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reż. Grzegorz Laszuk

Bergman / von Rosen / Bergman

KOMUNA WARSZAWA

PREMIERA: 16–18.07.2021

W RAMACH
HELLO DARKNESS MY OLD FRIEND

KURATOR: MARKUS ÖHRN



MAURYCY GOMULICKI
(rocznik 1969) – artysta, projektant, fotograf, kolekcjoner i antropolog 
kultury popularnej. Hedonista konsekwentnie propagujący Kulturę Rozkoszy. 
Ukończył Wydział Grafiki warszawskiej ASP. Szerokiej publiczności dał się 
poznać dzięki multidyscyplinarnemu projektowi Pink not Dead! oraz wystawie 
Dziary. Opublikował cztery albumy fotograficzne. Intensywny kolor, eksploro-
wany tak w swoim potencjale witalnym, jak w wymiarze socjo-kulturowym, jest 
istotnym elementem w jego twórczości. Zrealizował wiele obiektów w prze-
strzeni publicznej, z których najbardziej znanym jest warszawski neon parko-
wy Światłotrysk, powstały we współpracy z fundacją Bęc Zmiana. W projekcie 
„Wild Life” łączy swoje fetyszystyczne pasje z umiłowaniem dla rodzimej przy-
rody. Związany z warszawską galerią LETO. Mieszka i pracuje na przemian 
w Polsce i Meksyku.

Maurycy Gomulicki
Tamarix the Savage Goddess, z serii „Wild Life”, 2021

OKŁADKA
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…ukryte 
przyjemności 
w muzyce 
29.07 – 25.08.2021

Justyna 

Baśnik-Andrzejewska

Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1
40 –121 Katowice
www.rondosztuki.pl 
facebook @ rondosztuki
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POLE REGENERACJI 
w roli głównej:  
Wrocławskie Pola Irygacyjne  
09.07–31.10.2021 

Dizajn BWA Wrocław 
ul. Świdnicka 2–4 
www.bwa.wroc.pl





NOWE 
MUZEUM 
BURSZTYNU 
W WIELKIM 
MŁYNIE

OTWARCIE 24 LIPCA 2021 www.muzeumgdansk.pl 



PARTNERZY PATRONI 

WSTĘP WOLNY
Więcej informacji: polska1.pl

25.06-31.10.2021
Wystawa w Muzeum Emigracji w Gdyni



• rozpowszechnianie kultury i sztuki
• budowanie sieci współpracy
• mobilność twórców i dzieł
• zwiększanie uczestnictwa w kulturze
• rozwój kompetencji twórców i profesjonalistów
• wdrażanie technologii cyfrowych i innowacji
• wsparcie różnorodności kulturowej i językowej
• przekłady i promocja literatury pięknej
• zielona transformacja sektora kultury

Program
Kreatywna Europa 2021-2027
Wsparcie międzynarodowych działań artystycznych i kulturalnych

www.kreatywna-europa.eu

PRINT reklama.indd   4PRINT reklama.indd   4 20/05/2021   10:4420/05/2021   10:44



Wernisaż połączony z uroczystym 
wręczeniem nagród: 
16 lipca 2021, godz. 12.00

Wystawa czynna: 
17 lipca – 20 sierpnia 2021, 
w godz. 11.00 – 18.00

Miejsce: 
Zbrojownia Sztuki w Gdańsku, 
Targ Węglowy 6

Debata krytyków sztuki: 
16 lipca 2021, godz. 13.30,  
Patio ASP

 „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” to zapoczątkowana z inicja-
tywy Rektor ASP w Gdańsku prof. Ludmiły Ostrogórskiej cykliczna wystawa 
prac najmłodszej generacji polskich artystów, stwarzająca niepowtarzalną 
okazję do zapoznania się zarówno z ich osiągnięciami, jak i różnorodnymi 
postawami twórczymi. Organizowane od 2009 r. wydarzenie ma charakter 
konkursu, w ramach którego przyznawane są liczne nagrody i wyróżnienia, 
w tym prestiżowa Nagroda Rektorów Akademii Sztuk Pięknych. Udział w wy-
stawie biorą absolwenci następujących dyscyplin artystycznych: fotografia, 
grafika artystyczna, instalacje, malarstwo, intermedia, performance, rysunek, 
rzeźba, natomiast dyplomy projektowe prezentowane są podczas bliźniaczej 
ekspozycji przygotowywanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach.

