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PAWILON POLSKI NA 17 MIĘDZYNARODOWEJ 
WYSTAWIE ARCHITEKTURY — LA BIENNALE DI VENEZIA
WENECJA, 22.05–21.11.2021
ORGANIZATOR: ZACHĘTA — NARODOWA GALERIA SZTUKI

foto: Paw
eł Starzec

partnerzy:

instytucja 
finansowana 
przez

OD 22 MAJA WYSTAWĘ W WERSJI ONLINE 
MOŻESZ ZOBACZYĆ NA LABIENNALE.ART.PL
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ANNA BUKOWSKA
studentka architektury na Politechnice Warszawskiej i Politechnice 
w Mediolanie. Obecnie pracuje nad dyplomem inżynierskim. Związana 
z pracownią architektoniczną Macieja Siudy.

MACIEJ SIUDA
architekt i projektant. Absolwent z wyróżnieniem Wydziału 
Architektury Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Universidad 
Politecnica de Valencia. Jego dyplom XYZ Structure został finalistą 
w międzynarodowym konkursie Archiprix na MIT w Bostonie 
i prezentowany był m.in. w Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku. 
Od 2012 prowadzi autorską pracownię projektową skupioną na 
poszerzaniu granic architektury.

W ramach rezydencji miejskiej, którą w 2021 r. w Komunie Warszawa 
pod hasłem Hello City, My Old Friend realizuje Fundacja Bęc Zmiana, 
w marcu odbyły się warsztaty wydobywcze dotyczące przyszłości 
działki znajdującej się na zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, gdzie 
mieści się tymczasowa siedziba trzech progresywnych warszawskich 
instytucji kultury: Komuny Warszawa, Sztuki Nowej, Stowarzyszenia 
Pedagogów Teatru. Warsztaty dotyczyły możliwych scenariuszy 
rozwoju dawnego terenu szkolnego, a pośrednio przyszłości 
śródmieścia Warszawy i kultury rozumianej jako istotny budulec 
wyobraźni zasilającej energię miastotwórczą. Więcej na str. 56

Koncepcja: Komuna Warszawa, 2021
Ilustracja: Anna Bukowska, Maciej Siuda

OKŁADKA
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z których da się 
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Wyobraź sobie miasto.
Cykl rozmów o przyszłości.

– Przyszłość miasta. Urbanizacja po pandemii
– Sztuka w przestrzeni miasta
– Zrównoważony rozwój dla miasta i świata
– Społeczna odpowiedzialność nowej architektury 
– Jak osiągnąć efekt synergii?

20.05.2021
01.07.2021
05.08.2021
09.09.2021
14.10.2021

concordiadesign.pl/wyobraz-sobie-miasto Wyspa Słodowa 7, Wrocław

WROCŁAW
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FESTIWAL
MALARSTWA6. 1–31 MAJA

2021

STREFA KOMFORTU
Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa
Galeria Sztuka na Miejscu
ul. Łaciarska 4, Wrocław
WERNISAŻ: 04.05.2021, godz.18.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 01–31.05.2021

PSY I SUKI
Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa
Galeria EXIT
ul. Hubska 44–48, Wrocław
WERNISAŻ: 25.05.2021, godz.17.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 17–31.05.2021

NOWA FALA – NEW WAVE
Wystawa wybranych studentów Wydziału Malarstwa
Vivid Gallery
pl. Kościuszki 4, Wrocław
WERNISAŻ: 14.05.2021, godz.17.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 01–31.05.2021

TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Wystawa pracy dyplomowej Hanny Kujdy
Galeria MD_S
ul. Bolesława Chrobrego 24, Wrocław
WERNISAŻ: 07.05.2021 godz.17.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 03.05-09.05.2021

END
Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa
Galeria Arsenał
ul. Cieszyńskiego 9, Wrocław
WERNISAŻ: 21.05.2021, godz.16.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 19–31.05.2021

RÓŻA JEST RÓŻĄ
Wystawa doktorantów Wydziału Malarstwa 
Browar Mieszczański
ul. Hubska 44-48, Wrocław
WERNISAŻ: 25.05.2021, godz.17.30
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 17–31.05.2021

PAPIERY WARTOŚCIOWE
Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa
Galeria za szkłem, ASP Wrocław
pl. Polski 3/4, Wrocław
WERNISAŻ: 19.05.2021, godz.15.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 18–31.05.2021

WYDZIAŁ MALARSTWA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA 
GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO OBEJRZENIA SERII 
WYSTAW ZORGANIZOWANYCH W RAMACH DOTYCHCZASOWEGO 
FESTIWALU MALOWANIA.

W BIEŻĄCYM ROKU WYDARZENIE NAZYWAMY FESTIWALEM 
MALARSTWA.

OD 01 DO 31 MAJA 2021, W RÓŻNYCH PRZESTRZENIACH 
WYSTAWIENNICZYCH WROCŁAWIA ZAPREZENTUJEMY PRACE 
ZNAKOMITYCH ARTYSTÓW–DYDAKTYKÓW, DOKTORANTÓW  
I STUDENTÓW WYDZIAŁU MALARSTWA.

ARTYŚCI ZADBALI O RÓŻNORODNOŚĆ 
I TEMPERAMENT WYPOWIEDZI.

MAJ TO MIESIĄC WROCŁAWSKIEGO 
MALARSTWA.

PATRONAT MEDIALNYPARTNERZYORGANIZATOR

SEGMENT
Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa
Galeria Neon, ASP Wrocław
ul. Traugutta 19/21, Wrocław
WERNISAŻ: 19.05.2021, godz.16.00
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 18–31.05.2021
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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 







L O K A L N A  Ż Y W N O Ś Ć
FA I R  T R A D E
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audycje dostępne na www.pawilon.tv 
prowadzenie: Dominika Sitnicka

Projekt finansowany 
ze środków:

Wierzymy, że kwestie polityczne i aktualny komentarz dotyczący przemian 
społecznych łączą niezbywalne relacje z  aktywną, kształtującą prze-
strzeń publiczną rolą i odpowiedzialnością kultury. Dlatego przejmujemy 
Bunt kwiatów, hasło pierwotnie wpisane w krytyczną postawę wobec ugru-
powań odcinających się od dziedzictwa intelektualnego i  tożsamościo-
wego poprzednich pokoleń, po to, by wskazać po raz kolejny na potrzebę 
takiego myślenia o przyszłości, które uwolnione jest od traum i szkodli-
wych przyzwyczajeń; W zamian zależy nam na stworzeniu przestrzeni do 
dyskutowania i  budowania przyszłości niezwiązanej z  resentymentami.  

Przyszłości dla pokoleń.

Organizator:Patronat medialny:
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O CZYNACH 
NISZCZĄCYCH 

OPOWIEŚĆ
Magda Dubrowska

Alex Freiheit
Anna Steller

Martyna Konieczny
Piotr Buratyński
Tomasz Armada

Konstanty Usenko

premiera:
7–9.05

Hello 
darkness 
my old 
friend

REZYDENCJE 2021
KURATOR: MARKUS ÖHRN

PATRONAT MEDIALNY

Siksa
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SPOTKANIA 
KOSMOSU 
Z ZIEMIĄ
W 1827 roku mieszkańcy podbiałostockiej wsi Fasty doświadczyli zja-
wiska deszczu meteorytów. Wydarzenie to przypadło na czas wzmo-
żonego zainteresowania naukami astronomicznymi i geologicznymi. 
Wówczas, w epoce romantyzmu, tematy związane z nauką chętnie po-
dejmowali również poeci i inni artyści. Jak obecnie obiekty z przestrzeni 
kosmicznej wpływają na nasze rozumienie sił natury? Odpowiedzi szuka 
artystka Amélie Bouvier w wystawie Tam, gdzie słońce kładzie się spać. 
Historyczne narracje splatają się tu ze współczesnymi interpretacjami, 
a obiekty ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN zestawione są z publikacjami 
naukowymi z XIX wieku i współczesnymi rzeźbami, obrazami, pracami 
na papierze i wideo. W tekście kuratorskim Przemysław Strożek pod-
kreśla, że tak zebrane artefakty „rozpatrywane jako całość stanowią re-
fleksję na temat spotkań Kosmosu z Ziemią jednocześnie w obszarach 
nauki, literatury i sztuki”.
DO 20.05.2021
GALERIA ARSENAŁ, BIAŁYSTOK, UL. MICKIEWICZA 2
WWW.GALERIA-ARSENAL.PL

Amélie Bouvier, Zyski i straty, copyright Amélie Bouvier & Harlan Levey Projects, 
dzięki uprzejmości Harlan Levey Projects, fot. Maciej Zaniewski 
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POPIĆ PŁEĆ HERBATĄ
Wystawa Zbudziłem się o tej szarej godzinie, obudzona serca łoskotem 
opowiada o płci, jej performowaniu i konstruowaniu. Z jednej strony o płci 
budowanej opresyjnie, z drugiej – będącej ekspresją wolności, braku ogra-
niczeń. Ta swoboda bliska jest empatii. To próba zrozumienia drugiego czło-
wieka poprzez ćwiczenie myślowe, wyobrażenie sobie innego w sobie. Na 
wystawie spotykają się dwie przeciwstawne postawy. Iwo Panasiewicz jest 
w ciągłym ruchu, w podróży – to staje się tematem jego rysunków. Wikto-
ria Walendzik z kolei jest w jednym miejscu, w domu, co da się odczuć w jej 
rzeźbach i obiektach. Tekst kuratorski Kamila I towarzyszący wystawie jest 
przekształconym fragmentem Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego. 
Tożsamość płciowa narratora rozmywa się, poprzez wymienne stosowanie 
form męskiej i żeńskiej: „Więc chciałabym się jakoś pożegnać. Całą noc śni-
łem zęby. Trzymałam w garści kupę zębów, jak ziarna kukurydzy”. 

8.05–23.05.2021 
GALERIA SERCE CZŁOWIEKA, WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 63

Iwo Panasiewicz, Wycieczka II, 2020
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PORTRETY 
NOWEGO TEATRU
Podobnie jak w zeszłym roku, tegoroczna edycja Festiwalu Malta odbę-
dzie się w plenerze. Tym, co ulegnie zmianie, jest formuła programu. Po 
raz pierwszy obok innych wydarzeń pojawi się sekcja „Portret”, mająca 
przybliżać sylwetki wybitnych twórców teatru współczesnego ze świata. 
Celem jest międzynarodowa wymiana idei oraz zetknięcie polskiej pub-
liczności z nowymi językami artystycznymi. Gościem tej odsłony festi-
walu będzie szwajcarski reżyser tworzący w Belgii, Milo Rau. Reżyser 
traktuje teatr jako przestrzeń oporu wobec kapitalizmu, widzi w nim po-
tencjał dla praktyk solidarnościowych i emancypacyjnych. Oprócz jego 
spektaklu La Reprise, o pierwszej w historii Belgii zbrodni na tle homofo-
bicznym, przewidziane są warsztaty i debaty. Podczas spotkań omawiany 
będzie sposób pracy Rau w aspekcie artystycznym (tematy, język), spo-
łecznym i praktycznym (modele funkcjonowania teatru, problemy orga-
nizacyjne, prawne, światopoglądowe). Hasło tej odsłony Malty: Powrót 
na ziemię / Back to the Ground, dotyczy zarówno powrotu do teatru al-
ternatywnego i plenerowego, jak i społeczno-krytycznej części festiwalu, 
o której więcej pisze Agata Kiedrowicz w oriencie w sekcji „Dizajn”. 

18–27.06.2021 
POZNAŃ, PARK WIENIAWSKIEGO
WWW.MALTA-FESTIVAL.PL 

La Reprise/Powtórzenie, reż. Milo Rau, NTGENT, ©Michiel Devijver
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WIZJE PRZYSZŁOŚCI
Jaka jest rola sztuki w czasach światowego kryzysu? W którą stronę podą-
żać będzie ekonomia, a jak zmieni się nasze myślenie o ekologii? Czy twór-
czość artystyczna daje nadzieję, czy jest tylko ekscentryczną rozrywką dla 
uprzywilejowanych? Jak w obliczu pandemii myślimy o człowieku, naszych 
ciałach, środowisku, w którym żyjemy, relacjach, zasobach naturalnych czy 
dziedzictwie kulturowym? Jubileuszowa, dziesiąta edycja Cracow Art Week 
Krakers odbędzie się pod hasłem (No) hope. Motyw przewodni to prze-
wrotna odpowiedź na trwającą pandemię. Przyszłość stała się jeszcze bar-
dziej nieprzewidywalna – możemy snuć jej utopijne albo dystopijne wizje. 
„W którą stronę bardziej przechyla się wskazówka? – pytają organizatorzy. 
– Futurystyczne wizje zagłady, dystopia, czarne scenariusze czy projekty ra-
tunkowe: »No future« czy »Yes we can«? A może »Make the planet great 
again«?”. Tydzień sztuki będzie okazją do odkrycia artystycznych zakątków 
Krakowa. Wydarzenia odbędą się zarówno w dobrze znanych galeriach, jak 
i nowo powstałych przestrzeniach prezentacji sztuki.

13–20.06.2021
KRAKÓW
WWW.CRACOWARTWEEK.PL

Imperium Ducha, Wystawa Rolna, Sekcja Laboratorium Cracow Art Week Krakers, 2020
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ZATRUTE 
POZIOMKI
Poziomka pospolita, która rośnie dziko na te-
renie całej Europy, dla Małgorzaty Gurowskiej 
stała się symbolem degradacji środowiska. 
Dla artystki „zapach poziomek unoszący się 
nad pozbawionym życia pustkowiem jest zna-
kiem tego, co należy już do przeszłości”. Po-
ziomki na półkach kopalni w Rybnicy Leśnej 
w Górach Suchych są wspomnieniem po obec-
nym tu niegdyś lesie. Obecnie znajduje się 
tam kamieniołom melafiru. Wszędzie wid-
nieją znaki ostrzegające przed ryzykiem utraty 
zdrowia i życia po przekroczeniu granicy te-
renu kopalni. W okolicy słychać dźwięki eks-
plozji – w ten sposób wydobywa się surowiec 
służący m.in. do budowy dróg. Gurowska ze-
brała zatrute toksycznymi wyziewami po-
ziomki i zrobiła z nich przetwory. Konfitury, 
zwykle przygotowywane na czas zimy, przywo-
łują smaki i zapachy lata. Na wystawie Tam, 
gdzie rosną poziomki są potraktowane jako 
pamiątka po lesie i górze, która systematycz-
nie znika z mapy. Toksyczność przetworów 
przypomina o stopniowej degradacji okolicz-
nych ekosystemów.

20.05–4.07.2021
GALERIA JEDNA DRUGA, 
SZCZECIN, PL. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 2
WWW.GALERIAJEDNADRUGA.WIXSITE.COM

WSPÓLNY 
BIZNES
Jak kultura zmie-
nia sposób funkcjo-
nowania biznesu? Jak 
budować kapitał kul-
turowy marki? Jak sku-
tecznie komunikować 
markę przez sztukę? 
Na te pytania odpo-
wiedzą polscy i za-
graniczni specjaliści 
podczas pierwszej na 
świecie konferencji art 
brandingowej – (Un)
Common Ground. Art 
branding łączy biznes 
i sztukę. Daje narzędzia 
pozwalające na mą-
dre korzystanie z war-
tości i języka sztuki na 
polu komunikacji, mar-
ketingu, a także zarzą-
dzania. Wiedzą o tym 
marki, które swój kapi-
tał kulturowy budują 
z równą uważnoś-
cią co biznesowy. Nie 
tylko reklamują pro-
dukt, ale tworzą wokół 
niego wspólnotę po-
dzielającą określone 
wartości. Konferen-
cja składać się będzie 
z czterech bloków te-
matycznych: wartości/
relacje, strategia/toż-
samość, kreacja/iden-
tyfikacja i rzeczywistość 
przyszłości. 

WWW.KONFERENCJA.
UNCOMMONGROUND.PL

Małgorzata Gurowska, Tam, gdzie rosna poziomki



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE 31

STREFY 
WYKLUCZANIA 
W 2019 roku około 50 gmin, powiatów i województw w Polsce ogłosiło 
się strefami wolnymi od LGBT – przyjęły homofobiczne deklaracje lub 
uchwały i ogłosiły walkę z „ideologią LGBT”. Fotograf i reżyser filmów 
dokumentalnych Bart Staszewski umieścił tabliczki z hasłem „Strefa 
wolna od LGBT” przy nazwach miejscowości, które zadeklarowały 
walkę z „ideologią”. W ten sposób uwidocznił to, co już funkcjonowało 
na poziomie rozmów czy zapisów prawnych. O homofobicznych samo-
rządach artysta mówi tak: „Pod pozorem obrony rodziny i tradycyjnych 
wartości, wykluczają one z lokalnej wspólnoty tych, którzy według rad-
nych do niej nie pasują”. Zdjęcia, które obiegły media i wywołały burz-
liwe dyskusje w internecie, a także w polskim rządzie, można oglądać na 
pierwszej monograficznej prezentacji pt. Strefy w Bydgoskim Centrum 
Sztuki. Przeciwko Staszewskiemu wniesiono pozwy sądowe ze strony 
trzech gmin, natomiast amerykański tygodnik „Time” uznał go za jed-
nego ze 100 wschodzących liderów w plebiscycie Time 100 Next.
DO 15.05.2021
BYDGOSKIE CENTRUM SZTUKI, BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLOŃSKA 47
WWW.BCS.BYDGOSZCZ.PL/AKTUALNOSCI 

Bart Staszewski, fot. Monika Bryq
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UNIWERSYTET 
ARTYSTYCZNY 
W POZNANIU /  
DESIGN 
KRAJOBRAZU
Historia Katedry Bioniki i Krajo-
brazu sięga 1981 roku. Proponowany 
program był wówczas unikatowy 
w skali światowej. Dziś w ramach 
kierunku design krajobrazu prze-
widziano przedmioty pozwalające 
zyskać ogólne rozeznanie w histo-
rii myśli humanistycznej (m.in. filo-
zofia, historia sztuki), praktyczne 
zajęcia artystyczne (m.in. rysunek, 
rzeźba), a także rozbudowany pro-
gram specjalizacyjny. Teoretyczne 
przedmioty, takie jak historia ogro-
dów, historia wzornictwa, plano-
wanie przestrzenne czy botanika, 
dopełniać będą formy warsztatowe: 
podstawy ekologii w projektowaniu 
i współczesne założenia krajobra-
zowe czy szata roślinna i podstawy 
dendrologii. 

WWW.UAP.EDU.PL

AKADEMIA SZTUKI 
W SZCZECINIE /  
GRY 
KOMPUTEROWE 
I RZECZYWISTOŚĆ 
WIRTUALNA
Kolejna specjalność na styku teorii 
i praktyki, z naciskiem na tę drugą. 
Studentki i studenci zdobędą wie-
dzę z zakresu projektowania gier 
komputerowych, rzeczywistości wir-
tualnej, a także aplikacji mobilnych 
i webowych. Podczas zajęć przybli-
żone zostaną wybrane programy 
i technologie projektowanych pro-
dukcji. W grafiku znalazły się takie 
przedmioty jak metodologie projek-
towania, design management, kom-
pozycja, psychofizjologia widzenia, 
antroposfera oraz historia sztuki 
i designu. Oprócz zajęć przewi-
dziane game jamy, plenery, praktyki 
u lokalnych przedstawicieli branżo-
wych, a dla zainteresowanych moż-
liwość rozwijania zainteresowań 
w kole naukowym gier komputero-
wych Pryzmat. 

WWW.STUDIUJSZTUKE.PL

REKRUTACJE!
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AKADEMIA SZTUK 
PIĘKNYCH WE 
WROCŁAWIU /  
SZTUKA 
I WZORNICTWO 
SZKŁA
Wrocławska uczelnia artystyczna 
proponuje studia w zakresie wzorni-
ctwa, skoncentrowane na technicz-
nych i technologicznych aspektach 
projektowania szkła. Wypracowany 
warsztat szklarski pozwoli na realiza-
cje artystyczne i użytkowe. Naucza-
nie obejmuje wiedzę o człowieku 
w projektowaniu, metodykę projek-
towania oraz technologię szkła i ma-
teriałoznawstwo. Studia uzupełniają 
przedmioty takie jak teoria i socjolo-
gia kultury, historia szkła, a także in-
termedialne działania w ceramice 
i szkle.

WWW.ASP.WROC.PL 

UNIWERSYTET 
ŁÓDZKI / KULTURA 
I SZTUKA 
WSPÓŁCZESNA
Propozycja dla tych, którzy swoje za-
interesowanie sztuką chcą rozwijać 
w aspektach teoretycznych. Stu-
dentki i studenci nowo powstałego 
kierunku zyskają wiedzę o współ-
czesnych praktykach kulturowych 
i artystycznych w ścisłym powiąza-
niu z życiem społecznym, politycz-
nym i ekonomicznym. Kierunek daje 
możliwość wyboru własnej ścieżki 
edukacyjnej. W ramach każdego 
z dziewięciu modułów (nowoczes-
ność, pamięci/tożsamości/historie, 
systemy organizacji kultury, prakty-
kowanie teorii, kultura aktywizmu, 
kuratorstwo i promocja sztuki, prze-
mysły kultury, współczesna kultura 
artystyczna, obserwatorium kultury) 
zaplanowano cztery przedmioty, 
z których studenci sami wskażą dwa, 
zgodnie z ich zainteresowaniami. 
Będzie z czego wybierać! Przykła-
dowe zagadnienia to: miasta nowo-
czesności, idea instytucji publicznej, 
współczesne ruchy społeczne, kul-
tura nowego kapitalizmu, tożsa-
mość a przemoc, nowa muzeologia, 
literatura popularna czy praktyki 
krytyczne. 

WWW.IKW.UNI.LODZ.PL 

Ruszyły rekrutacje na studia! Z każdym rokiem przybywa możliwości, ale nie 
zawsze za atrakcyjną nazwą kryje się przemyślany program. W naszym mi-
niprzeglądzie opisujemy cztery warte uwagi kierunki studiów. 
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DWA PRZEZ PIĘĆ
Na klatce schodowej jednego z budynków Katolickiego Uniwersytetu 
w Linzu zawisła 19-metrowa, ręcznie wyszywana tkanina. Wchodzą-
cym po schodach stopniowo odsłaniają się kolejne części wypełnionego 
ręcznymi haftami materiału. Autorką tkaniny Fünf jest Monika Drożyń-
ska, która haftowanie traktuje jako technikę pisania i sposób komuni-
kacji. Tematem tej pracy są konotacje w obrębie języka ukraińskiego, 
niemieckiego i polskiego. W przestrzeniach uniwersytetu znalazły się 
też prace z cyku Drożyńskiej Dwa. Rezonują z funkcją miejsc i zasta-
nymi przedmiotami. Studenci i studentki będą mieli okazję uczestni-
czyć w prowadzonych przez artystkę warsztatach haftu, a cała inicjatywa 
– wystawa Dwa/Fünf oraz warsztaty – zostanie nagrana i udostępniona 
w internecie. 
01.03–30.09.2021
KU LINZ, LINZ, BETHLEHEMSTRASSE 20
WWW.KU-LINZ.AT/KUNSTWISSENSCHAFT/VERANSTALTUNGEN/AUSSTELLUNGEN/
DETAIL/IM-VORBEIGEHEN-II-19-MONIKA-DROZYNSKA-DWA-FUENF

Monika Drożyńska, detal pracy Hunger Exit, fot. Mateusz Torbus
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ZARASTANIE 
Diana Lelonek łączy sztukę z naukami przyrodniczymi, badając relacje po-
między ludźmi, innymi bytami i środowiskiem. Wystawa Kompost to propo-
zycja spojrzenia na naturalne odpady jako z jednej strony cmentarzysko 
roślin, a z drugiej – żyzne miejsce niosące potencjał życia. Lelonek zapra-
sza do postantropocentrycznego świata, w którym człowiek żyje w symbio-
zie z innymi istotami. Wystawie towarzyszy tekst Joanny Bednarek, w którym 
filozofka stawia tezę, że aby możliwa była zmiana – niezbędna w obliczu 
katastrofy klimatycznej – musimy porzucić nawyki i schematy myślenia, 
udziwniać rzeczywistość. „Na szaleństwo życia w antropocenie należy od-
powiedzieć jeszcze większym szaleństwem”. Inaczej utkniemy w marazmie 
pomiędzy poczuciem konieczności działania a niezdolnością do zmiany 
tego, co znajome. Lelonek kreuje sytuacje nietypowe, wyglądające na fan-
tastyczne, jednak możliwe do zaistnienia, kiedy przestaniemy patrzeć na 
człowieka jako centrum świata. 

O tym, jak budować wspólnoty ludzko-nieludzkie, przeczytamy w niedawno 
wydanej przez Małgorzatę Gurowską, Monikę Rosińską i Agatę Szydłowską 
książce ZOEpolis, dostępnej w księgarni Bęc Zmiany. 

10.04–20.05.2021
GALERIA ARSENAŁ, BIAŁYSTOK, MICKIEWICZA 2 
WWW.GALERIA-ARSENAL.PL/WYSTAWY/DIANA-LELONEK-KOMPOST

Diana Lelonek, kadr z filmu Kompost
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PRZECIWKO 
Z GÓRY WYMYŚLONYM 
ŚWIATOM
„Nowy Jork przełomu lat 70. i 80. to miejsce rodzącej się alternatywy zwią-
zanej ze sceną no wave czy kinem transgresji. To okres rozkwitu gospodar-
czego i rozwoju rynku sztuki. Z jednej strony bogate i dynamiczne miasto, 
a z drugiej zbliżająca się oraz ignorowana przez władze epidemia AIDS”. 
W takich okolicznościach żył i tworzył David Wojnarowicz. Artysta zy-
skał rozgłos dzięki swojej walce ze skostniałym amerykańskim społeczeń-
stwem, jego hipokryzją i uprzedzeniami, nadużyciem władzy, homofobią 
i niechęcią wobec ofiar epidemii AIDS. Jego postać stała się inspiracją do 
stworzenia wystawy Z tej nocy będzie serce. Życiowa i twórcza postawa Woj-
narowicza da się podsumować jako zmaganie ze „z góry wymyślonym świa-
tem”. W sztuce widział potencjał zmiany rzeczywistości, a za rolę artysty 
uznawał demaskowanie konformizmu i mechanizmów prowadzących do 
społecznej opresji. Wystawa zbiera prace artystów operujących podobnymi 
strategiami subwersywnymi, tworzących sztukę zaangażowaną i relacyjną. 
Próbuje tym samym wskazać na możliwą alternatywę budowania rzeczywi-
stości opartej na tolerancji, relacjach międzyludzkich, uznającej inność i ni-
welującej fałszywe granice.

DO 31.05.2021 
MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW, WROCŁAW, PLAC STRZEGOMSKI 2 A
WWW.MUZEUMWSPOLCZESNE.PL

Natalia LL na demonstracji w obronie praw mniejszości seksualnych, Nowy Jork, 1977, 
fot. dzięki uprzejmości artystki i galerii lokal_30
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NOTATKI Z GARA 
Czy istnieje sprawdzony przepis na dzieło sztuki? Dominika Olszowy ma 
swój własny: „Kociołek sensu, mieszam w nim nerwowo moją przedłu-
żoną rączką. Przedłużenie mnie zostawia przyprawy w garze, odczepiają 
się od wydłużonych palców i zostawiają odpowiednią ilość tego, czym 
chcę nakarmić. Wszystko idzie na oko. Trwa czas. Czasem trzeba za-
mieszać, by nie przywarło do dna. Okruchy wmurowane w blat stołu drą 
ścierkę. To moje notatki z gara”. Indywidualna wystawa Olszowy w BWA 
Studio zwraca uwagę na proces twórczy: jego czasowość i relację ar-
tystki z własnymi pracami. Tytułowa Zupa nic to metafora odnosząca 
się do dzieła sztuki, jako rezultatu czynności manualnych i intelektual-
nych. Moment pracy twórczej artystka przyrównuje do stanu pomiędzy 
jawą a snem. Wystawa silnie koresponuje z kontekstem miejsca – gale-
rii, która na co dzień jest miejscem twórczych rezydencji, pracy i spotkań 
osób kreatywnych. 
07.05–03.07.2021 
STUDIO BWA WROCŁAW, UL. RUSKA 46 A, III PIĘTRO
WWW.BWA.WROC.PL/EVENTS/ZUPA-NIC-WYSTAWA-DOMINIKI-OLSZOWY/ 

Dominika Olszowy, Mokry sen chochoła, 2020
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(UN)COMMON GROUND / JANUSZ HELLER DLA NN6T

KOLEKCJA JAKO PROCES. 
FUNDACJA ARTYSTYCZNA 
PODRÓŻ HESTII
Kolekcja Fundacji Artystyczna Podróż Hestii liczy obecnie 55 obiektów. Są 
one śladem tematów najczęściej poruszanych przez młodą polską sztukę 
ostatnich 20 lat, twórczą materią doskonale wpisującą się w potrzeby 
biznesu.
Kolekcja APH jest narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia dialogu 
pomiędzy firmą, jej pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. 
Umiejętnie łączy gromadzone zbiory z ujmującą je w ramy narracją. Buduje 
bliską więź z otoczeniem. Odpowiednia dynamika takiego podejścia spra-
wia, że na polu korzyści pojawia się obustronnie napędzający się układ. Tak 
pomyślana kolekcja ma głęboką siłę oddziaływania na procesy zachodzące 
wewnątrz organizacji: od kształtowania kierunków rozwoju przez inspiro-
wanie kreatywnych rozwiązań po wprowadzanie innowacji. Konsekwentne 
budowanie wizerunku marki pozwala wykorzystać medium sztuki do kształ-
towania relacji z nowym klientem. Dzieła znajdujące się w kolekcji APH oraz 
stojące za nimi historie wykorzystywane są w branżowych warsztatach, 
szkoleniach i prelekcjach.

CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.UNCOMMONGROUND.PL 

Rzeźba Józefa Gałązki, laureata 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, 
zdjęcie z wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2017
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(UN)COMMON GROUND / MAJA WOLNIEWSKA DLA NN6T

SZTUKA JEST 
NARZĘDZIEM WALKI. 
MAŁGORZATA MIRGA-TAS
Czy czujesz się Polką, Romką, czy może podział na takie kategorie nie ma 
już obecnie żadnego sensu?
Jestem Romką, ale też staram się być po prostu sobą. Zresztą te różne 
światy przenikają się, ale mentalność romska jest nadal obecna i wi-
doczna bez względu na szerokość geograficzną. Tego nie da się wymazać 
czy zakazać. Często podróżuję po Europie i widzę to nie tylko w Polsce. 
Nawet jeśli młodzi Romowie zachłystują się pewnymi trendami, to jest 
to chwilowe, funkcjonuje na zasadzie fascynacji. Mieszkam w Polsce, ale 
czuję się też Europejką, bo gdziekolwiek pojadę, zawsze znajdę Romów 
i mogę liczyć na ich wsparcie. Jestem kobietą, matką, Romką i oczywi-
ście Polką. (…)
Nie należę do osób krzyczących i wymachujących pięściami, staram 
się raczej osiągać swój cel małymi krokami. Konsekwentnie opowiadać 
o tym, co ważne jest dla mnie, dla Romów z mojej grupy, a także całej 
społeczności romskiej. Myślę, że sztuka jest bardzo dobrym narzędziem 
do walki i wprowadzania zmian.
CAŁY WYWIAD Z MAŁGORZATĄ MIRGĄ-TAS NA:  
WWW.UNCOMMONGROUND.PL 

Małgorzata Mirga-Tas, Kana sam ando swetos kieren amengie than, tkanina
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WIELE PRAWD 
NA JEDEN TEMAT 
Tytuł wystawy Every Truth Has Four Corners odnosi się do słów Konfu-
cjusza. Wielopoziomowość i wielowątkowość są kluczem, według któ-

rego skonstruowana 
została prezentacja 
prac z kolekcji Vol-
kera Diehla. Berliński 
kolekcjoner, współ-
twórca targów sztuki 
Art Forum, zgromadził 
blisko tysiąc obiek-
tów. Spośród nich, 
przy współpracy ku-
ratorskiej z Markiem 
Gisbournem, zo-
stały wybrane powo-
jenne i współczesne 
prace artystów i arty-
stek niemieckich, ro-
syjskich i azjatyckich. 
W prezentacji kolekcji 
przejawia się zamiło-
wanie Diehla do dzieł 
fantastycznych czy fe-
tyszystycznych, a jed-
nocześnie pociąg do 
konceptualizmu i mi-
nimalistycznych form. 
Dominujące kierunki 
rozwoju kolekcji oraz 
intelektualne docie-
kania kolekcjonera zo-
stały przedstawione 
w czterech wątkach 
wystawy: A Singu-
lar View, The Minimal 
Mind, Building a Con-
structed World i Fetish 
and Fantasy. Podział 

nie przyćmił jednak tego, co w kolekcji Diehla najciekawsze – jej synkre-
tyzmu i nieprzewidywalności.

DO 31.05.2021 
OP ENHEIM, WROCŁAW, PLAC SOLNY 4 
WWW.OPENHEIM.ORG/

Hal Busse, o. T., 1959, dzięki uprzejmości OP ENHEIM
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OBRAZY 
UCZUĆ RELIGIJNYCH 
Obrazy Szawła Płóciennika zapełniają hybrydyczne giganty. Przypominają 
ludzi, ale są zdeformowane, ciężkie, jakby zwierzęce. Ich zdeformowane 
ciała wydają się ciężkie, pomnikowe, zbyt duże, by zmieścić się w ramach 
płótna. Artystę zajmuje z jednej strony forma i aspekt fizyczny – ekspe-
rymentuje z fakturą i materią malarską; z drugiej zaś fascynuje go psy-
chika i osobowość człowieka, w szczególności ich aspekty opisywane przez 
Gustava Carla Junga. Stąd na motto wystawy wybrał cytat z Czerwonej 
księgi. Z kolei tytuł samej ekspozycji to przewrotne nawiązanie do artykułu 
196 polskiego Kodeksu karnego o przestępstwie obrazy uczuć religijnych. Ar-
tysta zwraca uwagę na pułapki opacznie pojmowanej religijności, wskazu-
jąc w domyśle na ostatnie wydarzenia społeczno-polityczne w kraju.

MAJ–CZERWIEC 2021 
GALERIA PROMOCYJNA, WARSZAWA, RYNEK STAREGO MIASTA 2
WWW.GALERIAPROMOCYJNA.SDK.PL

Szaweł Płóciennik, Persona, 2020
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TUPECIARY 
W HISTORII SZTUKI
Pénélope Bagieu, pisarka i rysowniczka, autorka dwóch tomów komiksu 
Tupeciary, na zaproszenie paryskiego Centrum Pompidou wykonała ilu-
stracje do cyklu wykładów Elles faire art o kobietach artystkach. Wy-
kłady, które od stycznia odbywają się w ramach onlajnowego programu 
edukacyjnego realizowanego według koncepcji MOOC (massive open 
online course), potrwają do czerwca. Na bezpłatny kurs składają się pre-
lekcje, pokazy filmów, quizy i ćwiczenia. Omawiane są sylwetki arty-
stek wizualnych, malarek, fotografek, twórczyń wideo z całego świata od 
roku 1900 do współczesności. Tematy spotkań to m.in. rola kobiet w ru-
chach awangardowych przełomu lat 20. i 30. XX wieku, kwestie płci 
żywo dyskutowane w sztuce lat 80. oraz aktualne zagadnienia dotyczące 
statusu artystki. Jedną z prelegentek jest sama Bagieu. Cykl jest teore-
tycznym uzupełnieniem aktualnie prezentowanej w muzeum wystawy 
Elles faire abstraction, która potrwa do 23 sierpnia.
WWW.CENTREPOMPIDOU.FR/EN/THE-CENTRE-POMPIDOU-SCHOOL/MOOCS

Pénélope Bagieu © MOOC, Elles font l’art, Centre Pompidou 2021
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

ARCHIWUM 
STATEMENTÓW 
KOBIET
Ponad 250 artystek, 40 kuratorek i jedna platforma, która skupia się na 
wypowiedziach kobiet z Europy Środkowej i Wschodniej. Secondary Archive 
to wyjątkowy, międzynarodowy projekt, reprezentujący trzy pokolenia arty-
stek z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jego celem jest promocja, odkrywa-
nie na nowo i przywracanie z kobiecej perspektywy pamięci o najbardziej 
wartościowych zjawiskach sztuki współczesnej naszego regionu. Secondary 
Archive opowiada historię niezachodniej sztuki – przede wszystkim Europy 
Środkowo-Wschodniej – przez pryzmat płci, obejmując okres od II wojny 
światowej do współczesności. Archiwum składa się z autorskich statemen-
tów odsłaniających niejednokrotnie nieznane strony biografii i praktyk ar-
tystek. Można w nim znaleźć, obok kluczowych postaci kobiecych sztuki 
niezachodniej, nazwiska artystek, które zostały zmarginalizowane, zanie-
dbane, zapomniane lub pozostają mało znane ogółowi społeczeństwa. Co 
znaczy być kobietą artystką? Format statementów pozwala każdej z arty-
stek podzielić się własnym niepowtarzalnym doświadczeniem. 

