielu powodów. Za-
pytacie mnie więc, czy ja wierzę 
w  moc psychoterapii? Oczywi-
ście, że tak. Gdybym nie wierzyła, 
nie pakowałabym przez lata grubej 
kasy w terapeutyzowanie siebie ani 
w żaden program szkoleniowy dla 
przyszłych terapeutów, w  którym 
brałam i  będę brała udział. Głę-
boko wierzę także w skuteczność 
psychoterapeutycznych narzędzi 
oraz w to, że w obliczu życiowych 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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kryzysów psychoterapia przydała-
by się każdemu.
Pytacie więc dalej: czy psychotera-
pia jest towarem luksusowym? Jest, 
ale nie powinna być. Dobrej jakości 
usługi wspierające osoby w kryzy-
sie psychicznym muszą być łatwo 
dostępne, nie mogą podlegać nega-
tywnej ocenie społecznej i powin-
ny być przede wszystkim niedrogie, 
bo uważam, że cena sesji u psycho-
terapeuty (w dużych miastach jest 
to koszt około 150–200 zł, a u psy-
choterapeutów-celebrytów nawet 
500 zł) jest dla wielu osób najwięk-
szą przeszkodą w sięganiu po po-
moc psychoterapeutyczną. 

Nie zrozumcie mnie źle, są takie 
kwestie w  mojej lewicowej agen-
dzie, których odpuścić nie mogę, bo 
nie byłabym w stanie spojrzeć sobie 
w  twarz. Ale uprawianie zawodu 
psychoterapeuty już nie jest jedną 
z nich. Zgadzam się, że w kwestii 
zarówno zdrowia psychicznego, 
jak i zdrowia w ogóle, powinno się 
wprowadzić systemowe rozwiąza-
nia umożliwiające jak najszerszy 
dostęp do świadczeń dla jak naj-
większej liczby osób. Niestety, ta-
kich rozwiązań na horyzoncie nie 
widać, i myślę, że głównie dlatego 
Polacy i Polki tak chętnie wspiera-
ją akcje charytatywne. 

I hate this system but love the opportunities it creates, Grzegorz Klaman dla Mousetrap, 2005, 
obiekt, Komuna Warszawa 2021, fot. archiwum Fundacji Bęc Zmiana
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Ja z kolei nie mogę się już doczekać, 
aż zapiszę się na staż psychotera-
peutyczny do szpitala psychiatrycz-
nego i  będę walczyć z  zepsutym 
systemem od środka. Paradoksal-
nie jednak jestem świadoma, że 
wewnątrz tego systemu, aby re-
alizować swoje cele i nieść pomoc 
psychoterapeutyczną osobom, któ-
re jej potrzebują, a które nie mają 
do niej dostępu, przynajmniej część 
swojego zawodowego życia będę 
musiała spędzić w  moim prywat-
nym gabinecie z klientami, którzy 
zapłacą za sesje ze mną niemałą 
sumę pieniędzy. Aby być dobrą psy-
choterapeutką, nawet po skończe-
niu prywatnej, czteroletniej szko-
ły, wciąż będę musiała pakować 
grubą prywatną kasę w nieustanne 
szkolenie się, psychoterapię własną 
i superwizję. I tutaj nie mam za bar-
dzo alternatywy – stanę się zarów-
no beneficjentką, jak i ofiarą pry-
watyzacji obszaru psychoterapii. 
Czy psychoterapia jest niezbędna 
w  życiu? Niezbędne w  życiu jest 
jedzenie, picie i  jakieś miejsce do 
mieszkania. Psychoterapia jednak, 
podobnie jak inne luksusowe dobra 
– wygodny materac, jedzenie z wy-
pasionej restauracji i pyszna kom-
bucha (lub jakiś inny popularny 
w wielkim świecie napój) – uśmie-
rza ból istnienia.
Spójrzmy zatem na liczby: według 
WHO na całym świecie około 
350 milionów ludzi cierpi na depre-
sję. Depresja jest także najczęstszą 
przyczyną samobójstw, które rocz-
nie popełnia około 800 tys. osób. 
Pamiętajmy, że depresja to tyl-
ko kropla w morzu zaburzeń psy-
chicznych, a  wciąż tak niewielu 
ma dostęp chociażby do pomocy 
psychoterapeutycznej, nie mó-
wiąc już o kompleksowym psychia-
trycznym leczeniu w  warunkach 