 *** 
Promocja młodych talentów z całego kraju oraz wsparcie początkujących 
twórców w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki – to główne cele orga-
nizowanej przez gdańską ASP wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk 
Pięknych”. Skierowana do szerokiej publiczności wystawa, będąca przekrojo-
wą prezentacją współczesnych zjawisk artystycznych, gości w murach Wiel-
kiej Zbrojowni w Gdańsku już po raz dwunasty.

XII edycja ogólnopolskiej wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii 
Sztuk Pięknych” w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

IDE A 

transmisja online 
asp.gda.pl





MAZOWIECKIE CENTRUM 
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
ELEKTROWNIA W RADOMIU
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1 
26-600 RADOM 

WYSTAWA CZYNNA
09.07 - 12.09.2021

więcej na:
www.mcswelektrownia.pl

Maluje-
my bo 
zwariu-
jemy

Grupa  
„Pendzle + Dłutko”
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A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

Partnerzy: 

Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego

Organizatorzy: 



A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

Partnerzy: 

Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego

Organizatorzy: 

W styczniu 2021 roku profesor 
Magdalena Abakanowicz została 
oficjalną patronką Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. 

Zatwierdzenie zmiany nazwy uczelni, 
wymagające przeprowadzenia procesu 
legislacyjnego, który trwał ponad rok, miało 
miejsce na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 
27 listopada 2020 roku. Ustawę zmieniającą 
nazwę uczelni 11 grudnia podpisał 
prezydent RP Andrzej Duda.

↑ Magdalena Abakanowicz w PWSSP w Poznaniu (za nią 
Wacław Twarowski), połowa lat 60., fot. Jerzy Nowakowski, 
Kolekcja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ABAKANOWICZ
UNIVERSITY

#abakanowiczuniversity
abakanowicz.uap.edu.pl



A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

Wiele historii, jedna Uczelnia

Założony w 1919 roku Uniwersytet Artystyczny 
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 
(UAP) jest wiodącą uczelnią artystyczną 
w Europie. Jest też jedynym uniwersytetem 
spośród wyższych szkół plastycznych w kraju 
oraz prężnie działającym ośrodkiem kultury 
o znaczeniu ponadregionalnym. 

Abakanowicz dotykała prostych prawd 
i takich, które wypowiedzieć jest najtrudniej. 

– prof. Wojciech Hora, Rektor UAP

Magdalena Abakanowicz to jedna z najznako-
mitszych polskich artystek, twórczyni o mię-
dzynarodowej sławie, której dzieła znajdują się 
w najważniejszych kolekcjach muzealnych na 
całym świecie. Artystka przez dwadzieścia pięć 
lat pracowała w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 2002 roku 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie 
UAP), uhonorowała ją tytułem doktora honoris 
causa. W Parku Cytadela odsłonięto wów-
czas największą plenerową instalację artystki 
Nierozpoznani, o której realizację przez wiele lat 
zabiegał prof. Jarosław Maszewski, kierownik 
Pracowni Skojarzeń Elementarnych w Katedrze 
Bioniki poznańskiej akademii. 

← Magdalena Abakanowicz, lata 80., fotografia czarno-biała, 
archiwum Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej 
i Jana Kosmowskiego

A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

„Reguły są po to, żeby je przekraczać” 
– to jedno ze zdań powtarzanych studentom przez 
prof. Magdalenę Abakanowicz

Magdalenę Abakanowicz zaprosił do Poznania 
w 1965 roku rektor uczelni, prof. Stanisław 
Teisseyre. Zaproponował jej stworzenie 
Pracowni Gobelinu, którą utworzono w Katedrze 
Malarstwa i Zagadnień Kolorystycznych 
w Architekturze na Wydziale Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby. Stanowiło to część koncepcji stworzo-
nej przez „senacką komisję dla opracowania 
generalnej i pryncypialnej reformy uczelni”1, 
której przewodził prof. Zdzisław Kępiński: 
„Podstawą planu była idea utworzenia ze-
społu najlepszego, na jaki pozwalał aktualny 
stan polskiej plastyki. Była to myśl przewod-
nia działalności grupy inspiratorów kultury 
poznańskiej, przyświecająca najważniejszym 
jej poczynaniom w pierwszych latach powojen-
nych”2. Grono pedagogiczne uczelni dzięki tym 
założeniom poszerzyło się wówczas o kilkuna-
stu znakomitych artystów. Przez lata dojeżdżali 

1.