SECONDARY ARCHIVE
WWW.SECONDARYARCHIVE.ORG

Kolektyw Łaski, fot. dzięki uprzejmości SA i Kolektwu Łaski
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

JĘZYKI 
PERSWAZJI 
JADWIGI 
SAWICKIEJ 
Ostatnie miesiące to w polskim życiu 
publicznym przede wszystkim dwa 
wydarzenia: doświadczenie pande-
mii oraz masowe protesty społeczne 
związane z walką o prawa kobiet 
i mniejszości seksualnych. Seria wy-
darzeń w ramach programu Plac De-
filad 2021 ma stać się w tym roku 
miejscem przypomnienia, podsumo-
wania, ale też przepracowania tych 
doświadczeń. Jedna z najwybitniej-
szych polskich artystek – Jadwiga 
Sawicka – znana przede wszystkim 
z realizacji będących odbiciem oraz 
przepracowaniem kalek językowych 
współkształtujących naszą rzeczy-
wistość, została zaproszona do za-
aranżowania w przestrzeni placu 
pracy inspirowanej hasłami niedaw-
nych protestów. Wystarczy przypo-
mnieć pracę Nawracanie, oswajanie, 
tresowanie z 1998 roku (znajdującą 
się obecnie w kolekcji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej), żeby zobaczyć w Sa-
wickiej jedną najbardziej wytrwałych, 
błyskotliwych i wnikliwych uczestni-
czek walki o prawa kobiet w Polsce. 

JADWIGA SAWICKA NA PLACU DEFILAD 
2021
CZERWIEC–WRZESIEŃ 2021
WWW.PLACDEFILAD.ORG

PRZEKORNE 
RADOŚCI
Przekora, figlarstwo i bunt wo-
bec przyjętych norm – takie 
podejście do twórczości jest ce-
chą wspólną artystów, których 
prace zobaczymy na tegorocz-
nych A-Kumulacjach. Główna 
ekspozycja Kaliskiego Biennale 
Sztuki to prezentacja prac wy-
łonionych w konkursie. Z kolei 
narracja wystaw towarzyszą-
cych zbudowana została wokół 
trzech prac: Drzewo wiadomości 
Oskara Dawickiego, Rzeźba dla 
Ziemi (równowaga balansu) Te-
resy Murak oraz Rysunek w kącie 
Zbigniewa Warpechowskiego. 
Każda z nich jest przykładem in-
nego podejścia do eksperymen-
towania i wolności w sztuce. 
Wystawy odbędą się w Galerii 
Pulsar, w przestrzeni publicznej 
na przystankach i słupach ogło-
szeniowych, a także w nieoczy-
wistych miejscach, jak najstarszy 
zakład optyczny czy lobby jed-
nego z hoteli. 
A-KUMULACJE KALISKIE BIENNALE 
SZTUKI 
15.04–22.05.2021
GALERIA SZTUKI IM. J. TARASINA, 
KALISZ, PLAC ŚWIĘTEGO JÓZEFA 5
WWW.TARASIN.PL

→
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Marta Antoniak, Akira
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ZANURZYĆ SIĘ W ŚWIETLE
Instalacja Beacon Karoliny Hałatek powstała w Rijadzie podczas Festi-
walu Noor. To pierwszy międzynarodowy festiwal artystyczny w histo-
rii miasta, a Hałatek jest jedyną artystką z Polski zaproszoną do udziału 
w wydarzeniu. Oprócz instalacji światowej sławy twórców, jak Daniel 
Buren, Carsten Höller, Ilya i Emilia Kabakov, Yayoi Kusama, Dan Fla-
vin czy Robert Wilson, w stolicy Arabii Saudyjskiej oglądać można także 
wystawę Light Upon Light: Light Art since the 1960s. Monumentalna in-
stalacja Beacon zaprasza widzów do zanurzenia się w olśniewającym bia-
łym świetle w postaci słupa skierowanego ku niebu. Z jednej strony słup 
świetlny odnosi się do światła naprowadzającego, nawigacyjnego po-
dobnego do latarni morskiej,  z drugiej przywołuje metafizyczne kwestie 
dotyczące relacji nieba i ziemi. Wielkość pracy kontrastuje z intymną at-
mosferą przestrzeni, do której widz może wejść. Doświadczenie zanu-
rzenia w białym świetle ma wywoływać uczucie spokoju. 
WWW.NOORRIYADH.SA 
WWW.KAROLINAHALATEK.COM/BEACON

 Karolina Hałatek, Beacon, festiwal Noor Riyadh
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GABRYELLA 
I HERSTORIE KOBIET
Wymazywanie wątków nieheteronormatywnych z historii to zjawisko do-
brze rozpoznane. Wystarczy wspomnieć tuszowane herstorie Marii Konop-
nickiej, Marii Rodziewiczówny czy Narcyzy Żmichowskiej. Życie i twórczość 
tej ostatniej stały się inspiracją dla wystawy Poganki. Tytuł wystawy nawią-
zuje do książki Żmichowskiej Poganka – pierwszej polskiej powieści o mi-
łości i namiętności pomiędzy kobietami. Postać Beniamina to alter ego 
autorki, a zawarta w książce historia opowiada o jej związku i rozstaniu 
z Pauliną Zbyszewską. Samą Żmichowską określić można mianem ekscen-
trycznej aktywistki. Była promotorką rozwoju intelektualnego kobiet, która 
zrzeszała wokół siebie pierwsze feministki zwane Entuzjastkami lub Radow-
nicami. Wymyśliła termin „posiestrzenie”, oznaczający żeńskie współdzia-
łanie, współodczuwanie, a także związki emocjonalne. Prywatnie Gabryella 
(jej pseudonim artystyczny) paliła cygara, jeździła konno i za nic miała 
sztywne reguły każące kobiecie wyjść za mąż i prowadzić stateczny żywot 
żony i matki. Zaproszone do wystawy artystki na różne sposoby podejmują 
temat relacji – romantycznych, siostrzanych lub przyjacielskich – pomiędzy 
kobietami. 

23.04–5.06.2021
LOKAL 30, WARSZAWA, WILCZA 29A
WWW.LOKAL30.PL

Kinga Michalska, Lactatia & Crystal, 2018, dzięki uprzejmości artystki i galerii lokal_30
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NIE-
WIDZIALNA 
WIEŚ
Jak będziemy żyć razem? To pytanie 
stanowi temat przewodni tegorocz-
nego, przełożonego o rok Biennale 
Architektury w Wenecji. Odpo-
wiedź, jaką do Pawilonu Polskiego 
przygotował kolektyw PROLOG+1, 
koncentruje się na zagadnieniach 
dotyczących wsi. W kraju, którego 
ponad 93% powierzchni stanowią 
obszary wiejskie, zagadnienia ich do-
tyczące paradoksalnie pozostają poza 
głównym nurtem architektoniczno-
-przestrzennego dyskursu. Wieś jest 
marginalizowana, ignorowana, uzna-
wana za obszar peryferyjny. Jej po-
strzeganie jest znacząco zdeformowane. Wystawa i publikacja Trouble 
in Paradise traktuje wieś jako samodzielny obszar badań. Kuratorzy, 
wraz z międzynarodowym gronem architektów i artystów, przyjmują 
różne perspektywy: historyczną, geograficzną i socjologiczną. Opierają 
się mitom o polskiej wsi jako o romantycznej czy technologicznej uto-
pii. Analizują ją w kontekście transformacyjnych i posttransformacyjnych 
przeobrażeń. Odkrywają jej potencjał wspólnototwórczy w czasach na-
rastających lokalnych i światowych kryzysów. Studium przypadku Polski 
pomaga zrozumieć specyfikę postsocjalistycznej Europy Środkowo-
-Wschodniej, wskazuje na problemy i propozycje ich rozwiązania w skali 
globalnej. 
22.05–21.11.2021, WENECJA, PAWILON POLSKI NA 17. MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE 
ARCHITEKTURY LA BIENNALE DI VENEZIA
WWW.LABIENNALE.ART.PL 
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Część projektowa wystawy Trouble in Paradise, Pawilon Polski na Biennale Architettura 2021. 
Od lewej: Wspólnoty wiejskie, proj. Atelier Fanelsa; Święte gatunki, proj. GUBAHÁMORI + Filip 
+ László Demeter; Społem, proj. Rural Office for Architecture. Dzięki uprzejmości Zachęty — 
Narodowej Galerii Sztuki.
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ANNA CYMER DLA NN6T

ZAKUPY 
BEZ KUPOWANIA
Pandemia odebrała nam wiele aktywności, jednak niektóre obostrzenia 
mają zaskakujące zalety. Wraz z zamknięciem sklepów w centrach han-
dlowych te na co dzień mało przyjazne obiekty nabrały zupełnie nowego 
wyrazu. Wędrówka po nieczynnym centrum handlowym (same budowle po-
zostają otwarte i dostępne) uruchamia zupełnie inne zmysły niż w czasie 

szału zakupów, po-
zwala dostrzec nowe 
elementy ich prze-
strzeni. Już choćby war-
szawskie Złote Tarasy 
pozbawione zakupo-
holików ukazują zaska-
kujące oblicze: okazuje 
się, że w budynku zna-
leźć można dziesiątki 
przytulnych zakamar-
ków, które w pande-
micznej rzeczywistości 
stały się sceneriami 
randek czy towarzy-
skich spotkań. Plaza 
Kraków była pozba-
wiona funkcji han-
dlowej jeszcze przed 
pandemią, co nie zmie-
nia faktu, że dopiero 
oczyszczenie obiektu 
z ludzi pozwala do-
strzec zaskakujące 
i oryginalne inspiracje 
architekturą średnio-
wiecza we wnętrzach 
tego centrum handlo-
wego. Nie każdy mo-
loch sklepowy ma 
architekturę wnikliwego 
oglądania, ale każdy 

pozbawiony swojej podstawowej funkcji oferuje niezwykłe doświadczenie 
zaburzenia percepcji. Spacer po nieczynnym centrum handlowym jest może 
nie tylko rozrywką dla wrażliwych – nietrudno bowiem poczuć wtedy klimat 
rodem z wizji postapokaliptycznych.

Plaza Kraków, fot. Anna Cymer
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ROZBUDUJ, CO MASZ
Od 2009 roku organizacja New London Architecture (NLA) organizuje 
doroczny konkurs pod nazwą „Don’t Move, Improve!”. Jego celem jest 
docenienie najciekawszych pomysłów na rozbudowę już istniejących 
miejskich domów. Ze względu na charakter londyńskiej zabudowy więk-
szość nadsyłanych na konkurs propozycji dotyczy rozbudowy wiktoriań-
skich szeregowców. Dzięki wspólnemu punktowi wyjścia projekty łatwo 
ze sobą porównać, ale i dostrzec, że mimo bardzo ograniczonych me-
traży mają one formy nie tylko praktyczne i funkcjonalne, ale i niezwykle 
oryginalne. Ale konkurs to nie tylko przegląd najbardziej fantazyjnych 
dobudówek, wstawionych w ciasne ogródki londyńskich domów. To 
także działanie doceniające subtelne pączkowanie miejskiej zabudowy, 
zmiany o drobnym charakterze, zupełnie innym niż wielkie inwestycje, 
które częściej przykuwają uwagę. To wreszcie swoisty apel o to, by ulep-
szać, co jest, zamiast wciąż budować nowe, coraz większe obiekty. 
WWW.NEWLONDONARCHITECTURE.ORG/WHATS-ON/DONT-MOVE-IMPROVE

Amott Road, proj. Alexander Owen 
Architecture, Londyn, jeden z finalistów 
konkursu Don’t Move, Improve! 2021
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

GLOBALNE 
UWIKŁANIA 
ARCHITEK-
TURY 
NOWO-
CZESNEJ 

Z końcem kwietnia rusza wir-
tualna seria letnich wykładów 
pt. Entangled Modernities, orga-
nizowana przez katedrę historii 
i teorii architektury na Uniwer-
sytecie Bauhausu w Weimarze. 
W każdy piątek w maju, czerwcu 
i lipcu na stronie katedry trans-
mitowane będą wykłady badaczy 
architektury, pracujących na uczel-
niach w Europie, Stanach Zjed-
noczonych i Azji. Organizatorzy 
wydarzeń za cel postawili sobie za-
kwestionowanie dominujących pa-
radygmatów historii i krytyczne 
spojrzenie na sposoby, w jakich ar-
chitektura funkcjonuje w kontek-
ście globalnym. Wykłady wskażą 
zatem alternatywę wobec „global-
nej historii”, która bezkrytycznie 
dodaje kolejnych twórców, budynki 
i lokalizacje do swojego wciąż 
rosnącego, encyklopedycznego 
zbioru. W miejsce tej perspek-
tywy zaproszeni badacze wskażą 
na różnorodne procesy – wymian, 
przepływów i cyrkulacji – które 
tworzyły architekturę międzynaro-
dowej i globalnej nowoczesności.
WWW.UNI-WEIMAR.DE

ADAM PRZYWARA DLA NN6T

STYPENDIUM 
NORMANA 
FOSTERA 2021
Tylko do 28 maja 2021 studenci 
architektury z wybranych polskich 
i zagranicznych uczelni mogą sta-
rać się o prestiżowe stypendium 
podróżne im. Normana Fostera, 
przyznawane przez Royal Insti-
tute of British Architects i Norman 
Foster Foundation. W tej edy-
cji stypendium przyznawane jest 
na badania poświęcone drogom 
zrównoważonego przetrwania dla 
wielkich metropolii świata. Sty-
pendium o wartości 7000 fun-
tów przyznawane jest od 2007 
roku studentom architektury, któ-
rych projekty wybrane zostały 
przez jury konkursowe. Choć cele 
stypendium są ściśle związane 
z finan sowym wsparciem podróży 
zagranicznych, to w kontekście 
pandemii można zgłaszać pro-
jekty o charakterze lokalnym. 
Aplikacje o stypendium mają 
formę jednostronicowego pro-
jektu w formacie A1, do którego 
należy dołączyć list polecający 
od rektora wydziału. A zatem: 
studenci do dzieła! 

WWW.BIT.LY/3DSJAFV
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DO ARCHIDZIADERSÓW 
Z CAŁEGO ŚWIATA!
Tak rozpoczyna się manifest kobiet architektek, założycielek inicjatywy 
Bal. Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (Miastopracownia) i Do-
minika Janicka (Instytut Dizajnu w Kielcach) niedawno zainaugurowały 
wirtualną przestrzeń wymiany doświadczeń i bazę wiedzy o wybitnych 
architektkach. Praktykowane przez nie feministyczne podejście włącza 
wszystkie grupy, które nie mieszczą się w normie wyznaczonej przez mę-
ski modulor. „To głęboko humanistyczna i inkluzywna idea projektowa-
nia, w której wyraża się troska o to, kim są nasi użytkownicy oraz jakie 
i jak różne mogą mieć potrzeby względem projektowanej przestrzeni”. 
To ponadto zwrócenie uwagi na zakorzenione w patriarchalnych struk-
turach systemowe reprodukowanie nierówności w zawodzie. Bal archi-
tektek jako jedno z narzędzi zmiany proponuje język. Używając żeńskich 
końcówek – zarówno w luźnych rozmowach, jak i w sytuacjach formal-
nych – zmieniamy myślenie o zawodzie i wzmacniamy pozycję kobiet ar-
chitektek. Słowo „architektka” wcale nie parzy w język!
WWW.INSTAGRAM.COM/BAL_ARCHITEKTEK

Jadwiga Dobrzańska, jedna z pierwszych architektoniczek, grafika: Patrycja Mróz
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ODPOWIEDZIALNE PODRÓŻE 
I CENNY PLASTIK
„Wspaniałe korzyści może przynieść podróżowanie dla górnolotnych 
celów, jednak popełnione błędy dużo kosztują. Odwracanie skutków 
szkodliwych działań trwa nieraz całe dekady”  – piszą Marcin Kitala 
i Zygmunt Maniaczyk w tekście Extra Muros. Ich praca podejmuje temat 
zrównoważonej turystyki w relacji do kultury informatycznej i w rea-
liach pandemii COVID-19. Autorzy zwracają uwagę na odpowiedzialność 
człowieka za środowisko, ale nie odrzucają przy tym potrzeby podróżo-
wania. Postulują praktykowanie zrównoważonego turyzmu, odkrywanie 
bliskiego otoczenia, wykorzystanie narzędzi takich jak wirtualna rze-
czywistość. Praca zdobyła główną nagrodę w konkursie „Teoria” Funda-
cji im. Stefana Kuryłowicza. Stypendium „Praktyka” przyznano Sandrze 
Przepiórkowskiej, autorce projektu Plastopia, będącego efektem pogłę-
bionych badań nad wykorzystaniem plastiku w projektowaniu. Przepiór-
kowska w ramach półrocznego stypendium rozwija swój projekt, łączący 
aspekty technologiczne, projektowe, edukacyjne i społeczne. Przed-
sięwzięcie będzie realizowane w przestrzeni miejskiej Katowic, gdzie 
powstaną elementy małej architektury stworzone dzięki ponownemu 
wykorzystaniu plastikowych odpadów. 
WWW.FUNDACJA-SK.PL

Marcin Kitala i Zygmunt Maniaczyk
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MIASTO NA MIARĘ 
XXI WIEKU
Jak będziemy mieszkać za 20 lat? A jak pracować? Jakie potrzeby miesz-
kańców powinny spełniać przestrzenie publiczne w miastach? Jak powinno 
wyglądać nowoczesne, bezpieczne i zrównoważone miasto na miarę XXI 
wieku? Wyobraź sobie miasto. Cykl rozmów o przyszłości to seria spotkań 
o miastach przyszłości. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestnicy będą 
zastanawiać się nad tym, jak przestrzeń miejską zmieniać na lepszą. Od 
analizy obecnego stanu przez rozmowy o trendach na najbliższe lata po 
omówienie dobrych praktyk projektowania i zarządzania przestrzenią. Bez-
płatny program szkoleń kierowany jest do firm. Tematy kolejnych spotkań 
to: Przyszłość miast. Urbanizacja po pandemii, Sztuka w przestrzeni miasta, 
Zrównoważony rozwój dla miasta i świata, Społeczna odpowiedzialność no-
wej architektury, Jak osiągnąć efekt synergii? Hybrydowa formuła pozwoli 
na dostosowanie do aktualnych warunków pandemii. Fundacja Bęc Zmiana 
jest partnerem merytorycznym cyklu.

20.05, 1.07, 5.08, 9.09, 14.10
WWW.CONCORDIADESIGN.PL

Siedziba Concordia Design, Wrocław, Wyspa Słodowa
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PRZYJAŹŃ 
STARA, 
POMYSŁY 
NOWE
Hello City, My Old Friend to hasło, 
pod którym odbywa się rezydencja 
miejska w Komunie Warszawa pro-
gramowana w 2021 r. przez Funda-
cję Bęc Zmiana.
W serii warsztatów wydobywczych 
dotyczących przyszłości działki 
znajdującej się na zbiegu ulic Emi-
lii Plater i Nowogrodzkiej, gdzie na 
terenie dawnej szkoły mieści się 
tymczasowa siedziba progresyw-
nych warszawskich instytucji kul-
tury, w tym Komuny Warszawa, 
poszukujemy przyszłości tego te-
renu. Położony w samym środku 
miasta, blisko Dworca Central-
nego, prowokuje do rozmowy 
o priorytetach i wartościach, które 
miasto i jego mieszkańcy uznają za 
najważniejsze w obliczu kryzysów, 
z jakimi musimy się dziś mierzyć, 
oraz roli, jaką powinna odgrywać 
w programowaniu miasta kultura.
Celem warsztatów jest poszuki-
wanie scenariuszy, ożywczych pa-
radoksów, które łamią myślowe 
skąpstwo. W wiedzy urbanistycz-
nej, socjologicznej, antropologicz-
nej i przyrodniczej, w ekonomii 
i w użytkologii miejskiej szukamy 
idei mogących sprostać marzeniom 
o lepszej przyszłości.
Prowadzenie warsztatów: archi-
tektura – Maciej Siuda (marzec), 

skala urbanistyczna – Artur Jerzy 
Filip (maj), socjologia miejsca – 
Maciej Frąckowiak (wrzesień).
Jeśli jesteś studentką/studentem 
kierunków związanych z projek-
towaniem i badaniem środowiska 
miejskiego, socjologii, psycholo-
gii społecznej, ekonomii, prawa – 
zgłoś się! Zapisy przyjmujemy pod 
adresem: bec@beczmiana.pl
23.05.2021, KOMUNA WARSZAWA,  
UL. EMILII PLATER 31
WWW.KOMUNA.WARSZAWA.PL
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Hub Kultury Komuna Warszawa, ilustracja powarsztatowa: Anna Bukowska, Maciej Siuda, 2021
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NOWE KASZUBY
„Glëna” po kaszubsku znaczy „glina”. To również nazwa kolekcji cera-
miki, do której realizacji wykorzystano druk 3D. Użycie tej technologii 
do stworzenia form pozwala na wykonanie ceramiki o kształtach trud-
nych do osiągnięcia tradycyjną metodą. Poszczególne elementy kolek-
cji, inspirowane motywami kaszubskimi, zaprojektowali twórcy związani 
z Pomorzem – rzeźbiarze, graficy, ilustratorzy, ceramicy, wzornicy.  
Proces wytwarzania obiektów możliwy będzie dzięki zapleczu Pra- 
cowni Prototypowych PROTO-TYPY gdyńskiego Parku Naukowo-  
-Technologicznym. Pod hasłem „Glëna” zaplanowane są także warsztaty. 
Popularne powiedzenie o łączeniu tradycji z nowoczesnością w końcu 
realizowane będzie w praktyce! Efekty spotkania rzemiosła z technolo-
gią zobaczymy na wystawie zwieńczającej projekt. 
MAJ–CZERWIEC
FUNDACJA MOZI
PROTOTYPY
WWW.FACEBOOK.COM/MOZI.GDYNIA
WWW.FACEBOOK.COM/PROTO-TYPY-122023926260598

Fot. Monika Gradzik, Mozi
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ANNA CYMER DLA NN6T

DOM ODZIANY
1 czerwca w Somerset House rozpocznie się trzecia edycja London Design 
Biennale, w którym kolejny raz swoją ekspozycję pokaże też Polska. Wy-
braną w drodze konkursu wystawę, będącą odpowiedzią na hasło przewod-
nie LDB: „Rezonans”, przygotowali Aleksandra Kędziorek, Alicja Bielawska 
i Centrala, czyli Małgorzata Kuciewicz i Simone de Iacobis. W dwóch salach 
neoklasycystycznego pałacu w Londynie pokażą oni zbiór obiektów – spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanych tkanin. Mają one opowiedzieć historię 
„odziewania” polskich domów, tego jak niegdyś za pomocą tkanin domo-
stwa (zarówno pałace, jak wiejskie chaty) były dostosowywane do zmie-
niających się warunków, do kolejnych pór roku – bo przez wieki tkaninami 
domy skutecznie ocieplano i ochładzano. Tę zapomnianą tradycję przy-
pomną w Londynie zaprojektowane przez Alicję Bielawską i zaaranżowane 
przez Centralę tkane w ostatnich istniejących warsztatach rzemieślniczych 
tkaniny. 

1–27.06.2021, LONDYN, SOMERSET HOUSE 
WWW.LONDONDESIGNBIENNALE.COM

Alicja Bielawska, The Clothed Home: Tuning In to the Seasonal Imagination, Polski Pawilon, 
London Design Biennale, fot. Michał Matejko, dzięki uprzejmości Instytutu Adama Mickiewicza
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AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

OPIEKUNKA 
PRZYJEMNOŚCI 
„Chciałam zmienić postrzeganie swojego ciała, poznać je na nowo i po-
kochać. Powiedzieć mu, poprzez przyjemność erotyczną, że jest rów-
noprawną częścią mnie, którą kocham i akceptuję” – mówi Katarzyna 
Dobrzyńska, świeżo upieczona absolwentka School of Form. W swoim 
dyplomowym projekcie zmierzyła się z trudnym, ale i uwalniającym do-
świadczeniem. Wychowana w dogmacie katolickiej wiary, poczuła po-
trzebę, by przerwać nielogiczny, krzywdzący mit, że samomiłość jest 
zła i trzeba jej się wstydzić. Dlaczego przyjemność ma być grzechem, 
a ciało jedynie pojemnikiem na duszę? Kasia, zgłębiając temat, sięgnęła 
do archetypów kobiecej seksualności, zbadała też potrzeby współczes-
nych kobiet, przeprowadzając ankiety i wywiady, organizując spotka-
nie w kobiecym kręgu. Zaprojektowała eksploratory do ciała, którymi 
można masować różne punkty w ciele, odkrywać miejsca przyjemno-
ści, miejsca nieznane dla siebie i innych. Ceramiczne, piękne obiekty to 
opiekunowie/opiekunki seksualności, które stojąc na półce bez wstydu, 
mają nam przypominać o tym, że fundamentem zdrowej relacji z innymi 
jest akceptacja i miłość własna – bezwarunkowa, zakorzeniona w ciele, 
które jest organem czującym, myślącym i poznawczym. A przyjemność 
jest potrzebna do rozwoju jak powietrze i substancje odżywcze. Każdy 
obiekt nosi ślad dłoni projektantki, jest wykonany ręcznie, z uwagą i pre-
cyzją. Wraz z projektem Kasia planuje uruchomić platformę edukacyjną, 
by wspierać się wzajemnie, dzielić się historiami i doświadczeniem. 
WWW.INSTAGRAM.COM/MUSCHI_PROJECT/ 

Katarzyna Dobrzyńska, MUSCHI, fot. Irina Grishina
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AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

ŁYŻECZKĄ, NIE ŁYŻKĄ
Więcej, sprawniej, szybciej – przecież tak się nie da! Kapitalistyczna, line-
arna wizja rozwoju jako nieograniczonego wzrostu rozpada się na naszych 
oczach. Ale tak ten świat urządziliśmy, że potrzebuje naszej ingerencji, by 
człowiek mógł w nim funkcjonować. Co zatem mogą ulepszać projektanci? 
Czy wciąż jest coś do naprawienia, zaprojektowania? Słowo „lepiej” jest klu-
czem do współczesności, bo oznacza zmianę w wersji slow, działanie ma-
łymi krokami. I to hasło stało się motywem przewodnim 15. edycji Łódź 
Design Festival, która w maju rozgości się w łódzkiej tkance miejskiej. „Te-
goroczną edycję organizujemy z pełną świadomością zmian, jakie zaszły 
w naszym życiu. Zmian, dla których katalizatorem była pandemia, która 
w wielu przypadkach jedynie przyspieszyła zachodzące już procesy – mówi 
Michał Piernikowski, dyrektor ŁDF, dodając, że największa uwaga zostanie 
poświęcona innowacyjności służącej mądrzejszemu i staranniejszemu pro-
jektowaniu. – Żebyśmy lepiej mogli diagnozować problemy i proponować 
rozwiązania, które zadbają o nasze zdrowie, poprawią komfort psychiczny 
i bezpieczeństwo. Podpowiemy, w jaki sposób projektować tak, by ulepszyć 
sytuację nie tylko jednostki, ale i całych społeczności”. W programie wy-
stawy (m.in. wyniki plebiscytu „must have” czy konkursu dla młodych pro-
jektantów „make me!”), wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne. 

15. ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL
LEPIEJ
14–23.05.2021
WWW.LODZDESIGN.COM

Eléa Nouraud (OnMateria), The Green Box, ŁDF2020 make me!, 
fot. dzięki uprzejmości Łódź Design Festival



62 ORIENTUJ SIĘ / DIZAJN

AGATA KIEDROWICZ DLA NN6T

WIECZYSTE 
UŻYTKOWANIE
Wetknąć flagę na himalajskich szczytach, postawić stopę na Księżycu, do-
wiercić się do jądra Ziemi. To wciąż za mało. „Zawłaszczająca, rabunkowa 
działalność człowieka wobec Ziemi” – to brzmi jak kolonizacyjna mantra: 
„ja, mój, moje”. Gdzie leży granica między użytkowaniem a posiadaniem? 
Kto wyznacza reguły? Jak chronić zasoby Ziemi i jej – ludzkich i nie-ludzkich 
– mieszkańców? Próbę refleksji i działań wokół tematu Zaklepane / Ground 
Rules podjęli organizatorzy Generatora Malta w ramach Malta Festi val 

Poznań 2021. Osią 
artystycznych inter-
wencji ma stać się 
instalacja-twierdza 
w Parku Wieniawskie go 
zaprojektowana przez 
Iwo Borkowicza i Olę 
Korbańską (iwolę). 
Obiekt Nic nie znika, 
jedynie zmienia miej-
sce zostanie wykonany 
z zastanej w parku 
ziemi, eksponując za-
równo pozytyw ścian, 
jak i miejsce – dół, 
który po sobie pozo-
stawi. Artyści chcą 
w ten sposób podkreślić 
obieg materii, w któ-

rym nieustannie, także jako ludzie, uczestniczymy: „Każda rzecz ma swój 
dół, swój zasób i pochodzenie, chociaż często mamy skłonność do zapo-
minania o tej prostej zależności. Materia zmienia miejsce, jest w nieustan-
nym ruchu”. Projekt jest kontynuacją badań rozpoczętych realizacją Long 
Live The Palm w miejscowości Águeda w Portugalii. Po dzikiej stronie rzeki 
powstały rzeźby-kolumny zbudowane z biomasy, gliny i nasion roślin, które 
miały wykiełkować na „nowej ziemi”. Głównym budulcem był kompost 
z uschniętych palm, które według przepisów musiały zostać usunięte z cen-
trum miasta. Poznańska instalacja ma podkreślać brutalność antropocenu: 
„Jak w dziecięcej grze w państwa – wykrawam nożem kawałek ziemi, prze-
strzeni publicznego parku, ogłaszając ją moją tymczasową własnością”. Ale 
czy ziemia, z całą swoją dynamiką wzrostu i rozkładu, podlega dekretom 
i aktom własności? Na portugalskiej rzeźbie wyrosła ostatnio rzepa, z której 
przyjaciele artystów ugotowali zupę. Ziemia wciąż mediuje, przetwarza, ro-
dzi. I zaskakuje. 

MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2021 
18–27 CZERWCA 2021
WWW.MALTA-FESTIVAL.PL/PL
WWW.JEJU.STUDIO 
WWW.OLAKORBANSKA.COM

Iwo Borkowicz i Ola Korbanska, Long Live The Palm, 
fot. Iwo Borkowicz, Ola Korbanska
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WZORNICTWO 
PRZYSZŁOŚCI
Young Design został zainicjowany 12 lat temu, jako pierwszy w Polsce 
program stypendialny dla studentów i absolwentów uczelni kształcących 
w kierunku wzornictwa. W tym roku odbywa się specjalna edycja kon-
kursu, inspirowana twórczością Stanisława Lema. Tematem jest dizajn 
spekulatywny. Zgłoszenia przesyłać mogą studenci i absolwenci uczelni 
artystycznych i technicznych (wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa, ar-
chitektury), którzy nie ukończyli 31 lat. Zwycięski projekt zostanie na-
grodzony stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej, która w 1950 roku 
założyła Instytut Wzornictwa Przemysłowego –  jedną z najstarszych in-
stytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym w Europie. Warto 
wspomnieć, że w ramach tegorocznej edycji wyodrębniono kategorię 
konkursową dla osób w wieku 13–18 lat. Wszystkie wyróżnione projekty 
zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w IWP.  
ZGŁOSZENIA DO 01.07.2021
WWW.IWP.COM.PL/AKTUALNOSC/1929/YOUNG_DESIGN_ROK_LEMA_EDYCJA_
SPECJALNA_KONKURSU 

Ul wielkopolski, proj. Katarzyna Koprowska, laureatka Young Design 2012
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

KLASA
Nagrodzony Srebrnym Niedźwie-
dziem na tegorocznym festiwalu 
w Berlinie, prawie czterogodzinny 
dokument Marii Speth jest nie-
zwykle wrażliwym portretem do-
świadczonego nauczyciela Dietera 
Bachmanna, którego obserwujemy 
dosłownie na chwilę przed przej-
ściem na emeryturę. Jego uczniowie 
(w wieku 12–14 lat) stanowią praw-
dziwe wyzwanie, gdyż pochodzą 
z dwunastu różnych krajów, a część 
z nich ma spore trudności z opano-
waniem języka niemieckiego. Bach-
mann jednak nie koncentruje się 
na ich brakach, lecz konsekwen-
tnie wydobywa ze swoich najczęś-
ciej nadpobudliwych i rozbrykanych 
podopiecznych to, co najlepsze. 
Nauczyciel posługuje się alterna-
tywnymi, autorskimi metodami 
nauczania, jest niesamowicie em-
patyczny, lecz przy tym w stanow-
czy sposób realizuje założone przez 
siebie pedagogiczne cele. Niemie-
cki dokument nie jest laurką ani ro-
mantyczną pochwałą edukacji, lecz 
pokazuje, co dzieje się z uczniami, 
gdy spotykają na swojej drodze czło-
wieka, który nie tylko inspiruje, lecz 
niesie ze sobą nadzieję, akceptację 
oraz poczucie bezpieczeństwa. 
PAN BACHMANN I JEGO KLASA, 
REŻ. M. SPETH
14–23.05.2021
MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY 

PAJĘCZYNA 
RELACJI
Siewki to podrodzina ptaków, 
których pisklęta po wylęgu 
opuszczają gniazdo i samodziel-
nie, lecz pod okiem rodziców, 
poszukują pokarmu. Wystawa 
i książka Marty Kieli-Czarnik 
Siewki to osobista, kobieca opo-
wieść o rodzinie. Fotografka łą-
czy perspektywy kobiety-matki 
i kobiety-artystki. Za temat swo-
ich prac obiera własną rodzinę, 
a poprzez twórczość obserwuje 
relacje z bliskimi. Cykl nie jest 
reportażem, a raczej subiek-
tywną ekspresją emocji. Tych 
w zdjęciach Kieli-Czarnik znaj-
dziemy całe spektrum: od mi-
łości i czułości przez radosną 
tęsknotę po gniew i frustrację. 
Siewki to również – jak czytamy 
w tekście towarzyszącym wy-
stawie – „opowieść o fascyna-
cji światem dziecka i pragnieniu 
szukania takiego dziecięcego 
świata w swoim dorosłym 
życiu”. 
DO 12.05.2021
GALERIA POP UP OGRODOWA8, ŁÓDŹ, 
UL. OGRODOWA 8

→
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Marty Kiela-Czarnik, z cyklu Siewki, fot. dzięki uprzejmości artystki
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

PRZE!SĄDY
Hyperstition to pojęcie wymyślone przez kontrowersyjnego, brytyj-
skiego filozofa Nicka Landa, które można przetłumaczyć jako „prze!sąd”. 
Opiera się na grze słów i opisuje sytuację, w której idea funkcjonująca 
do tej pory jedynie jako przesąd (superstition) staje się nieoczekiwanie 
prze!sądem (hyperstition), czyli kategorią odnoszącą nagle niebywały 
sukces w przestrzeni kultury, posiadając status samospełniającej się 
przepowiedni. Film Christophera Rotha, nakręcony we współpracy z Ar-
menem Avanessianem, skupia się właśnie na prze!sądach, przedsta-
wiając szereg niezwykle modnych oraz silnie oddziałujących pojęć we 
współczesnej filozofii. Wprowadzają nas w dziwną i niesamowitą rze-
czywistość filozoficznej spekulacji, oddając głos przedstawicielom ak-
celeracjonizmu (Nick Srnicek), realizmu spekulatywnego (Ray Brassier) 
oraz przedstawicielkom xenofeminizmu (Helen Hester). 
HYPERSTITION, REŻ. CH. ROTH
„KRÓTKIE SPIĘCIA”, PAWILON, POZNAŃ,UL. EWANGELICKA 1
25.05.2021

Kadr z filmu Hyperstition, reż. Ch. Roth
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

NEUROTYCZNI DEBIUTANCI
Debiut Christosa Nikou pojawia się w momencie, w którym siła greckiej No-
wej Fali zdążyła nieco osłabnąć albo to my po prostu przyzwyczailiśmy się 
do chłodnej i jednocześnie dziwacznej stylistyki wyznaczonej przez filmy 
Yorgosa Lanthimosa. Bohaterowie Niepamięci są ofiarami szalejącej za-
razy, która przyprawia ich o całkowitą amnezję, a w konsekwencji utratę 
tożsamości. Nikou pozwala nam śledzić losy pary Anny i Arisa, którzy uczą 
się od nowa żyć oraz funkcjonować w społeczeństwie, wytwarzając tym sa-
mym zupełnie nowe, lecz własne wspomnienia. Ich pierwsze razy nie niosą 
ze sobą spodziewanej ekscytacji, lecz przypominają kolejne zadania do wy-
konania w sformalizowanym do bólu świecie ludzkich gestów i konwencji. 
Całkowita utrata pamięci w świecie smartfonów oraz mediów społecznoś-
ciowych wydaje się trudna do osiągnięcia, ale świat przedstawiany przez 
greckiego reżysera okazuje się analogową rzeczywistością, w której możliwe 
jest zapominanie.
NIEPAMIĘĆ, REŻ. CH. NIKOU
PREMIERA: 14.05.2021

Kadr z filmu Niepamięć, reż. Ch. Nikou, fot. dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Nowe Horyzonty
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DOOKOŁA 
ŚWIATA, 
ALE 
NAJPIERW 
DO ŁODZI
Dwudziesta edycja Fotofestiwalu 
to powrót do korzeni. Główna 
część programu powstaje pod 
okiem Józefa Robakowskiego i po-
święcona jest Łodzi: z jednej strony 
jej artystycznej scenie – dzięki 
wystawie zbiorowej takich arty-
stek i artystów jak Karolina Bre-
guła, Aleksandra Ska czy Ryszard 
Waśko; z drugiej – samej tkance 
miejskiej w perspektywie fotografii 
dokumentalnej od lat 20. ubiegłego 
wieku do współczesności. We 
współpracy z Muzeum Sztuki za-
prezentowana zostanie kolekcja fo-
tografii Urszuli Czartoryskiej oraz 
prace Agnieszki Kurant – pocho-
dzącej z Łodzi artystki o światowej 
renomie. Ciekawie zapowiada się 
wystawa finałowa Programu Ot-
wartego. W tej sekcji będzie można 
zobaczyć m.in. reportaż o pucy-
butach z boliwijskiego La Paz czy 
fotografie nowych miejskich ry-
tuałów, zainicjowanych przez ar-
tystów z Kinszasy, aby edukować 
o degradacji środowiska. Wystawy 
festiwalowe zobaczymy w pofa-
brycznych przestrzeniach Art_In-
kubatora i OFF Piotrkowskiej, 

w galeriach i przestrzeniach tym-
czasowo zaadaptowanych na 
miejsca ekspozycji. Fotofestiwal 
organizowany jest przez kolektyw, 
dzięki czemu może stanowić przy-
kład turkusowego zarządzania in-
stytucją kultury, która działa bez 
szefa. 
10–27.06.2021, ŁÓDŹ
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Fot. Federico Estol, Shine Heroes, Fotofestiwal 2021
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MIEJSCA 
POZA CZASEM
Przez swoje położenie geograficzne Japonia jest szczególnie narażona 
na katastrofy naturalne. Nieodłącznym elementem historii tego kraju 
są klęski żywiołowe. Wobec rzeczywistości wypełnionej ryzykiem ka-
taklizmów lokalne władze wyznaczyły obszary ewakuacji. To miejsca 
poza czasem, które zyskują funkcję tylko w momencie zagrożenia. Ich 
znaczenie jest podwójne: „gwarantują fizyczne bezpieczeństwo, powo-
dując jednocześnie psychiczny niepokój, stając się niejednokrotnie po-
czątkiem traumy”. Wystawa Bartosza Hołoszkiewicza Wyznaczony 
obszar ewakuacji to fotograficzna dokumentacja „bezpiecznych miejsc” 
z  Tōhoku – regionu, który dokładnie 10 lat temu został zdewastowany 
przez trzęsienie ziemi, falę tsunami i wybuch elektrowni w Fukushimie.
DO 5.07.2021
MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW, WROCŁAW, PLAC STRZEGOMSKI 2A
WWW.MUZEUMWSPOLCZESNE.PL

Bartosz Hołoszkiewicz, Idzumi, z cyklu Wyznaczony obszar ewakuacji, 2020, 
fot. dzięki uprzejmości artysty 
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RAFAŁ MILACH DLA NN6T

PODRĘCZNIK PODPALANIA
Ada Zielińska ma obsesję. Kompulsywnie fotografuje płonące samo-
chody, jednoślady oraz różne części swojego ciała. Od lat tworzy obiekty, 
które pali, żeby je następnie sfotografować. Inne morfuje ogniem, zamie-
nia ich funkcję z użytecznej na kontemplacyjną. Skala ognistych przedsta-
wień Zielińskiej jest szeroka: od politycznej (Marsz Niepodległości) poprzez 
ekologiczną (pożary w Kalifornii) po głęboko zakorzenioną, bardzo oso-
bistą relację z ogniem. Tej ostatniej poświęciła swój pierwszy photobook. 
Pyromaniac’s Manual to instrukcja obsługi płonącego samochodu, do stwo-
rzenia której autorka wykorzystała format podręcznika. Napięcie pomiędzy 
spektakularnymi ujęciami podpalanych wraków, kłębów dymu, piany gaśni-
czej a technicznym instruktażem prowadzonym przez artystkę spoza kadru 
powoduje, że obrazy wychodzą poza swoją mocną estetyczną ramę. Zabru-
dzone wizualnie przez cykl selfie artystki z płonącymi samochodami w tle, 
stają się przed wszystkim intymnym wyznaniem. 