nieurągających ludzkiej godności. 
Gdy czytam tego typu statystki, 
wracam myślami do manifestu Jo-
hanny Hedvy pt. Sick Woman The-
ory. To jeden z  najważniejszych 
głosów w kwestii widzialności osób 
cierpiących z powodu choroby, za-
równo fizjologicznej, jak i psycho-
logicznej. Jak z kolei wielokrotnie 
pisał Mark Fisher, osoby chorują-
ce na depresję mają raczej tenden-
cję do obwiniania siebie za bycie 
życiowymi fakapami, podczas gdy 
źródło choroby często leży dale-
ko poza osobą chorującą – zgodnie 
z Sick Woman Theory to nie tylko 
genetyka i biologia, ale także poko-
leniowa trauma i opresyjny system, 
który zmusza nas do funkcjonowa-
nia zgodnie z nieludzkimi zasada-
mi. Johanna Hedva w swoim eseju 
proponuje w  dyskursie o  choro-
bach pewien prosty gramatyczny 
zabieg, zapożyczony z  języka kri, 
zgodnie z którym zamiast mówić: 
„jestem chora”, mówi: „choroba do 
mnie przyszła”. Dzięki temu małe-
mu kroczkowi w naszym języku do-
konujemy ogromnej zmiany w opi-
sie świata osoby chorującej, bo 
zdejmujemy z  siebie symboliczną 
odpowiedzialność za nasze ułom-
ności. 
I  teraz zapraszam Was do moje-
go małego kącika zwierzeń: rzad-
ko uczestniczę w publicznych pro-
testach, chociaż wspieram je całym 
sercem. Nie robię tego, ponieważ 
specyfika mojej choroby polega 
między innymi na tym, że w tłumie 
dostaję paraliżujących ataków pa-
niki. Sprawia to, że za każdym ra-
zem, kiedy widzę, jak moi znajomi 
skrzykują się na kolejną demonstra-
cję, zadaję sobie, parafrazując Jo-
hannę Hedvę, pytanie: Jak rozjebać 
system, skoro czasami nie mogę 
wstać z łóżka?
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Pewnie już zauważyliście, że od 
jakiegoś czasu coraz mniej pi-
szę o sztuce, a coraz więcej o psy-
choterapii. Poniekąd jest to zwią-
zane z  koronawirusem i  moim 
odkryciem, że zarówno ja, jak 
i prawdopodobnie masa innych lu-
dzi, może spokojnie funkcjonować 
bez sztuki. Poza tym to, co wyda-
rzyło się w  art worldzie podczas 
roku pandemicznego życia – czy-
li skrócenie dystansu między oso-
bami tworzącymi sztukę oraz bu-
dującymi narrację wokół obiektów 
artystycznych a  odwiedzający-
mi wystawy – było wydarzeniem 
przełomowym w historii sztuki XXI 
wieku. Obawiam się jednak, że po-
nowne otwarcie galerii i muzeów 
oznaczać będzie zamknięcie na bli-
ski kontakt z publicznością.
Czuję, że po prostu nie mogę być 
gestaltystką, uczyć się budować 
leczące relacje, oparte na byciu 
w  ciągłym kontakcie z  otaczają-
cym mnie światem, i jednocześnie 
wspierać oparty na ekskluzywno-
ści, odrealnieniu i przez to wyklu-
czający – aż chce mi się powiedzieć: 
przedcovidowy – model funkcjono-
wania instytucji. Ta myśl dojrzewa 
we mnie tak naprawdę od dawna, 
ale dzięki temu, że wykonałam ry-
zykowny manewr na mojej ścieżce 
zawodowej i postanowiłam odsta-
wić karierę kuratorki czy krytycz-
ki, aby zostać psychoterapeutką, to 
dziś znajduję w sobie odwagę, żeby 
Wam to powiedzieć.
Na szczęście w życiu jest często tak 
jak w języku kri i sztuka sama przy-
chodzi do mnie. Zobaczymy więc, 
co przyjdzie w  roku 2021 i  Was, 