Z. Kępiński, Historia uczelni, w: 
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. 1919 – 
1969, Poznań 1971, s. 35.

2.

Tamże.

↑ Dyplom Izabelli Rybackiej w Galerii 
Wielka 19 (w centrum widoczny Jarosław 
Maszewski, Magdalena Abakanowicz, 
Izabella Rybacka), 1981, archiwum 
Izabelli Rybackiej.
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do Poznania z innych ośrodków z całej Polski tacy twórcy jak 
Zbigniew Makowski, Magdalena Więcek, Waldemar Świerzy czy 
Tadeusz Brzozowski.

Przed reformą z 1965 roku przez kilkanaście lat w poznańskiej 
uczelni istniał jedynie przynależący do Wydziału Architektury Wnętrz 
Warsztat Tkacki prowadzony przez Marię Ostrowską. W 1950 roku 
w związku z reformą szkolnictwa artystycznego Ireny Mangelowej 
likwidacji uległ bowiem Zakład Tkactwa kierowany przez prof. 
Lucjana Kintopfa, przed wojną dyrektora Państwowej Szkoły Sztuk 
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Pracownię 
Magdaleny Abakanowicz utworzono na wydziale artystycznym, choć 
wcześniejsze pracownie tkackie przynależały do wydziału projekto-
wego. Wynikało to z przekonania artystki o konieczności unice-
stwienia użytkowej roli tkaniny i traktowania jej jako jednej z materii 
kształtowania sztuki. Przekonana, że sztuki nie da się nauczyć, i że 
reguły są wrogami wyobraźni, Abakanowicz stworzyła pracownię bę-
dącą przestrzenią dla eksperymentu i rozwoju osobowości twórczej. 
Stosowane dotąd warsztaty poziome, które służyły do wykonywania 
tkanin o charakterze utylitarnym, zamieniła na warsztaty pionowe 
i ramy tkackie. Pracownia przyciągała studentów z całego świata, 
którzy przyjeżdżali do Poznania, zafascynowani twórczością artystki. 

Założeniem pracowni stało się pobudzanie do indywidualnych 
badań, będących podstawą rozwoju osobowości twórczej. W końcu 
lat 60.  nie było to podejście tak oczywiste jak dzisiaj. Podmiotowe 

↑ Pokaz prac studentów Pracowni 
Gobelinu PWSSP w Poznaniu, ok. 1968, 
fot. Jerzy Nowakowski, Kolekcja 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

↑ Idea siedziska (forma Yukiko Nobusawy), 1979, 
dokumentacja ćwiczenia studentów Pracowni 
Gobelinu,  archiwum prof. Anny Goebel

A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

3.

Tu nie ma recept. Z Anną 
Goebel rozmawia Marta 
Kowalewska, w: Abakanowicz. 
Metamorfizm, red. 
M. Kowalewska [katalog 
wystawy w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
30.11.2017–1.04.2018], 
Łódź 2018, s. 226.

i partnerskie traktowanie studentów wynikało 
u Abakanowicz z niezgody na typowe dla 
reżimów totalitarnych dążenie do podporząd-
kowania jednostki, przez uniemożliwienie jej 
swobodnego rozwoju i kształtowania własnej 
odrębności. Ograniczenia i kontrola, któ-
rych doświadczyła sama artystka, odbywając 
studia w okresie stalinizmu, staną się także 
jednym z wiodących tematów jej twórczości. 
Swoich studentów uczyła „odwagi i ryzyka”3. 
Uważała także, że nauka nie powinna sprowa-
dzać się do wąskiej specjalizacji, bo to zawęża 
świadomość i ogranicza wyobraźnię. Pomimo 
że Abakanowicz przyjeżdżała do Poznania raz 
w miesiącu, dbała o utrzymywanie bliskich, 
przyjacielskich relacji w pracowni, co przekła-
dało się na panującą w niej atmosferę, opartą 
na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu.

Magdalena Abakanowicz zakończyła pracę 
pedagogiczną w Poznaniu w roku 1991, prze-
chodząc na emeryturę twórczą. Kierownictwo 
pracowni objęła wówczas jej asystentka 
prof. Anna Goebel, która dziś kieruje Pracownią 
Tkaniny Artystycznej, kontynuując dzieło swo-
jej poprzedniczki. 