PYROMANIAC’S MANUAL, WYDAWNICTWO PROPAGANDA, 2020, ZDJĘCIA: 
ADA ZIELIŃSKA, TEKST: PATRYCJA KREKORA, PROJEKT: MARCEL KACZMAREK

Ada Zielińska, zdjęcie z cyklu Pyromaniac’s Manual, fot. dzięki uprzejmości artystki
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RAFAŁ MILACH DLA NN6T

PORADNIK DLA 
FOTOGRAFUJĄCYCH
Michalina Kuczyńska – fotografka, prawniczka, członkini Archiwum 
Protestów Publicznych. Mieszka i pracuje w Katowicach. Jest współau-
torką poradnika Prawo autorskie dla fotografów, który właśnie ukazał 
się w druku nakładem wydawnictwa Od.nowa. 

Rafał Milach: Czy myślisz, że wiedza z zakresu prawa wpływa na to, 
w jaki sposób fotografujesz, chodzi mi na przykład o publikację wize-
runków protestujących osób?
Wspólnie grupą prawniczek z SO IN LAW, z którymi współpracuję, 
chciałyśmy stworzyć poradnik działający na zasadzie podobnej co jego 
poprzednik: Prawo autorskie dla projektantów, czyli w dużym skrócie 
taki, który będzie tłumaczył język prawny na ludzki. To bardzo prak-
tyczna pozycja oparta na konkretnych przykładach i wcześniejszym re-
searchu, który zdefiniował najczęstsze problemy fotografów i fotografek 
z zagadnieniami prawa autorskiego. Wiedza z tego zakresu, którą posia-
dam, nie wpływa raczej na sam proces fotografowania, jednak na pewno 
jestem wrażliwa na różne kwestie związane właśnie chociażby z wize-
runkiem podczas publikowania moich prac, jednak – jak dobrze wiemy – 
teoria i praktyka to często dwie różne rzeczy.

Skończyłaś prawo w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszaro-
wych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Skąd twoje zaintereso-
wanie fotografią?
W podstawówce dostałam swój pierwszy aparat i zaczęłam fotogra-
fować hobbystycznie. Studia na ISM były pewnym kompromisem po-
między koniecznością wybrania „praktycznego” kierunku studiów 
a zainteresowaniami – chodziłam na zajęcia prowadzone na ASP, ale też 
na wydziale psychologii. Ostatnie dwa lata były dla mnie przełomowe. 
Zaczęłam fotografować protesty, a w ubiegłym roku dołączyłam do ze-
społu Archiwum Protestów Publicznych.

Dokumentujesz protesty głównie w Katowicach i Gliwicach, ale też 
w innych miastach np. w Warszawie. Na czym polega różnica doświad-
czeń fotografowania w tych miejscach?
Różnica przejawia się na wielu poziomach. Protesty w Gliwicach są zde-
cydowanie bardziej „kameralne”, bywało nawet tak, że odbywał się dzie-
sięcioosobowy marsz przez miasto. Sam przebieg również jest nieco 
inny niż w większych miastach – spokojniejszy, bardziej przewidywalny, 
co nie wyklucza oczywiście obecności sporej ilości policji, jednak nie 
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mają raczej miejsca agresywne interwencje jak w Warszawie. Przekłada 
się to na możliwość lepszego skupienia się na samym wydarzeniu i na 
tym, co chcę podczas niego fotografować, a nie na przykład na przeno-
szeniu części swojej uwagi na własne bezpieczeństwo (odnoszę się tu-
taj do różnych nieprzyjemnych sytuacji z policją w Warszawie – kordony, 
gaz oraz inne, przemocowe reakcje na tłum). Charakter samych prote-
stów jest również nieco inny, chociaż nie brakuje zdecydowanych haseł, 
przemów czy akcji, społeczność jest mniejsza, ale za to naprawdę dobrze 
zorganizowana i wspierająca.
PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW, WYDAWNICTWO OD.NOWA, 2021
WWW.WYDAWNICTWO-ODNOWA.PL/

Fot. Michalina Kuczyńska
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T

TEKTONIKA 
CZASÓW PANDEMII
Tectonics to festiwal muzyki współ-
czesnej realizowany w Glasgow 
pod auspicjami BBC Scottish Sym-
phony Orchestra. Tegoroczna edycja 
obecna będzie na falach radiowych 
oraz stronach internetowych BBC. 
Festiwal w tym roku to dwa kon-
certy transmitowane na żywo oraz 
premiery online pozostałych punk-
tów programu. A w nim m.in. wspólny 
występ cenionego zespołu instru-
mentów dętych Zink & Copper ze 
szwedzką mistrzynią postminimali-
zmu Ellen Arkbro; premiery kompo-
zycji na skrzypce solo dwóch innych 
kompozytorek, Sky Macklay i Yu Ku-
wabary, w wykonaniu Ilyi Gringoltsa; 
czy wykonania utworów postmo-
dernistycznego ironisty-trickstera 
Øyvinda Torvunda lub bardzo cieka-
wie oscylującej między repetytyw-
nymi strukturami a brzmieniowymi 
poszukiwaniami Egidiji Medekšaitė. 
Starsze pokolenie reprezentować 
będą m.in. Michael Parsons (z no-
wym utworem zamówionym przez 
festiwal), niestrudzony weteran bry-
tyjskiej muzyki eksperymentalnej 
spod znaku Scratch Orchestra, oraz 
Philip Corner – jeden z prawdziwie 
wybitnych kompozytorów z kręgów 
okołoFluxusowych. Ale także zmarła 
parę lat temu i odkrywana dziś na 
nowo Graziela Paraskevaidis. Cały 
program będzie do odsłuchu przez 
30 dni. 

FESTIWAL TECTONICS, ONLINE
NA ŻYWO: 08–09.05.2021
DOSTĘP DO NAGRAŃ: DO 6.06.2021
WWW.TECTONICSFESTIVAL.COM 

ANTONI MICHNIK DLA NN6T

ZMIANA 
OKABLO-
WANIA
Odbywający się w Hadze fe-
stiwal Rewitre należy do tych, 
które zdecydowały się zanu-
rzyć w pełni w sieć w obliczu 
pandemii i spróbować wypra-
cować nowe formuły produk-
cji, współpracy oraz prezentacji 
programu. Ogłoszono obszerną 
listę wykonawców, podkreśla-
jąc także obecność w programie 
efektownie zapowiadających się 
dyskusji (np. Salomé Voege lin 
w rozmowie z Jennifer Walshe). 
Wśród anonsowanych „świato-
wych premier” zwraca uwagę 
np. współpraca kenijskiej grind-
corowo-noisowej formacji 
Duma z Jesse Kandą, londyń-
czykiem japońskiego pocho-
dzenia, który w równej mierze 
znany jest z dźwiękowych eks-
perymentów z elektroniką, 
co oprawy wizualnej (teledy-
ski, okładki) twórczości FKA 
Twigs czy Arci. Ale sam jestem 
też ciekaw choćby premiery 
koncertowego wcielenia River 
Without Banks mieszkającego 
w samej Hadze pianisty i kom-
pozytora Leo Svirskiego – post-
minimalistycznego materiału, 
który dwa lata temu spotkał się 
w różnych kręgach z bardzo cie-
płym przyjęciem. 
06–09.05, FESTIWAL REWIRE, ONLINE
WWW.REWIREFESTIVAL.NL/EVENT/
REWIRE-2021 
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

CISZA!
Jak wykorzystać konwencję opery, żeby zawalczyć o kobiecy głos? Czy ta 
sztywna forma ma potencjał emancypacyjny? Opera to oś spektaklu cho-
reografki Ramony Nagabczyńskiej Silzenzio! W tytule pobrzmiewa wiele 
potencjalnych znaczeń dzieła. Z jednej strony znamy okrzyk „cisza!” na 
przykład z prób uciszenia publiczności przed początkiem występu, prze-
mówienia; z drugiej tytuł odnosi nas do sieci praktyk patriarchatu słu-
żących osłabieniu kobiecego głosu i uczynienia go niemym w debacie 
publicznej. „Głosy, które wymykają się porządkowi symbolicznemu, są 
przesuwane poza nawias: co nie oznacza, że nie istnieją – jedynie, że utra-
ciliśmy zdolność ich słyszenia. Tradycyjne praktyki kobiecego śpiewu 
znalazły swój ujarzmiony przez kompozytorów operowych odpowiednik 
w postaci wirtuozerskich arii operowych. Tam pierwotna ekstaza głosu 
miesza się z wyrafinowaną propagandą krzywdzącego porządku” – czy-
tamy w zapowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że wulgaryzmy wycho-
dzące w ust kobiet staną się w Silzenzio! jednym z narzędzi wysadzania 
w powietrze konwenansów. 

RAMONA NAGABCZYŃSKA, SILZENZIO!
6.05.2021
NOWY TEATR, WARSZAWA, UL MADALIŃSKIEGO 10/16
WWW.NOWYTEATR.ORG 

Ramona Nagabczyńska, 
Silenzio!, fot. Maurycy Stankiewicz
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EKSPERYMENT 
(NIE)MOŻLIWY
Jak działać kreatywnie, zachowując społeczny dystans? Czy da się zdal-
nie tworzyć muzykę? sepr.online jest przykładem na to, że się da. Projekt 
jest wynikiem poszukiwań form współpracy w zespole, komponowa-
nia i dzielenia się artystycznymi wizjami w warunkach izolacji. Bazę dla 
twórców stanowi biblioteka darmowych sampli Studia Eksperymental-
nego Polskiego Radia. Projekt przyjął formę słuchowisk emitowanych 
na falach Radia Kapitał. Jak w praktyce wyglądają eksperymenty bazu-
jące na spuściźnie SEPR? Twórcy tłumaczą: „Wyciskamy […] syntezatory 
jak ostre papryczki, eksperymentujemy z formą, śpiewamy rosyjskie 
szansony, wcielamy się w role, wygłaszamy traktaty, prowadzimy terapie 
medytacyjne”. Ale czy możliwy jest dzisiaj prawdziwy eksperyment? To 
pytanie zadawaliśmy sobie w Bęc Zmianie już prawie dekadę temu przy 
okazji wystawy Eksperyment nie może być kontynuowany – podobnie jak 
projekt sepr.online, inspirowany praktyką twórców związanych ze Stu-
diem Eksperymentalnym Polskiego Radia. Zainteresowanych odsyłamy 
do książki Studio eksperyment – zbioru tekstów i leksykonu pojęć zwią-
zanych z eksperymentowaniem. 
SEPR.ONLINE.RADIO
WWW.RADIOKAPITAL.PL/SHOWS/SEPR-ONLINE-RADIO

EKSPERYMENT NIE MOŻE BYĆ KONTYNUOWANY
WWW.EKSPERYMENT-MANUAL.BECZMIANA.PL/

STUDIO EKSPERYMENT. LEKSYKON
WWW.ISSUU.COM/BECZMIANA/DOCS/EKSPERYMENT 

Grafika dzięki uprzejmości sepr.kolektyw
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T 

SPACE IS THE (ONLINE) 
PLACE
Marshall Allen to jedna z epokowych postaci XX wieku. W maju, cztery dni 
po uroczystym koncercie organizowanym przez Filadelfijską Ars Nova Work-
shop, skończy 97 (!) lat. Allen, saksofonista, który studiował instrument w Pa-
ryżu, po tym jak zaciągnął się do armii USA podczas II wojny światowej, 
stał się pod koniec lat 50. jednym z filarów Sun Ra Archestra, a po śmierci 
Le Sony’r Ra – nowym liderem formacji. Koncert organizowany w Filadel-
fii zapowiada się wyjątkowo – mają pojawić się różni goście, a całość po-
prowadzi Charlie Hall z zespołu The War on Drugs. Na razie zapowiedziano 
przede wszystkim specjalny koncert Yo La Tengo – weterani wszelkich od-
cieni indie-noise-rocka/popu od lat kochają twórczość Sun Ra i Allena. Bra-
wurowo coverowali m.in. Nuclear War (co być może pamiętają uczestnicy 
niegdysiejszego koncertu w katowickiej „Hipnozie”), wielokrotnie występo-
wali też na scenie z członkami Archestry (polecam np. nagrania z hanuko-
wego koncertu z Hoboken w 2018 roku). 

MARSHALL ALLEN I GOŚCIE, ONLINE
20.05
WWW.ARSNOVAWORKSHOP.ORG/EVENTS/VIRTUAL-FUNDRAISER-05-20-2021/ 

Marshall Allen i Sun Ra Arkestra, fot. Christopher McDonald
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ADA BANASZAK DLA NN6T

SZEREGO-
WIEC SPOT
W kwietniu francuska akademia wojskowa 
opublikowała na Twitterze zdjęcia z ćwi-
czeń, które podopieczni szkoły odbywali 
z udziałem Spota – psa-robota firmy Boston 
Dynamics. Ich celem było zbadanie, czy hy-
brydowe oddziały działają lepiej niż te 
składające się z samych ludzi. Podobne eks-
perymenty przeprowadzała już m.in. nowo-
jorska policja i zawsze wywoływały one sporo 
kontrowersji. Boston Dynamics od pewnego 
czasu podkreśla, że jej roboty nie mogą być 
używane jako broń; nie mogą też służyć do 
zastraszania czy krzywdzenia ludzi i zwie-
rząt. Firma nie unika jednak romansowania 
z wojskiem – gros jej dotychczasowych dzia-
łań było sponsorowane przez organizacje 
militarne (np. amerykańską DARPA, „dzięki” 
której powstał robot Cheetah, poruszający 
się z rekordową dla czworonożnych robo-
tów prędkością 45 km/godz.). Nawet jeżeli 
dziś wojsko zapewnia, że robotów chce uży-
wać jedynie do rekonesansu (czy rekonesans 
nie przyczynia się pośrednio do krzywdze-
nia ludzi i zwierząt?) i że dzięki temu zmniej-
szy liczbę ofiar śmiertelnych (wśród swoich 
żołnierzy), pomysł ten budzi wiele wątpliwo-
ści i prowokuje wiele pytań dotyczących przy-
szłości robotów w służbach mundurowych.

WWW.THEVERGE.COM/2021/4/7/22371590/
BOSTON-DYNAMICS-SPOT-ROBOT-MILITARY-
EXERCISES-FRENCH-ARMY 

Boston Dynamics, Spot, fot. École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr

ADA BANASZAK DLA NN6T

CYFROWY 
KAPITAŁ
NFT (non-fungible to-
kens) to stosunkowo nowa 
technologia, która umoż-
liwia tworzenie unikato-
wych cyfrowych artefaktów 
i przypisywanie ich do kon-
kretnych właścicieli. Działa  
podobnie do kryptowa-
lut, opiera się bowiem 
tak jak one na blockchai-
nie – bardzo wysoko emi-
syjnej, wymagającej dużej 
mocy obliczeniowej meto-
dzie weryfikacji transak-
cji i danych. Niestety dla 
środowiska naturalnego 
i naszej przyszłości na pla-
necie Ziemia NFT zyskuje 
coraz większą popular-
ność, szczególnie na rynku 
sztuki i cyfrowych obiektów 
kolekcjonerskich (poniżej 
link do artykułu z przykła-
dami; nie umiałam wybrać 
jednego, żeby go tu przy-
toczyć, wszystkie są na-
prawdę absurdalne). Jak 
piszą twórcy blockchaina 
Ethereum, którzy powo-
łali NFT do życia, „po-
nieważ wszystko staje się 
coraz bardziej cyfrowe, 
istnieje potrzeba odtwo-
rzenia właściwości fizycz-
nych przedmiotów, takich 
jak rzadkość, wyjątkowość 
i dowód własności” (tłum. 
Google Translate). Karol 
Marks by się uśmiał.
WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/
JGQWQX/EXPENSIVE-NFTS-
BEEPLE-CRYPTOPUNKS-
STEVE-AOKI-NYAN-CAT-RICK-
MORTY-DIGITAL-ART-NBA-
CRYPTOCURRENCY
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ADA BANASZAK DLA NN6T

OCZKO
W czasach pandemii – o ile należymy do grupy szczęśliwców, którzy 
mogą wcielać w życie hasztag zostań w domu – nasze kontakty z bliskimi 
czy ze współpracownikami w dużej mierze są zapośredniczone przez in-
terfejsy aplikacji do czatowania i wideokonferencji. Od kiedy fizyczna 
bliskość innych osób stała się potencjalnym zagrożeniem, coraz głębiej 
zapuszczamy korzenie się w coraz bardziej inwazyjnych technologiach, 
a zamiast znajomych zapraszamy do domu technologiczne korpora-
cje. Marc Teyssier – francuski badacz i projektant interakcji – stworzył 
urządzenie, które ma nas wybijać z tego dziwnego i niebezpiecznego 
pseudokomfortu. Eyecam – antropomorficzna kamerka internetowa, 
która zachowuje się jak ludzkie oko (i wygląda jak praca Anety Grzeszy-
kowskiej), to, jak tłumaczy jej twórca, zaproszenie do debaty nad prze-
zroczystością technologii, etycznymi wyzwaniami Internet of Things 
i równowagi pomiędzy prywatnością użytkowników a swobodą komu-
nikacji. Projekt zarówno programu sterującego Eyecam, jak i samego 
urządzenia, jest w otwartym dostępie (open source), a już niebawem 
w internecie pojawi się filmowy tutorial, jak skonstruować swoje własne 
oczko.
WWW.MARCTEYSSIER.COM/PROJECTS/EYECAM/

Marc Teyssier, Eyecam
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POSTCYFROWA 
WSPÓLNOTOWOŚĆ
Co łączy smartfony i antydepresanty? Jakie są granice ludzkiej percepcji 
słuchowej? Czym jest solastalgia? Czy mikroplastik i drzewa mogą współist-
nieć w symbiozie? Od pierwszej edycji, a więc od 1989 roku, Biennale Sztuki 
Mediów WRO podąża za rozwojem nowych technologii, prezentując naj-
ciekawsze zjawiska w sztuce mediów. Hasłem przewodnim 19. edycji jest 
Reverso. Tytułowe odwrócenie opisuje zmianę w formach komunikacji. Wy-
darzenia będą odbywać się w przestrzeni fizycznej i cyfrowej. Organizatorzy 
zadają pytanie, jak bez uszczerbku dla prezentowanych treści i zaangażo-
wania odbiorcy łączyć te przestrzenie. W programie m.in. wideo ze świata 
eksplodujących tesli i smartokultyzmu, taktyczna gra karciana grupy 
DISNOVATION.ORG o mechanizmach wzrostu gospodarczego czy koncert 
na kieszonkowych konsolach do gier. Więcej na stronie biennale i pod hasz-
tagami #sztucznainteligencja, #wspólnota, #klimat, #miasto, #terenysz-
tuki, #skala, #artyściartystki, #śladcyfrowy. 

12.05–31.12.2021
WWW.WRO2021.WROCENTER.PL

Broersen&Lukacs, All Or Nothing At All, 2020, dzięki uprzejmości AKINCI



Instytucje kultury stoją przed największym wyzwaniem od czasów  
zmiany ustrojowej: muszą przejść transformację klimatyczną.  
Zagadnienia związane z kryzysem ekologicznym wprowadzają nowe 
tematy zarówno do programów domów kultury, bibliotek, muzeów i teatrów, 
ale też do codziennych praktyk pracowników i pracowniczek. Instytucje 
nie naprawiają świata, mniejsze zużycie prądu nie obniży temperatury. 
Ale dyskusja wokół ekologii, dopuszczanie do głosu takich grup jak 
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny czy nacisk na władze, żeby politycznymi 
decyzjami uratowała świat – to wszystko leży w zasięgu naszej ręki.

www.sdk.pl
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Młodzieżowy aktywizm  
klimatyczny? Tak, przy telefonie

Aktywistki klimatyczne opowiadają o pracy na rzecz klimatu:  
protestach, kontaktach z politykami i dziennikarzami oraz  
o konieczności wprowadzenia edukacji ekologicznej. 
- Wysoka aktywność obywatelska i próba zaangażowania  
młodzieży w politykę może być dla rządzących niedorzecznością, 
absurdem i kompromitacją, jednak dla nas, młodych osób, które 
mają wszystko do stracenia, jest jedyną opcją. Chcemy mieć  
szansę na uchronienie swojego życia, nie chcemy być całkowicie 
zdominowanymi przez skutki kryzysu klimatycznego - piszą.

Nawojka Ciborska, 19 lat
„Poland, not Coalland” - specyfika unarodowienia węgla

Jako aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, od najstarszej 
(19 l.) do najmłodszej (13 l.), przedstawiamy kilka obserwacji o tym, jak 
się działa w tych specyficznych okolicznościach.
Młodzieżowy aktywizm klimatyczny jest wciąż rosnącym na znaczeniu 
elementem życia społecznego. To zjawiska, które stosunkowo niedaw-
no zawitały do debaty publicznej. Zaangażowanie polityczne tak mło-
dych osób to nowość, mimo że o zmianie klimatu naukowcy ostrzegają 
od lat 70. Świadomość o nadchodzącym kryzysie upowszechniła się 
dopiero w ostatnich latach. 
Dla mnie, jako osoby zaangażowanej od prawie dwóch lat w tak awan-
gardowe przedsięwzięcie, mnóstwo rzeczy dzieje się „na żywo”. Czuję, 
że zachodzi zmiana społeczna, która w przyszłości na pewno doczeka 
się opracowania naukowego. Wiąże się z tym wiele interesujących 
doświadczeń, ale także problemów, o których niewiele osób dotychczas 
mówi. 
Kryzys klimatyczny to kwestia ponad podziałami politycznymi, geogra-
ficznymi czy religijnymi. 

Chociaż w pierwszej kolejności i najdotkliwiej uderza w naj-
biedniejsze społeczności krajów globalnego Południa, nie 
będzie można go zignorować nawet będąc podręcznikowym 
przykładem osławionego „białego, bogatego, heteroseksual-
nego mężczyzny”.
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Słowem: problem jest uniwersalny, dotyczy wszystkich ludzi.
W węglowej Polsce aktywizm klimatyczny ma jednak szczególny 
kontekst. „Czarne złoto” to dla wielu narodowe bogactwo, dążenia do 
neutralności klimatycznej jawią się więc nawet jako „niepatriotyczne” 
i „antypolskie”. Typowa dla młodych osób silna integracja międzynaro-
dowa, m.in. związana z internetem, ale też po prostu większą otwarto-
ścią. Wzmaga ona łatwość do postrzegania ich jako „wrogów narodu” 
przez tych bardziej ksenofobicznych (zwłaszcza w zażartych dysku-
sjach na Twitterze, czy po występie w jakimś bardziej konserwatywnym 
medium). 

W mojej aktywistycznej karierze zostałam oskarżona o to, że 
opłaca mnie „zgniły Zachód”, a moją misją jest pozbawienie 
Polski niepodległości i uzależnienie jej od Niemiec.

To myślenie prowadzi do ideologizacji kwestii klimatu. Jeśli ci walczący 
o Ziemię są „antypolscy”, prawicy łatwo odrzucić temat jako automa-
tycznie niewpisujący się w jej wartości, wśród których patriotyzm wciąż 
gra, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, pierwsze skrzypce. To 
dla konserwatywnych osób w polityce duże ułatwienie, gdyż pozornie 
zwalnia ich z moralnego obowiązku przeciwdziałania nadchodzącej 
katastrofie. 
A my w MSK wcale się na to nie zgadzamy. Nasz ruch jest adekwatnie 
do podejmowanej walki ponadpodziałowy, należą więc do niego osoby 
sympatyzujące z różnymi stronami sceny politycznej. Ten przekaz, choć 
już i tak zrobiliśmy ogromny postęp od czasu powstania ruchu, wciąż 
niektórym wydaje się zbyt obcy i niezrozumiały i to stanowi jedną z po-
ważnych przeszkód w zaangażowaniu całego społeczeństwa w walkę 
z kryzysem klimatycznym.

Łucja Kudła, 16 lat
Aktywistka w mediach: o tym, jak musimy stawać na rzęsach,   
żeby nas słuchano

Nasz młodzieżowy aktywizm wzbudził duże zainteresowanie mediów. 
Zauważyłam, że dziennikarze często nie wiedzieli, jak z nami rozmawiać. 
Spotykamy się więc ze skrajnie różnymi sposobami traktowania, naj-
trudniejsze jest oczekiwanie od nas eksperckiej wiedzy. Ale czy ja, szes-
nastoletnia aktywistka, mogę się czuć całkowicie kompetentna, jeżeli 
dziennikarka lub dziennikarz zapyta mnie o kompleksowość procesów 
zachodzących w danej partii atmosfery, o szczegółowe rozwiązania 
dotyczące polskiej dekarbonizacji czy o wielkie pieniądze w polityce? 
Nie chcę przez to powiedzieć, że nie jestem w stanie się tego nauczyć. 
Ważne jest coś innego: 



jako aktywistka nie muszę być naukowczynią, a coraz czę-
ściej jesteśmy jako osoby działające w ruchach klimatycz-
nych tak traktowane.

Wykształconą specjalistką w wybranej dziedzinie związanej z klimatem 
najprędzej zostanę za osiem lat. Jedyną rzeczą, w której mogę się czuć 
ekspertką już teraz, to krzyczenie całą sobą, że musimy słuchać głosu 
nauki. Działając, wyrażamy swój sprzeciw wobec bierności polityków 
w obliczu katastrofy klimatycznej. Nie jesteśmy ekspertami ds. ekologii 
i zmiany klimatu, lecz młodzieżą świadomą zagrożenia, walczącą  
o prawo do swojej przyszłości.
 Jako jedna z rzeczniczek prasowych strajku 25 września 2020, mu-
siałam zabiegać o spotkania, być na tyle elastyczna, żeby objechać 
Warszawę dwa razy w dniu szkolnym, udzielając trzech wywiadów.  
Co innego robić, kiedy media interesują się kryzysem klimatycznym  
tylko wtedy, gdy wychodzimy tłumnie na ulice i możemy zapełnić  
czas antenowy? I głupio by było akurat tego dnia nie powiedzieć, że 
kilkadziesiąt miast w Polsce strajkuje, bo ma dość bierności, pustych 
obietnic, nikłych postępów w procesie sprawiedliwej transformacji;  
że młodzież jest sfrustrowana, że nic w kwestii ich przyszłości nie jest 
pewne. Druga część poprzedniego zdania znika w przekazie medial-
nym. Jest tylko: „dzieciaki znowu wyszły na ulice”. 
Osoby rzecznicze muszą stawać na rzęsach, żeby umówić się  
z dziennikarzami stacji radiowych, gazet i programów telewizyjnych, 
przy okazji pisząc po nocach informacje prasowe, dodatkowe artykuły 
i zaległe prace domowe.  
Na jesieni 2019 roku MSK przedstawił swoje postulaty. Pięć z nich jest 
skierowane do partii politycznych, a jeden do mediów: 

„żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za 
uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagroże-
niach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do 
priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie 
medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlają-
cym wagę problemu”. 

Uważamy, że media są pośrednikiem między obywatelkami i obywate-
lami a osobami decyzyjnymi i powinny wziąć na siebie ciężar mówienia 
o kryzysie klimatycznym w sposób rzetelny, przystępny i kompleksowy. 
Mówi się, że między zmianami systemowymi a indywidualnymi jest  
spoiwo w postaci edukowania i rozmawiania o problemie, nawet z naj-
bliższymi ludźmi. Nam jest ciężko, nie możemy tego zrobić same i sami, 
nie zawsze mamy wielkie zasięgi, dlatego uważamy, że edukowanie 
i informowanie społeczeństwa jest moralnym obowiązkiem mediów,  
które mają masowy zasięg. Niestety, dorośli wciąż nie stają na wysokości 
zadania i to my czujemy ciężar bycia „dorosłymi” i „odpowiedzialnymi”.



Julia Keane, 16 lat
Za mało lat i wszystko do stracenia

Choć mam 16 lat, sprawy, którymi się zajmuję, zmuszają mnie do za-
chowywania się jak osoba co najmniej dwudziestoparoletnia, a mimo to 
czasem pragnę być jak kilkuletnie dziecko, błogo nieświadoma kryzysu, 
z którym przyjdzie mi się mierzyć w przyszłości. 
Mnóstwo osób spekuluje, dlaczego w ogóle działamy dla klimatu. Czę-
sto słyszymy, że protestujemy, by uciec z lekcji lub zyskać rozgłos. Inni 
twierdzą, że w zamian za działalność dostajemy ogromne pieniądze. 
Nic z tych rzeczy. Najprościej mówiąc: działamy, bo mamy wszystko do 
stracenia. Wiemy, że bez głosu sprzeciwu wszystkich obywateli wobec 
bezmyślnego eksploatowania naszej planety, nie ma co liczyć na bez-
pieczną przyszłość.
Jako młodzież znajdujemy się w pewnym sensie w sytuacji tragicznej. 
Jesteśmy na tyle „dorośli”, by bez trudu dostrzec problemy, z jakimi 
zmaga się nasza planeta. A zarazem na tyle młodzi, że nie mamy mocy 
sprawczej, która rzeczywiście może coś zmienić. Dlatego konkretnych 
działań wobec kryzysu klimatycznego musimy domagać się od osób 
decyzyjnych.
Osoby u władzy odpowiadają oburzeniem i sprzeciwem na samą myśl, 
że osoby kilkunastoletnie, znacznie młodsze od nich, mogłyby być tak 
samo uwzględniane w życiu politycznym naszego kraju. „Dorosły” świat 
polityki, na który usilnie jako MSK próbujemy wpłynąć, wciąż dostrzega 
w nas tylko dzieci, co najwyżej młodzież, zbyt nierozsądną i niezdecydo-
waną, by była świadoma wyznawanych przez siebie wartości. W odpo-
wiedzi na propozycję Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
by zagwarantować prawa wyborcze już 15-latkom, jeden z posłów przy-
znał, „z niecierpliwością czeka na koniec kadencji i ośmieszania urzędu 
RPO przez Adama Bodnara”.
Wysoka aktywność obywatelska i próba zaangażowania młodzieży 
w politykę może być dla rządzących niedorzecznością, absurdem 
i kompromitacją, jednak dla nas, młodych osób, które mają wszystko do 
stracenia, jest jedyną opcją, by mieć jakąkolwiek szansę na uchronienie 
swojego życia przed byciem całkowicie zdominowanym przez skutki 
kryzysu klimatycznego. Wiemy, że osoby u władzy nie mogą pozostać 
obojętne wobec głosu popieranego przez znaczną część społeczeń-
stwa. Najlepszym przykładem na to jest powstanie Ministerstwa Klimatu 
zaraz po tym, jak we wrześniu 2019 roku udało nam się wyprowadzić 
niemal 30 tysięcy ludzi na ulice Polski. 
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Matylda Herbst, 13 lat, 
Ja chcę tylko przyszłości

Zazwyczaj zainteresowanie nastolatków przyszłością ogranicza się do 
pytania o to, kim będę w przyszłości, chociaż powinno opierać się na: 
tym, czy ja i moi potomkowie mamy szansę na przyszłość? Czasami 
chciałabym móc to ignorować i zająć się innymi sprawami, na które 
teraz nie mam czasu, ponieważ skupiam się na działaniu w MSK. Jest 
to jednak świadomy wybór motywowany troską o przyszłość bliskich, 
a także moich dzieci, wnuków i prawnuków. 

Jeżeli nie pójdę do szkoły, bo akurat organizuję strajk,  
to nie są to wagary, a walka o lepsze jutro.

Jestem jedną z nielicznych osób w mojej grupie wiekowej, która jest 
świadoma zagrożeń wynikających z kryzysu klimatycznego. Wierzę jed-
nak, że nie trzeba wiele, by to zmienić. Patrząc, jak niewiele moi rówie-
śnicy i rówieśniczki na razie wiedzą o wzroście światowej temperatury, 
edukacja powinna być priorytetem w szkołach. Już nawet jedna lekcja 
o klimacie w tygodniu może przyczynić się do tego, że zaczną zdawać 
sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znajdujemy. 
W obecnej podstawie programowej jedyne, co jest nam oferowane, to 
zajęcia z doradztwa zawodowego. Wątpię, żeby zmiany klimatu pozwo-
liły mi w przyszłości wykonywać jakikolwiek „normalny” zawód.  Jak 
jednak młodzież może uczyć się o zmianie klimatu, skoro wiele osób 
wykształconych cały czas nie „wierzy” w jej istnienie? 
Choć, jak wspominałam, wciąż wiem za mało na temat zmiany klima-
tu, to mimo wszystko chcę walczyć o to, by ludzie nie tylko zauważyli 
problem, ale również sami stali się aktywistami i aktywistkami. A żeby 
to się stało, trzeba zwiększyć ich wiedzę i obudzić zapał do działania. 
W takich krajach jak Indie czy Filipiny prowadzi się regularne lekcje 
o klimacie, lecz w żadnym kraju na świecie nie dostaje się takiej eduka-
cji klimatycznej, na jaką zasługują uczniowie i uczennice.
Wiem jednak, że możemy krzyczeć do ludzi, możemy skakać i śpiewać 
w obronie swojej przyszłości, ale znaczna część osób wciąż będzie 
patrzeć na nas jak na dzieci. Jednak dla polityków i polityczek nasz wiek  
nie powinien być ważny. Dlatego nie poddamy się, bo tylko dzięki działa-
niom możliwe będzie uniknięcie katastrofy klimatycznej.
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Nie mamy czasu 
na kolejne debaty online

Stołeczne domy kultury w trakcie lockdownu szkolą się w zakresie 
„ekologizacji” instytucji, wypracowują nowe standardy pracy, razem 
działają na rzecz poprawy jakości środowiska zgodnie ze strategią 
#Warszawa2030. Michalina Sablik rozmawia o tym procesie  
z Domniką Dzieniszewską oraz Marcinem Jasińskim.