drodzy czytelnicy, zapraszam w tę 
podróż ze mną. Będziemy szukać 
jakiejś bardziej aktualnej formy 
dla twórczości w postpandemicz-
nej rzeczywistości, najlepiej takiej, 
która ma jeszcze jakąś wartość te-
rapeutyczną. Tymczasem trzymaj-
cie się ciepło i dbajcie o siebie, bo 
chociaż otwiera się coraz więcej 
miejscówek, to wirus dalej śmiga, 
a tego, żeby przyszedł do Was koro-
niak, z pewnością Wam nie życzę. 
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Nowy rok, nowi my, nowa sztuka w Polsce. Już nie 
będzie „tylko gorzej”, teraz będzie super! Już jest 
super, a co może być bardziej super w roku ZOZI niż 
morsowanie, chyba tylko morsowanie ze sztuką. 
Aleksander Hudzik

MORSO-
WAŁEM!

Wyobraź sobie, co może dać ci kąpiel w lodowa-
tym przeręblu, gdy na zewnątrz chłód, Bestia 
ze Wschodu rozprawia się bezlitośnie z tymi, 
którzy już niemal uwierzyli, że tu nigdy nie 
będzie zimy. Bestia daje nadzieję tym, którzy 
chcą wierzyć, że na świecie nic się nie zmienia. 
Ale ty przecież nie patrzysz na innych. Wbrew 

rozsądkowi zdejmujesz ubranie, kurtka ląduje na zmarzniętej ziemi, sto-
py wtapiają się w śnieg. Jeszcze tylko krok i będziesz, i jesteś w wodzie. 
Kolejny i zimno mrozi ci nogi do kolan. Organizm się buntuje, wysyła 
sygnał ostrzegawczy, że boli, że zawracaj na brzeg, bo ci się zaraz or-
ganizm zdecentralizuje. Ale jeszcze jeden krok i to wszystko jest już za 
tobą, ciało jak nie wyłączany od miesięcy laptop nagle zamyka wszyst-
kie karty, zapisuje wszystkie pliki i wciska przycisk reset! Schodzisz pod 
lód, ból to tylko chwila, kości trzeszczą: „tego potrzebowałyśmy”, skóra 
wypluwa toksyny, ty i twoje ciało jesteście wolni, czyści. Chrzest zim-
nej wody, totalne zanurzenie!

Na moment zatrzymaj głowę pod wodą, otwórz oczy 
i rozejrzyj się wokół. Jest super, ale byłoby przecież 
lepiej, gdybyś w mętnej wodzie mógł dostrzec to, co 
ci najbliższe, przecież dobrymi doświadczeniami trze-
ba się dzielić. Pomyśl, gdyby w tej chwili mroźnej epi-
fanii mogła ci towarzyszyć sztuka, czysta i bez skazy, 
krystaliczna jak lód.
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Ciężarówki już parkują na nabrzeżu, z kufrów na piach 
wyciąga się kolekcje zamków, muzeów i pałaców. CSW 
i Zachęta, muzeum w Sopocie i w Tarnowie, wszyscy 
w  jednym miejscu. Nadzór nad morsowaniem sztuki 
przejmuje znany polski radiowiec. Głos mu nie drży, 
choć sam siedzi w wodzie po pas. – Zapraszamy po ko-
lei! – krzyczy, gdy w kolejkę do morsowania wcina się 

ktoś z Lublina. Morsowanie zawsze zaczyna się od serca, od środka. 
Więc pod wodą ląduje Palma. Tylko czubek jej sterczy znad tafli, ale stra-
żak na pontonie dopycha niesforne liście. – Jest okej?! – krzyczy prowa-
dzący. Jest super. 

Poczekajcie na najlepsze, bo zanim w mroźnej wodzie wy-
lądują fotografie Zofii Rydet, to na dnie jeziora rozściela 
się właśnie panorama obrazów, tych największych. Sza-
chownice Winiarskich i kręgi Fangorów w arktycznej to-
nacji, abstrakcja jest wreszcie czysta jak intencje twór-
ców. Pod wodą jest już sala Matejkowska, w wodzie piorą 
się tkaniny Abakanowicz, rdza odpada od stalowych prę-

tów instalacji Roberta Kuśmirowskiego! Przegrani są tylko ci, którzy le-
pili rzeźby ze styropianu, bo sztuczne tworzywa nijak nie chcą się topić. 