↓ Prof. Magdalena Abakanowicz z Izabellą 
Rybacką w Pracowni Gobelinu, koniec lat 
70., archiwum Izabelli Rybackiej

↑ Prof. Magdalena Abakanowicz z Anną 
Goebel w Pracowni Gobelinu, koniec lat 
70., archiwum prof. Anny Goebel
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Tkaniny Artystycznej, kontynuując dzieło swo-
jej poprzedniczki. 

↓ Prof. Magdalena Abakanowicz z Izabellą 
Rybacką w Pracowni Gobelinu, koniec lat 
70., archiwum Izabelli Rybackiej

↑ Prof. Magdalena Abakanowicz z Anną 
Goebel w Pracowni Gobelinu, koniec lat 
70., archiwum prof. Anny Goebel
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Abakanowicz w Poznaniu

Jedna z wczesnych, powstałych na początku lat 60., fakturowych 
tkanin Desdemona II (1965) prezentowana jest na wystawie stałej 
w Muzeum Sztuk Użytkowych, które posiada w swoich zbiorach 
trzy prace artystki wykonane w technice tkackiej. Jedną z nich 
jest Żółty abakan – podwieszany u sufitu, monumentalny obiekt 
przestrzenny zrealizowany z sizalu.

Dzieła Magdaleny Abakanowicz prezentowane 
są w Poznaniu w kilku miejscach. Rzeźby 
artystki można oglądać w plenerze 
w samym centrum miasta, ale też w Parku 
Cytadela. Jej prace eksponowane są także 
w przestrzeniach zamkniętych: w Atrium 
Uniwersytetu Artystycznego, Wejściu Wschodnim 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
i Muzeum Sztuk Użytkowych. 

↑ Magdalena Abakanowicz, Nierozpoznani, Park Cytadela, 2021, fot. Sonia Bober
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A B A K A N O W I C Z  U N I V E R S I T Y

Największa plenerowa realizacja Magdaleny Abakanowicz 
Nierozpoznani, którą podziwiać można w Parku Cytadela,  
powstała z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania. Figury 
Nierozpoznanych wykonano w Odlewni Żeliwa w Śremie. 
Instalacja składa się ze stu dwunastu wysokich na ponad dwa 
metry żeliwnych antropomorficznych postaci. 

W 2019 roku przed nowym budynkiem Bałtyku w pobliżu Ronda 
Kaponiera stanęło 5 Figur (2005), będących własnością Fundacji 
Vox-Artis, które wcześniej przez wiele lat prezentowano na 
Dziedzińcu Różanym przy Zamku Cesarskim. 

W listopadzie 2020 roku, w związku z faktem nadania 
Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu imienia Magdaleny 
Abakanowicz, w przestrzeni miasta pojawiły się dwa nowe obiekty 
artystki, przekazane uczelni w depozyt przez Fundację Marty 
Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego. 

W Atrium budynku B Uniwersytetu Artystycznego przy 
ul. 23 Lutego 20 wystawiono rzeźbę Pasar (1995) z cyklu Gry 
wojenne, w którym artystka pierwszy raz wykorzystała drewno. 
Pracę wykonała z ociosanego pnia połączonego z metalowym 
okuciem, przeobrażając bezbronne, okaleczone drzewo w obiekt 
przypominający groźną machinę wojenną. 

Drugą z przekazanych prac Standing Figure with Wheel 
I (1989) podziwiać można w przestrzeni Wejścia Wschodniego 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedstawia ona 
charakterystyczną bezgłową figurę wykonaną z brązu. Za nią 
stoi ogromne żelazne koło wpisane w trójkątny wspornik. 
Archetypiczny motyw koła, będącego symbolem wieczności, ale 
także ruchu i zmiany, z którym skonfrontowany zostaje człowiek, 
pojawia się w wielu realizacjach artystki. 

↑ Magdalena 
Abakanowicz, 
Pasar z cyklu 
Gry wojenne, 
1995, drewno, 
stal, dzięki 
uprzejmości 
Fundacji Marty 
Magdaleny 
Abakanowicz 
Kosmowskiej 
i Jana 
Kosmowskiego, 
fot. Sonia Bober



Magdalena Abakanowicz
Moje formy to kolejne skóry, 
które z siebie zdejmuję

organizator: 
Fundacja 9/11 Art Space

www.fundacjaartspace.pl
fundacjaartspace@gmail.com

partner: 
Galeria Piekary
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
CK Zamek, Dziedziniec Różany

www.galeria-piekary.com.pl 
galeria@galeria-piekary.com.pl

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania i środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