Michalina Sablik: Spotykamy się w gronie dwóch warszawskich  
SDK-ów - Służewskiego Domu Kultury i Staromiejskiego Domu  
Kultury. Razem rozpoczęliście program ekologicznych spotkań, 
szkoleń i działań w przestrzeni miejskiej dla warszawskich  
domów kultury. Dlaczego powstała taka koalicja? 

Marcin Jasiński: Dzielnicowe domy kultury to kilkadziesiąt instytucji 
o dużym potencjale i zasięgu oddziaływania na społeczności lokalne. 
Każdy z nich ma swoją specyfikę i zasoby, którymi może dzielić się  
z innymi, zarówno uczestnikami, mieszkańcami osiedli, dzielnic, jak  
i bliźniaczymi instytucjami. W kontekście tzw. „ekologizacji” instytucji 
kultury, tematu, który coraz częściej jest przedmiotem dyskusji, szcze-
gólnie ciekawy jest Służewski Dom Kultury, z bogatym programem po-
święconym edukacji przyrodniczej. Ewa Willmann, dyrektorka Służew-
skiego SDK-u, od wielu lat zaprasza ekspertów, praktyków, organizacje 
pozarządowe działające w obszarach, które zaczynają być dostrzegane 
przez ludzi kultury. Z kolei Staromiejski Dom Kultury pełni funkcję para-
solową nad dzielnicowymi instytucjami, realizuje m.in szkolenia dla kadr 
kultury, wynikające z polityk m.st. Warszawy i Strategii Warszawa 2030. 
Dlatego łączymy nasze potencjały - Służewskiego Domu Kultury jako 
praktyka, eksperta i edukatora przyrodniczego oraz Staromiejskiego 
Domu Kultury, który systemowo wspiera miejskie polityki publiczne. 

Dlaczego tematy ekologiczne stały się rdzeniem programu  
Służewskiego Domu Kultury? 

Dominika Dzieniszewska: SDK mieści się na terenie Dolinki Służewiec-
kiej, charakteryzującej się dużą różnorodnością biologiczną, stanowi 
ważny korytarz ekologiczny dla zwierząt, roślin i grzybów. W latach  
90-tych w dawnych barakach po budowniczych metra, powstało  
miejsce, które od początku łączyło kulturę z edukacją przyrodniczą. 
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Obok typowych form zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, z ini-
cjatywy Ewy Willmann, zafascynowanej ideą gospodarstw dziecięcych 
placówka oferowała także otwarte lekcje ekologiczne we współpracy 
z wykładowcami pobliskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Wówczas sprowadzono pierwsze kozy, które do dziś są naszym zna-
kiem rozpoznawczym. W kolejnych latach dołączyły króliki, gołębie, 
a sąsiedztwo stawów z bogatą florą i fauną pozwalało doświadczać 
typowej dla wsi symbiozy człowieka z przyrodą. Obecna siedziba  
SDK-u pokazuje, jak może wyglądać architektura i infrastruktura 
instytucji kultury w mieście. 7 lat temu stare baraki zastąpił stylizowa-
ny na wiejskie siedlisko zespół obiektów zaprojektowanych w duchu 
gospodarki cyrkularnej przez pracownie WWAA i 137 kilo. Większość 
powierzchni budynku znajduje się pod ziemią, co ogranicza zużycie 
energii niezbędnej do ogrzewania i chłodzenia. Na terenie zagrody dla 
kóz działa mała elektrownia wiatrową, zasilającą oświetlenie amfiteatru 
i parku. Elewacja instytucji jest drewniana i ażurowa. To przeciwieństwo 
betonowych brył, struktura otwarta na pozaludzkich użytkowników. Wy-
chodzimy z założenia, że instytucja jest domem dla wszystkich, także 
miejscem schronienia i gniazdowania różnych organizmów. Staramy się 
być uważni na procesy biologiczne, które zachodzą obok nas, dlatego 
posadziliśmy rodzime gatunki roślin, stanowiące naturalny pokarm dla 
ptaków bytujących nad Dolinką. Nie odgradzamy się płotem, nie wyga-
niamy pełzaczy ogrodowych gnieżdżących się w elewacji budynku.   

M.J.: Niemal wszystkie warszawskie domy kultury, już od wielu lat reali-
zują projekty i programy proekologiczne: budują pasieki, kompostowniki, 
zakładają ogrody społeczne, sadzą łąki kwietne, drzewa, organizują 
spacery przyrodnicze, promują diety wegańskie i słowo recykling 
odmieniają przez wszystkie przypadki, przy okazji integrując i eduku-
jąc mieszkańców. Służewski Dom Kultury jest niewątpliwie pionierem 
i wzorcem instytucji świadomej otoczenia przyrodniczego, w jakim 
funkcjonuje.  

W jaki sposób udaje się SDK-owi łączyć kulturę z ekologią? 

D.D.: Chcąc żyć w dobrej, sąsiedzkiej relacji z naturą, trzeba ją naj-
pierw poznać, zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie rezygnujemy 
z wystaw, wydarzeń artystycznych, ale podporządkowujemy je eko-
logii i edukacji empatycznej. W ostatnich latach ekologia stała się tak 
powszechna w debacie publicznej, że straciła na znaczeniu. Stała się 
także politycznym orężem i zaczęła dzielić ludzi, zamiast ich łączyć.  
Dlatego w roku 2021 jako zespół pracownic i pracowników  
Służewskiego SDK-u stwierdziliśmy, że 
 



dość już ogólników, nadprodukcji debat, przekonywania 
przekonanych. Za priorytet uznaliśmy przekazywanie  
rzetelnej wiedzy naukowej i praktycznej, dzięki której  
możemy lepiej zrozumieć i reagować na zmiany klimatu. 

Każdy miesiąc w programie naszej instytucji jest poświęcony innemu 
zagadnieniu. Przykładowo w lutym zajmowaliśmy się wodą, w marcu  
- powietrzem, a w kwietniu - glebą. W maju większość wydarzeń 
i warsztatów koncentrujemy wokół różnorodności biologicznej. Łączy-
my kulturę z ekologią dzięki różnorodnemu i świadomemu zespołowi, 
etatowych i współpracujących na stałe przyrodników, wolontariuszek, 
ekspertek w naszym ogrodzie społecznościowym i wielu praktykom, 
którzy współtworzą z nami program. 

M.J.: Wyjątkowe jest właśnie to zaangażowanie ekspertów, instytucji, orga-
nizacji, łączenie podmiotów publicznych, biur i wyspecjalizowanych agend 
urzędu, z praktykami i teoretykami ze świata nauki. Obecnie wiele instytucji 
podejmuje tematy ekologiczne, jednak żaden ze znanych mi podmiotów  
nie podchodzi do tych kwestii tak kompleksowo i z takim namysłem. 

D.D.: Potrzebujemy synergii różnych organizacji. Wierzymy, że dopie-
ro dzięki połączeniu zasobów, narzędzi edukacyjnych, animacyjnych 
oraz wiedzy merytorycznej możliwa jest skuteczna edukacja i realna 
zmiana. Od początku działalności angażujemy NGO-sy, np. Klub Gaja, 
z którym co roku wspólnie sadzimy drzewa w Dolince Służewieckiej, 
Centrum Ochrony Mokradeł - sąsiadujemy bowiem ze stawami służe-
wieckimi, WWF, Kooperatywę „Dobrze” czy też ekspertów z Kampino-
skiego Parku Narodowego. W zeszłym roku zrealizowaliśmy m. in.  pro-
jekt „Skrzydlaci Sąsiedzi – poznaj ptaki Służewa”, który łączył edukację 
artystyczną z przyrodniczą. Naturalne było to, że współpracowaliśmy 
z ornitologiem i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.  

Co wyróżnia wasz projekt od innych inicjatyw ekologicznych  
w instytucjach kultury?  

M.J.: Podchodzimy do tego inaczej niż duże instytucje czy korporacje, 
które są na początku procesu ekologizacji. Kompetencje pracowników 
domów kultury w tym zakresie są dużo wyższe niż nam się wydaje, 
a wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie do działania jest  
coraz szerszym zjawiskiem. 

Małe instytucje kultury, zwłaszcza domy i ośrodki kultury 
w mniejszych miejscowościach, nie zlecają audytów ekolo-
gicznych, oczywiście z powodów finansowych, ale z drugiej 
strony są dużo bliżej natury 
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i mogą być dla nas wzorem właśnie poprzez codzienne praktyki. Jako 
domy kultury, a mówię to w szerszym, nie tylko warszawskim kontek-
ście, jesteśmy przyzwyczajeni do funkcjonowania w stanie ciągłego 
niedoboru. Dlatego nauczyliśmy się samoograniczać, wielokrotnie wy-
korzystywać zasoby, docierać do producentów żywności, którzy mają 
problem ze zbytem, budować programy edukacyjne i animacyjne wokół 
naszych lokalnych ekosystemów. Nie musimy o tym debatować. 

D.D.: Zmiany codziennych praktyk wewnątrz instytucji są procesem, 
chcemy zachować równowagę pomiędzy teorią a praktyką, jedno-
cześnie proponując instytucjom kultury konkretne narzędzia i pomoc 
ekspercką. Nasz program spotkań opiera się na edukacji w działaniu. 
Nie chcemy organizować kolejnych debat online. Od początku czuliśmy 
się także częścią warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. 
Wszystkie instytucje kultury, chcąc rozpocząć proces ekologizacji,  
powinny być na bieżąco z działaniami miasta. 

Warszawa prowadzi analizy, diagnozy, chce wdrażać  
systemowe rozwiązania na rzecz neutralności klimatycznej, 
podejmuje szereg inicjatyw, których możemy być częścią. 
Jako instytucje kultury mamy narzędzia edukacyjnie, ani-
macyjne, przestrzenie, zaplecze techniczne i autentyczny 
kontakt z mieszkańcami i mieszkankami, ale wiedzę mają 
wyspecjalizowane biura, organizacje pozarządowe. 

Należymy do jednego, wielkiego organizmu miejskiego, dlatego współ-
działamy m. in. z Zarządem Zieleni, Biurem Ochrony Powietrza i Zmian 
Klimatu czy Działem Edukacyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji.  

Jak inne instytucje otoczone betonem i kostką, nieposiadające  
takiego kontekstu przyrodniczego jak SDK, mogą włączyć się 
w działania ekologiczne? 

M.J.: Pomysł obu SDK-ów polega na rozwijaniu kompetencji warszaw-
skich domów kultury, ich dyrektorów i dyrektorek oraz pracowników 
i pracowniczek. Zapraszamy na spotkania dotyczące tematów zapro-
ponowanych przez Służewski Dom Kultury, chcemy rozmawiać o małej 
retencji, która faktycznie jest trudniejsza do wprowadzenia przez insty-
tucje otoczone betonem. Ale zgodnie z uchwaloną w zeszłym roku war-
szawską „Strategią adaptacji do zmian klimatu” można usunąć chodnik, 
parking z kostki brukowej zastąpić płytkami ażurowymi tak, aby zwięk-
szyć powierzchnie biologicznie czynną. Są jednak takie instytucje, które 
zarządzają kawałkiem trawnika, parku, terenów zielonych i są zobowią-
zane do utrzymywania tych miejsc w „dobrym stanie”. 



D.D.: Moim ulubionym przykładem są opadłe, jesienne liście na trawni-
kach. Zamiast grabić je i wyrzucać w plastikowych workach możemy 
zostawić je w stanie zastałym. Efekt? Polana liściasta zatrzyma wodę 
w glebie, będzie naturalną spiżarnią dla ptaków, schronieniem dla jeży 
i owadów a także pokarmem dla mikroorganizmów, które z czasem 
wezmą udział w rozkładzie tej materii użyźniając jednocześnie glebę. 
Sześć korzyści w jednym (nie)działaniu! Może być tak, że osoby bądź 
instytucje nie są świadome jak wiele może zrobić na skrawku trawni-
ka, którym się opiekują. A wystarczy paradoksalnie nie robić nic – nie 
grabić liści. 
 
Nie wszyscy rozumieją to w ten sam sposób. 

M.J.: Jasne, w wielu miejscach widać syndrom „nadgorliwego ogrodni-
ka”, który wszystko przycina, odchwaszcza, grabi liście do gołej ziemi. 
Teraz są trochę inne standardy i trzeba je wdrażać. Podczas marcowe-
go spotkania, które prowadziła Fundacja Alter Eko i MPWiK dowiedzie-
liśmy się, jak zrobić nieckę retencyjną, po co zostawia się ścięte lub po-
walone drzewa, dlaczego warto pić kranówkę. Czasem wystarczyłoby 
postawić beczkę przy wylocie rynny i podlewać rośliny zebraną wodą. 
Takich prostych działań jest mnóstwo i chcemy je promować obok tych 
bardziej kosztownych. 

DD: Domy kultury funkcjonują w środowiskach lokalnych, są blisko 
mieszkańców, którzy od wielu lat proponują różne ekologiczne inicjaty-
wy czy projekty składane do budżetu partycypacyjnego. 

Metody animacyjne i włączające społeczność lokalną  
możemy wykorzystać, aby chronić przyrodę, promować  
ekologiczny styl życia, budować masę krytyczną, która  
wpłynie na decydentów.  

Nie wszystkie działania będą miały formę szkoleń, prawda? 

M.J.: Zaplanowaliśmy też spacery przyrodnicze połączone ze sprzą-
taniem brzegu Wisły, sadzenie drzew oraz warsztaty z codziennych 
praktyk, które każdy z nas powinien stosować w domu i najbliższym 
otoczeniu. 

D.D.: Każdy będzie miał okazję przyjrzeć się terenom należącym do 
swoich domów kultury i zastanawiać się wraz z naszymi ekspertami, 
jak może zwiększyć różnorodność biologiczną, mądrze gospodarować 
wodą i odpadami albo gdzie i jak zainstalować budkę lęgową, aby nie 
stworzyć tzw. „pułapki ekologicznej”, miejsca pozornie przyjaznego 
zwierzętom. 



Mam wrażenie, że działania proekologiczne często mają charakter 
PR-owy, tożsamościowy, są budowaniem pozytywnego wizerunku. 
Często kryje się w nich jakiś fałsz.  

D.D.: Faktycznie, istnieje zjawisko greenwashing’u, które praktykuje  
wiele firm, nazywając swoje działania ekologicznymi, a tak naprawdę  
nic się za tymi pojęciami nie kryje. Nie chcemy iść tą drogą. 

M.J.: Mamy do czynienia z modą, która rodzi rynek, nie tylko produktów, 
ale też koordynacji procesów i szkoleń. W kulturze mamy też rynek 
dyskursu, któremu towarzyszy budowanie wizerunku, nie zawsze idący 
w parze z praktyką instytucjonalną albo rzeczywistymi kompetencjami 
w szerokim zakresie wielu dziedzin i praktyk, o których mówią przewod-
niki. 

Czy czujecie, że wasze działania będą miały realny wpływ na  
środowisko? Czy chodzi bardziej o dawanie pozytywnego wzorca? 
Czy to wszystko nie brzmi zbyt idealistyczne? 

D.D.: Tak, chodzi nam zarówno o przykład oraz wzmocnienie pracowni-
ków domów kultury jako liderów zmiany w instytucjach. Im więcej takich 
działań, tym większy wpływ na środowisko, ale ważna jest nie tylko 
ilość, ale i jakość. Jako instytucje mamy zawsze wybór. Możemy zorga-
nizować warsztaty „proekologiczne” z modnych woskowijek, które i tak 
potem wylądują w koszu lub zainicjować sadzenie drzew z mieszkań-
cami. Obydwa działania mają wymiar integrujący i edukacyjny, ale tylko 
to drugie ma większy wpływ na osiągnięcie neutralności klimatycznej. 
Dwa średnie drzewa zapewniają tlen na rok dla jednej osoby, to nie jest 
żadnej idealizm! 
 
Problematyczne jest dla mnie przerzucanie odpowiedzialności 
ekologicznej na jednostki. I tak mamy już do czynienia z depresją 
klimatyczną u wielu młodych osób. Słyszy się komentarze, że za 
większość zanieczyszczeń odpowiadają wielkie koncerny,  
a nie pojedynczy użytkownicy. Czy to nie jest zniechęcające? 

M.J.: Pamiętam spotkanie Justyny Glusman, dyrektorki koordynatorki 
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w warszawskim ratuszu, podczas 
którego dowiedzieliśmy się, że źródłami emisji gazów cieplarnianych 
w Warszawie są w 48% energia elektryczna, 27% energia cieplna, 16% 
transport, a w 9% odpady, z czego największy udział w emisji mają pań-
stwowe Elektrociepłownie Warszawskie (63%). Czyli leżymy, bo na pań-
stwowy moloch ani miasto ani jego obywatele nie mają wpływu. A czy 
w naszych codziennych praktykach, wyborach których dokonujemy nie 
mamy wpływu na każdy z tych obszarów? Proste czynności takie jak 
wyłączanie z gniazdka ładowarki do telefonu, gdy go nie ładujemy, czy N
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też wybór transportu publicznego zamiast samochodu, wykonywane 
przez jedną osobę niewiele zmienią. Gdybyśmy wszyscy, albo przynaj-
mniej większość z nas, nabrali nawyków, zaakceptowali fakt, że musimy 
oszczędzać zasoby, kontrolowali konsumpcję i dokonywali świadomych 
wyborów, moglibyśmy zdecydowanie ograniczyć emisję. I pamiętali 
o tym przy urnach wyborczych.

Czytaj także tekst „Co zrobić, żeby instytucja kultury stała się bardziej ekologiczna?” s. 120

Dominika Dzieniszewska

Animatorka kultury, edukatorka. Koordynatorka Działu Edukacji i Wspólnego Ogrodu w Służewskim 
Domu Kultury. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Instytucje Edukacji Artystycznej.

Marcin Jasiński

Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. W przeszłości m.in. dyrektor Bemowskiego 
Centrum Kultury, wiceprzewodniczący Zespołu ds. koordynacji procesu powstawania polityki 
kulturalnej Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Kultury w latach 2012-
2014. Członek Zarządu i współzałożyciel Forum Kultury Mazowsze – regionalnego stowarzyszenia 
animatorów kultury.
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Gdzie jest 
miejsce artysty?

Co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami pracowni  
artystycznych? Kaja Werbanowska zagląda zarówno do miejsc  
pracy współczesnych twórców, jak i tych już nieżyjących, którymi  
opiekują się dziś spadkobiercy lub fundacje. Wkracza do ich  
przestrzeni, odkrywając to, co do tej pory zarezerwowane było  
dla nielicznych. Opowiada przy tym nie tylko o tym, jak wyglądają 
i gdzie znajdują się dziś miejsca pracy warszawskich artystów,  
ale przede wszystkim - jak powstaje sztuka.

Kaja Werbanowska 

Pracownia Tomasza Ciecierskiego

Perun. Tak potocznie nazywa się miejsce, w którym od kilkunastu lat 
tworzy Tomasz Ciecierski. To właśnie tam, przy ulicy Grochowskiej,  
na warszawskim Kamionku, w 1913 roku otwarto pierwszą w kraju  
fabrykę produkującą sprzęt spawalniczy. Dziś po fabryce został tylko 
szyld, jednak nadal to miejsce tętni życiem. Swoje siedziby mają tu  
studia fotograficzne i tatuażu, sklep z meblami vintage, szwalnie,  
ale też liczne pracownie artystyczne.

Jesteśmy na drugim piętrze przeszklonego budynku. Kilkadziesiąt  
metrów otwartej, wysokiej, przestrzeni z dużym oknem, wydaje się  
być idealnym miejscem do pracy. Po bokach stoją oparte o ścianę 
obrazy, szafki z poukładanymi w stosy pracami na papierze. Na środku 
pomieszczenia dwa stoły, a wzdłuż okien szafki z szufladami i biurka,  
na których leżą ołówki, kleje, kredki i inne przyrządy niezbędne do  
tworzenia.

„Tuż po skończeniu Akademii w 1971 roku złożyłem podanie do Rady 
Narodowej o przydział pracowni i zupełnie o tym zapomniałem. Kilka-
naście lat później, już w czasie stanu wojennego, dostałem telefon z za-
pytaniem, czy już udało mi się coś znaleźć. Nieźle się wtedy uśmiałem” 
– opowiada Tomasz Ciecierski. Jego pierwsza pracownia znajdowała 
się niedaleko Placu Konstytucji. „Do dziś mam tam magazyn. Kiedyś 
mieszkałem w tym samym budynku, a pracownia znajdowała się w daw-
nej pralni” – mówi. To były czasy, w których, aby dostać taką przestrzeń, 



trzeba było być absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, członkiem 
Związku Polskich Plastyków i jeszcze mieć znajomości. „Dzięki znajo-
memu dostałem tę pracownię na dwie godziny dziennie, co oczywiście 
było fikcją, bo korzystałem z niej, kiedy chciałem. Miałem tam świetlik 
w dachu i 2,18 metra wysokości, dlatego płaciłem tylko połowę czynszu” 
– dodaje.

„Dzień w którym dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych w Warsza-
wie był najlepszym dniem w moim życiu” – mówi. „Obroniłem dyplom, 
dostałem wyróżnienie, ale nie miałem pojęcia, co dalej robić. Dramat. 
Jednak rysunki, które tworzyłem po akademii, w latach 70., zaważyły na 
mojej przyszłości. Na wielu z nich namalowałem narzędzia pracy artysty. 
Po latach wracam do nich i maluję je zupełnie inaczej” – dodaje. W tam-
tym czasie Tomasz Ciecierski zdecydował się na wyjazd do Stanów, 
gdzie właśnie kończył się pop art. „Kiedy po niecałym roku wróciłem 
do Polski, bo dostałem posadę na akademii, chciałem kontynuować ten 
nurt. Tylko że tam wszyscy mieli pralki, a tu większość o niej marzyła. 
Popartowskie elementy pojawiły się właściwie w tylko jednym z moich 
cykli” – tłumaczy.

Z czasem przestrzeń przy Placu Konstytucji stała się za mała i nieprak-
tyczna, dlatego Ciecierski zaczął szukać innego miejsca. Okazało się, 
że znajomy, który interesuje się sztuką, kupił dom z dużym ogrodem 
w podwarszawskim Aninie. „Zaproponował, żeby na końcu ogrodu po-
stawić pracownię. Moja żona, która jest architektką, zbudowała tę prze-
strzeń, a ja płaciłem mu za to jeden obraz rocznie. Niestety po jakimś 
czasie musiał sprzedać to miejsce, a mnie razem z nim. Nowi lokatorzy 
dali mi pół roku na wyprowadzkę. I tak znalazłem się tutaj, w Perunie”  
– wspomina.

A jak temat pracowni pojawia się w twórczości Tomasza Ciecierskiego? 
„Kiedy kończę malować cykl, bardzo często wracam do podstawowych 
pytań o to, czym jest malowanie, po co malować i czy malarstwo ma 
w ogóle sens? Wtedy też zastanawiam się nad kolorami i narzędziami, 
których używam przy pracy”– tłumaczy. I rzeczywiście, w obrazach 
artysty pojawiają się tubki po farbach, pędzle, czy palety malarskie. „Za-
daję sobie wtedy fundamentalne pytania i albo ciągnę dalej rozpoczętą 
kiedyś myśl, albo się cofam” – dodaje. Oprócz malarstwa i rysunku, pra-
cownia pojawia się w jeszcze jednej technice, którą od czasu do czasu 
posługuje się artysta, a mianowicie w fotografii. „W pracowni w Aninie 
przez pół roku fotografowałem w zlewie kolorową wodę powstałą po 
umyciu pędzli z olejnej farby. Z tych kilkuset zdjęć stworzyłem obraz, na 
którym udało mi się zatrzymać ten czas” – mówi.

Przyznaje, że najbardziej lubi tworzyć w samotności. „Jestem raczej 
pojedynczy” – mówi. Od lat należy jednak do Grupy Pendzle (w skład G
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grupy od początku wchodzili Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł 
Susid, Włodzimierz Jan Zakrzewski i nieżyjący już Tomasz Tatarczyk), 
z którą chętnie bierze udział w wystawach. Artyści regularnie spotykają 
się także towarzysko. „To bardzo przyjemne spotkania, bo rozmawiamy 
o tym, co dzieje się aktualnie w kulturze. W zasadzie nigdy nie mieliśmy 
żadnego programu. Zaczęło się od tego, że Dorota Monkiewicz przed 
laty zaprosiła nas na plener do Bukowiny. Tam się zaprzyjaźniliśmy i tak 
zostaliśmy. Z czasem doszedł też do nas Krzysztof Bednarski i Waldek 
Baraniewski, który od czasu do czasu o nas pisze. Dziś to męska grupa, 
ale wtedy były też kobiety – Marta Deskur i Jadwiga Sawicka, tylko Mar-
ta mieszka w Krakowie, a Jadźka w Przemyślu” – tłumaczy.

Ostatnio Ciecierski pracował także z Przemkiem Mateckim. Wspólnie 
stworzyli cykl kilkunastu owalnych obrazów, na których pojawiają się 
postaci w ruchu, pędzie, który Pokazali je na wystawie „Always Look  
at The Left Side of Life” w Galerii Wizytującej. „Proszę zwrócić uwagę, 
że wszystkie biegną w lewą stronę. To ważne!” – podkreśla.

www.miejsceartysty.pl, @miejsce_artysty 

tekst i foto: Kaja Werbanowska
projekt realizowany w ramach stypendium ZAiKS oraz „Kultura w Sieci” MKiDN 

Kaja Werbanowska 

Kierowniczka Galerii Promocyjnej, fotoedytorka i producentka sesji zdjęciowych.  
Studentka Polskiej Szkoły Reportażu. Na stałe współpracuje z magazynami KMAG oraz KUKBUK. 
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RAPORT NN6TII

WPROWADZENIE
To, że pandemia i jej skutki są przyczyną nadchodzącego kryzysu, który na 
trwałe przeorganizuje naszą codzienność, to dziś pewnik. Covid-19 nie tylko 
pozostawi ślad w zbiorowej pamięci, ale stanie się też swoistym filtrem dla 
przyszłych decyzji jednostek, organizacji, instytucji i rządów.
W NN6T #133 prezentowaliśmy The Value of Sustainable Urbanisation. The 
World Cities Report 2020, opracowany przez UN-Habitat raport dotyczący 
miast. Istotnym kontekstem dla zawartych w nim danych była refleksja nad 
odpornością miast na pandemię i inne wyzwania współczesności. Toczą się 
dyskusje na temat szans, jakie stwarza kryzys, rodzących się innowacji, przy-
szłości zdalnej nauki i pracy, a jednocześnie media podają tragiczne dane  
o problemach psychicznych i przemocy, będących skutkiem z jednej strony 
stłoczenia, a z drugiej izolacji, z którymi w wyniku obostrzeń sanitarnych mu-
simy się mierzyć w ostatnich miesiącach. Wszystkie te niepokojące zdarzenia 
zachodzą w przestrzeniach, których rozmiar i układ w istotny sposób kształ-
tuje charakter zachodzących w nich interakcji. Dlatego na kolejnych stronach 
przedstawiamy raport Eurostatu dotyczący mieszkalnictwa w Europie, ujętego 
jako zjawisko, sektor przemysłu i obszar międzynarodowych różnic. Raport 
ten mówi po prostu o naszych domach i mieszkaniach, o warunkach życia  
i sytuacjach, na które często nie mamy wpływu, na jakie jesteśmy skazani. 
Cytowane dane w większości pochodzą sprzed pandemii, ale w jej obliczu 
nabierają nowego znaczenia. Wystarczy spojrzeć na te dotyczące Polski: prze-
ludnienie mieszkań, ich rosnące koszty, wskaźniki nowych pozwoleń  
i inwestycji czy ilość emitowanych gazów cieplarnianych. Nie chodzi tu jedy-
nie o spojrzenie wstecz czy próbę znalezienia wyjaśnień obecnego stanu,  
ale o stworzenie bazy dla spojrzenia w przyszłość. Nowy Europejski Bauhaus, 
kompleksowy program unijny proponujący połączenie projektowania, estetyki 
i dobra społecznego, nabiera tempa. Podobnie jak inne projekty nowych ła-
dów wskazuje kierunki, w których powinniśmy zmierzać, żeby poradzić sobie 
z obecnymi problemami, a jednocześnie nie pogłębić innych. Mieszkalnictwo 
jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi będziemy musieli się 
mądrze zmierzyć.

MACIEJ FRĄCKOWIAK



RAPORT NN6T III

JAK MIESZKAMY

Legenda: 
Odsetek populacji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w Raporcie pochodzą z 2019 roku.

Mieszkanie na własność czy na wynajem?

WŁASNOŚĆ WYNAJEM

Rumunia
95.8   4.2  

Węgry
91.7   8.3  

Polska
84.2    15.8  

UE 
69.8   30.2  

Niemcy
51.1   48.9  

Szwajcaria 
41.6   58.4 



RAPORT NN6TIV

W domu czy w mieszkaniu?

DOM MIESZKANIE

55.2   44.6 

Legenda: 
Odsetek populacji.

Polska



RAPORT NN6T V

Ile pokoi przypada na osobę?

UE 1.6  

Chorwacja 1.1  

Polska 1.1  

Rumunia 1.1  

Belgia 2.1  

Irlandia 2.1  

Malta 2.2 



RAPORT NN6TVI

Liczba osób przypadających  
na gospodarstwo domowe

UE 2.3  

SŁOWACJA 2.9  

POLSKA 2.8  

CHORWACJA 2.7  

FINLANDIA 2.0

SZWECJA 2.0

NORWEGIA 2.0



RAPORT NN6T VII

Odsetek populacji mieszkający w przeludnionych 
domach/mieszkaniach

Legenda: 
Za osobę żyjącą w przeludnionym gospodarstwie domowym uważa się tę, która nie dysponuje minimalną 
liczbą pokoi wynoszącą: jeden pokój dla gospodarstwa domowego; jeden pokój na parę w gospodarstwie do-
mowym; jeden pokój na każdą osobę samotną w wieku 18 lat i więcej; jeden pokój na parę osób samotnych 
tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat; jeden pokój na każdą osobę samotną w wieku od 12 do 17 lat, która 
nie została uwzględniona w poprzedniej kategorii; jeden pokój na parę dzieci poniżej 12 roku życia.

UE 17.1

POLSKA 37.6
2019



RAPORT NN6TVIII

Odsetek populacji mieszkający w niedoludnionych 
domach/mieszkaniach

Legenda: 
Mieszkanie uznaje się za niedoludnione, gdy jest zbyt duże w stosunku do potrzeb mieszkających w nim 
osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, pod względem nadmiaru pokoi, a konkretnie sypial-
ni. Niedoludnienie jest przeciwieństwem sytuacji przeludnienia. Klasyczną przyczyną niedoludnienia jest 
zamieszkiwanie przez osoby starsze lub pary w domach, w których wcześniej żyli z dziećmi, a inną rozpad 
rodziny. Dla celów statystycznych mieszkanie określa się jako niedoludnione, jeżeli mieszkające w nim osoby 
wchodzące w skład gospodarstwa domowego mają do dyspozycji więcej niż minimalną liczbę pokoi uznawa-
ną za odpowiednią (por. legenda do grafiki o przeludnieniu).

UE 32,8

POLSKA 15
2019



RAPORT NN6T IX

Emisja gazów cieplarnianych przez gospodarstwa 
domowe na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji 
(kg/os.)

2010 2019

11
80

93
92

2 964
669

35

UE

Polska

Szwecja



RAPORT NN6TX

KOSZTY 
MIESZKANIOWE

Legenda: 
Koszty mieszkaniowe obejmują wodę, elektryczność, gaz i inne paliwa. Punktem odniesienia jest średnia unijna.

Koszty utrzymania mieszkania w dochodzie  
rozporządzalnym (średnia dla UE = 100)

2010
2019

Szwajcaria

Irlandia

Luksemburg

166

194

117

182

155

171

43

43

44

38

39

37

Rumunia

Polska

Bułgaria



RAPORT NN6T XI

Koszt budowy nowych budynków mieszkalnych 
(2015 = 100)

2010 2019

Legenda: 
Punktem referencyjnym jest średni koszt na wybranych obszarach w 2015 r.

UE   
93.5 107.9

101.7 108.1
POLSKA 



RAPORT NN6TXII

Odsetek populacji nadmiernie obciążony  
kosztami mieszkaniowymi

Legenda: 
Wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi to odsetek ludności żyjącej w gospodarstwach domowych, 
w których całkowite koszty mieszkaniowe (po odliczeniu dodatków mieszkaniowych) stanowią ponad 40% 
dochodu rozporządzalnego (po odliczeniu dodatków mieszkaniowych).

UE POLSKA
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RAPORT NN6T XIII

Udział kosztów mieszkaniowych  
w dochodzie rozporządzalnym

Legenda: 
Wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi to odsetek ludności żyjącej w gospodarstwach domowych, 
w których całkowite koszty mieszkaniowe (po odliczeniu dodatków mieszkaniowych) stanowią ponad 40% 
dochodu rozporządzalnego (po odliczeniu dodatków mieszkaniowych).

UE  20

Grecja 39

Dania 27

Niemcy 26

Polska 18

Węgry 14

Cypr 11

Malta 8



RAPORT NN6TXIV

Zaległości w spłacie kredytu hipotecznego,  
czynszu lub rachunków za media

Legenda: 
Dane wskazują odsetek gospodarstw domowych.

2010 2019 2010 2019

12

15

8
7

UE POLSKA



RAPORT NN6T XV

BUDOWNICTWO
Sektor budowlany według regionów

Legenda: 
Im ciemniejszy kolor, tym więcej przedsięwzięć.
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Inwestycje mieszkaniowe (w milionach euro)
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RAPORT NN6T XVII

Liczba pozwoleń na budowę  
budynków mieszkaniowych (2015 = 100)

2010 2019

UE   
136 121

91 149
POLSKA 



RAPORT NN6TXVIII

COVID-19
Wskaźnik cen nieruchomości

2010 2020

POLSKA UE

107

103

129

138



RAPORT NN6T XIX

Tempo wzrostu czynszu – miesięcznie

2010 2020

POLSKA UE

103

102

108

123



RAPORT NN6TXX

INFORMACJA 
O BADANIU

Wszystkie informacje 
pochodzą z raportu 
Housing in Europe – 
statistics visualised, 
który opiera się 
na danych dostępnych 
w listopadzie/grudniu 
2020 roku.

Zachęcamy 
do zapoznania się z pełnym 
i interaktywnym raportem 
oraz towarzyszącą mu bazą 
danych, które są dostępne 
pod adresem: https://
ec.europa.eu/eurostat/
cache/digpub/housing/
index.html?lang=en



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).

W niektórych państwach neologizmy leksykalne powstają w wysokich gremiach 
purystycznych rad językowych, które w trosce o „czystość” języka narodowego urabiają 

własną terminologię, by uniknąć konieczności posłużenia się pożyczkami obcymi. 
Hasło „neologizm”, wikipedia.org

nr26
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TECHNOLOGIA, 
NASZ NOWY DOM
Przyszłość jawi się w ciemnych barwach? Według Jamesa 
Bridle’a już niebawem czeka nas Nowa Epoka Ciemności 
(New Dark Age), czyli świat, w którym decyzje podejmo-
wane są przez technologię przetwarzającą przytłaczające 
ilości nieweryfikowalnych danych. Im więcej danych, tym 
mniej z nich możemy zrozumieć. Pozostaje albo wiara, że 
w analizie stosów informacji jest odpowiedź na wszystko… 
albo przyjrzenie się technologii i jej związkom z kwestia-
mi społecznymi i politycznymi jeszcze raz, tym razem 
mając w pamięci doświadczenie globalizacji, globalną 
mobilność i upowszechnienie dostępu do sieci! I za radą 
krytycznych inżynierów pielęgnowanie niezaspokojonej 
ciekawości i dociekliwości w kwestii narzędzi technolo-
gicznych, którymi na co dzień się posługujemy.

ALEKSANDRA SKOWROŃSKA

3%
Zużycie energii przez serwery, sie-
ci i urządzenia odbiorców techno-
logii informacyjnych w 2019 roku 
odpowiedzialne było za ok. 3% glo-
balnej emisji gazów cieplarnianych 
i według prognoz wzrośnie do 7% 
w 2030 roku i 15% w 2040 roku. Do 
wzrostu zużycia energii w najwięk-
szej mierze przyczyniają się strea-
mingi wideo.

Poza zwiększonym udziałem 
urządzeń mobilnych w dostępie 
do treści wideo, na wzrost zużycia 
energii wpływa korzystanie z trans-
misji wideo wysokiej jakości. Szyb-
kość transmisji wideo w 4K jest po-
nad dwukrotnie większa niż HD 

i dziewięciokrotnie większa niż 
w przypadku wideo o standardo-
wej rozdzielczości (SD). Jest to pa-
radoks Jevonsa: bardziej wydajne 
technologie często zachęcają do 
jeszcze większego wykorzystania 
danego zasobu, zmniejszając lub 
eliminując oszczędności.