Przez ten moment świat jest piękny, jak w  Podwodnym 
życiu ze Stevem Zissou, tylko bez łodzi podwodnej i Bil-
la Murraya, ale za to z nabrzeżną strażą, która sprawdza, 
czy sztuka ma się pod wodą dobrze. Ochłodzi to dysku-
sje, stonuje nastroje, zamrozi niepotrzebne tematy. Ko-
misja jest już na brzegu, sztuka w wodzie. Ile tam jeszcze 
wytrzyma? Jeszcze chwilę, pięć minut, może dłużej, a jeśli 

to się uda, to już wszystko jest możliwe, wtedy już tylko niebo, a w tym 
przypadku dno, jest granicą.
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IMPERIUM DUCHA PREZENTUJE

ODCINEK 
DEDYKOWANY 
OSOBOM, KTÓRE 
STRACIŁY WĘCH 
W KORONIE

Przedstawiamy zestaw ćwiczeń mnemotechnicznych pobudzających 
znużone koronowaniem połączenia neuronalne.
Zmysł zapachu jest jednym z najpotężniejszych impulsów uruchamiają-
cych wspomnienia.
Z okazji twojej utraty węchu przygotowaliśmy ćwiczenie, którym zre-
startujemy twoją pamięć multisensoryczną, żeby ułatwić ci POCZUCIE 
zapachu! Mamy nadzieję, że jest to metoda skuteczna, można na jej ba-
zie stworzyć własną ścieżkę rehabilitacji.

ĆWICZENIE:
Jest gorący dzień w mieście, poruszasz się zatłoczonym środkiem komu-
nikacji. Słońce wygląda, jakby nigdy nie miało się schować. Jest godzina 
szczytu: tory tramwajowe stopione, na buspas nielegalnie zjechały po-
jazdy, skutecznie go przytykając. Wszyscy trąbią, dyszą i stękają. Ulice 
falują w czwartej gęstości. Marzysz o lodowatej kąpieli i wyprawie na 
Antarktydę w noc polarną.
Tymczasem koszulka goreje na skórze, dłonie się ślizgają, a pod po-
deszwą czujesz resztki przylepiającego się do brokatowej gumy asfaltu.

1. Upozuj się w opisaną poniżej pozycję i pozostań  
w niej, wykonując kolejne kroki:

  1. Złap się czegokolwiek, byle był to chwyt podobny do łapania po-
ręczy.

 2. Podciągnij ramiona do góry i pozwól się zapaść klatce piersiowej.
 3. Wyciągnij szyję do przodu w pozycji żółwia.
 4. Trzymając wciąż wyciągniętą szyję, mocno cofnij brodę.
 5. Schowaj język za zębami i przyklej go płasko do dna podjamia ust-

nego.
 6. Wybierz dowolne rozwarcie ust.
 7. Silnie zmarszcz czoło.
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ŻYCIE CODZIENNE ŚWIETNIE SOBIE RADZI BEZ WKŁADKI ARTYSTYCZNEJ. PRESJA 
NA KONCEPT I ESTETYKĘ ZABURZA SPOKÓJ SAMOZADOWOLENIA. ODPOWIEDZIĄ NA 
TE TRENDY MOŻE BYĆ CZAS SPĘDZONY W GRONIE PRZYPADKOWYCH, ŚWIECKICH 
OBIEKTÓW. DZIAŁ ZAWIERA UPCYKLING TREŚCI ESTETYCZNYCH W PRZYGODĘ.

2. Wyobraź sobie zapachy:

 NIEWYCIŚNIĘTY MOP
 KARMEL
 SARDYNKI W OLEJU
 KISZONA KAPUSTA
 NAPÓJ ENERGETYCZNY TYPU TIGER
 CZARNOZIEM
  
3. A teraz ułóż wspomnienia z pkt 2 hierarchicznie, 
wedle poniższego schematu. Pamiętaj, aby uwzględ-
nić atrybuty jakości i intensywności!