10.08-01.10.2021

Galeria Piekary
wystawa czynna:
pon.-pt. 10:00-18:00
wstęp wolny

Galeria Piekary

Fundacja 9/11 Art Space wraz z Galerią Piekary 
zapraszają na wystawę prac Magdaleny 
Abakanowicz pt. Moje formy to kolejne skóry, 
które z siebie zdejmuję, która zostanie otwarta 
10 sierpnia 2021 i wpisze się w obchody nada-
nia Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu 
imienia artystki. Wystawa, podejmująca proble-
matykę figury w twórczości artystki, gromadzić 
będzie obiekty pochodzące z kilku kolekcji 
prywatnych, na co dzień niedostępne dla 
publiczności, a dopełnieniem projektu będzie 
realizacja Macieja Kuraka i Maxa Skorwidera 
Nierozpoznana. 

Artystka od lat 80. i 90. koncentrowała się na 
pracy z metalem (głównie brązem, jak w przy-
padku prezentowanej na wystawie Postaci 
stojącej z 1998 roku), drewnem, kamieniem, 
a nawet ceramiką. Formy, które tworzyła, 
przypominały zdeformowane ciała lub części 
postaci. Magdalena Abakanowicz była przede 
wszystkich zainteresowana człowiekiem i jego 
pozycją we współczesnym świecie, skupiała się 
na poczuciu zagubienia w tłumie, anonimowo-
ści, a także utraceniu tożsamości. Podejmowała 
również temat ludzkiej niemocy wobec 
struktury biologicznej człowieka. Swoją sztukę 
określała jako opowieść o kondycji ludzkiej, 
a przedstawiane przez nią postacie były swego 
rodzaju awatarami androgynicznego „every-
mana”, bez odniesień do konkretnego czasu.

↓ Magdalena Abakanowicz, ok. 1962, 
fotografia czarno-biała, archiwum 
Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz 
Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego



8 sierpnia 2021 Muzeum Narodowe 
w Poznaniu otworzy wystawę 
Magdaleny Abakanowicz Jesteśmy 
strukturami włóknistymi, która zo-
stała przygotowana z okazji nada-
nia Uniwersytetowi Artystycznemu 
w Poznaniu imienia artystki. 
Ekspozycja koncentruje się na pojęciu 
włókna jako struktury łączącej twór-
czość artystyczną Abakanowicz z jej 
działalnością pedagogiczną. 
Tytuł wystawy jest cytatem z wy-
kładu, który Magdalena Abakanowicz 
wygłosiła w 1978 roku na Kongresie 
Fiberworks w Berkley. Artystka do-
strzegła we włóknie, dotąd traktowa-
nym czysto użytkowo, nieskończony 
potencjał możliwości. Nić była dla niej 
podstawowym składnikiem świata 
organicznego – budulcem wszystkich 
żywych organizmów, roślin, tkanek, 
liści i ciała człowieka. Abakanowicz 
doprowadziła do unieważnienia my-
ślenia o użytkowej roli tkaniny, która 
dotąd uznawana była za rzemiosło. 
Rewolta, której dokonała, pierwszy raz 
wystawiając swoje prace na Biennale 
Tkaniny w Lozannie w 1962 roku, 

wpłynęła zasadniczo na rozwój tej 
dziedziny sztuki na całym świecie. 
Jako pedagog poznańskiej uczelni, 
artystka zrewolucjonizowała dotych-
czasowy program nauczania tkac-
twa, rozwijając je od początku jako 
autonomiczną dyscyplinę artystyczną. 
Studentów zachęcała do rozwijania 
własnych poszukiwań, inspirowała 
dyskusje i prowokowała nietypowe 
działania z tworzywem.

Ekspozycję otwierać będzie prezen-
tacja kilkunastu monumentalnych 
prac artystki wykonanych w technice 
tkackiej, które powstały w okresie 
nawiązania współpracy z poznańską 
uczelnią artystyczną. Na dalszą część 
wystawy składać będą się obiekty 
rzeźbiarskie i wieloelementowe cykle 
prac będące znakiem rozpoznawczym 
tej twórczości, m.in: Hurma, Plecy, 
Mutanty, Coexistence i Anatomia. 
Uzupełnieniem wystawy będzie pokaz 
materiałów archiwalnych związa-
nych z działalnością pedagogiczną 
Magdaleny Abakanowicz w poznań-
skiej PWSSP. 