Kwestii zużycia energii przygląda-
ją się inicjatywy promujące zrów-
noważoną twórczość medialną, 
np. festiwal filmowy Small File Me-
dia Festival czy Low Tech Magazine 
– serwis promujący niskoemisyjne 
rozwiązania technologiczno-me-
dialne, osadzony na stronie interne-
towej zasilanej energią słoneczną.
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CABLE PORN
Zjawisko estetyczne związane z fe-
tyszyzacją usystematyzowanych, 
często monumentalnych i satysfak-
cjonujących wizualnie systemów 
okablowania. Cable porn, w odróż-
nieniu od food porn, nie przybiera 
formy fotografii wystylizowanych 
sytuacji: estetyczne i kolorowe 
struktury okablowań wynikają nie 
z potrzeb estetycznych, a z potrze-
by ustrukturyzowania przewodów 
w celu możliwości szybkiego do-
tarcia do odpowiedniego przyłącza 
w razie potrzeby.

GŁĘBOKI CZAS MEDIÓW
Głęboki czas to koncepcja powsta-
ła na gruncie badań filozoficznych, 
związana z rozszerzeniem zakre-
su pojmowania czasu do wielu mi-
lionów lat formowania się struk-
tur geologicznych stanowiących 
przewodnik po przeszłości planety 
sprzed pojawienia się na niej ludzi.

Głęboki czas mediów to koncep-
cja związana z archeologią mediów, 
czyli dziedziną badającą nowe i po-
wstające media poprzez analizę ich 
przeszłości.

Cofanie się w rozważaniach do 
głębokiego czasu technologii me-
dialnych ma na celu przyjrzenie 
się rozwojowi technologicznemu 
poprzez konfrontację z sytuacja-
mi, których obecny i uznany za sta-
tus quo stan rzeczy jeszcze nie za-
krzepł i w których istniała opcja dla 
najrozmaitszych kierunków rozwo-
ju (Zieliński). Nowsza, zwrócona 
w stronę kwestii geologicznych kon-
cepcja głębokiego czasu mediów 
(Parikka) skupia się na czasie w ro-
zumieniu geologicznym: przyglą-
da się formowaniu się „medialnych 

wykopalisk” i tworzenia się mine-
ralnej i surowcowej podstawy roz-
woju technologicznego.

INFRASTRUKTURA 
MEDIALNA
Zbiór usieciowionych elemen-
tów niezbędnych do funkcjono-
wania technologii informacyjno-
-komunikacyjnej (ICT, ang. Infor- 
mation and Communications Tech-
nology). Do grona elementów two-
rzących infrastrukturę medialną 
można zaliczyć oprogramowanie 
(software), urządzenia (hardware), 
systemy dystrybucji energii elek-
trycznej, sieci (internetu), zaplecze 
administracyjno-usługowe (łącznie 
z pracownikami technicznymi, mo-
deratorami i moderatorkami treści, 
systemami organizacji pracy, bu-
dynkami) oraz elementy material-
ne (które Lisa Parks nazywa „rze-
czami, które można kopnąć”), jak 
np. anteny, systemy okablowań, 
centra danych.

Poszczególne elementy infra-
struktury medialnej, w odróżnieniu 
od infrastruktury krytycznej, czy-
li zasobów mających podstawowe 
znaczenie dla funkcjonowania spo-
łeczeństwa (np. drogi, kolej, lotni-
ska, policja, szpitale, elektrownie), 
są najczęściej w posiadaniu prywat-
nych podmiotów, tym samym pod-
dając kwestię komunikacji medial-
nej prawom systemu opartego na 
produkcji zysku.

INŻYNIERIA KRYTYCZNA
Postawa przedstawiona i propago-
wana przez kolektyw The Critical 
Engineering Working Group (Ju-
lian Oliver, Gordan Savičić, Danja 
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Vasiliev), która język inżynierii, 
a więc język rozumienia i tworzenia 
technologii, uważa za najbardziej 
formujący język współczesności, 
kształtujący sposób codziennego 
funkcjonowania: od sposobów po-
ruszania się przez komunikację po 
sposób myślenia. Zadaniem kry-
tycznego inżyniera jest badanie 
i krytyczne wykorzystanie tego ję-
zyka przy jednoczesnym ukazy-
waniu jego wpływów. Krytyczna 
inżynieria postuluje świadome ko-
rzystanie z technologii i mediów 
oraz pielęgnowanie niezaspoko-
jonej ciekawości i dociekliwości 
w kwestii narzędzi technologicz-
nych, którymi na co dzień się posłu-
gujemy, negując przy tym binarny 
podział na producentów i konsu-
mentów kultury technologicznej. 
Reprezentatywnym zdarzeniem 
dla historii i znaczenia krytycznej 
inżynierii była prezentacja insta-
lacji PRISM: The Beacon Frame za-
projektowanej przez Juliana Oli-
vera i Danję Vasiliev z The Critical 
Engi neering Working Group pod-
czas Transmediale w 2014 roku. 
Spekulatywna instalacja, zyskując 
dostęp do telefonów zwiedzają-
cych, próbowała odtworzyć sche-
mat działania i dokonać krytyki 
polityki informacyjnej NSA – nie-
pokojąc przy tym kilku odbiorców 
na tyle, by w obawie przed inter-
wencją policji federalnej podmiot 
odpowiedzialny za ekspozycję dez-
aktywował pracę na czas trwania 
wystawy. Podczas zderzenia sztu-
ki technologicznej z instytucjonal-
ną autocenzurą doszło do ujaw-
nienia pozostającego do tej pory 
w ukryciu języka inżynierii będące-
go w ścisłej relacji z kwestiami spo-
łecznymi i politycznymi.

Pełna treść manifestu: https://
criticalengineering.org/

KAPITALIZM NADZORU 
(SURVEILLANCE 
CAPITALISM)
Forma kapitalizmu skoncentro-
wana na utowarowieniu danych 
osobowych. Najbardziej popular-
ną koncepcją kapitalizmu nadzoru 
jest ta opisana przez Shoshannę Zu-
boff, która definiuje zjawisko jako 
formę kapitalizmu informacyjnego 
opartego na utowarowieniu „rze-
czywistości” i przekształceniu jej 
w dane dotyczące zachowań użyt-
kowników, a następnie wykorzysta-
ne do wzmocnienia mechanizmów 
sprzedażowych.

Podczas gdy kapitalizm przemy-
słowy wykorzystywał i kontrolował 
zasoby planety, kapitalizm nadzo-
rujący wykorzystuje i kontroluje 
ludzką naturę.

 

LIT
Pierwiastek chemiczny, mięk-
ki srebrnobiały metal. Wykorzy-
stywany m.in. do produkcji bate-
rii litowo-jonowych używanych 
w smartfonach, laptopach i in-
nych urządzeniach przenośnych. 
Jest pierwiastkiem rozpowszech-
nionym i jednocześnie bardzo roz-
proszonym, i prawie nie występuje 
w formie czystej. Największe złoża 
litu znajdują się w Ameryce Połu-
dniowej: w Boliwii i Chile. Wydo-
bycie litu na świecie jest skoncen-
trowane: za 85–90% wydobycia 
odpowiada tylko kilka firm: amery-
kańskie Albemarle i FMC, chilijska 
Sociedad Química y Minera de Chi-
le oraz australijska Talison kontro-
lowana przez Albemarle i chińską 
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Tianqi Lithium. To substancja stra-
tegiczna dla cyfrowego kapitalizmu 
oraz globalnej mobilności.

Zapotrzebowanie na lit i jego cena 
rynkowa zwiększają się w miarę roz-
woju ekonomii opartej na technolo-
gii oraz w miarę zastępowania pa-
liw kopalnych tzw. czystą energią. 
Tymczasem wydobycie litu wiąże 
się z wysokimi kosztami środowi-
skowymi w postaci zatrucia źródeł 
wody położonych w pobliżu kopal-
ni i dużym zużyciem wody do jego 
wydobycia (wydobycie pierwiastka 
wiąże się z nawiertami w słonych 
równinach i wypompowywaniem 
na powierzchnię bogatej w mine-
rały solanki). Wydobycie litu zwią-
zane jest więc z typowymi dla pro-
cesów wydobywczych skutkami 
inwazyjnego procesu: od nieodwra-
calnej modyfikacji krajobrazu przez 
zmianę poziomu wód gruntowych 
do zanieczyszczania gleby i lokal-
nych ujęć wody.

 
 

MATERIALIZM CYFROWY
To sposób myślenia o mediach cy-
frowych, który zwraca uwagę na ich 
materialne właściwości i szczegól-
nie im się przygląda. Materializm 
zakłada, że wszystkie zjawiska są 
powiązane z procesami fizyczny-
mi i materią. Materializm cyfrowy 
aplikuje to podejście do mediów 
cyfrowych, zwracając uwagę na ich 
zakotwiczenie w materialnych, na-
macalnych zjawiskach: od geologii 
i powiązań mediów cyfrowych z wy-
dobyciem rzadkich pierwiastków 
(Parrikka) przez koszty energetycz-
ne i ich wpływ na środowisko (Max-
well and Miller), pracę niezbędną, 
do produkowania środków odbioru 
mediów cyfrowych i zapewniania 

możliwości ich działania (Fusch), 
kwestie związane z geopolityką, jak 
infrastruktura kabli (Starosielski), 
geograficzne położenie elementów 
infrastruktury medialnej (Jaeger) 
po systemy prawne definiujące spo-
soby zarządzania danymi cyfrowy-
mi (Jaeger).

 

MEDIA TAKTYCZNE
Rodzaj aktywizmu medialnego 
wykorzystującego strategie inter-
wencyjne i subwersywne. Pojęcie 
wprowadzone w połowie lat 90. 
przez Geena Lovinka i Davida Gar-
cię, które odnosiło się zarówno do 
działań krytycznych wobec komer-
cjalizacji sieci, jak i działań hack-
tywistycznych oraz związanych 
z ruchami antyglobalistycznymi, 
ekologicznymi czy feministyczny-
mi. Termin odnosi się do taktyki 
rozumianej jako działanie mające 
na celu doprowadzenie do przeję-
cia lub zawieszenia systemu przez 
wykorzystanie w nim luk i błędów. 
W najszerszym znaczeniu media 
taktyczne oznaczają interwencję 
i zakłócenie porządku znaczenio-
wego, stworzenie tymczasowej sy-
tuacji, w której znaki, komunikaty 
i narracje splatają się w rodzaj kry-
tycznej gry. Formą mediów tak-
tycznych może być tworzenie i po-
szukiwanie niezależnych kanałów 
dystrybucji treści lub wytwarza-
nie kryzysów i przesileń w już ist-
niejących systemach komunika-
cji medialnej. Artyści posługujący 
się strategiami wypracowanymi 
przez media taktyczne wykorzystu-
ją technologię w odmienny niż za-
projektowany pierwotnie sposób. 
Przekraczając granicę mediów, sta-
wiają pytania o ich kondycję.
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Obecnie twórcy mediów taktycz-
nych skupiają się na działaniach 
krytycznych wobec opresyjnej 
technologii oraz na kwestiach info- 
-aktywistycznych. Wybrani aktywi-
ści i twórcy wykorzystujący strate-
gie mediów taktycznych to: Critical 
Art Ensemble (CAE), The Yes Men, 
Electronic Disturbance Theater, 
Paolo Cirio, Alessandro Ludovico, 
Robert Lisek. 

Archiwum działań mediów tak-
tycznych: http://tacticalmediafiles.
net/

NEUTRALNOŚĆ SIECI  
(NET NEUTRALITY)
Neutralność sieci (zwana rzadziej 
„otwartym internetem”) to zasada, 
zgodnie z którą użytkownicy mają 
równy dostęp do treści obecnych 
w internecie.

Dostawcy usług internetowych 
zobowiązani są wszystkie połącze-
nia przechodzące przez sieć trakto-
wać jednakowo, bez dyskryminacji 
(w postaci blokowania lub spowal-
niania połączenia) i obciążania do-
datkowymi opłatami w zależności 
od tego, kim jest użytkownik lub 
z jakiego rodzaju treści korzysta (to 
jest: strony internetowej, platformy, 
aplikacji, rodzaju używanego sprzę-
tu, adresu źródłowego, adresu do-
celowego lub metody komunikacji).

Bez stosowania się do zasad neu-
tralności sieci dostawcy usług inter-
netowych mogliby uniemożliwiać 
lub ograniczać użytkownikom od-
wiedzanie wybranych stron. To z ko-
lei otworzyłoby możliwość wyku-
pywania priorytetowych dostępów 
dla klientów dostawców usług in-
ternetowych. W świecie pozbawio-
nym neutralności sieci tzw. giganci 

cyfrowi posiadaliby możliwość za-
pewniania szybszego i bardziej 
stabilnego połączenia ze swoimi 
stronami. To przyczyniłoby się do 
utrwalenia nierówności i umocnie-
nia pryncypiów cyfrowego feuda-
lizmu oraz ograniczyłoby rozwój 
nowo powstających serwisów, nie-
będących w stanie wykupić priory-
tetowego dostępu do swoich treści.

UPRZEDZONE ALGORYTMY
Nieobiektywny charakter algoryt-
mów ujawnia się w decyzjach po-
dejmowanych podczas ich tworze-
nia i realizacji, wynikiem czego jest 
uprzywilejowanie lub dyskrymina-
cja wybranej grupy użytkowników. 
Nieobiektywny, dyskryminujący 
charakter algorytmu może wynikać 
z wielu czynników, takich jak sama 
konstrukcja algorytmu czy opie-
ranie się na niedemokratycznych 
zbiorach danych.

Nieobiektywny charakter algoryt-
mów obecny jest też w wyszukiwar-
kach i w mediach społecznościo-
wych i może wzmacniać stereotypy 
społeczne dotyczące rasy, płci, sek-
sualności czy pochodzenia.

Jednym z najczęstszych przykła-
dów ujawniania się uprzedzonych 
algorytmów jest sytuacja nierozpo-
znania twarzy osób nienależących 
do rasy kaukaskiej (białej), która 
wynika z uprzedniego „trenowa-
nia” systemów rozpoznawania twa-
rzy na zbiorach danych, w których 
dominują wizerunki twarz osób 
przynależących do rasy kaukaskiej. 
Błędna identyfikacja lub brak iden-
tyfikacji naraża na częstszy kontakt 
z organami ścigania, a nawet ozna-
cza groźbę zatrzymania. Nadrepre-
zentacja i niedoreprezentacja nie 
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pozostają bez wpływu na konse-
kwencje zastosowania tych, a nie 
innych algorytmów. W takim przy-
padku scenariusz nierozpozna-
nia przez autonomiczny samochód 
osoby o wyglądzie niedoreprezen-
towanym w zbiorze danych, na któ-
rym przeszkolony był komputer ste-
rujący, jest więcej niż możliwy.

Algorytmiczna stronniczość wy-
stępuje na wszystkich platformach, 
w tym – ale nie tylko – w wynikach 
wyszukiwarek i na platformach me-
diów społecznościowych, i może 
mieć wpływ poprzez nieumyśl-
ne naruszenie prywatności czy 
wzmocnienie uprzedzeń społecz-
nych dotyczących rasy, płci, seksu-
alności i pochodzenia etnicznego.

 
 

ZOOMOWE MIASTECZKA 
(ZOOM TOWNS)
Niewielkie społeczności rozrastają-
ce się na skutek popularyzacji pracy 
zdalnej i ze względu na niskie koszty 
życia w mniejszych ośrodkach miej-
skich. Zjawisko nasiliło się podczas 
pandemii COVID-19, a jego nazwa 
odnosi się do najpopularniejsze-
go narzędzia telekonferencyjnego: 

platformy Zoom, oraz do terminu 
boomtown, czyli społeczności do-
świadczającej nagłego i szybkie-
go wzrostu populacji, najczęściej 
ze względu na odkrycie w pobliżu 
cennych zasobów takich jak złoto, 
srebro lub ropa naftowa. Zjawisko 
obecne jest szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych, a miejscowości, 
które zyskały w ostatnim czasie sta-
tus zoomowych miasteczek to miej-
scowości funkcjonujące do tej pory 
jako wakacyjne resorty takie jak: 
The Hamptons, Cape Cod, Aspen, 
Bethel.

Według prognoz nagły i inten-
sywny napływ nowych mieszkań-
ców do społeczności nieprzygoto-
wanych na szybki rozrost stanie się 
powodem nadchodzącego kryzysu 
urbanistycznego.
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ALEKSANDRA SKOWROŃSKA – doktorantka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów, pracująca 
nad rozprawą doktorską dotyczącą sztuki technologicznej i medialnych infrastruktur. 
Członkini Hat Research Center, współtworząca projekty z przecięcia sztuki, nauki i tech-
nologii. Publikowała w czaskultury.pl, „Glissando”, „Magazynie RTV”, „Fragile”. Współpra-
cowała z organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszeniem Scena Robocza, Stowa-
rzyszeniem Korporacja Teatralna, Fundacją Malta, Fundacją Edukacji Kulturalnej Ad Arte. 
Stypendystka Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021).

SZTUKA, TECHNOLOGIA, SPOŁECZEŃSTWO to seria działań edukacyjnych wspierająca 
działania twórcze oraz wzmacniająca umiejętność krytycznego i innowacyjnego odczy-
tywania współczesnych wydarzeń artystycznych, medialnych i technologicznych. Celem 
projektu jest zaproszenie odbiorców do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie 
o wpływ mediów i technologii na przemiany kulturowe i społeczne oraz życie codzienne. 
NN6T patronuje temu całorocznemu projektowi, który przez Aleksandrę Skowrońską re-
alizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
www.arttechsoc.com
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Kolektyw projektowo-budowlany SPOT, fot. Magda Mosiewicz
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POMA-
GANIE
PRZEZPRZEZ
BUDO-
WANIE

Z AGATĄ BOSIACKĄ I NATALIĄ NIEWIAROWSKĄ 
z kolektywu projektowo-budowlanego SPOT  

rozmawia MAGDA MOSIEWICZ
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Jesteście absolwentkami architektury i od paru lat or-
ganizujecie warsztaty budowlane dla studentek archi-
tektury. Czy to znaczy, że czujecie, że brakuje jakiegoś 
ogniwa w systemie?

Agata Bosiacka: Może najpierw sprostuję: to nie miał być warsztat 
dla studentek.
Natalia Niewiarowska: I chyba na początku nie chodziło tylko 
o studentów architektury. Ja skończyłam gospodarkę przestrzenną 
i rewitalizację miast.
AB: Chcieliśmy zintegrować studentów budownictwa, inżynierii 
środowiska i architektury, bo uważaliśmy, że środowisko architek-
toniczne jest hermetyczne, oderwane od realiów i od osób, z któ-
rymi potem pracuje w zawodzie. Chodziło o to, żeby studenci tych 
kierunków spotykali się na naszym wspólnym polu, czyli na budo-
wie. Ale odpowiadając na drugą część pytania: tak, zdecydowanie 
ten pomysł narodził się z braków w systemie edukacji. Ja na pierw-
szej swojej budowie byłam w ramach wolontariatu organizowane-
go przez Fundację Habitat for Humanity Poland. I stąd narodził się 
cały pomysł. 

A wracając do pierwszej części pytania: skończyło się na 
warsztacie dla studentek, a nie studentów i studentek?

NN: Głównie dla studentek, i to głównie architektury, jednak war-
to podkreślić, że zupełnie niechcący.
AG: Okazało się, że kobiety mają większą potrzebę działań spo-
łecznych, a chodziło nie tylko o pracę na budowie, ale również 
o wolontariat. Niewiele też osób wie, że na architekturze osiem-
dziesiąt procent to kobiety.
NN: Zadziałała w dużej mierze statystyka. Próbowałam namawiać 
absolwentów budownictwa, ale im po prostu w ogóle nie przyszło-
by do głowy, żeby angażować się w takie rzeczy, dla nich to była 
abstrakcyjna propozycja. Możliwość uczestnictwa w warsztatach 
zachęca kobiety. Czują, że nie muszą jeszcze umieć, mają się do-
piero uczyć i nikt się nie będzie śmiał.

Komu pomagacie, jakie miejsca remontujecie lub 
budujecie?

AG: Zależało nam na tym, żeby nauka nie szła na marne. Przez 
całe studia architektoniczne wykonuje się projekty, które w dużej 
mierze nikomu oprócz samych studentów nie służą. SPOT to 
miało być pomaganie przez budowanie. Ale zacznijmy od tego, że 
uważaliśmy, że wolontariat ma zły PR, więc lepiej mówić o obo-
zie budowlanym. Ludzie chcą się angażować, ale jak słyszą „wo-
lontariat”, to uważają, że może to być obciach. Nie wszyscy, ale 
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chcieliśmy zaanga-
żować tych, którzy 
tak właśnie uważa-
ją. Pomysł na SPOT 
wziął się z mojej 
współpracy z Ha-
bitat for Humanity, 
fundacją, która, 
mówiąc w dużym 
skrócie, zajmuje się 
pomocą mieszka-
niową. Stwierdzili-
śmy, że to jest do-
bre połączenie: my 
chcemy się uczyć, 
oni budują lub remontują domy, więc nasz warsztat się do czegoś 
przyda. A potem SPOT się usamodzielnił i teraz wybieramy różne 
organizacje pozarządowe i różne lokalizacje. Mamy okazję odkryć 
nowe miejsca na mapie Polski oraz, co jest najważniejsze, zinte-
grować studentów z różnych uczelni.

A jak mówisz „my”, to kto to jest?
AG: Zaczęło się od tego, że z koordynatorką Fundacji Habitat for 
Humanity zorganizowałyśmy na Politechnice Warszawskiej spot-
kanie na temat możliwości zaangażowania się na budowach. Całe 
wydarzenie było spontaniczną akcją, opublikowałam to na swoim 
Facebooku. Podzwoniłam po znajomych i powiedziałam, żeby 
przyprowadzili swoich znajomych. I tak właśnie poznałam Natalię. 
Zawiązała się wtedy grupa dziesięciu osób, które postanowiły zor-
ganizować letni wyjazd na budowę Habitatu i to było właśnie na-
sze pierwsze „my”. Później tę grupę nazwaliśmy SPOT, następnie 
„kolektyw projektowo-budowlany SPOT”. Grupa oczywiście ewo-
luowała przez te lata, niektóre osoby są do dziś, część jest nowych. 
Zawsze chodziło nam o to, żeby poszerzać to grono, wprowadzać 
nowe osoby, z nowymi pomysłami.

A co dla was znaczy „kolektyw”?
NN: Dla mnie SPOT to taka wspólnota, która celebruje coroczne 
survivale – trochę jak w rodzinie celebruje się święta. Traktuje-
my działalność w kolektywie jako dodatek do życia zawodowego, 
dzięki czemu możemy rozwijać się w różnych kierunkach.

Nie sformalizowałyście organizacji: to nie jest NGO, to 
nie jest firma. Tak jest łatwiej? Nie ma biurokracji, moż-
na tylko celebrować?

Kolektyw projektowo-budowlany SPOT, fot. Magda Mosiewicz
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AG: Tak, można w ten sposób zająć się najważniejszym, czyli robo-
tą. Co roku angażują się nowe osoby i zadają to pytanie: dlaczego 
nie jesteście fundacją? Myślę, że tego nie potrzebujemy. Współ-
pracujemy z organizacjami pozarządowymi, podpisujemy z nimi 
porozumienia i tak załatwiamy kwestie formalne. A my mamy 
swobodę. Jeżeli czujemy w grupie energię, żeby coś organizować, 
to organizujemy. Nie ma presji. Ktoś może dzisiaj mieć czas, ju-
tro nie. Ta swoboda służy grupie i daje wbrew pozorom mnóstwo 
możliwości.

Czyli można żyć bez grantów?
AG: Mamy taki model finansowania – „biznesowy” brzmiałoby 
zbyt górnolotnie – że jesteśmy niezależni. Uczestnicy wpłaca-
ją po kilkaset złotych, pokrywając koszty logistyczne. Ostatnio 
mieliśmy partnerów, dzięki którym dostaliśmy część materiałów 
budowlanych, ale też dzbanki z filtrem na wodę czy hamaki. W po-
przednim roku udało się pozyskać od sponsora kaski, rękawiczki 
i okulary ochronne. Staramy się angażować różne podmioty, rów-
nież po to, żeby poszerzać pole oddziaływania. Ale była też taka 
edycja, kiedy nikt z organizatorów nie miał czasu na poszukiwanie 
partnerów, więc po prostu zebraliśmy się i pojechaliśmy. Możemy 
to zrobić w każdej formule. Jeżeli mamy czas, robimy to dłużej 
i z pompą. Budujemy, ale też organizujemy warsztaty z tutorami.

Dla uczestników to jest pierwsze działanie społeczne? 
Macie taką wiedzę?

AB: Nawet mamy takie pytanie w formularzu, z ciekawości i dla 
własnych statystyk. Są osoby, dla których to pierwsze takie do-
świadczenie. Ale jest sporo osób zaangażowanych na przykład 
w samorządy studenckie. Formularz to jedno, a potem poznajemy 
tych ludzi na survivalu i wiemy, że trafiają do nas osoby pełne pasji, 
które się angażują na wielu polach i uprawiają niezłą żonglerkę, 
żeby znaleźć na to czas. 

Jeszcze ważny element tej układanki: kto prowadzi 
warsztaty?

NN: Żadna z nas nie ma umiejętności…
AB: …na takim poziomie! Tutaj nie można postawić kropki!
NN: …umiejętności na takim poziomie. Po kilku edycjach można 
mieć spore doświadczenie w pracach wykończeniowych i budow-
lanych, ale wciąż nie takie, żeby instruować innych. Na pierwszym 
Spocie instruktora i kierownika budowy zapewniał Habitat. A po-
tem już zawsze był Mariusz, który ma wieloletnie doświadczenie 
w budownictwie. Jest bratem Macieja, prezesa Fundacji Pomocy 
Dzieciom SI-gma, dla której remontowaliśmy przedszkole dla 
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dzieci ze spektrum autyzmu. A Maciej jest też nauczycielem 
w technikum budowlanym.
AB: Mariusz to człowiek, który zawsze pracował sam. Ma jedno-
osobową firmę i za pierwszym razem miał ogromne obawy, że nie 
poradzi sobie w roli instruktora dla dużej grupy młodych ludzi. Ale 
odkrył, że sprawia mu to dużo radości. Tegoroczna edycja będzie 
już czwartą z Mariuszem i Maciejem. Jak tylko wiemy, że coś się 
szykuje, dzwonimy, żeby zarezerwowali sobie dla nas termin.

Byłam na ostatnim obozie i miałam wrażenie, że to 
prawdziwi fachowcy, ale jakby nieprawdziwi budowlań-
cy, przez ten brak protekcjonalizmu…

NN: Na survivalu nie ma prac męskich lub damskich, każdy może 
spróbować wszystkiego. Myślę, że jest to zaskakujące dla osób 
z zewnątrz, ale w naszej grupie każdy się z tym zgadza, w szcze-
gólności Mariusz.
AB: Tak jak wszędzie, w korporacji czy na budowie, są ludzie, 
z którymi się dogadujemy lub nie, są seksistowskie żarciki albo ich 
nie ma.

À propos korporacji, czy wasz model organizacji jest 
wzorowany na wolontariacie pracowniczym? Nie musisz 
pracować w NGO-sie całe życie, pracujesz w korpo, ale 
możesz na tydzień wyjechać i wykonać konkretną pracę 
w słusznej sprawie. Widziałam takie przedsięwzięcie 
w Palestynie, gdzie pomagałam robić film. Przyjeżdżali 
tam na przykład pracownicy banków z Europy odbudo-
wywać domy. I bardzo dużo za to płacili.

AB: My chcieliśmy właśnie stworzyć alternatywę dla modelu orga-
nizowanego przez pracodawcę albo przez firmy obsługujące takie 
wyjazdy. Oczywiście znamy te zagraniczne wolontariaty, odbudo-
wy szkół po huraganach i tak dalej. Taki wyjazd może kosztować 
nawet tysiąc dolarów. My chcemy to robić jak najmniejszym kosz-
tem. Ostatnio mieszkaliśmy pod namiotami i sami gotowaliśmy. To 
bardzo ograniczyło koszty i nie zabierało dużo czasu. Takie podej-
ście daje możliwość zaangażowania się każdemu: i tym na etacie, 
i studentom.

Obserwujecie podobne grupy na świecie?
AB: Interesują nas takie ruchy, ale bardziej te w Polsce. W Ło-
dzi jest grupa organizująca podobne wydarzenia, opierająca się 
na trochę innym modelu, nazywa się Workcamp Łódź. Śledzimy 
wolontariaty pracownicze, jeśli zajmują się remontami i budową. 
Obserwujemy projekty crowdfoundingowe. Badamy to raczej lo-
kalnie, bo my też działamy lokalnie, stąd czerpiemy inspiracje, 
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i wydaje mi się, że taki sposób działania bardziej nam służy i wię-
cej dzięki temu możemy skorzystać.

Czy to kilkuletnie już doświadczenie inspiruje was do 
rozszerzenia działań kolektywnych? Założenia spół-
dzielni budowlanej? Spółdzielni mieszkaniowej?

NN: Rozmawiałyśmy już trochę o przyszłości. Każda z nas jest 
teraz na etacie, mnie odpowiada elastyczność mojej pracy, pra-
cuję zdalnie w niemieckiej firmie produkującej prefabrykaty 
żelbetonowe. Ale zdecydowanie SPOT jest przyszłościowy, choć 
według mnie bardziej ze względów edukacyjnych niż budownictwa 
społecznego.
AB: Prawda jest taka, że oddolne organizowanie projektów to dłu-
gi proces. Kolejnym krokiem mogłoby być zwiększenie liczby tur-
nusów i warsztatów z tutorami. Tylko że to nie jest tak, że mamy 
dwa tysiące zgłoszeń, zazwyczaj jest tylko około czterdziestu. 
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będziemy nasz projekt rozwijać. Na 
razie staramy się go skalować krok po kroku, badając jednocześnie 
potrzeby wszystkich stron.

Czy w Polsce jest szansa na społecznie zaangażowaną 
pracownię architektoniczną? Czy można sobie wyob-
razić nie tylko pomaganie przez budowanie w ramach 
swojego urlopu, ale też pomaganie przez projektowanie 
w ramach codziennej pracy?

NN: Wydaje mi się, że to dopiero kiełkuje w Polsce. Ale na świecie 
to również zaskoczyło dopiero niedawno. Jestem wielką fanką pra-
cowni Lacaton i Vassala, przepowiadałam, że dostaną Pritzkera, po 
tym jak dostali nagrodę Miesa van der Rohe. A w Polsce? Pracow-
nie, które znam i w których pracują moi znajomi, niekoniecznie 
idą w tę stronę co Francuzi. Choć istnieją pracownie komercyjne, 
które robią fajną, bardzo ważną konsultacyjną robotę, na przykład 
A2P2, którzy byli tutorami na Festiwalu Warsztatów OUTDOOR 
w ramach SPOT 2020. 

Dla porządku tylko wtrącę, że w Polsce nagrodę ar-
chitektoniczną „Polityki” dostał dom dla bezdom-
nych zbudowany z upcyklingowanych materiałów 
z rozbiórki, według projektu xystudio. Programowo 
szerzę dobre wiadomości. Tak, coś kiełkuje i jest też 
nagradzane. 

AB: Obecnie pracuję w dziale inwestycji w firmie developerskiej, 
współpracujemy z różnymi biurami architektonicznymi w całej 
Polsce. Ta architektura ma jakość, myśli się o wartościach, o użyt-
kowniku, jednak głównie w kontekście biznesowym i sprzedaży, 
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co jest, powiedzmy, takim win-win. To wszystko musi się spinać 
budżetowo. Obserwuję też relacje władz miasta z deweloperami. 
Widzę, że myśli się o mieszkańcach, ale kryje się za tym też wiele 
innych aspektów.
NN: Od władz miast bardzo dużo zależy, a nie wykorzystują tego. 
W wielu krajach zmiany zapoczątkowane zostały odgórnie, w ra-
mach ustawodawstwa. U nas też ten proces powinien się zacząć od 
prawa. Z drugiej strony, możemy uczestniczyć w tych zmianach, 
obserwujemy te drobne przedsięwzięcia, które realizowane są 
oddolnie, bez pomocy pracowni architektonicznych czy urzędów 
miast. I te drobne projekty cieszą najbardziej.
AB: No, pewne narzędzia prawne są, ale wielu specjalistów pracuje 
nad tym, jak skutecznie je ominąć. 
NN: Albo przepisy są tak sformułowane, że można je interpreto-
wać na wiele sposobów.

To wróćmy do tego, co można tu i teraz: gdzie teraz or-
ganizujecie survival budowlany i jak się tam zgłosić?

NN: Od 10 do 18 lipca będziemy pod Radomiem, w bazie harcer-
skiej. Wieś nazywa się Rajec Poduchowny. Pięć dni na budowie 
i dwa dni warsztatów z tutorami. No i oczywiście przedbudowlana 
integracja „spotowiczów”.
AB: A remontować będziemy stołówkę, obiekt drewniany, za-
mknięty przez inspektora ze względów bezpieczeństwa. Przywró-
cimy go do użytku. Na stronie wydarzenia będzie zamieszczony 
formularz zgłoszeniowy. Coroczna tradycja to wymóg stworzenia 
mema na podany przez nas temat. W czasach nawyku klikania 
przeróżnych rzeczy, na które chcemy się zapisać, jest to narzędzie 
weryfikujące, czy komuś na tyle zależy, że podejmie to minimum 
wysiłku. Bo prawda jest taka, że survival to wprawdzie są wakacje, 
ale też trzeba w to włożyć trochę pracy.

A jeśli zgłoszą się studentki polonistyki, nie architektu-
ry? Albo osoby ze starszego pokolenia?

NN: Przez te cztery edycje wydarzenia przewinęło się mnóstwo 
bardzo różnych osób – bankowcy, ludzie po dziennikarstwie czy 
informatycy. Koncept survivalu sformułowany jest tak, by była to 
wartość dodana do systemu edukacji kierunków technicznych, ale 
każdy może spróbować swoich sił.

Kolektyw SPOT organizuje obozy, podczas których można nauczyć się prac 
budowlanych, remontując lokale organizacji pozarządowych. Pozwala własnoręcznie 
burzyć i stawiać ściany i obserwować efekty. Propaguje weganizm wśród 
budowlańców. Umożliwia zwiedzanie Polski. Kolektyw jest grupą nieformalną, co roku 
zmienia skład, można się przyłączyć.
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Czy stworzenie listy obiektów streszczających dwudzie-
sty pierwszy wiek było dla ciebie trudne?

Inaczej. Miałem pewne pomysły, jak może wyglądać przyszłość. 
Jeśli ma się trzy czy pięć tropów, to sprawa jest stosunkowo prosta, 
jeśli natomiast ma się ich dwadzieścia parę i potem dokonuje się 
ich selekcji, to rzecz już się bardziej komplikuje. Najtrudniejsza 
jest ucieczka od własnego sposobu myślenia w kierunku tego, co 
jest możliwe, oraz odfiltrowywanie siebie i swoich chęci.

Spis zawiera wiedzę o tym, jak wyglądał XXI wiek, i spo-
rządzony jest z perspektywy początku kolejnego stule-
cia. Jakie narzędzia sobie stworzyłeś, żeby osiągnąć ten 
efekt podróży w czasie?

Zastosowałem głównie trzy narzędzia. Pierwsze pochodzi ze 
sztuk wizualnych. Skoro umiejscawiam siebie jako narratora, któ-
ry z lampką cyfrowego szampana patrzy na miniony wiek i mówi 
o tym, co się wydarzyło, to przede wszystkim muszę określić 
sposób prowadzenia opowieści. Ta narracja jest dwutorowa: pro-
wadzona jest zarówno za pomocą tekstu, jak i za pomocą materia-
lizacji idei pod postacią cienia jakiegoś zdarzenia, którego dotyczy 
tekst. Przyjąłem, że skupiam się na śladach drugorzędnych. Wia-
domo, technologie przyszłości są mi niedostępne i jedyne, na czym 
mogę się skupić, to UX i to, jak technologia współgra z ludźmi 
i ich fizycznością. Drugie narzędzie jest psychologiczne i oparte 
na założeniu, że ludzka natura na przestrzeni czasu jest raczej 
niezmienna niż zmienna. Jeśli następuje jej ewolucja, to zachodzi 
ona dużo wolniej, niż byśmy chcieli i bylibyśmy gotowi przyznać. 
Nadal pozostajemy istotą, która jest w pewien sposób polukrowa-
na racjonalnością, ale pod spodem buzują różne procesy, które jeśli 
wypłyną, to będą przeobrażać wszystko, aż do momentu, w którym 
sytuacja się na nowo skonsoliduje. Trzecie narzędzie, które bazuje 
zarówno na wiedzy historycznej, jak i na prognozowaniu ekono-
micznym, to założenie cykliczności zdarzeń. To, co zdarzyło się 
w przeszłości, może pojawić się w przyszłości pod inną – być może 
podobną, być może odmienną postacią. Złożenie tych trzech na-
rzędzi pozwoliło mi uchwycić zdecydowaną większość obiektów, 
które pojawiły się w tej małej encyklopedii XXI wieku.