 1. Głowa – to pierwsze, ulotne nuty zapachu. Wykonaj serię płytkich 
wdechów z myślą o: ostrej, iglastej woni kiszonej kapusty, karmelu.

 2. Serce – aksamitne kontinuum snujące się w powietrzu. Weź po-
włóczysty wdech, ale niezbyt głęboki, myśląc o: ciepłych, parujących, 
brudnych mopach, napoju energetycznym.

 3. Baza – solidna, stalowa konstrukcja smrodku. Czas na głęboki 
wdech z silnym rozwarciem nozdrzy, jednocześnie myśl o zapachu: 
parującego oleju z sardynek, czarnoziemu.

 4. Odtwórz NARAZ wszystkie powyższe zapaszki i GWAŁTOWNIE, 
przez szarpnięcie przepony, które ściągnie klatkę piersiową ku trze-
wiom, WSTRZYMAJ ODDECH!!!

4. DOBRY NIUCH! 
To cuchnący pot obcej, ale w podróży bliskiej ci osoby! :)
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Projekt: Vladyslav Boyko, Lësha Pushkarev

RIMMA 
SANS BOLD

Krój inspirowany konstrukcjami be-
tonowymi i monumentalną architek-
turą jest jednocześnie łagodny i od-
ważny. Solidność liter kontrastuje 
z  wąskimi znakami interpunkcyjny-
mi, ich relacja podobna jest do tej, 
która zachodzi między metalowymi 
konstrukcjami a  betonowym funda-
mentem.

Projekt osadzony jest na kwadratowej 
siatce, która stanowi podstawę sys-
temu modułowego. To odwołanie do 
eksperymentów z  projektowaniem, 
które w  XX wieku do mistrzostwa 
doprowadzili szwajcarscy projektan-
ci. Nie tylko Helvetika, ale Szwajcar-
ska Szkoła Typografii w ogóle są tu 
mocnym odniesieniem. Podobne siat-
ki były również aktywnie wykorzy-
stywane przez architektów i projek-
tantów przemysłowych.

„Zainspirowała nas architektura, 
a w szczególności prace słynnej ra-
dzieckiej architektki Rimmy Aldo-
niny –  mówią autorzy kroju, który 
nazwę zyskał właśnie na jej cześć. – 
Prace architektoniczne Rimmy za-
wsze wyróżniały się kreatywnością, 
ciekawymi rozwiązaniami i  dużym 
profesjonalizmem”.

Krój można pobrać bezpłatnie:
https://www.behance.net/gallery/ 
113806441/Rimma-Sans-Bold-Free-
-Typeface

Dom Kultury Moskiewskich Zakładów 
Samochodowych, projekt: Rimma Aldonina, 
1976, commons.wikimedia.org



159TYPOGRAFIA XXI WIEKU

W KAŻDYM NUMERZE NN6T PRZEDSTAWIAMY INNY KRÓJ PISMA ZAPROJEKTOWANY 
W XXI WIEKU. ZBIERZ WSZYSTKIE NUMERY NN6T I POSIĄDŹ MIKROLEKSYKON 
NOWEJ POLSKIEJ TYPOGRAFII.
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VLADYSLAV BOYKO
ur. w 2001 r. w Czernihowie, Ukraina. Artysta wizualny i projektant graficzny. Tworzy 
plakaty i identyfikacje wizualne dla inicjatyw kulturalnych i społecznych. Studiuje 
sztukę nowych mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
w Warszawie. Jego plakat znalazł się na okładce tego numeru NN6T.
www.instagram.com/lad_boo

LYOSHA PUSHKAREV
ur. 1987 roku. Otrzymał wykształcenie plastyczne na Państwowym Uniwersytecie 
Humanistycznym im. M. Szołochowa w Moskwie. Projektant, dyrektor artystyczny 
i założyciel studia graficznego Delo. Inspirator w zespole projektantów typografii 
i plakatów SMRG (Samoorganizacja). Osiągnięcia: Srebrny Lew na festiwalu 
reklamowym w Cannes, złoto na festiwalu Golden Drum, nagroda specjalna Związku 
Projektantów.
https://www.instagram.com/pushkarev/
http://delo.design/
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