Magdalena Abakanowicz 
Jesteśmy strukturami włóknistymi

Muzeum Narodowe w Poznaniu

08.08-24.10.2021

Kuratorka: 
Anna Borowiec

Aranżacja wystawy: 
Rafał Górczyński

Teksty: Anna Borowiec, Piotr Grzywacz, Magdalena Piłakowska.
Projekt graficzny oraz skład: Tomasz Jurek. Korekta: Agnieszka Krupa.

abakanowicz.uap.edu.pl
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Ada Zielińska, 20 000 – Koszt realizacji jednego projektu w ramach Project Room w Zamku 
Ujazdowskim / Cost of implementing one project as part of the Project Room at the Ujazdowski 
Castle CCA
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ESEJ 
O AMERYKAŃSKIEJ 
AWANGARDZIE
Od Black Mountain College do pop artu ukazuje chronologię przeobra-
żeń w sztuce powojennej w Stanach Zjednoczonych. Wystawa powstała 
na podstawie zbiorów z Archiv der Avantgarden w Dreźnie. Wybrane 
obrazy i rzeźby, instalacje, szkice architektoniczne, zdjęcia, projekty fil-
mowe, parateatralne i muzyczne, a także czasopisma, książki, druki, 
efemera i dokumenty traktowane są na równi, jako ważne świade-
ctwa nowatorskich praktyk inicjowanych po drugiej stronie Atlantyku. 
Obiekty zostały uporządkowane w taki sposób, by odtworzyć historię 
nurtów, fenomenów i grup artystycznych, kontynuujących dziedzictwo 
historycznej awangardy. Zaczynając od Black Montain College, sztuki 
abstrakcyjnej, happeningu i fluxusu, przez pop art, minimal art, postmi-
nimalizm i sztukę konceptualną po land art. 
14.05–3.10.2021
PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI, SOPOT, PL. ZDROJOWY 2

Hazel Larsen Archer, Jezioro Eden i Mae West, Black Mountain College, późne lata 40. wczesne 
lata 50., fotografia vintage,© Estate of Hazel Larsen Archer and Black Mountain College Museum 
+ Arts Centre, Archiwum Awangardy, Kolekcja Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie
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DOM-LABORATORIUM
Mieszkanie Zdzisława Jurkiewicza przy ul. Łaciarskiej we Wrocławiu było 
dla artysty miejscem życia i tworzenia sztuki, a także punktem wyjścia do 
artystyczno-egzystencjalnych obserwacji codzienności. Marika Kuźmicz, ku-
ratorka wystawy Zdzisław Jurkiewicz. Zdarzenia, o mieszkaniu artysty mówi 
też jako o kapsule-laboratorium czy ogrodzie botanicznym. Z okien pokoju 
Jurkiewicz prowadził obserwacje astronomiczne, w kuchni zainstalował fo-
tograficzną „pułapkę na słońce”, a całe mieszkanie wypełnił roślinami. Ten 
rodzaj skupienia na najbliższym, domowym otoczeniu szczególnie mocno 
rezonuje z sytuacją, w której wszyscy znaleźliśmy się podczas pandemii. 
Twórczość Jurkiewicza pokazuje, że nawet ciasne cztery kąty mogą być 
miejscem zaspokajania ciekawości i chęci poznania świata. Na wystawie 
jego prace zostaną skonfrontowane z dziełami innych artystek i artystów, 
dla których podstawę do pracy artystycznej stanowiły bądź stanowią 
obserwacje codzienności.

25.06–11.10.2021
MUZEUM WSPÓŁCZESNE, WROCŁAW, PLAC STRZEGOMSKI 2A

29.10.2021–09.01.2022
CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA, WAŁBRZYCH, UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 29

Rośliny w mieszkaniu Zdzisława Jurkiewicza, fot. archiwum prywatne
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BIURO 
USŁUG 
POSTARTYSTYCZNYCH