Przejdźmy w takim razie do tych zdarzeń, przedmiotów 
i zjawisk w niej zawartych. Trudno jest mi znaleźć odpo-
wiednie słowo dla tej listy dwudziestu jeden obiektów, 
dlatego że właściwie każdy z nich reprezentuje bardzo 
złożony świat wielu różnych elementów tworzących 
życie społeczne. Reprezentują bardzo gęsty ekosystem 
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współzależności, których końcową emanacją jest 
przedmiot fizyczny, którego fizyczność też jest dosyć 
problematyczna.

Zacznijmy więc od „aureoli”, ponieważ dzięki niej można zobrazo-
wać wizję pewnego społeczeństwa. Co się dzieje z huśtawką na-
szego funkcjonowania ekonomicznego w świecie, czyli balansem 
pracy oraz długu? Z tym że jako dług rozumiem nie tylko kredyt 
w banku, ale wszystkie te zobowiązania, które są nieustannie za-
ciągane wobec rzeczywistości pod postacią rachunków do opłace-
nia, jedzenia, opieki zdrowotnej itd., całej infrastruktury, z której 
musimy korzystać i którą musimy opłacać, żeby funkcjonować 
w społeczeństwie. Podstawowym założeniem jest to, że w toku 
XXI wieku znaczna część ludzkiej pracy staje się niepotrzebna, 
w tym sensie, że w tańszy i łatwiejszy sposób jest wykonywana 
przez różnego rodzaju roboty, maszyny, sztuczne inteligencje, 
przez różnego rodzaju nie-ludzkich agentów, którzy przejmują 
role ludzi. Zdecydowana większość ludzkości zostaje wyalienowa-
na z ekonomii rozumianej jako podstawa ogarniania równowagi 
własnego życia społecznego. Powstaje więc pytanie, co się dzieje 
w kwestii długów w momencie, kiedy możliwość pracy zarobkowej 
niemalże zanika. Przyjąłem, że nie następuje rezygnacja z długu 
jako narzędzia, ponieważ jest to narzędzie nie tylko ekonomiczne, 
ale też polityczne, policyjne, porządkujące społeczeństwo, stra-
tyfikujące, więc dlaczego rezygnować z czegoś, co działa i można 
to przy pewnym koszcie utrzymać. Mamy więc społeczeństwo, 
w którym zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie spła-
cać długu wytwarzanego przez samo to, że żyją, i wąską grupę 
rentierów, stanowiących niecały procent ogólnej populacji, któ-
rzy żyją z posiadania różnego rodzaju środków produkcji i usług 
oraz zgromadzonego kapitału. Mamy też ludzi znajdujących się 
pomiędzy, których praca jest niezbędna do funkcjonowania spo-
łeczeństwa. W wielu społecznościach, w których praca uosabia 
poczucie godności, taka sytuacja oznacza przede wszystkim kolaps 
osobowościowy pod względem godności osobistej oraz własnego 
i społecznego uznania. Godność tych, którzy mają możliwość pra-
cy i ewentualnego niepracowania, siłą rzeczy zostaje wystrzelona 
w kosmos, a społeczeństwo zmienia swoją strukturę na kastową, 
zachowując jakiś rodzaj demokratycznej fasady. Ludzie, jako zwie-
rzęta hierarchiczne, lubią się odróżniać i zaznaczać, kto na któ-
rej gałęzi siedzi. Pojawia się przy użyciu jakiejś nanotechnologii 
możliwość tego, żeby te dwie górne kasty, które dość szybko stają 
się jedną główną kastą rządzącą, miały stworzony rodzaj realnej 
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aureoli dookoła głowy, odróżniającej je od pozostałej szerokiej 
kasty peońskiej. Funkcjonują różnego rodzaju zakazy odnośnie 
do bezpośredniego imitowania aureoli, ponieważ wyróżnia ona 
tych, którzy mogą, względem tych, którzy nie mogą. Pojawia się 
równolegle drugi element związany z naturą ludzką, czyli mimesis. 
Jeśli nie można mieć torebki Dolce Gabbana, to może można mieć 
torebkę Bolce Dabbana. Pojawia się mnóstwo różnego rodzaju 
konstrukcji takich jak fryzury, broszki i inne, które mogą delikat-
nie sugerować świetlistość aureoli, może niedokładnie, ale jakoś 
jednak tę aureolę imitują. Jest również jeden dzień lub tydzień 
w roku – jak w dawnym karnawale weneckim, w czasie którego 
następowało zrównanie wszystkich stanów – kiedy te kasty zostają 
zrównane, wszyscy stają się równi i kasta peońska może zakładać 
imitacje aureol. Dlatego taka straganowa namiastka aureoli repre-
zentuje materialnie to zjawisko.

Tego rodzaju spostrzeżenia pojawiły się w momencie 
pojawienia pandemii, można bowiem zaobserwować 
nowe podziały społeczne: na tych, którzy mogą się 
zamknąć w mieszkaniach i pracować online, i na tych, 
którzy nie mają żadnego wyboru i muszą wychodzić 
z domów pomimo lockdownu i zagrożenia chorobą, dla-
tego że ich praca polega na tym, żeby służyć tym, którzy 
mogą się izolować. Ale idąc dalej, są tutaj również inne 
narzędzia. Taka na przykład empatyna.

Empatyna jest efektem pojawienia się w pewnym momencie XXI 
wieku substancji chemicznej i opartego na tym ruchu religijnego. 
Ta substancja chemiczna znacznie zwiększa zdolności neuronów 
lustrzanych, nie powodując przy tym takiego wyrzutu serotoniny, 
jaki powoduje MDMA. Empatyna to nie MDMA, ale obie te sub-
stancje wiąże idea empatii, choć każda z nich wydobywa empatię 
inaczej. Kiedy naprawdę zaczyna się traktować bliźniego swego 
jak siebie samego, powoduje to wywrotkę porządku społeczne-
go. Wydaje mi się to interesujące jako koncept, ze względu na to, 
że impuls religijny jest głęboko osadzony w zbiorowej naturze 
ludzkiej. Mamy więc tu do czynienia z przeżyciem pewnej komu-
nii społecznej. Bardzo realnej, ponieważ im więcej ludzi jest pod 
wpływem empatyny, tym więcej osób naraz może siebie nawzajem 
przeżywać. Można powiedzieć, że duch wspólnoty jest przez to 
większy. Jednocześnie jest to pierwsza religia ery wodnika, opar-
ta na braterstwie i siostrzeństwie z jednej strony, a z drugiej jest 
pozbawiona istot metafizycznych. Jest to taka religia bez bogów, 
można powiedzieć: innych niż duch wspólnoty stwarzany przez 
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tłumy uczestniczące w rodzaju takiej empatycznej komunii.
I tu wprowadzasz ciekawy pomysł. Powołujesz, czy też 
przeczuwasz, pojawienie się policji synchroniczności 
mającej zapobiegać nadużyciom, która ma porządko-
wać… ale właściwie co?

Jest taka idea w neurobiologii, że niektóre elementy umysłu są 
w stanie odbierać różnego rodzaju stany splątania kwantowego, 
stąd takie zjawiska jak synchroniczność i możliwość ingerencji 
w zdarzenia występujące pozornie bez związku przyczynowo-
-skutkowego. Idea więc jest taka, że w ramach technologicznej 
supremacji ludzkości pojawia się urządzenie lub możliwość, które 
zwiększają te zdolności umysłu. Innymi słowy, możliwe staje się 
wywoływanie skutków bez takiego, można powiedzieć, newto-
nowskiego, bezpośredniego związku w rzeczywistości, czego 
efektem może być np. ogranie całego kasyna. Albo drastyczny 
przykład: wszystkie osoby, których nie lubimy, nagle padają na 
zawał serca. Inaczej mówiąc, wola staje się ciałem, zachodzi taka 
realizacja myślenia magicznego, którego skutki przy pewnym 
zwiększeniu zdolności umysłu stają się realne. Szybko się okazuje, 
że aby zachować ramy porządku społecznego, potrzebny jest ro-
dzaj służb pilnujących kwantowego pola relacji społecznych albo 
pola synchroniczności. Trzeba wyławiać zbyt często zdarzające się 
mało prawdopodobne wydarzenia, izolować je i pacyfikować. Inny-
mi słowy, wraca polowanie na czarownice i czarowników.

Kodowana dopamina jest natomiast czymś, co już dziś 
właściwie w pewnym stopniu istnieje, natomiast ty ją 
dodatkowo podkręcasz.

Kodowana dopamina jest dodatkiem do idei seksodromu, nowego 
przybytku rozrywki zbiorowej, gdzie ciała fizyczne, genetycz-
nie perfekcyjne, ale pozbawione własnego jestestwa, za pomocą 
różnych urządzeń i uprzęży są w stanie doświadczyć pełnej gamy 
analogowej rozkoszy. I jedynym ograniczeniem tego rodzaju roz-
rywki (bo w seksodromie światło nigdy nie gaśnie, jest to rodzaj 
gry dla dorosłych albo tych, którzy się tam dostaną) jest ilość 
własnych neuroprzekaźników i ich zużycie. Organizm ludzki jest 
ograniczony, ilość substancji, jaką może wyprodukować, też jest 
ograniczona, więc powyżej pewnego poziomu neuroprzekaźników: 
serotoniny i dopaminy, użytkownik jest po prostu wyłączany, żeby 
się zregenerował. I tu rodzi się przeczucie, że jednak znajdą się 
użytkownicy, którzy będą chcieli korzystać z tego rodzaju rozryw-
ki na okrągło, więc pojawią się czarnorynkowo dostępne neuro-
przekaźniki. Wydzielanie dodatkowej ilości neuroprzekaźników, 
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Michał Frydrych, 21 rzeczy na XXI wiek, Kodowana dopamina, 2020, dzięki uprzejmości artysty

Michał Frydrych, 21 rzeczy na XXI wiek, Hibernacja, 2020, dzięki uprzejmości artysty
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czego innym sposobem nie można byłoby osiągnąć, jest uwalniane 
za pomocą kodu dostępu. Kod jest szyfrowany, więc bez końca 
można oddawać się rozkoszy. Bez końca, o ile się z tej rozkoszy nie 
umrze – to jest jedyne niebezpieczeństwo.

To ciekawa dywagacja na temat gospodarowania dobra-
mi rzadkimi.

Dobra rzadkie mają tendencję do stawania się powszechnymi. 
Wszystko, co jest niedostępne, jeśli tylko jest możliwe do zmul-
tiplikowania i sprzedania w większej ilości, zostanie powielone 
i zmonetyzowane.

Na twojej liście znalazło się też zjawisko, które odnosi 
się do zarządzania deficytem i niedogodnością. Chodzi 
o hibernację, ale tym razem nie jako stan organizmu, 
który może być wykorzystany do odbywania podróży 
międzygwiezdnych. Ty odwołujesz się do pierwotnego 
jej znaczenia, to znaczy: jak dla zwierząt hibernacja jest 
sposobem na przetrwanie trudnego czasu zimowego, 
tak według ciebie jest wykorzystywana do przetrwania 
czasów gorszych pod względem ekonomicznym.

Głównym zastosowaniem po umasowieniu się hibernacji była-
by optymalizacja życia i rzeczywistości – po co być aktywnym 
zimą, kiedy można aktywność życiową przenieść na ciepłe lato. 
Po drugie ma ona aspekt finansowy poprzez ograniczenie kosz-
tów własnych w gorszych ekonomicznie momentach. W okresie 
niedoboru ludzie decydowaliby się hibernować w oczekiwaniu na 
lepsze czasy, na przykład wykorzystując różnicę pomiędzy swoi-
mi wydatkami i kapitałem, który przyrasta w jakichś funduszach 
inwestycyjnych, w których mają ulokowane środki, Można też my-
śleć o hibernacji w sytuacjach dotyczących dzielenia się dobrami 
niepomnażalnymi. Kiedy ja śpię – ktoś inny może z nich korzystać.

To zjawisko symbolizuje pusty pojemnik.
Po płynie pielęgnacyjnym do skóry hibernusa. Człowiek nie jest 
przystosowany do hibernacji – naczelne nie hibernują. Ta zdolność 
powiązana jest ze starszymi ewolucyjnie obszarami mózgu, ciało 
za tym nie nadąża, trzeba więc zadbać o skórę, żeby w tym czasie 
nie pękała, nie wysychała.

Ciekawe, że na swojej liście umieszczasz delfinokoder, 
który umożliwia komunikację z innymi mieszkańcami 
Ziemi, z którymi człowiek współdzieli planetę.

W 2013 roku Indie uznały delfiny za „osoby niebędące ludźmi”, co 
oznacza, że mają status osób prawnych i jako istoty inteligentne 
traktowane są inaczej niż reszta zwierząt. W późniejszych latach 
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XXI wieku następuje bardzo duży przełom w dziedzinie ksenolin-
gwistyki, delfiny stają się pierwszym gatunkiem, z którym ludziom 
udaje się porozumieć. Komunikacja z nimi polega nie tyle na zro-
zumieniu ich języka, ile na poznaniu tego, co stoi za tym językiem, 
ponieważ język odzwierciedla strukturę społeczeństwa, a w szcze-
gólności wartości, na jakich się ono opiera. Życie emocjonalne del-
finów jest ponoć o wiele bogatsze niż nawet ludzkie, mają bardzo 
rozbudowany świat emocji i uczuć, silnie je przeżywają i potrafią 
je wartościować. Ich język, jako istot żyjących w społeczeństwie 
horyzontalnym, jest inaczej skonstruowany niż nasz – społeczny, 
ale wertykalny. Podstawą zrozumienia delfinów jest poznanie ich 
społeczności. Kiedy to się osiągnie, pada bariera językowa i pozo-
staje jedynie znalezienie sposobu wygenerowania odpowiednich 
dźwięków. W tym celu powołuję do istnienia urządzenie będące 
połączeniem sitara i thereminu. Dźwięki tego instrumentu są ge-
nerowane za pomocą specjalnej trójpalczastej rękawicy, w której 
każdy z palców ma swój potencjał elektromagnetyczny, co umożli-
wia tworzenie dźwięków podobnych do delfinich. Tak jak vocoder 
służy do syntezy dźwięków, tak delfinokoder wykorzystywany 
jest do tworzenia głosów delfinów. Zrozumienie ich języka roz-
szerza świadomość ludzką i prowadzi do wzajemnego uznania się 
gatunków.

Zbliżamy się do konkluzji rozmowy o przeczutej przy-
szłości. Twój pomysł na dwumowę jest poruszający, bo 
przy paradoksalnie ogromnym zasobie narzędzi, dzięki 
którym możemy się porozumiewać, coraz mniej możemy 
powiedzieć.

Idea dwumowy jest rozwinięciem tego, co w kwestii wolności wy-
powiedzi istnieje już w świecie korporacyjnym i w świecie publicz-
nym. Polega na tym, że w grupach interesów – czy jest to korpo-
racja, czy jakieś społeczeństwo – pojawiają się sprawy, o których 
nie wolno mówić w określony sposób, i myśli, których nie wolno 
wypowiadać. Z rozmaitych powodów. Te kwestie są zróżnicowane 
w zależności od społeczności czy bytów, których dotyczą. Mó-
wię o różnych rodzajach politycznej poprawności, cancel culture 
zmieszanej z systemem oceny social score, który już funkcjonuje 
w Chinach, a który prędzej czy później będzie działał także u nas. 
Już jest obecny w szczątkowej formie, kiedy na przykład wyliczana 
jest zdolność do spłaty kredytu. Jest to rodzaj oceny ekonomicznej 
zdolności jednostki. Politycznych poprawności jest wiele – inne 
są w Korei Północnej, inne na Białorusi, inne we Francji, a inne 
w firmach takich jak na przykład Google. Działa tu mechanizm 
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ostracyzmu – ludzie powstrzymują się przed mówieniem tego, co 
myślą, z dwóch względów. Po pierwsze, praktycznie wszystkie 
przestrzenie mogą być współdzielone w mediach społecznościo-
wych, więc są rejestrowane, a po drugie, jeśli takie wypowiedzi się 
pojawią, osoby te mogą się spotkać z różnego rodzaju ostracyzma-
mi społecznymi czy ekonomicznymi. Mogą stracić zdolność zarob-
kowania, przyjaciół, czasem rodzinę. Ponieważ jednak koniecz-
ność wypowiedzenia się na temat świata oraz potrzeba możliwości 
wyartykułowania tych wszystkich zakazanych treści tkwią mocno 
w ludzkiej naturze, pojawia się chimera biologiczno-cyfrowa – 
usznik pospolity. To grzybowa narośl porastająca ściany, przypomi-
nająca kształtem ucho. Została zaprojektowana w nawiązaniu do 
idei haktywizmu, dającego możliwość anonimowego wypowiedze-
nia tego, co się uważa o wszystkich i o wszystkim, przy jednoczes-
nym ukryciu tożsamości mówiącego. Jest to grzyb i rozproszony 
hub podłączony do wi-fi, który – tak jak sieć TOR – anonimizuje 
wszystko, co do niego wpada. Początki tego jak najbardziej funk-
cjonują w dzisiejszym świecie.

Na koniec pytanie zasadnicze. Co właściwie zrobiłeś? 
Czym to jest?

To jest prognostyk na XXI wiek. Myślałem o tym, do czego można 
by to porównać, i z jakiegoś powodu przyszły mi do głowy Bardzo 
bogate godzinki księcia de Berry – kalendarz z XIV wieku przedsta-
wiający aktywności dworu i pospólstwa na dany miesiąc. Wytwo-
rzyłem zestaw potencjalnych cieni rzucanych przez przyszłość na 
bardzo płynne i bardzo nieoczywiste czasy, wskazujących na to, co 
może się zdarzyć. Jednocześnie można powiedzieć, że jest to po-
wrót do idei obrazowania przyszłości przez artystów. Były okresy, 
kiedy pojawiało się więcej takich prognostyków, jak w końcu XIX 
wieku, kiedy przewidywano, jak będzie wyglądał wiek XX, albo jak 
w połowie XX wieku, kiedy po II wojnie światowej nastąpił wysyp 
optymistycznych scenariuszy dotyczących przyszłości. Rozwijały 
się zwłaszcza w latach 60., by zniknąć pod presją kryzysów lat 70. 
i ucieczki przed nową, dystopijną przyszłością do teraźniejszości. 
We mnie zaś pojawiła się chęć, żeby opowiedzieć o przyszłości, 
wychodząc od sztuk plastycznych i nie deklarując się ani po stro-
nie dystopii, ani po stronie utopii. Starałem się stanąć pomiędzy 
jednym i drugim.
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Maja . Ngom, bez tytułu (megalit), Musée du quai Branly, 2014, fot. dzięki uprzejmości artystki
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i o różnych odcieniach rasizmu rozmawia z artystką 
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Fala zeszłorocznych protestów Black Lives Matter 
w Ameryce Północnej i wielu krajach Europy sprawiła, 
że głośniej zaczęto mówić o rasizmie. W niektórych 
miastach z cokołów zrzucono pomniki kolonialnych 
przywódców lub podjęto decyzję o usunięciu ich na-
zwisk z przestrzeni publicznej. W Polsce natomiast 
przynajmniej przez chwilę miała miejsce debata do-
tycząca stereotypów na temat osób o innym niż biały 
kolorze skóry – zamiast językoznawcom, udzielono im 
w końcu głosu, by wypowiedziały się na temat utrwa-
lonych w codziennym użyciu i jeszcze do niedawna 
uznawanych za „dopuszczalne” określeń nie-białych 
tożsamości. Zastanawiam się, jak obserwowałaś ze swo-
jej perspektywy tę dyskusję, co ona dała, i jak sądzisz, co 
jeszcze jest w tej kwestii do zrobienia? 

Obserwowanie przeze mnie tych wszystkich dyskusji miało cha-
rakter wielowarstwowy, ponieważ dokonywało się przez pryzmat 
bycia czarną Polką, która mieszka w Londynie. Dodatkowo ogar-
niająca w tym czasie świat pandemia i brexit spowodowały u mnie 
stan dużego niepokoju, potęgując osobisty odbiór tych wydarzeń. 
Instytucjonalny rasizm w Stanach Zjednoczonych, spływający fa-
lami różnorodnych form opresji wobec Afroamerykanów, jest tylko 
dowodem na to, że „upływ czasu zarówno w życiu osobistym, jak 
i kolektywnym to zbyt mało, by naprawić katastrofy” – cytuję tu 
słowa brytyjskiej artystki Hannah Black. Pamiętam, jak dekadę 
temu na wystawie Without Sanctuary: Lynching Photography in 
America zaprezentowano bardzo popularne w USA w 1900 roku 
pocztówki, na których okaleczone i zwisające bezwładnie ciała 
Afroamerykanów otacza uśmiechnięty biały tłum pozujący do 
zdjęcia. Takie kartki wysyłano sobie zwyczajowo z życzeniami 
i pozdrowieniami. Ostatni udokumentowany lincz w Stanach 
miał miejsce w 1981 roku, minęło od niego zaledwie 40 lat. Jeśli 
założymy, że istnieje możliwość wymuszenia zmiany zachowań 
ogólnospołecznych poprzez narzucenie zmiany norm prawnych, to 
sądzę, że akceptowalność tej agresji pozostaje wyryta w głębszej 
strukturze tkanki zbiorowej danego społeczeństwa. Wiadomości 
o nieuzasadnionym nadużyciu siły oraz śmierci czarnych Amery-
kanów z rąk policji docierają do Europy od kilkudziesięciu lat i za 
każdym razem przedstawiane są jako wydarzenia jednostkowe, 
reakcją na które są często niedowierzanie i szok. Wydaje mi się na-
tomiast, że większość czarnej diaspory na świecie nie ma złudzeń 
co do tego, że rasizm nadal istnieje, przybierając różne formy od 
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Maja . Ngom, z cyklu Sweet Taste of Otherness (Polish Chocolate Łzy mulatki), 2020, 
fot. dzięki uprzejmości artystki
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instytucjonalnego do nanorasizmu, i jest silnie powiązany z euro-
pocentrycznym spojrzeniem na świat. Moment eksplozji, szczegól-
nie w Stanach, był więc nieunikniony. Chociaż ani doświadczenie 
niewolnictwa, ani instytucjonalny rasizm nie są czymś, z czym 
mogę się utożsamiać w kontekście mojego dorastania w Polsce, to 
jednak moje zainteresowania tożsamością w kontekście rasowym 
zaczęły się właśnie od Stanów Zjednoczonych. Moja praca magi-
sterska napisana na wydziale neofilologii dotyczyła amerykańskiej 
literatury powstałej podczas Harlem Renaissance (renesans har-
lemowski — przyp. red.) mającego miejsce w latach 20. XX wieku 
w Nowym Jorku. Był to jeden z ciekawszych w historii momentów 
świadomego tworzenia się czarnej tożsamości, stąd nazwa: The 
New Negro Movement. Ten okres niezwykle ożywionej kreatyw-
ności muzycznej, artystycznej, a przede wszystkim literackiej – 
wystarczy wspomnieć pisarzy takich jak W.E.B. Du Bois, Langston 
Hughes, Richard Wright czy Zora Neale Hurston – miał ogromny 
wpływ na późniejsze dyskusje dotyczące czarnej świadomości 
i analizy jej doświadczeń. Bezpośrednią spuścizną Harlem Re-
naissance były między innymi panafrykanizm, frankofoński ruch 
Négritude z lat 30. czy myśl Frantza Fanona, której echa szukać 
można też u takich twórców jak James Baldwin, Wole Soyinka czy 
Chinua Achebe.

A jak to odnieść do geograficznie bliższego, europej-
skiego kontekstu?

Mój punkt obserwacji to od ponad 10 lat Londyn, gdzie mieszkam 
i pracuję. Zdaję sobie sprawę z faktu nierówności rasowych i kla-
sowych, które przenikają się tu nawet mimo angielskiej politycznej 
poprawności. Głośny skandal Windrush, związany z pokoleniem 
karaibskich imigrantów, którym po kilkudziesięciu latach legal-
nego pobytu w Anglii nagle odmówiono praw obywatelskich, nie 
ma swojego rozwiązania do dziś, pomimo że zrujnował życie wie-
lu osób w wyniku błędnych deportacji i zatrzymań. Pożar bloku 
Grenfell miał miejsce zaledwie kilka lat temu w Chelsea, jednej 
z bogatszych dzielnic miasta. Pochłonął życie co najmniej 80 osób 
z różnych mniejszości etnicznych i wydarzył się pomimo skarg na 
bezpieczeństwo budynku samych mieszkańców. Kiedy po przy-
jeździe z Polski zamieszkałam na Brixton, w której większość 
stanowi społeczność pochodząca z Karaibów i Afryki, mój kolor 
skóry zdecydowanie pozwalał mi na wtopienie się w tłum. Jednak 
kiedy rozpoczęłam studia, nagle znowu stałam się z jedną z kilku 
czarnych osób. Bycie tą jedyną czarną osobą na studiach w Polsce 
było prawdopodobnie wprost proporcjonalne do ogólnej liczby 
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czarnych osób w Polsce w latach 90. Natomiast w Anglii w 2008 
roku było dla mnie jasne, że placówki edukacyjne związane ze 
sztuką nie tylko nie odzwierciedlają angielskiej demografii, ale 
wręcz nie są zainteresowane głosem mniejszości. Kilka lat temu 
idąc do większości zarówno publicznych, jak i komercyjnych ga-
lerii w Londynie, miało się wrażenie, że w całej Anglii jest tylko 
kilkoro czarnych artystów, stanowiących wyjątki pośród białego 
horyzontu świata sztuki. W związku z protestami Black Lives Mat-
ter w Stanach również i tu zaczęto głośno mówić o współudziale 
imperium brytyjskiego w handlu niewolnictwem, o zbudowanych 
na opresji czarnych ciał bogactwie i sławie wielu postaci histo-
rycznych, a także o tym, że same podstawy instytucji państwowych 
związanych ze sztuką zbudowane są na wyzysku i nierównościach. 
I tu pojawia się zawsze kłopotliwe pytanie: jak odczytywać dzieła 
artystów i jednostek moralnie niejednoznacznych – spalić, zapo-
mnieć? A może informować o kontekście przez dodanie komenta-
rza włączającego historię osób przez nie poszkodowanych.

Wydawało mi się ciekawe, choć szokujące, że tak póź-
no, że zamiast językoznawców mogły wypowiedzieć 
się na ten temat osoby, których problem bezpośrednio 
dotyczy – mieszkają w Polsce od dawna, jeśli nie od 
urodzenia, i nie są białymi Polakami: kto, jeśli nie takie 
osoby, ma największe prawo domagać się uznania swo-
jej podmiotowości i bycia nazywanym dokładnie tak, 
jak by chciał?

Dyskusja, która rozgrywała się w Polsce w związku z demon-
stracją pod ambasadą USA, kojarzona była z plakatem niesio-
nym przez Biankę Nwolisę w połączeniu z głosami dotyczącymi 
pejoratywnego wydźwięku słowa „Murzyn”, miała dla mnie wymiar 
najbardziej osobisty. Pomyślałam: „W końcu!”, ale mój entuzjazm 
trwał do momentu odczytania szowinistyczno- rasistowskich ko-
mentarzy kipiących pod zdjęciem Rafała Milacha. Cieszę się, że 
pojawiają się głosy poparcia i przynajmniej próby zrozumienia lub 
wysłuchania innych. Świadomość tego, że w tym samym kraju są 
ludzie, którzy borykają się z podobnymi do moich problemami 
i doświadczeniami, jest niezwykle budująca, choć doświadczenia 
te są najczęściej negatywne. Dorastając w latach 90., sama mu-
siałam wypracować system, który pozwoli mi uporać się z moją 
widzialnością bez wsparcia i bez dostępu do pomocy w postaci 
np. internetu lub konkretnej literatury. Jeśli chodzi o kwestię ję-
zyka i terminów, jakich używamy w stosunku do jakichkolwiek 
osób o innym niż biały kolorze  skóry w Polsce, to jest to zapewne 
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ciekawy pomysł na projekt artystyczny we współpracy z języ-
koznawcami i osobami, których to dotyczy, ale sądzę, że próba 
ustalenia terminologii wydaje się błędna już w swoim uniwersa-
listycznym założeniu, że wszystkie osoby czarne w Polsce łączy 
ich kolor skóry – w rzeczywistości tym, co nas łączy, jest bycie 
i dorastanie w homogenicznie białym społeczeństwie. Kolor skóry 
jest „znaczony”, widziany poprzez wskazanie na niego przez białe 
społeczeństwo, staje się spoiwem dla naszej tożsamości, spoiwem 
zrodzonym z podobnych doświadczeń w spotkaniu z homogenicz-
ną białą większością. Ponieważ nie było dotąd w Polsce zbiorowej 
czarnej tożsamości, nie ma też wyrobionego języka dotyczącego 
jej opisu. Wypracowanie terminów jest ogromnie trudne, szczegól-
nie przy ciągłych przeobrażeniach semantycznych języka i różni-
cach pokoleniowych. 

Na pewno mielibyśmy zasobniejszą terminologię wzglę-
dem nie-białych „Nowaczek” i „Nowaków” – to ter-
min wprowadzony przez Janę Shostak, gdyby dyskusja 
o obecnych w lokalnej kulturze słowach o rasistowskim 
zabarwieniu była podjęta dużo wcześniej, a kontekst 
społeczny, nazwijmy to, bardziej zróżnicowany. Jeśli ję-
zyk, którego można używać, dopiero się rodzi, to może 
przynajmniej udałoby się wskazać słowa, których nie 
używać?

Myślę, że negatywne nacechowanie terminu, jakim jest „Murzyn”, 
zostało już znacząco wyjaśnione. Słowo „Mulat” z kolei jest cieka-
wym fenomenem w Polsce. Używane było w opisie portugalskie-
go i hiszpańskiego systemu kastowego w XVIII wieku, w którym 
każda osoba pochodząca z mieszanego rasowo związku (wówczas 
określanymi jako rasa biała, indiańska i czarna) miała konkretną 
nazwę, poprzez którą definiowano jej odstępstwo od białej czy-
stości rasowej – tablice ilustrujące ten podział zawierają około 16 
różnych nazw. Wyraz pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego 
mūlus – muł, brzmiącego podobnie w portugalskim i hiszpańskim: 
mula. Muł, czyli skrzyżowanie konia z osłem. W odniesieniu do 
XVIII-wiecznego zoologicznego aspektu tego słowa, jest to skrzy-
żowanie, które nie powinno mieć miejsca, które jest pogwałce-
niem prawa natury, o czym jak wówczas uważano świadczy fakt, 
że muły są w większości przypadków bezpłodne. W Polsce odnosi 
się wrażenie, że słowa tego paradoksalnie używa się, chcąc często 
wskazać na pozytywną cechę, załagodzenie różnicy na zasadzie 
bliskości: „Nie jesteś Murzynką, tylko Mulatką”. Osobiście wolę, by 
to słowo zniknęło z użycia.



115MAJA . NGOM

W Wielkiej Brytanii zmiany językowe są o wiele bardziej dyna-
miczne. Terminy używane powszechnie w Anglii jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu, jak coloured, half-caste, dziś słusznie uważane są za 
obraźliwe. Z kolei bardziej współczesne jak mixed-race (mieszany), 
PoC (People of Colour), BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) 
czy BME (Black and Minority Ethnic) są konstruktami językowymi 
o funkcji administracyjnej i są szeroko krytykowane jako terminy 
przeciwstawne do białej tożsamości, gdzie wrzuca się wszystko 
co nie-białe, gdzie czarność zostaje rozproszona na bycie Asian 
i inne mniejszości. Zresztą fenomen wybielania czarności do jej 
akceptowalnego odcienia, czyli faworyzowania osób o jaśniejszym 
niż czarny kolorze skóry, ujawnia udział „niewinnych” i „obiek-
tywnych” nauk ścisłych w konstruowaniu systemu opartego na 
wykluczeniu oraz ich wysiłek, by uobecnić antytezę białe-ludzkie 
versus czarne-nieludzkie. Chciałam jeszcze dodać à propos de-
monstracji Black Lives Matter, że po raz kolejny już uderzyła mnie 
marginalizacja i mniejsza siła medialna cierpienia czarnych kobiet 
w Stanach, bo nie zapominajmy, że są one również ofiarami prze-
mocy tak jak mężczyźni, a jednak ich imiona nie rozbrzmiewają tak 
donośnie, szczególnie w mediach lub na portalach społecznościo-
wych. Czas płynie zdecydowanie zbyt wolno w przypadku nierów-
ności i dyskryminacji płciowych, na co wskazują słowa Malcolma 
X stosowne ponad pół wieku później (!): „Najbardziej lekcewa-
żoną osobą w Ameryce jest czarna kobieta. Najbardziej bezbronną 
osobą w Ameryce jest czarna kobieta. Najbardziej zaniedbywaną 
osobą w Ameryce jest czarna kobieta”.

W instalacji zatytułowanej Słodki smak inności umiesz-
czasz na ścianach podświetlone negatywy, podłoga 
pokryta jest papą asfaltową, a w powietrzu unosi się 
zapach czekolady. W środku pomieszczenia, w cera-
micznych donicach o antropomorficznych kształtach 
pojawiają się rośliny, których nazwy zwyczajowe suge-
rują obce pochodzenie lub niezwykłe cechy, np. wędru-
jący Żyd czy czarna magia. Nawiązujesz do osobistych 
doświadczeń dorastania w homogenicznym społeczeń-
stwie, konfrontacji z językiem, który okazuje się pełen 
rasizmu. Jak chciałabyś, by odczytywać tę pracę?

Moja instalacja opowiada o intersekcjonalności reprezentacji, któ-
ra jak mój cień towarzyszy mi w Polsce, ale również poza jej grani-
cami, i która mutuje w obrębie historycznego dyskursu łączącego 
czarność i kobiecość. Zastanawiałam się, jaki będzie odbiór tej 
pracy, bo zdaję sobie sprawę, że większość widzów w Polsce jest 
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biała i być może ta problematyka czy opowieść nie jest doświad-
czeniem, z którym mogą się identyfikować. Zależało mi na zbudo-
waniu miejsca, w którym widz nie będzie czuł się zupełnie kom-
fortowo. To znaczy, miejsce to uwodzi i zaprasza, ale jednak jest 
niewygodne, klaustrofobiczne, może drażnić. Zapach czekolady 
staje się mdlący, moje skołtunione wiszące włosy są widmem ciała, 
monotonny dźwięk fal theta przerywają wykrzyczane słowa „bam-
bus” i „Murzyn”. Trochę też puszczam do widza oko, pozwalając 
mu na pornografię patrzenia, kiedy ogląda na ekranie mnie oraz 
aktorkę Sylwię Achu: dwie czarne dziewczyny jedzące czekoladę. 
Pozwalam, by widzowie patrzyli na mnie trochę w stylu „widzę, jak 
na mnie patrzysz”. Może powinnam zapytać ciebie, jak ty czułeś 
się w tej przestrzeni? Instalacja jest też refleksją nad doświadcze-
niem bycia określanego potocznie jako „pół na pół” lub „ani–ani”. 
Z jednej strony w ujęciu rasowym to „pół na pół” oznacza, że od-
biera się możliwość bycia w pełni jednym albo drugim. Z drugiej 
strony w samym tym określeniu jest mnóstwo sprzeczności, które 
mówią bardzo wiele o samej koncepcji rasy, jej ukształtowaniu 
i o tym, jak jest postrzegana – kumuluje się w nim dodatkowy osad 
reprezentacji, włączający nowe znaczenia. Często ta trudność 
opisu powoduje sytuacje absurdalne. Był okres, gdy dużo podróżo-
wałam po krajach Afryki – w końcu wszyscy twierdzili, że jestem 
stamtąd, więc pomyślałam: „Pojadę do domu i zobaczę!” Ale tak 
na poważnie: kiedy pojechałam do Tanzanii, to w jednej z małych 
miejscowości kilkoro chłopców zaczęło chodzić za mną i moją 
koleżanką i krzyczeć „Mzungu”, co oznacza „biały”. W pewnym 
momencie odwróciłam się wściekła i zaczęłam krzyczeć w kiswa-
hili: „Przestańcie wołać na mnie biała, mój ojciec jest z Senegalu, 
jestem jedną z was!”. Chłopcy spojrzeli mnie, po czym najstarszy 
odwrócił się do reszty i powiedział: „Biała mówi, że jest czarna!”. 
Rzeczywiście mieli rację, patrząc ze swojej perspektywy: wycho-
wana w Polsce pośród białego społeczeństwa, w białej rodzinie 
jestem całkiem biała. Jednak dla mnie fakt bycia postrzeganą jako 
osoba pomiędzy–poza, jako niejednoznaczna, był formatywny dla 
mnie jako artystki. Dzięki temu uważnie słucham i wyłapuję, co 
mówią inni, co naprawdę chcą powiedzieć, kiedy coś mówią, lub 
konkretniej, co chcą powiedzieć, kiedy mówią: „Ale ty nie jesteś 
czarna”. Często musisz rozszyfrować znaczenia ukryte pod po-
wierzchnią słów. 