Biuro Usług Postartystycznych to jednostka funkcjonująca w ramach struk-
tury Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, której celem jest wspieranie dzia-
łaniami artystycznymi ruchów społecznych i politycznych oraz wzmacnianie 
różnych form aktywizmu. BUP wdraża strategie, wyobraźnię i narzędzia ar-
tystyczne poza muzeami i galeriami sztuki, wyprowadzając sztukę na ulice 
i wprowadzając ją do mediów. Związana z Biurem szeroka sieć artystów 
i twórców aktywnie uczestniczy w programach i działaniach przeciwko 
autorytaryzmowi, faszyzmowi, wspierających postawy demokratyczne, 
pro-LGBT+ oraz ekologiczne, testując inne metody protestu. Biuro dąży do 
wzmocnienia tego oddolnego ruchu, zarówno w jego bardziej spontanicz-
nych, jak i autorefleksyjnych formach. 
Metodologia pracy BUP opiera się na nawiązywaniu, podtrzymywaniu i roz-
wijaniu współpracy między artystami a działaczami politycznymi i społecz-
nymi. Biuro skupia się przede wszystkim na przeprowadzaniu artystycznych 
interwencji w przestrzeni publicznej, nawiązywaniu długofalowych soju-
szy między artystami i aktywistami oraz wdrażaniu artystycznej wyob-
raźni i praktyk w kontekście aktywistycznym i politycznym. BUP organizuje, 
wspiera i dokumentuje działania bezpośrednie; bierze udział w licznych de-
monstracjach i protestach; utrzymuje obecność w internecie, publikując tre-
ści i raporty z działań; współpracuje z mediami i publicznymi instytucjami 
sztuki; tworzy internetowe archiwa i repozytoria wiedzy oraz organizuje 
spotkania, zjazdy i plenery.
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Kompas est-etyczny, rys. Maja Demska dla BUP
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POETYKA 
MARZEŃ SENNYCH
Jak uchwycić pojęcie czasu? W jaki sposób zrozumieć skalę wszech-
świata, mając do dyspozycji tylko jednostkowe doświadczenie prze-
mijania? Jak opisać jakości wymykające się zarówno potocznym 
obserwacjom, jak i naukowym badaniom? Angelika Markul na wysta-
wie Formuła czasu zestawia ze sobą tropy dinozaurów, szczątki zwierząt 
i powidoki fotografii. „Razem tworzą one konstelację, która ma konsy-
stencję snu. Mitologia splata się z archeologią, etnografia z paleontolo-
gią, historia z fantazją, tworząc bardzo szczególne doświadczenie czasu” 
– pisze kurator Jarosław Lubiak. Projekt immersyjnej instalacji powstał 
podczas miesięcznego wyjazdu badawczego do Australii. Artystka, ra-
zem z lokalnym paleontologiem i prawnikiem plemienia Aborygenów 
Goolarabooloo, szukała śladów dinozaurów, prehistorii i dawnych wie-

rzeń. Pobrane przez 
nią próbki oraz formy, 
które zdjęła ze ska-
mielin, posłużyły do 
stworzenia odlewów 
i woskowych rzeźb. 
Oprócz nich na wy-
stawie zobaczymy 
wideo Marella. Ca-
łość złoży się na im-
mersyjną instalację, 
różną od wcześniej-
szych prac artystki, 
w której gwałtowność 
form ustępuje poe-
tyce marzeń sennych: 
„Mitologia splata się 
z archeologią, etno-
grafia z paleontolo-
gią, historia z fantazją, 
tworząc bardzo szcze-
gólne doświadczenie 
czasu”.
22.05–31.07.2021 
OP ENHEIM, WROCŁAW, 
PLAC SOLNY 4
WWW.OPENHEIM.ORG

Angelika Markul, Tierra del Fuego, 2018, fot. David Bordes, Musée de la Chasse et de la Nature
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SZALENI MISTRZOWIE
Jak zdekolonizować umysł? Czy możliwy jest taki ogląd świata, w którym 
nie stawiamy siebie i swojej kultury w centrum? Jak docierać do wielogło-
sowości historii, odsłaniając sztuczność dominującej narracji? Dla Łuka-
sza Dziedzica narzędziem pozwalającym na zmianę perspektywy patrzenia 
na historię jest malarstwo. Artysta odtwarza fragmenty historii zarejestro-
wane na fotografiach dokumentalnych i filmach, poddając je dekonstrukcji. 
Używając malarskiego gestu, symbolicznie dobierając kolory, przedstawia 
historyczne kadry w innym świetle. Tytuł wystawy Mad masters został za-
czerpnięty z filmu dokumentalnego Jeana Roucha z 1955 roku. Ukazuje on 
ceremonię hauka, podczas której uczestnicy transowego rytuału odgrywają 
i naśladują kolonizatorów. Film w czasie premiery spotkał się z krytyką i cen-
zurą, zarzucano mu rasizm, kolonializm i antybrytyjskość. Po latach został 
okrzyknięty prekursorskim dziełem w nurcie etnodokumentu.