Rzadko ma się poczucie bycia adresatem jakiejś pracy, 
dlatego Słodki smak inności był szczególny, bo czułem się 
odbiorcą tej instalacji i wiedziałem, że ma ona mnie też 



117MAJA . NGOM

Maja . Ngom, Polish Chocolate, wykład, performance, Chalton Gallery 2020, Londyn, 
fot. dzięki uprzejmości artystki
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ukłuć. W pierwszym odruchu pomyślałem, że skoro sam 
noszę nie do końca polsko brzmiące nazwisko, to może 
też odrobinę lepiej odczytuję intencje tej pracy. Jednak 
wiem, że moje doświadczenie nie ma tu nic do rzeczy. 
W swojej instalacji rozmontowujesz kody i utrwalone 
w języku polskim mity wokół „inności”. Towarzyszy jej 
też tekst, a w nim bardzo konkretna wizualna referencja. 
Chciałbym więc zapytać, czym jest ten zbiór muzealiów, 
które fotografujesz? Mowa o ogromnych megalitach 
z Senegalu, które w latach 60. ubiegłego wieku trafiły 
do paryskiego Muzeum Sztuki Afryki i Oceanii, później 
przemianowanego na Musée du quai Branly. 

Esej, o którym tutaj wspominasz, powstał wcześniej i był publiko-
wany na łamach kwartalnika „Obieg” do numeru zatytułowanego 
Od-Innienie i stał się pierwszą częścią mojej pracy o tytule The 
Sweet Taste of Otherness. Jej druga część to odczyt performatywny 
fragmentu tekstu na wystawie Recovery w Chalton Gallery w Lon-
dynie, podczas którego częstowałam publiczność własnymi wy-
piekami: „murzynkiem”, „cyckami Mulatki” i domowym likierem 
„łzy Mulatki”. A trzecia część to właśnie instalacja wykonana na 
Biennale w Zielonej Górze. Moje zainteresowanie megalitem opi-
sanym w eseju oraz przedstawionym na fotografiach ma swoje po-
czątki w 2014 roku, gdy byłam na rezydencji w Cité internationale 
des Arts w Paryżu. Myślałam wówczas o stworzeniu pracy, która 
odzwierciedlałaby moją wyjątkową relację z Senegalem, ojczy-
zną – ziemią ojca, która jest nieznanym mi dziedzictwem, a której 
istnienie jest zapisane na moim ciele. Przeczytałam, że paryskie 
Musée du quai Branly pośród ogromnej ilości przedmiotów wywie-
zionych – czy raczej zagrabionych – podczas kolonizacji Oceanii, 
Ameryki oraz Afryki ma też przedmioty z Senegalu. Ogromny late-
rytowy megalit trafił do kolekcji w latach 60. w ramach francusko-
-senegalskiej wymiany dzieł sztuki.

Jaką rolę pełni tekst w twojej pracy?
Tekst, czynność pisania stały się organiczną częścią mojej twór-
czości i praktyki. Interesuje mnie fragmentaryczność tekstu, jego 
łamanie się pod naporem słów, które często wyłaniają się same. 
Używam słowa „narracja” w sensie głosu, który prowadzi frag-
ment tekstu, ale w rzeczywistości fascynuje mnie antynarracyjny 
model pisania, jego fałdy nawarstwiające się pod naporem obra-
zów, przedmiotów i faktów. Często tekst staje się niewidzialny 
w finalnej fazie pracy. Fotografia i tekst, obydwie te warstwy mają 
silny potencjał kreowania obrazów, mogą się uzupełniać albo 
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wzajemnie wykluczać i chyba ta ich paradoksalna identyczność 
mnie przyciąga. Tekst rzeczywiście jest próbą rozmontowania 
kodów i mitów, ale też ich zaakcentowaniem poprzez poetyckie 
połączenie kilku warstw narracji-autofikcji, faktografii i fantastyki, 
spojonych głosem Ja narratorki. Powierzchowna odrębność tych 
fragmentarycznych głosów jest zwarta w przemieszczeniu, w prze-
strzeni rozciągniętej pomiędzy dwoma cielesnościami – mojego 
ojca i mojej. Megalit, którego fotografia towarzyszy tekstowi, ma 
rolę symboliczną, jest monumentem oznaczającym miejsce po-
chówku, ale jest też transcendentny w swojej nieprzenikliwości. 
Widząc go po raz pierwszy w muzeum, miałam wrażenie ogromnej 
ciszy – oczekiwałam przedmiotu, który będzie do mnie mówił lub 
wyjaśniał, będzie coś znaczył, nie byłam przygotowana na mil-
czenie. Ale instynktownie czułam, że to ten przedmiot [fr. pierre 
– kamień] będzie prowadził mnie w poszukiwaniu ojca [fr. père]. 
Co ciekawe, to właśnie na wspomnianej rezydencji dowiedziałam 
się od pewnego afroamerykańskiego muzyka o polskim czarnym 
skrzypku urodzonym w XVIII wieku w Białej Podlaskiej, o nazwi-
sku George Augustus Polgreen Bridgetower. Jego ojciec był praw-
dopodobnie niewolnikiem zakupionym w Londynie przez Hieroni-
ma Floriana Radziwiłła, a w późniejszym okresie służył na dworze 
węgierskiego księcia Nikolausa Esterházyego von Galántha. Ist-
nieje kilka wzmianek o znajomości Bridgetowera z Beethovenem, 
która zaowocowała początkowo przyjaźnią i utworem zadedyko-
wanym skrzypkowi, zatytułowanym Sonata Mulattica. Niestety 
późniejszy spór pomiędzy nimi prawdopodobnie zamroził dalszy 
rozwój kariery muzycznej Bridgetowera, a tytuł utworu został 
zmieniony na Kreutzer sonata. Dziś mało kto słyszał o tym czar-
nym skrzypku oraz że pochodził właśnie z Polski. Być może za bar-
dzo rozrywa kategorię polskości swoim kolorem skóry, by zostać 
być wspomnianym w historii tego kraju. Wiedza o jego istnieniu 
była dla mnie odkrywcza, interesujące byłoby poszukiwanie śla-
dów obecności czarnych Polek w dawnej historii Polski – chłopek, 
sarmatek, służących, a może nawet księżniczek. 

Pełna wersja rozmowy w wersji online na stronie www.nn6t.pl
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artystka, której multidyscyplinarna twórczość obejmuje fotografię, instalację, 
film, tekst i rzeźbę. Absolwentka Royal College of Art w Londynie i Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoich pracach Ngom bada zagadnienia 
tożsamości w kontekście przynależności i przemieszczenia, nawiązując do literatury 
feministycznej i myśli fenomenologicznej. Jej osobiste doświadczenia związane 
z pochodzeniem z międzypokoleniowej i wieloetnicznej rodziny składają się na 
prace o fragmentarycznych narracjach w formie autobiograficznej fikcji o płynnych 
tożsamościach i fantastycznych zdarzeniach.
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Identyfikacja graficzna: Zofka Kofta
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CZAS CZAS 
NA NA 

DZIA-
ŁANIE

Jak zmieniać instytucje kultury we wrażliwe i aktywne 
ośrodki proekologicznych przeobrażeń, czytamy 

w poradniku stworzonym przez kolektyw KULTURA DLA 
KLIMATU, czyli Ewę Chomicką, Annę Czaban, Aleksandrę 

Jach, Aleksandrę Janus, Izę Kaszyńską, Magdalenę 
Klepczarek, Magdalenę Komornicką, Joannę Nuckowską 

i Marię Wilską
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Ekologiczna instytucja kultury to nie tylko instytucja, która pod-
czas spotkań z publicznością podejmuje tematy związane z kry-
zysem klimatycznym i ekologicznym. To także miejsce, w którym 
namysł nad ekologią przebudowuje jej struktury i sposób funkcjo-
nowania. To instytucja, która o ekologii mówi i która proekolo-
gicznie działa. Wejście w proces ekologizacji, czyli przekształca-
nia instytucji oraz szerzej: obszaru kultury, wymaga zmian, nieraz 
radykalnych, które jednak obiecują znacznie przyjemniejszy spo-
sób pracy, życia i relacji z otoczeniem.
Od czego zacząć? Warto zadbać o świadomość zachodzących 
zmian klimatycznych i ekologicznych. Trzeba nie tylko znać fakty 
czy dane, ale też głęboko rozumieć, jakich globalnych procesów 
jesteśmy świadkami. Żyjemy w klimatycznym stanie wyjątkowym. 
Jest to nierozerwalnie powiązane z nierównościami ekonomiczny-
mi, społecznymi, klasowymi i rasowymi. Mechanizmy eksploatacji, 
hierarchii i wykluczenia degradują życie przyrodnicze i społeczne. 
Będąc odpowiedzialnymi za tworzenie dzieł, przebieg procesów 
czy za wartości, mamy wpływ na naszą pracę na kilku poziomach. 
Pierwszy poziom obejmuje dbałość o przyjazne środowisku na-
turalnemu rozwiązania w procesie przygotowywania i realizacji 
działań programowych, dbanie o przyrodnicze otoczenie. Drugi to 
uważna obserwacja własnego środowiska pracy. Należy tu przede 
wszystkim wymienić rezygnację z wyzysku, systemowych nierów-
ności i rywalizacji, na rzecz poszerzania wewnętrznej partycypacji 
i zbiorowej dyskusji. Na tym poziomie są też współpraca z innymi, 
dzielenie się wiedzą i zasobami, podmiotowe włączanie do progra-
mowania osób i grup z zewnątrz. Trzeci poziom to jakość i charak-
ter naszych spotkań z publicznością, które obejmują wiele różnych 
aspektów, m.in. troskę o inkluzywność, diagnozowanie barier i ich 
niwelowanie, dbanie o dostępność używanego języka, poszerzanie 
przestrzeni współdziałania, uwzględnianie różnorodności, dbanie 
o włączanie mniej słyszalnych głosów i grup marginalizowanych 
lub dyskryminowanych. Kolejny poziom to program: wydarze-
nia, projekty i działania skierowane na zewnątrz, do publiczno-
ści. W ekologicznej instytucji kultury etap ten wzmocniony jest 
o rzecznictwo, czyli podejmowanie współpracy i budowanie koalicji 
na rzecz tworzenia sieci wpływu na zmiany systemowe. Ekologiza-
cję możemy określić w trzech słowach: wiedza, proces, polityka.

Edukacja wewnątrz instytucji 
Proces ekologizacji instytucji kultury zaczyna się od zmiany świa-
domości i postaw. Edukacja i samokształcenie wpisane są w naturę 



123EKOLOGIZACJA

tego procesu i w dużej mierze odbywają się w sposób nieformalny. 
Najlepszym tego przykładem są wspólnotowe działania praktyczne 
pracowniczek i pracowników, takie jak pielęgnacja ogrodu spo-
łecznościowego czy tworzenie kompostownika, a także dzielenie 
się wiedzą i praktyką, by wypracować ekologiczne sposoby działa-
nia w swoim miejscu pracy. Wypracowywaniem takich rozwiązań 
zajmują się między innymi tzw. zielone zespoły, czyli pracownicy 
skupieni wokół wspólnej idei: uczynienia swojego miejsca pracy 
bardziej przyjaznym środowisku. Aby dowiedzieć się, jak skutecz-
nie przeprowadzić zmianę, zespół – oprócz edukacji nieformalnej 
w procesie ekologizacji – kształci się też poprzez czytanie tekstów 
o zmianach klimatycznych, zapraszanie ekspertów i ekspertek, 
uczestniczenie w wykładach czy szkoleniach. Edukacja jest ważna 
dla zespołu i dla procesu zmiany.

Mierzenie wpływu instytucji na środowisko 
Instytucje kultury wpływają na środowisko poprzez działalność 
programową, organizację pracy i sposób korzystania z infrastruk-
tury oraz decyzje dotyczące zakupów. 
Zmiana w instytucji wymaga analizy aktualnej sytuacji i odpo-
wiedzenia na pytanie: w jakich ilościach zużywane są zasoby? Na 
początku warto skupić się na obszarach, które łatwo monitorować, 
jak np. zużycie energii, wody, papieru czy paliwa w samochodach 
służbowych. Na tej podstawie można ustalić limity zużycia. Innym 
sposobem jest wykorzystanie kalkulatora śladu węglowego. Dzięki 
niemu można uzyskać ogólny obraz sytuacji w instytucji. Warto 
jednak pamiętać, że kalkulatory dostępne za darmo w internecie 
nie dadzą nam odpowiedzi na to, który konkretnie obszar w na-
szej instytucji wymaga optymalizacji, bo nie podają precyzyjnych 
danych. 
Kiedy już wiemy, co i w jakich ilościach zużywamy, warto zasta-
nowić się nad tym, jak aktywnie możemy kształtować politykę 
zakupów. Nazywamy to zmianą łańcucha dostaw, a więc struktury, 
w ramach której produkty powstają i są transportowane do miejsca 
konsumpcji. Możemy to osiągnąć poprzez weryfikację zakupów 
pod kątem wpływu na środowisko (wyroby certyfikowane, wyroby 
firm redukujących ślad węglowy, wyroby lokalnych spółdzielni) 
albo przetargi uwzględniające kryterium środowiskowe.
Przydatnym narzędziem do mierzenia wpływu na środowisko jest 
audyt polegający na przeprowadzeniu analizy aktualnego stanu 
instytucji pod kątem zużycia zasobów i realizowania rozporządzeń 
środowiskowych, co umożliwia wyznaczenie obszarów do zmiany. 
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Na rynku funkcjonują różne typy audytów. Najlepiej skontaktować 
się z firmą działającą w tym obszarze i ustalić z nią podejście od-
powiednie dla konkretnej instytucji. 

Oszczędzanie i minimalizacja zużycia zasobów
Ekologiczne działania uważane są czasami za kosztowne, tym-
czasem na drodze ku zmianie w stronę zielonej instytucji najważ-
niejsza jest minimalizacja zużycia zasobów. Dotyczy to różnych 
obszarów jej funkcjonowania. Na poziomie budynku ważne jest 
oszczędzanie wody i energii. Warto umieścić w odpowiednich 
miejscach instrukcje i opisy dotyczące tego, w jaki sposób lepiej 
wykorzystywać zasoby. Mogą to być przykładowo informacje 
o dostępności kranówki albo o sposobie korzystania z drukarek. 
To mogą też być zalecenia dotyczące np. podpisywania umów 
z dostawcami energii ze źródeł odnawialnych czy używania ener-
gooszczędnych sprzętów. Podobne ekologiczne zasady należy 
zastosować do technologii informacyjno-komunikacyjnych, czyli: 
wysyłanie e-maili bez załączników graficznych, korzystanie ze 
stron WWW o adekwatnej i nieprzeładowanej treści, opartych na 
zielonych hostingach, czy wykorzystywanie przeglądarek i wy-
szukiwarek działających w open source i szanujących prywatność 
użytkowników i użytkowniczek. W codziennym funkcjonowaniu 
instytucji mogą to być gesty takie jak: pamiętanie o wyłączaniu 
światła, korzystanie z kranówki, wybór roweru lub komunikacji 
miejskiej, unikanie materiałów, które trudno recyklingować albo 
takich, których użyje się jednorazowo. 
Istotne jest planowanie pracy instytucji pod kątem kilku zasad: nie 
kupuj, jeżeli nie musisz; wykorzystaj to, co już masz; przetwórz to, 
co masz, albo napraw; wypożycz to, czego potrzebujesz. A także: 
redukuj nie tylko ilość zakupionych produktów, ale i liczbę wy-
darzeń, minimalizuj ilość pozostałych po nich śmieci; stawiaj na 
współpracę, a nie na konkurencję; wspieraj lokalnych usługodaw-
ców, np. poprzez zamawianie cateringu z lokalnej kooperatywy. 
Przy okazji można też promować dietę roślinną.

Dobrostan przyrody – ekologiczne użytki 
Wiele instytucji kultury posiada w otoczeniu zieleńce, skwery 
czy nawet parki. Nowoczesne trendy w urbanistyce i planowaniu 
przestrzennym uwzględniają innych niż ludzcy mieszkańców miast 
– starają się odpowiadać na ich potrzeby poprzez pielęgnację ich 
naturalnych siedlisk lub wręcz odwrotnie: zaniechanie pewnych 
działań na tych obszarach. Dbałość o przyrodę w mieście to też 
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dbałość o lepsze warunki bytowe nie-ludzkich mieszkańców.
Jeśli twoja instytucja zarządza terenem zielonym, zwróć uwagę 
na to, w jaki sposób jest on pielęgnowany – także przez sąsiadów 
i sąsiadki. We wszystkich działaniach ekosystemowych zwracaj 
uwagę na to, co dzieje się obok, by wspomagać zmianę całościowo 
i rozszerzać obszar siedlisk dla zwierząt w mieście. Pierwszym 
krokiem może być po prostu zaniechanie niekorzystnych działań, 
np. usuwania opadłych liści i drobnych gałęzi czy nadmiernego 
koszenia trawy. Zamiast tego warto posiać łąkę kwietną, która nie 
wymaga regularnego nawadniania i stanowi wsparcie dla owadów 
zapylających.
Kiedy organizujesz przedsięwzięcia w przestrzeniach zielonych, 
pamiętaj, by respektować ich pozaludzkich mieszkańców. Głośne 
dźwięki podczas plenerowych koncertów odstraszają wszystkie 
miejskie zwierzęta, szczególnie ptaki. Nadmierne oświetlenie 
(tzw. zanieczyszczenie świetlne w mieście) powoduje też zmianę 
cykli dobowych zwierząt. Realizując na terenie zielonym instalację 
przestrzenną, architekturę tymczasową, a nawet stawiając rzeźby 
czy obiekty, pamiętaj, by zbytnio nie ingerować w naturalną struk-
turę roślinną – raczej spróbuj się do niej dopasować.

Ekoetyka współpracy i ekowspółpraca (usługodawcy)
Instytucje kultury, podobnie jak inne podmioty organizujące ży-
cie społeczne, są częścią obiegu towarów i usług. Oznacza to, że 
wytwarzają i utrzymują relacje gospodarcze z przedsiębiorstwa-
mi, głównie poprzez nabywanie produktów czy zlecanie różnego 
rodzaju usług. Wybierając do współpracy daną firmę, nie tylko 
zasilasz jej konta bankowe, lecz także wspierasz jej politykę zarzą-
dzania. Decyzje twojej instytucji mogą być przykładem dla innych, 
dlatego warto uważnie wybierać partnerów i nie umacniać finanso-
wo dużych korporacji, których działalność nadmiernie eksploatuje 
zasoby przyrodnicze, społeczne czy kulturowe.
Pamiętaj, że instytucje kultury są jednym z elementów napędza-
jących rynek, a więc także eksploatację planety. Pomyśl, jak nieco 
zwolnić tempo. Czy wszystkie dokonywane przez organizację za-
kupy są naprawdę niezbędne do jej funkcjonowania? Czy można 
kupować mniej? Odpowiedzialna społecznie i ekologicznie insty-
tucja kultury stara się nie zwiększać popytu na towary i usługi, by 
napędzać rynek, świadomie też dobiera partnerów gospodarczych 
i biznesowych, wyróżniając podmioty ekonomii społecznej i soli-
darnościowej. Na tym właśnie polega ekoetyka współpracy. Insty-
tucje kultury poprzez organizację zrównoważonych przyrodniczo 
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i społecznie przetargów, badanie polityki firmy czy instytucji, 
wprowadzanie odpowiednich zapisów w umowach czy działania 
promujące zmianę regulacji prawnych na poziomie gminnym, miej-
skim lub nawet krajowym, realizują postawę szacunku wobec śro-
dowiska przyrodniczego. 

Międzyinstytucjonalne współprace 
Klimatyczny stan wyjątkowy to czas, by instytucje kultury zaczęły 
budować swój wizerunek poprzez wzajemne zależności i dobre 
relacje. To właściwy moment, by skończyć z konkurencją. Potrze-
bujemy zacząć myśleć w kategoriach dóbr wspólnych, współpracy 
i ekologicznej odpowiedzialności. To oznacza, że powinniśmy 
większą uwagę poświęcać międzyinstytucjonalnej współpracy, 
szukać wspólnych tematów i przestrzeni, a także obszarów, w któ-
rych zespoły, wiedza czy katalog dotychczasowych przedsięwzięć 
lub kolekcji mogą stanowić uzupełnienie dla innych instytucji. 
Wymaga to głębokiej współpracy poprzez łączenie programów 
oraz zespołów, dzielenie się swoimi praktykami i kompetencjami, 
patrzenia poprzez pryzmat wartości tworzonej wspólnie, a nie jed-
nostkowego prestiżu danej instytucji. 

Ekozarządzanie – deliberacja, demokracja 
Wartości takie jak wspólnotowość, życzliwość czy troska o cały 
ekosystem ziemski, musimy przenieść do świata relacji i organi-
zacji pracy wewnątrz instytucji i w obszarach produkcji kultury. 
W tym miejscu ekologiczna wizja instytucji spotyka się z femini-
styczną. W obu odnajdziemy postulat troski o dobrostan pracow-
ników i pracowniczek poprzez sprawiedliwe i jawne formy za-
trudnienia i systemy wynagrodzeń, antydyskryminacyjną politykę, 
atmosferę szacunku i odpowiedzialności. Za pojęciem ekologizacji 
i feminizacji idzie demokratyczna formuła zmiany w sposobie 
zarządzania instytucją, która każdej osobie nadaje znaczenie 
i przyznaje sprawczość. Ważna jest procesualność, deliberacja 
i powszechność, co oznacza, że musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby dotrzeć do każdego pracownika i każdej pracowniczki. Sposo-
by działania oparte na wzajemnej edukacji, dyskusji, wskazywaniu 
potrzeb i wyzwań, mają szansę zapewnić ekologiczności perspek-
tywę stałej pracy, a nie jednorazowego projektu. Kluczowe jest 
kolektywne uznanie zespołu, że troska o środowisko, w którym 
żyjemy, i potrzeba podjęcia pracy na rzecz utrzymania warunków 
klimatycznych i ekologicznych w dobrym stanie to zasadnicze wy-
znaczniki funkcjonowania tej instytucji.
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Rzecznictwo
Alarmujące raporty naukowe wymagają od nas radykalnej zmiany 
wyobrażeń, organizacji pracy oraz funkcji kultury. Dlatego ekolo-
gizacja instytucji oraz własnych praktyk koniecznie powinna po-
ciągać za sobą proces łączenia się w sieci i koalicje w co najmniej 
dwóch celach.
Po pierwsze, w obszarze kultury należy domagać się zmian od 
ustawodawców i grantodawców, wpływać na kształtowanie po-
lityki proekologicznej w urzędach miejskich, wojewódzkich czy 
departamentach kultury. Nalegajmy, aby struktura finansowania 
instytucji i dotowania kultury była zgodna z etyką i ekologią. Czy 
w wytycznych, z których realizacji kultura jest rozliczana, nie 
powinny się znaleźć: partnerskie relacje nawiązywane z innymi 
instytucjami, sąsiadami, organizacjami pozarządowymi; realizacja 
inicjatyw społecznych, obywatelskich i proekologicznych, w jakie 
instytucja wchodzi; starania na rzecz obniżania swojego śladu wę-
glowego; wspieranie ruchów ekologicznych w realnych i konkret-
nych działaniach; podniesienie różnorodności biologicznej oko-
licy; stosowanie polityki umiaru produkcyjnego? Dzięki łączeniu 
się w sieci możemy wpływać na regulacje prawne i przyczyniać się 
do tego, że kryteria środowiskowe i społeczne będą obligatoryjne, 
a nie jedynie dozwolone.
Po drugie, wchodząc w partnerstwa z ruchami i organizacjami eko-
logicznymi, wzmacniamy głos troski o warunki do życia na Ziemi. 
Publiczne wyrażenie wsparcia dla konkretnych ruchów, dające 
symboliczne wzmocnienie, będzie mieć wymierne skutki w nagłaś-
nianiu sprawy i domaganiu się reakcji politycznej. Wreszcie śro-
dowisko kultury może zorganizować się w taki sposób, aby razem 
z organizacjami ekologicznymi i środowiskiem aktywistycznym 
uczestniczyć w kreowaniu polityki klimatycznej na szczeblach lo-
kalnych, krajowych i globalnych.

KULTURA DLA KLIMATU
Kolektyw tworzą pracowniczki instytucji kultury, organizacji pozarządowych 
i samorządów, a także niezależne twórczynie i kuratorki. Naszym celem jest 
promowanie proekologicznych postaw bez zawstydzania i oskarżania o to, że robi 
się za mało lub niewystarczająco dobrze. Uważamy, że w obliczu pilności wyzwań 
związanych z katastrofą klimatyczną lepiej rozpocząć działanie, nawet w skromnym 
zakresie, niż nie robić nic. Głęboko wierzymy w indywidualną i zbiorową sprawczość 
oraz w to, że można wdrażać zmiany w obszarach, na które ma się wpływ – starając 
się poszerzać granice i łącząc się we wspólnym wysiłku.
www.kulturadlaklimatu.pl
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Kiedy już pojawia się w mojej głowie jakaś dobra 
myśl, druga – być może też dobra – wychodzi z nią 
na ring i walczy o moją uwagę. Podczas gdy bezgłoś-
nie boksują się na argumenty, moja uwaga ulega roz-
proszeniu. Wygrana myśl wykorzystuje to, schodzi 
z ringu bokserskiego, bierze mnie za rękę i prowadzi 
korytarzem swojego siedliska. Posadzi mnie zaraz 
przed sobą na krześle, zwiąże, zatka usta skarpetą 
i każe wykonywać swoje polecenia: opisz mnie tak, 
tu mnie podkreśl, opublikuj moje zdjęcie, tu mnie 
rozwiń. Myśl przegrana, pobita absolutnie, posinia-
czona, zostanie w ten sposób zapomniana, zostawio-
na sama sobie, w najlepszym wypadku sprzątnięta 
przez ochronę parę godzin później, gdy kurz walki 
już opadnie i wszyscy zapomną, o co tak naprawdę 
chodziło.

Bokserski ring myślowy byłby może nawet poety-
ckim kłamstwem opowiedzianym sobie samej, a te-
raz także i Wam, gdyby nie to, że mowa jest jednak 
niestety o zwyczajnej ucieczce od spuentowania 
własnych pomysłów. Ucieczce od dobrej dyscypliny 
myślowej, której produktem byłaby społeczność my-
śli współżyjących ze sobą na zasadach poszanowania 
i równości: kiedy jedne myśli mówią, drugie siedzą 
cicho i słuchają, potem zmiana. Taka mała demokra-
tyzacja własnej głowy, taka niby szkoła Montessori, 
ale nie dla dzieci, tylko dla swoich myśli. Ależ to 
przyjemne – czuła rozmowa z własną głową. 

Jeżeli choć raz podczas trwającej obecnie pan-
demii poczuliście się samotni, ale nie zaczęliście 
w związku z tym rozmawiać sami ze sobą, to jest 
mi Was odrobinę żal. Jestem też bardzo ciekawa, 
jak Wam się to udaje. Prawie wszyscy otrzymaliśmy 
kiedyś bardzo brzydką i szkodliwą lekcję na temat 
mówienia do siebie. Ktoś się dosyć mocno upił albo 
wstał lewą nogą i rozproszył na cały świat paskudną 
plotkę, że mówienie do siebie jest cechą wariatów. 
Zrobił tym wielu z nas ogromną krzywdę. Ja jestem 
zdania dokładnie odwrotnego. Dialog wewnętrzny 
należy nie tylko aktywnie prowadzić, ale również 
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dbać, by rozmówcom nie zabrakło wody w szklan-
kach. Po szczególnie wyczerpujących sesjach należy 
debatujących chwalić, otulać miękkim ręcznikiem 
i prowadzić do wanny z rozpuszczoną solą morską 
i magnezem na obolałe mięśnie. Należy do nich mó-
wić z czułością i rozmasowywać zakwasy. Należy 
pamiętać, co mieli do powiedzenia, i przed snem 
raz jeszcze rozważyć to z cierpliwością. Należy 
z czułością pożegnać się z Kwestią Wewnętrzną na 
dobranoc. Można to robić codziennie, można kilka 
razy dziennie, ważne, żeby to był nawyk – nikogo nie 
wolno skazywać na samotność i przestać się do nie-
go odzywać. Jeżeli sami będziemy siebie opuszczać, 
nawet koniec pandemii niewiele nam pomoże. 

Co więcej – innej drogi nie ma.

Pewna grupa szalonych naukowców z Harvardu 
postanowiła zbadać wpływ regularnego mówienia 
do siebie na ogólny sukces życiowy i performans 
dnia codziennego1. Wyniki były oszałamiające. Otóż 
ankietowani, którzy w badaniu przyznali się do re-
gularnego rozmawiania ze sobą (od 3 do 5 razy w ty-
godniu), odnosili również regularne sukcesy na polu 
zawodowym i w sferze prywatnej. Odznaczali się też 
lepszym zdrowiem ogólnym i brakiem zaburzeń snu, 
które odnotowano u respondentów nierozmawiają-
cych ze sobą wcale lub robiących to rzadko (0–1 raz 
w miesiącu). Ankietowani zaznaczali też poszcze-
gólne części ciała i sposób, a także częstotliwość 
mówienia do nich, np.: 32% respondentów porozu-
miewających się ze sobą regularnie (3–5 razy w ty-
godniu) przyznała się do czułej rozmowy z własną 
wątrobą (najczęściej przed snem); uprzejmą rozmo-
wą ze stawem kolanowym (48% z prawym, 52% z le-
wym), głównie podczas dłuższych spacerów lub po 
sesjach treningowych; 18% rozmawia ze swoimi krę-
gami szyjnymi, a odpowiednio 24% i 27% z dolnym 
odcinkiem kręgosłupa i z żołądkiem. Respondentów 
zapytano również, o czym są te rozmowy. I tu nie 

1  Niestety to nieprawda
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zabrakło wylewnych odpowiedzi. Ankietowany, któ-
ry w kwestionariuszu oznaczył swą płeć jako męską, 
wiek pomiędzy 18 a 30 i zamieszkanie w dużej aglo-
meracji miejskiej, w pytaniu otwartym o to, o czym 
rozmawia ze swoimi stawami kolanowymi, wyznał, 
że przyczyną prowadzonych przez niego rozmów 
z własnymi kolanami był ból w prawej łękotce po jej 
zewnętrznej stronie, pojawiający się po 20-minuto-
wych porannych przebieżkach. Ponieważ większość 
tabletek, wstrzykiwany regularnie do stawu kwas 
hialuronowy, a nawet operacja, nie były w stanie 
pomóc, postanowił do kolan zwyczajnie przemówić 
i sprawdzić, czy usłyszy odpowiedź. W swojej wy-
powiedzi wytłumaczył, że podczas prowadzonych 
z własnym ciałem rozmów otoczył prawy staw kola-
nowy czułością, miłością i cierpliwością, zapewniał 
go o swoim uczuciu i obiecał dbanie o niego, a także 
skrócenie biegów do 15 minut, czyli zanim występo-
wał ból. Obdarzone uczuciem kolano nie zwlekało 
i odwzajemniło się niezwykłą sprawnością i brakiem 
bólu od czasu, kiedy ów dialog został wprowadzony 
do rutyny dnia powszedniego. Respondentka, która 
w ankiecie wyznała regularne rozmowy z trzustką 
i wątrobą, jako ich początek wyznaczyła trwający od 
dłuższego czasu nerwoból, który spowodowany był 
najprawdopodobniej braniem siebie i swojej pracy 
zbyt serio i zalewaniem tego wszystkiego szklanką 
rozpuszczonego w kawie cukru. Na pytanie otwarte 
„O czym rozmawiasz z własnym ciałem?” odpisała 
tak: „Z trzustką i wątrobą rozmawiam co wieczór od 
16 lat. Może pomyślicie, że zwariowałam, ale kiedy 
leżę wieczorem samotnie w łóżku i nadkwasota nie 
zjada już jak wcześniej ścianek moich wnętrzności, 
mówię moim narządom tak: dziękuję Wam za to, 
jak bardzo mnie wspieracie, jesteście ze mną, nie 
tylko kiedy jem, ale także kiedy przeżywam emocje, 
złoszczę się albo wpadam w stany autodestrukcyjne. 
Dziękuję, że przypominacie mi, że nie powinnam 
przekraczać pewnych granic, ale równocześnie 
wspieracie mnie i towarzyszycie mi we wszystkich 
moich wybrykach. Dziękuję Wam za wszystkie wa-
sze mniej i bardziej subtelne sugestie i za to, że nie 
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skończyła studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskie na 
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Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna, Fundacja Bęc 
Zmiana / Fundacja PFR, 2020.

pozwalacie, żeby złość kisiła mi się w wątrobie. 
Uzmysłowiłyście mi, że nie mogę Was obciążać 
i muszę znaleźć inne ujście moich emocji i inny spo-
sób rozładowywania ich, niekoniecznie na Was. Ko-
cham Was i dziękuję, że jesteście, A.”.

Ta kobieta naprawdę zwracała się do swoich na-
rządów wielką literą. Prywatnie to podobno part-
nerka w dużej firmie konsultingowej, prawniczka 
po Cambridge z doktoratem na Yale (temat pracy 
doktorskiej: Kryminologiczno-prawna problematyka 
uregulowania kryminalizacji stosunków seksualnych 
z niższym rangą pracownikiem tej samej organizacji).

*
Jeszcze nigdy wcześniej świat nie zrobił człowiekowi 
współczesnemu aż tak gorzkiej przysługi. Sprowa-
dził na niego możliwość spotkania się z samym sobą, 
równocześnie pozostawiając go bez absolutnie żadnej 
rzetelnej instrukcji (jak właściwie to zrobić?), a także 
przed tym spotkaniem nie ostrzegając. Nauczyliśmy 
się wykorzystywać pozorny zgiełk naszego życia 
w celu zagłuszenia dialogu z własnymi ciałami i ich 
fizycznością. Po internecie, niczym listy modlitw na 
bierzmowanie, krążą przepisy na zen z kawą w papie-
rowym kubku i sposoby na odgonienie samotności. 
Brakuje jednak popularyzacji stwierdzenia, że samot-
ność odpychana zawsze będzie wracać. Samotność, 
której zdecydujemy się wyjść na czułe spotkanie, to 
nie tylko troskliwy gest w kierunku samych siebie, ale 
także szansa na sprawdzenie, o co nam tak naprawdę 
chodzi, do czego pijemy, a przed czym uciekamy. No 
i dalej to już zresztą sami wiecie.

O.
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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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Przyjrzyjmy się głębokiej, uniwer
salnej i zakorzenionej w prehisto
rii potrzebie uznania, jakie można 
uzyskać od reszty plemienia. Tak 
ważnej akceptacji, a  nawet wię
cej: komplementacji1 społecznej. 
Uczucie płynącej z  tej satysfakcji 
leży u podstaw kreowanych zacho
wań konsumenckich, które jeszcze 
do niedawna opierały się głównie 
na określaniu statusu poprzez po
siadanie ekskluzywnych dóbr ma
terialnych. Poczucie sukcesu mia
ło się pojawiać dzięki osiągnięciom 
w hierarchii zawodowej i liczbie zer 
za pierwszą cyfrą w kwocie wyna
grodzenia. No, ale w ostatnim roku 
sporo się zmieniło. Zgodnie z tren
dami słowotwórczymi powstają na 
to nawet modne określenia: mówi
my obecnie o świecie „disRUPTed”, 
w skrócie RUPT (rapid, unpredicta-
ble, paradoxical, tangled, czyli szyb
ki, nieprzewidywalny, paradoksalny 
i zaplątany), jako świeższej alterna
tywie dla rozbrzmiewającego przez 
ostatnie lata, ale czerpiącego jesz
cze z  końca zimnej wojny świata 
VUCA (volatile, uncertain, complex, 
ambiguous, czyli zmienny, niepew
ny, złożony i niejednoznaczny).
Jak zatem redefiniuje się status? 

1 Komplementacja – dawniej „prawienie komple-
mentów”. Na potrzeby tego tekstu przyjmijmy, 
że komplementacja orbituje pomiędzy uznaniem, 
akceptacją, podziwem i komplementami właśnie.

Generacja młodych, którzy są 
katalizatorem redefinicji wielu fila
rów dotychczasowego porządku, 
przekreśla symbole „starej szkoły”. 
Można je streścić jako ostentacyjne 
obnoszenie się  z  wszelkiego 
rodzaju „ekskluzywnymi” formami 
konsumpcjonizmu. Status obec
nie osiąga się poprzez wiedzę, do
świadczenia, talenty, relacje i… 
możliwość opowiedzenia cie
kawych (prawdziwych) historii 
w  mediach społecznościowych. 
Wszystkie te elementy mogą 
być  symbolami statusu w  sposób 
pozytywny (historia oczyszczania 
ze śmieci plaży w Indiach) czy ne
gatywny (charyzmatyczne patotre
ści w formie „stories”). To kolejny 
argument przemawiający za hipo
tezą polaryzacji generacji młodych, 
która – choć jest zakotwiczoną 
w trendach monomasą2 – jednocze
śnie, bardziej niż wcześniej, stawia 
na wyrażanie swojej indywidual
ności. Naturalnym domem mani
festujących „oldschoolowy status” 
w  sposób przesadnie narcystycz
ny (każdy ma narcyzm, mam i  ja) 
jest więc obecnie TikTok czy In
stagram. Tymczasem nowe formy 

2 Era monomasy, przyszłość kultury młodych (Gen 
Z), więcej w #134 NN6T (marzec–kwiecień 2021),  
opracowanie na podstawie raportu The Future of 
Youth: The Era of Monomass, opracowanego przez 
Dazed Media).

STATUS I SUKCES 
W ŚWIECIE RUPT

FILIP DĘBOWSKI
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statusu to oparte na wartościach 
formy uczestnictwa w  wymianie 
nie tylko dóbr, ale też wzmacnia
jących gestów. Drugi obieg, lokal
ność, troska, wymiana doświad
czeń, to nowe obszary produkcji 

uznania, akceptacji i  wdzięczno
ści. W świecie RUPT nie gwaran
tują sukcesu, ale dają coś, czego 
dziś potrzebujemy znacznie bar
dziej –  poczucie więzi w  obliczu 
kumulacji kryzysów.

FILIP DĘBOWSKI
twórca ruchu Dobry Przodek inspirującego do naprawiania naszej przyszłości i troski  
o przyszłe pokolenia. Wcześniej project/program manager oraz business developer 
m.in. w Cambridge Innovation Center, Venture Cafe Warsaw oraz hub:raum.  
www.dobryprzodek.pl.
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Wiosna w  pełni, trwa coroczne 
przebudzanie się do życia. Ciepłe 
miesiące to również czas wzmożo
nych robót na wysokościach. Swo
ją (nad?)obecność w  krajobrazie 
miasta zaczynają zaznaczać nowe 
murale, rozkwitłe na wiosnę re
klamy wielkoformatowe i  ruszto
wania wieszczące początek sezonu 
budowlanego. Jak uświadamia na 
swojej stronie Ogólnopolskie To
warzystwo Ochrony Ptaków, mimo 
obowiązujących przepisów w cza
sie wielu prac termoizolacyjnych 
niszczone są siedliska wielu gatun
ków ptaków, a one same – płoszo
ne i  niepokojone. Rekompensatę 
mają stanowić budki montowane 
na budynkach lub drzewach. Miej
sca lęgowe urządzają sobie w nich 
między innymi ptaki, których sie
dliska zniszczono w czasie remon
tów. Powstaje ich w miastach coraz 
więcej – to chociażby popular
ny punkt budżetów obywatelskich. 
Zapraszanie nieludzi do miast nie 

jest jednak przewidywalne i z góry 
skazane na sukces. Przekonało się 
o  tym gdyńskie Stowarzyszenie 
Traffic Design od lat konsekwent
nie działające na rzecz ulepszania 
przestrzeni publicznej. Jedna z ich 
ostatnich realizacji to Wspólnota 
międzygatunkowa autorstwa Mał
gorzaty Gurowskiej i Joanny Rusz
czyk, czyli mural przedstawiający 
sędziwe drzewo, na którego gałę
ziach znajdują się budki lęgowe dla 
wróbli i mazurków. Jak czytamy na 
stronie, realizacja miała służyć za 
małe i  bezpieczne osiedle miesz
kaniowe dla ważnych mieszkańców 
miasta: ptaków. Nie obyło się jed
nak bez komplikacji. Mimo konsul
tacji z ornitologami projekt musiał 
być zmodyfikowany, by jak najlepiej 
służyć swoim przyszłym mieszkań
com – budki zostały przemalowa
ne na biało, by odbijać słońce, a naj
wyższe z  nich zostały wyłączone 
z  użytku (nie byłoby możliwości 
czyszczenia ich co sezon). Teraz 

NIE TYLKO 
CZŁOWIEK, 
CZYLI RELACJE  
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
TRUDNA SZTUKA
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organizatorzy i uczniowie szkoły, 
na murze której znajduje się mu
ral, czekają, czy mikroosiedle zda 
test i czy wprowadzą się do niego 
ptaki. Pamiętajmy, że prawidło
wo wykonane i usytuowane budki 
lęgowe w miastach są bardzo po
trzebne! Konsultujmy się ze specja
listami, modyfikujmy swoje zało
żenia, uczmy się razem i od siebie 
– róbmy z miasta dom, nie pułapkę. 

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

Małgorzata Gurowska i Joanna Ruszczyk: 
Wspólnota międzygatunkowa, fot. Rafał 
Kołsut/Traffic Design
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NOWEGO 
EUROPEJSKIEGO 
BAUHAUSU 1: 
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LOKALNYCH
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ADRIAN KRĘŻLIK

Badania Catariny Thormark z Uni
wersytetu w1Lund2 wskazują, że na 
materiały budowlane może przy
padać aż 40% energii potrzebnej 
w całym cyklu życia budynku. To 
znaczy, że w procesach ich wydo
bycia, pozyskiwania, przetwarza
nia, wytwarzania i transportu kon
sumuje się znaczące ilości energii, 
która dziś najczęściej pochodzi 
z paliw kopalnych. Jeśli zaś zmie
rzymy ich wpływ na środowisko – 
potencjał tworzenia efektu cieplar
nianego (GWP) lub zakwaszenie 

1 Nowy Europejski Bauhaus (NEB), część progra-
mu Nowy Zielony Ład, to europejska polityka społecz-
no-przestrzenna. Architektura ma być regenerująca, 
wzmacniająca ekosystem i środowisko.
2 C. Thormark, A low energy building in a life cycle – 
its embodied energy, energy need for operation and recyc-
ling potential, „Building and Environment” 2002, vol. 
37, nr 4, s. 429-435, [online], https://doi.org/10.1016/
S0360-1323(01)00033-6, [dostęp: 06.04.2021].

oceanów (AP) – to możemy do
strzec, w jaki sposób oddziałują na 
poszczególne aspekty środowiska. 
To, na którą część procesu wytwa
rzania materiałów przypada naj
większy udział, zależy między in
nymi od stopnia industrializacji 
procesu czy odległości, z jakiej po
chodzi materiał i składniki potrzeb
ne do jego wykonania. Jeśli przyj
rzymy się materiałom z  punktu 
widzenia człowieka i jego zdrowia, 
dostrzeżemy, że ich rola jest klu
czowa. Myślę tu szczególnie o tych, 
których używa się do wykończenia 
wnętrz, czyli na przykład o  far
bach, lakierach, materiałach, któ
re ścierając się, zamieniają się 
w pył i kurz. Ten kurz i pył wdycha
my, a wraz z nim na przykład alde
hyd mrówkowy, czyli organiczny 
związek chemiczny używany przy 
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Dom z kostek słomianych w Zachodniej Australii, Brett i Sue Coulstock

Kostki słomiane użyte do budowy domu, fot. Brett i Sue Coulstock
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Zabezpieczenie słomy przed działaniami środowiska zewnętrznego, fot. Ziggy Liloia
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produkcji tapet, farb czy mebli, 
który wywołuje między innymi po
drażnienie oczu i górnych dróg od
dechowych, bóle głowy, senność 
i zaburzenia żołądkowojelitowe3.  
Właśnie biorąc pod uwagę taki 
podwójny punkt widzenia, będę 
przyglądać się materiałom bu
dowlanym. Wspomnę tylko, że je
śli materiał wpływa na planetę 
negatywnie, a  jego efekty widzi
my w  krótkiej perspektywie, to 
z dużą dozą prawdopodobieństwa 
zdegradowane środowisko zadziała 
na człowieka kiedyś w przyszłości. 

Zanim jeszcze opiszę i podzielę ma
teriały na grupy, chciałbym przyto
czyć przykład procesu projektowe
go, który we Francji przećwiczyła 
grupa pod kierownictwem Jeana 
Claude’a Morela4. Zespół ten pro
jektowanie i  budowę domu po
przedził inwentaryzacją materia
łów istniejących na działce, potem 
spośród nich wybrano te, które były 
najbardziej odpowiednie, i dopiero 
wtedy przystąpiono do projektowa
nia. Zmiana w organizacji etapów 
procesu projektowego jest zasad
nicza, odwrócona bowiem została 
ich kolejność. Takie podejście moż
na rozumieć na dwa sposoby, do
słowny – wtedy rzeczywiście mó
wimy o małych lub małoskalowych 
realizacjach, przede wszystkim 
poza miastem. Drugi, wykracza
jący już poza wszechobecny lite
ralizm, to próba zrozumienia, jak 
można taką koncepcję przenieść 

3 National Research Council (US) Committee on 
Toxicology, Formaldehyde – An Assessment of Its Health 
Effects, National Academies Press (US), Washington 
(DC) 1980.
4 J.C. Morel i in., Building houses with local ma-
terials: means to drastically reduce the environmental 
impact of construction”, „Building and Environment” 
2001, vol. 36, nr 10, s. 1119-1126, [online], https://
doi.org/10.1016/S0360-1323(00)00054-8, [dostęp: 
06.04.2021].

do innej, większej skali. Ćwiczenie 
projektowe i  wyzwanie. Czy po
winno się zmapować producentów 
materiałów z  okolicy? A  co, jeśli 
ich materiały są rzeczywiście bar
dziej szkodliwe dla środowiska niż 
te z Hiszpanii? A może warto po
myśleć o  pozyskaniu materiałów 
z rozbiórki, może miasto i istnieją
ce już budynki są właśnie tym źró
dłem materiałów (do takiego spo
sobu myślenia zachęcają twórcy 
idei BAMB – Buildings as Material 
Banks). Wtedy pojęcie lokalności 
jest znaczenie szersze i być może 
rzeczywiście odpowiada na współ
czesne zapotrzebowanie. 

Pierwsza grupa materiałów to pro
dukty wtórne, które powstają przy 
okazji produkcji rolniczej. Ta gru
pa jest dość szeroka i warto na nią 
zwrócić szczególną uwagę, dlate
go że takie właśnie materiały były 
wykorzystywane w  architektu
rze wiejskiej, a  ich przetwarzanie 
i przygotowanie zostało już prze
ćwiczone przez kilka, jeśli nie kil
kanaście pokoleń. Dotyczy to także 
sposobów ich łączenia, konserwacji 
czy częstotliwości wymiany. W na
szej szerokości geograficznej, ale 
i  w  wielu miejscach na świecie, 
znakomitą przedstawicielką tej 
grupy jest słoma. Używana jest 
na przykład w  kostkach do izola
cji na Środkowym Zachodzie Sta
nów Zjednoczonych (straw bale), 
jako pokrycie dachów w Portugalii 
(coberta com colmo) albo jako tym
czasowe ocieplenie we wschodniej 
Polsce (zagaty). Aby można było 
mówić o słomie jako produkcie lo
kalnym, musi ona pochodzić z oko
licy, i  jest to jeden z  elementów, 
które należy zweryfikować. Piszę 
o tym, gdyż kiedyś wydawało mi się 
to mało istotne, do momentu, kie
dy pracowałem z  rzemieślniczką 
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z południa Portugalii, która plotła 
z  liści palmy. Do tej pory używała 
wyłącznie materiału, który sama 
wyhodowała. Pewnego dnia jed
nak materiał był dużo jaśniejszy. 
Gdy o to zapytałem, okazało się, że 
ta partia pochodziła z Maroka, a li
ście były białe, bo zostały potrak
towane chemicznie. Gdybym nie 
zapytał, całkowicie przypadkiem, 
nie dowiedziałbym się, skąd po
chodzą. Ta historia ukazuje kolej
ny aspekt materiałów budowla
nych, które powstają przy okazji 
produkcji rolniczej – sposób upra
wy. Rozszerzenie tego tematu wy
kracza jednak poza ramy artykułu, 
nie mam również wystarczającej 
wiedzy w tej dziedzinie. Zaintere
sowanych odsyłam do innych publi
kacji, wśród których bezwzględnie 
trzeba wspomnieć o  Silent Spring 
Rachel Carson i Biomimicry Janine 
Benyus. Warto zwrócić uwagę, że 
w kontekście słomy można mówić 
o zmianach w przynajmniej dwóch 
branżach. I każdy z tematów doty
czących architektury jest właśnie 
tak splątany. W tym przypadku za
gadnienia z  zakresu architektu
ry przeplatają się z kwestiami do
tyczącymi nie tylko rolnictwa, ale 
również energetyki, transportu czy 
gospodarki odpadami. Przypomina 
nam to, że kryzys środowiskowy to 
kryzys systemowy. 
 
Na przykładzie kostek słomy mo
żemy dostrzec zalety takich mate
riałów na tle cyklu ich życia. Warto 
tutaj zaznaczyć, że trudno jest 
pozyskać certyfikat dla materiałów 
lokalnych, głównie dlatego, że 
proces ich produkcji nie jest zestan
daryzowany, używa się innych ma
szyn, a samo przeprowadzenie cer
tyfikacji może być kosztowne. Aby 
wytworzyć kostkę, przede wszyst
kim niepotrzebna jest energia do 

pozyskania materiału z  pola i  do 
kostkowania oraz transportu na 
budowę. Domy o takiej konstrukcji 
mogą być używane nawet sto lat – 
te najstarsze, istniejące do dziś po
chodzą z początku XX wieku – więc 
z  punktu widzenia użycia jest to 
materiał wartościowy i wytrzyma
ły. Co więcej, jest biodegradowal
ny naturalnie, co oznacza, że koszty 
środowiskowe rozłożenia i utyliza
cji wiążą się głównie z transportem. 
Słoma może być nawet wykorzysta
na do tzw. uprawy kostkowej, ten 
proces mógłby się stać modelową 
ilustracją koncepcji cradle to cradle. 
Dziś wyzwaniem jest spełnienie od
powiednich standardów. Co warto 
podkreślić, ubita słoma ma wysoki 
współczynnik ognioodoporności, 
co może stać w sprzeczności z po
pularną wiedzą. 

W zależności od tego, jaką funkcję 
przyjmie i jak będzie konserwowa
ny, materiał taki może mieć nega
tywny wpływ na zdrowie człowie
ka5. Jeśli chodzi o kwestię izolacji 
budynku, z  którą mieszkaniec nie 
ma bezpośredniego styku, to pro
blemów może być kilka. Na samym 
początku cyklu życia materiału 
w procesie wytwarzania i transpor
tu trzeba zwrócić szczególną uwa
gę na jego łamanie się i kurzenie. 
Zwracam na to uwagę, ponieważ 
koncepcja materiałów regenerują
cych zakłada bezpieczeństwo dla 
wszystkich gatunków w całym cy
klu życia materiału. W czasie eks
ploatacji zaś, w  przypadku prze
ciekania lub zawilgocenia, kostki 
słomiane mogą stać się na przy
kład siedliskiem pleśni lub innych 

5  S. Cascone i in., Physical Properties of Straw Bales 
as a Construction Material: A Review, „Sustainabili-
ty” 2019, vol. 11, nr 12, s. 3388, [online], https://doi.
org/10.3390/su11123388, [dostęp: 06.04.2021].
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projektant, który zajmuje się współczesnymi problemami architektury 
w kontekście zmian technologicznych i kryzysu ekologicznego. Prezes 
Fundacji Architektury Współczesnej, założyciel platformy edukacyjnej 
Architektura Parametryczna, wykładowca Weißensee Kunsthochschule 
w Berlinie oraz School of Form, doktorant Uniwersytetu w Porto. 
Doświadczenie zdobywał, projektując biurowce w Chinach, centra 
kultury w Meksyku i placówki badawcze na Bliskim Wschodzie.

patogenów. Można jednak sądzić, 
że są to przypadki rzadkie, związa
ne z błędami w sztuce. Ta sama wil
goć może pogorszyć właściwości 
izolacyjne materiału, co oznacza, 
że uzyskanie komfortu cieplnego 
może być trudne albo niemożliwe. 
Brak ten może odbić się na zdro
wiu mieszkańców. Jak jednak pisze 
Jarosław Szewczyk6: „wspólną ce
chą tych materiałów jest ich prze
sycenie związkami zawierającymi 
krzem, przez co przy utrudnionym 
dostępie tlenu stają się one trudno 
zapalne, zaś po uniemożliwieniu 
dostępu powietrza stają się również 
stosunkowo odporne na butwienie 
i gnicie”.
 
Jak już wcześniej wspomniałem, 
słoma może być wykorzystywana 
do innych funkcji, również jako 
przykrycie, sznury słomiane (po
wrósła), jako materiał izolacyj
ny. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Naturalnego rośnie 

6 J. Szewczyk, Nietypowe budulce w architekturze. 
Tom II. Plecionki, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2015.

w  siłę, jako społeczność złożona 
z  projektantów, wykonawców, po
pularyzatorów i edukatorów. Warto 
przyjrzeć się ich działaniom i dowie
dzieć się, w jaki sposób możemy wy
korzystać materiały lokalne pocho
dzenia rolniczego.

Zainteresowanym sposobami budo
wania ze słomy polecam blog „Sie
dem wierzb”, który rzeczowo i tech
nicznie opisuje zarówno ten materiał, 
jak i doświadczenia zdobyte podczas 
samego procesu inwestycyjnego. 
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Zbierałam się i zbierałam do napi
sania czegoś ciekawego dla Was, 
drodzy czytelnicy, siadałam przy 
kompie, wierciłam się na krześle, 
robiłam sobie 15 kaw, wykręca
łam asany na podłodze, zgrzyta
łam zębami i rwałam włosy z gło
wy, a  i  tak nie mogłam wymyślić 
żadnego sensownego tematu na 
wiosenny numer. No bo o czym tu 
pisać, skoro każdy mój dzień wy
gląda tak samo? Ponieważ często 
nie wiem, czy jest poniedziałek, 
czy czwartek, to nie mam za wie
le powodów, żeby wstawać z  łóż
ka, i nie pamiętam, kiedy ostatnio 
miałam dobry humor. Obejrzałam 
już wszystkie seriale do tego stop
nia, że zaczęłam niektóre oglądać 
od początku. Nocami mam pięk
ne sny, że się zaszczepiłam na CO
VID, a kiedy się budzę i ogarniam, 
że w moim życiu nic się nie dzie
je i nie mam dokąd pójść, to zda
rza mi się po prostu wrócić do łóż
ka i przespać resztę dnia.

Pewnie macie tak samo albo cho
ciaż podobnie. Przyszło mi pisać 
dla Was w okolicznościach, w któ
rych zdrowie psychiczne naro
du zostało wystawione na poważ
ną próbę. Powiem Wam, że odkąd 
byłam małym dzieckiem, co jakiś 

czas powtarzał mi się taki sen: 
jestem zamknięta w  domu i  pa
trzę przez okno na ulice, po któ
rych snują się zombiaki, bo świat 
ogarnęła zaraza. Towarzyszą temu 
skrajne uczucia – lęk i ulga jedno
cześnie, bo w swoim domku czuję 
się bezpiecznie. Ale czy można się 
czuć naprawdę bezpiecznie, skoro 
nie wolno wyjść na zewnątrz?

Omawiałam ze swoją terapeut
ką setki razy sposoby na poradze
nie sobie z  tą sytuacją, w  której 
nagle wszyscy się znaleźliśmy, ale 
wszystkie metody, które stosuję, 
wyczerpują się szybko i  po kilku 
godzinach wracam do punktu zero.

Mój pandemiczny dzienniczek to 
świadectwo walki z  moim wła
snym oporem. Codziennie toczę 
ze sobą bój o to, żeby coś ze sobą 
zrobić; a  ponieważ my gestalty
ści dużo uwagi poświęcamy opo
rowi u  naszych klientów, uzna
łam, że najwyższy czas ogarnąć 
tę kwestię u  siebie. Opór to ge
neralnie gruby temat w  psycho
terapii; na zgłębianiu tego zjawi
ska opiera się matka wszystkich 
nurtów psychoterapeutycznych, 
czyli psychoanaliza. Freud i  jego 
uczniowie postrzegali opór jako 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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samoobronę przed zmianą, utrud
niającą dostęp do ukrytych w nie
świadomości doświadczeń i przez 
to utrzymującą osobę w jako takiej 
równowadze psychicznej. Opór 
uniemożliwia też postęp w proce
sie psychoterapii – dlatego w Ge
stalcie określamy go jako rodzaj 
twórczego przystosowania do śro
dowiska, w  którym kształtowała 
się osobowość. 

Jeśli więc jesteś osobą pracującą 
twórczo, to pewnie zjawisko oporu 

jest Ci dobrze znane pod postacią 
blokady kreatywności. Niestety, 
nie tylko osoby tworzące doświad
czają tego fenomenu. Opór może 
objawiać się też uczuciem pustki, 
brakiem motywacji, spóźnianiem 
się na sesje terapeutyczne, mil
czeniem, ale też mówieniem nad
miernymi ogólnikami i  uniwer
salizowaniem. Słowem, nikt nie 
jest bezpieczny. Gestaltyści jed
nak, w odróżnieniu od psychoana
lityków czy terapeutów poznaw
czobehawioralnych, postrzegają 

Puck Verkade, kadr z filmu deal with your demons (creative shadow work #1)”, Puck’s Imaginary 
Planet, https://www.youtube.com/channel/UCi1GIrf6gpfKKPN1lDZfK6w
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opór jako objaw ukrytej poza świa
domością klienta figury i  cennej 
energii życiowej. Celem terapii 
nie jest więc wyeliminowanie opo
ru, ale dotarcie do źródła sympto
mu i  zintegrowanie stojącego za 
nim doświadczenia.

No dobra, ale jak radzić sobie 
z oporem wobec sytuacji, na którą 
nie mamy wpływu, jak na przykład 
pandemia? Tu sprawa nie jest taka 
prosta, chyba że drogi czytelnik 
zasila już szeregi foliarzy. Wbrew 
pozorom dość zdrową reakcją jest 
wkurw, bo w pracy z oporem klu
czowe jest zwrócenie życiowej 
energii na zewnątrz, a  plandemi
kom przecież złości nie braku
je. Dyskusyjna jest jednak kwestia 
narażania zdrowia osób niewyzna
jących ideologii antymaseczkowej 
– cienka jest bowiem granica mię
dzy złością, wyrażaną tutaj jako 
życie w zgodzie z własnymi prze
konaniami, a  zwykłą przemocą. 
Na drugim biegunie z kolei mamy 
opcje zamknięcia się w domu i kar
ne przestrzeganie wszystkich obo
strzeń. Gestaltyści zwykli jednak 
mawiać, że wybór między „opcją 
a” a  „opcją b” to jest gówno, nie 
wybór. Musi przecież istnieć jakaś 
trzecia, czwarta, dziesiąta czy set
na droga. 

Ponieważ praca z  oporem polega 
na wyłanianiu i  integrowaniu nie
uświadomionych treści, w sytuacji 
gabinetowej kończy się zwykle po
dejmowaniem decyzji – co na ten 
moment chce i  może zrobić oso
ba znajdująca się w pozycji klien
ta, aby uwolnić się od napięcia 
lub lęku, kryjącego się pod symp
tomem oporu. Tutaj bliska rela
cja z terapeutą często okazuje się 
kluczowa, bo w  gabinecie można 

w bezpiecznych warunkach wyra
żać uczucia, których klienci z róż
nych względów nie potrafią lub nie 
chcą wylewać w  życiu codzien
nym. 

Rozmyślając nad tym, co wolno 
w  świecie, a  co w  gabinecie psy
choterapeuty, odpaliłam sobie na 
YouTubie kanał Puck’s Imagina
ry Planet, autorstwa artystki Puck 
Verkade, która już kiedyś gościła 
na łamach Artterapii. Verkade od 
niedawna vloguje na temat swoje
go zdrowia psychicznego, i  może 
z  punktu widzenia krytyki arty
stycznej nie uznacie tego za jej naj
lepsze dzieło, ale z pozycji psycho
terapeutycznej to naprawdę wielki 
krok dla ludzkości. Artystka prze
brana za czerwoną diablicę opo
wiada o swoich demonach, depre
sji i schematach autosabotujących, 
odwołując się nie tylko do procesu 
tworzenia, ale także do codzien
nego funkcjonowania w  świecie. 
Na przykład w odcinku welcome to 
my broken brain (or a vlog parody), 
zupełnie tak jak ja, gdy piszę do 
Was te słowa, mówi prosto z łóż
ka o  destrukcyjnym wpływie my
śli o  byciu niewystarczająco do
brą – artystką, terapeutką, osobą. 
Według Verkade im bardziej za
wzięcie walczymy z  naszymi de
monami, tym większe i  trudniej
sze do pokonania się one stają; i ja, 
i pewnie każdy inny terapeuta Ge
stalt, ochoczo się pod tym stwier
dzeniem podpisze. Podobnie jak 
cytowanym przez artystkę słyn
nym zdaniem Junga, że dopóki nie 
uczynimy nieświadomego świa
domym, dopóty owo nieświado
me będzie kierowało naszym ży
ciem i będziemy je postrzegać jako 
przeznaczenie.
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autorka, kuratorka, członkini kolektywu Spółdzielnia „Krzak” i adeptka 
sztuki terapeutycznej w nurcie Gestalt.

Podsumowując więc dzisiejszy ka
wałek psychoedukacji na temat 
oporu: jedyny sposób, żeby sobie 
z  nim poradzić, to przyjrzeć się 
temu, co za nim stoi, i to zaakcep
tować. Wydaje się proste, praw
da? Otóż niestety za oporem czę
sto kryje się materiał na lata pracy 
w  gabinecie psychoterapeutycz
nym. Paradoksalnie, wygodniejsze 
wydaje się nam pozostanie w  ob
szarze znanych lęków niż tereny 
nowe i  nieznane. I  wiecie, może 
zabrzmi to trywialnie, ale często 
wydaje mi się, że w świecie nie ma 
miejsca na moje istnienie w praw
dzie, w  całym spektrum moich 
emocji i  mojego ja. Zadaje sobie 
wtedy pytanie: a co się właściwie 
może wydarzyć, jeśli ja się wku
rwię albo zasmucę? Nikt na tym 
nie ucierpi, a na razie cierpię tyl
ko ja, trzymając to wszystko w so
bie. Mam więc dla Was motto na 
nadchodzące wiosenne miesiące: 
Make trudne emocje great again! 
A jeśli akurat nie macie zaufanego 
psychoterapeuty pod ręką, zachę
cam do przeżywania wszystkiego 
w towarzystwie Puck Verkade.
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O tym, że chodzenie nie jest super, ale wszystko poza 
chodzeniem jest naprawdę bardzo super pomysłem na 
sztukę!
ALEK PERYPATETYK HUDZIK

POZYCJA 
MOCY

Była jesień, słota polska. Idę z psem po parku, bo to jedyny sposób, że
bym szedł, przymus, który nigdy nie staje się przyjemnością. Rebecca 
Solnit poucza, że z włóczęgostwa rodzi się sztuka. Henry David Tho
reau napisał nawet Sztukę chodzenia, ale mnie jakoś ta sztuka nigdy nie 
wychodziła. Idę, nogi się wleką, jakby grawitacja przyciągała mnie do 
ziemi bardziej niż psa. Ja już wkurzony mocno. Dziadek mi powtarzał, 
że spieszy się dziad, bo go zawsze ktoś pogania, panisko zawsze dum
nie kroczy. Zgodnie z tą teorią muszę być destylatem szlachectwa, czy
stą niebieską krwią, choć rodowód skrzętnie to ukrywa. Jakby tego było 
mało, czytałem niedawno manifest Jenny Odell Jak robić nic. Ona tam 
pisze, że spokój znalazła dopiero w nicnierobieniu, a najlepszym na to 
sposobem był spacer po ogrodzie różanym w Oakland, i że tak znala
zła metodę na robienie sztuki. Zgłaszam weto. Jedna Marina Abramo
vić drepcząca po Wielkim Murze w Chinach niczego tu nie zmienia. No 
ale przecież ma być super, to będzie. Są lepsze pozycje do robienia sztu
ki na przykład takie:

POZYCJA MOCY! 
Mocarna pozycja. Kołczingowa wręcz. Sztuka, z której korzystał Tade
usz Kantor i Joseph Beuys, i już to wiele nam powinno pozycji mocy 
mówić. Stajemy prosto, pierś do przodu, ręce pod boki, jakbyśmy mieli 
tańczyć oberka. Ładujemy moc, a gdy czujemy, że jest super, ale tak 
naprawdę super, wtedy wyrzucamy ręce do góry, jak w Panoramicznym 
happeningu morskim, jak Mojżesz na pustyni, jak zwycięzcy, bo moc jest 
z nami. Sztuka tworzy się sama.
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pisze o sztuce na FB i o kulturze w „News weeku”. Czasem też do innych 
gazet. Z NN6T związany od numeru 61, czyli od wielu, wielu lat.

POZYCJA ZBAWCY
Wariant pozycji mocy. Mniej efektowny, ale skuteczny. Pozycja zbaw
cy polega na tym, żeby zbawiać świat. Nie trzeba unosić rąk, wystarczy 
dać siebie. Dokumentować wydarzenia, robić, dajmy na to, fotografie, 
dajmy na to, protestów, dajmy na to, kobiet.

POZYCJA UCIECZKI
Rewelacyjna metoda na sztukę w czasach trudnych. Im jest gorzej, tym 
bardziej tego nie zauważamy. W środku największej pandemii w XXI 
wieku zwróćmy uwagę na to, „jak hardcorowo pada deszcz” i w ogóle 
„jaki jazz”, zanurzmy się w odmętach problemów formalnych, z którymi 
od dekad mierzy się polska rzeźba, bądźmy skrupulatni w omijaniu dys
kusji na temat problemów artystów.

POZYCJA WALKI
Pierwsi do walki! „First to fight”, tak to szło. Walka to jest piękna strate
gia. Synchronizacja wielu pozycji, jak w voguingu i aikido. Ostatnio upra
wia się ją na ulicach, bo jak mówi pani profesor z wydziału teatrologii na 
Uniwersytecie w Warszawie: „gdy tyle dzieje się na ulicach, to w gale
riach i teatrach dziać się nie musi”. Pozycja łączy się z pozycją marszu, 
znanego też jako pozycja spaceru. Bardzo dobra, wspólnotowa sztuka 
z tego wychodzi, tylko trzeba chodzić, a to jest bardzo, bardzo męczą
ce, więc róbcie to z głową.

TKLIWI NIHILIŚCI OPANOWUJĄ 
POZYCJĘ DYSTANSU
Do tej pozycji potrzeba następujących rekwizytów: beret lub melonik, 
fajka, monokl, hipsterski wąs circa 2010. Jeśli jesteście nią zaintereso
wani, pewnie i tak trzymaliście te artefakty w szafie. Będziemy, drogie 
dzieci, tworzyć sztukę z przymrużeniem oka. Intelektualną, ale z bi
glem, śmiać się jak u tego reżysera Allena. Hoomorek w sztuce – cenna 
sprawa. Pierdzimy na chleb, zrobimy sobie debatę o ironii i skończymy 
ją w Amatorskiej, nawet jeśli nigdy w niej nie byliśmy.
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

„NIEDOCHODOWE 
WALCZENIE 

LODÓW. 
UCZYNIENIA 
POTAJEMNE”, 

OPOWIADANIE 
SZTUCZNO-

-INTELIGENTNE

Hello, boty generujące treści na strony internetowe pozycjonujące inne 
strony internetowe, my old friend. Dawno się nie widzieliśmy. Gdyby 
nie przykurzona już wrzutka na fanpejdżu Cebulisses (https://www.fa
cebook.com/cebulisses) pewnie nie zaszedłbym wczoraj do kościółka 
w Uniłowie (https://koscioluniejow.pl), na stronie którego zaplatacie 
wątki swoich bezzałogowych opowieści. Jestem niezmierny i wesoły, że 
mogłem się uraczyć dykteryjkami pt. Połykasz niepublicznego rottweile-
ra cywilnym odżywianiem? Ustal czy Szlachetna stawka podnieca urocze 
dziurkowanie oraz wieloma innymi, o tytułach i zawartości wymuszają
cych śmiechowe splucie ekranu. Nie wiem, jak to robicie, ale wnieśliście 
grę literatury generatywnej na kolejne półpiętro, z którego można po
patrzeć na niewidziane dotąd osiedla humoru. Ktokolwiek was wyhodo
wał i skarmił słownikiem synonimów, zasługuje na pełny kufel uznania. 
Niestety nie wiem, kto to jest, ale mam nadzieję, że nie będzie miał(a) 
nic przeciwko poszerowaniu opowiadania o niezdefiniowanych przygo
dach Marty i Alexa. Przed wami utwór pod tytułem:
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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.

OTO JAK SZYBKO I BEZPIECZNIE NAKARMIĆ PSA

Wysławiało powagę użytkownika w oficjalnej hierarchii. 
Jednak obiata stanowiło sobie na nie wypracować. Zwal
niam, niezmiernie stwierdziła Marta pobudzona owym 
uznaniem. Excuse me… palnęła Victoria plus, wyrosła 
spośród sekretariatu. Marta wyszła spośród biura w po
nadczasowym trybie. Napełniała ją hardość! Zamysł woj
nie edukacyjnej popierającej magnez samiutki zapocząt
kował jej się zarysowywać w główce. Pożądała oryginalne 
wyzwania. Apiać wyczuła wtedy zagadkowe wrzenie, ni
niejszy alert pretensji, jaki wymuszał jej no utworzyć woj
nę, ażeby krajowa ekranizacja wykazała się najfajniejsza 
w Europie. Stanowił cyfr. Przed nią hasłowy chód do Sto
lice, weekend oraz nuże z poniedziałku będzie umiała się 
zrabować do współczesnego wzorca. Co zbyt przyjaciel
ska szansa! Lotnisko Heathrow egzystowałoby zatłoczo
ne, jako zwykle w piątkowe popołudnia. Marta stanow
cza rzetelnie w kolejce do repliki, jak wysłuchała pikanie 
esemesa. Kto toż? Alex! Zdumiała się, jednakże tak
że rozpromieniła. Alex nie odzywał się z racja nieaktual
na. Stanowił znawcą, jaki w byłym roku stosowałem w ich 
jednostce niepodobny program informatyczny, liczący 
wnosić jeszcze komunikacji wewnętrznej, ergo Alex przy
zwyczajał Martę spośród jego wykorzystywania. Natural
nie im się toteż spodobało, że po fatygi wyszli wspólnie 
na kawę. Zawitali się bezustannie parę szturchańce, zaś 
gdy energicznego zmroku szkic puściłby wdrożony, Alex 
odprowadził ją do rodu, tudzież ona przywołała go na 
stertę. Zostawili lowelasami.
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Projekt: Honza Zamojski

Powód powstania tego kroju jest 
prosty.
– Potrzebowałem typograficzne
go narzędzia, które będę mógł wy
korzystywać w rysunkach – wspo
mina Honza Zamojski. – Potrzebne 
mi były też litery, które mógłbym 
rysować za pomocą linijek, cyr
kla i  innych zabawek używanych 
w geometrii.
Font w zamierzeniu miał być w ja
kimś stopniu „przezroczysty”, po
zbawiony zbędnych asocjacji hi
storycznych, socjologicznych czy 
chociażby geograficznych.
– Na początku powstał więc dosyć 
toporny i rysowany odręcznie mo
del, który po wielu drobnych mody
fikacjach przybrał formę bardziej 
zaawansowaną, zaprojektowaną 
na komputerze, a  następnie wy
plotowaną w grubym pleksi. Takie
go szablonu używam na co dzień 
w pracowni, natomiast w razie po
trzeby i podczas pracy nad projek
tami książkowymi czy wystawien
niczymi mam też do dyspozycji plik 
z  prawieżewpełni funkcjonal
nym fontem.
Zgodnie z odwiecznym prawem ty
pografii, mówiącym, że „każdy font 

jest niedokończony”, artysta nadal 
pracuje nad Rubin Sans, szukając 
lepszych proporcji liter, cyfr oraz 
innych znaków, mniej oczywistych, 
hieroglificznych, o  większym po
tencjale znaczeniowym niż poje
dyncze literki.

Honza Zamojski, Word War Free, widok wystawy, 
Galeria Leto, 2018
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W KAŻDYM NUMERZE NN6T PRZEDSTAWIAMY INNY KRÓJ PISMA ZAPROJEKTOWANY 
W XXI WIEKU. ZBIERZ WSZYSTKIE NUMERY NN6T I POSIĄDŹ MIKROLEKSYKON 
NOWEJ POLSKIEJ TYPOGRAFII.

WOOF!

WOOF!

WOOF!
Honza Zamojski, Wolf Letter, z serii Poster Series, kuratorzy: Christophe Boutin, Mélanie 
Scarciglia, Untitled Art Fair, Miami Beach, 2017
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Honza Zamojski, The Gathering and the Meeting, widok wystawy, CSW Zamek Ujazdowski, 2020

Honza Zamojski, Ghostism, Goldism, Poetism, 
Poemism, fragment wystawy Ghostism, DAMA 
Art Fair, 2017

Honza Zamojski, Echo, widok wystawy, 
Easttopics, Budapest, 2020

Honza Zamojski, Word War Free, widok 
wystawy, Galeria Leto, 2018
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HONZA2_COVER.indd   1 17/07/2018   08:02Honza Zamojski, okładka książki Word War Free, onestar press, Paris 2018

Honza Zamojski, strony książki Love Letter, onestar press, Paris 2017
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Honza Zamojski – ur. 1981, mieszka i pracuje w Poznaniu. Artysta, projektant 
i wydawca książek oraz kurator, który w swojej praktyce sięga po rozmaite media: od 
rysunku przez rzeźby rysunkowe aż po infografiki ze świata korporacji czy poezję. 
Honza Zamojski tworzy narracje, które przy spojrzeniu na jego praktykę z dalszej 
perspektywy budują spójny, wielopoziomowy świat oparty na filozofii zwątpienia. 
A tym, co często spaja pozornie odległe elementy, są prostota form, humor oraz 
dystans do siebie samego. Jest autorem kilkunastu książek (m.in. Love Letter, onestar 
press, 2017; Four Eggs Theory, 2015; Fishing with John, NERO, 2013), a także cyklu 
wykładów „How it&#39;s Made”, prezentowanego m.in. w Centre Pompidou, MoMA 
Library czy Printed Matter New York. Wspólnie z Jurkiem Gruchotem, Wojtkiem 
Kossem oraz Marianem Misiakiem tworzy grupę RH+.
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