09.06–21.08 
GALERIA 12, CIESZYN, RYNEK 12 
WWW.FACEBOOK.COM/GALERIA12CIESZYN 

Łukasz Dziedzic, Rouch II, 2021
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TWORZENIE 
DOMU
Literatura i kryzys planetarny, me-
tafory klimatyczne, poezja antro-
pocenu, reportaż w kryzysie – to 
niektóre z tematów otwartych wy-
kładów, które odbędą się w te wa-
kacje w ramach Szkoły Ekopoetyki 
przy Instytucie Reportażu w War-
szawie. Grzegorz Czemiel, Julia 
Fiedorczuk, Paweł Frelik, Ma-
ciej Rosiński, Filip Springer, Zu-
zanna Wars, Urszula Zajączkowska 
i Rafał Żak zastanawiać się będą, 
wraz z uczestniczkami i uczest-
nikami spotkań, jak można opo-
wiadać o katastrofie ekologicznej. 
Organizatorzy wychodzą od słów 
Lawrence’a Buella, który pisał, że 
kryzys ekologiczny jest kryzysem 
wyobraźni. Znaczy to tyle, że przy-
czyna niszczycielskich działań lu-
dzi względem nie-ludzkiej natury 
leży często w błędnych wyobraże-
niach na temat środowiska natu-
ralnego. Ekopoetyka zajmuje się 
kształtowanie adekwatnych, mniej 
destrukcyjnych wyobrażeń. Jej zna-
czenie dobrze oddaje grecki źród-
łosłów: tworzenie (poiesis) domu 
(oikos).
OTWARTA SZKOŁA EKOPOETYKI
20.06-7.09.2021
DZIEDZINIEC LORENTZA MUZEUM 
NARODOWEGO, WARSZAWA, ALEJE 
JEROZOLIMSKIE 3 

SOCREALIZM 
MAGICZNY 
W jaki sposób dostęp do infra-
struktury daje władzę lub prze-
ciwnie, wyklucza i odcina od 
modernizacji? Które grupy spo-
łeczne i instytucje kontrolują 
technologie i narzucają ramy ży-
cia zbiorowego? Dwukanałowa 
instalacja wideo Agnieszki Polskiej 
Plan Tysiącletni porusza wątki 
nowoczesnych przemian i pro-
cesów elektryfikacji polskiej wsi 
tuż po II wojnie światowej. Praca, 
która powstała specjalnie na wy-
stawę w MSN, wpisuje się w ak-
tualną dyskusję na temat historii 
klasy ludowej w Polsce. Artystka 
zaprosiła do realizacji cenione 
aktorki i aktorów teatralnych i fil-
mowych, a także artystkę dźwię-
kową Antoninę Nowacką. Oprócz 
instalacji wideo jednym z punktów 
programu wydarzeń będzie Elec-
tric Summer School – sympozjum 
z udziałem socjologa Benjamina 
Brattona oraz filozofek Mckenzie 
Wark, Bogny Konior i Katarzyny 
Czeczot. Innym – seria filmów 
Iskra TV z wypowiedziami eksper-
tów, wprowadzających w histo-
rię elektryfikacji i jej kontekst 
społeczno-polityczny, m.in. powo-
jennego energetyka Jacka Szyke 
i historyka elektryfikacji Rafała 
Zasunia. 
2.07–19.09.2021 
MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, 
WARSZAWA, WYBRZEŻE 
KOŚCIUSZKOWSKIE 22
WWW.PLAN1000.ARTMUSEUM.PL

→
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Agnieszka Polska, Firebird, kadr z filmu Plan Tysiącletni



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE44

ŚLADY 
NATURY
Wiktoria Wojciechowska od 2019 roku realizuje wielowątkowy pro-
jekt The Study of Traces, wykorzystując różne media: fotografię, obiekty, 
rzeźbę i performans. Artystka korzysta z form performatywno- 
-rytualnych do eksploracji zmysłu dotyku. Bada jego rolę w ludzkim  
doświadczaniu świata w kontekście pogłębiającego się oddalania czło-
wieka od natury.
Traces: Relief jest działaniem performatywnym z elementem 
partycypacyjnym. Opiera się na kontraście między efemerycznością 
dotyku i możliwą trwałością zostawianych w jego wyniku śladów. 
Wewnątrz roślinnej instalacji „dwie materie organiczne: skóra i roślina, 
oddziałują na siebie nawzajem”, pozwalając na odbicie na własnym ciele 
śladu. Ślady powstałe na skórze uczestniczek i uczestnikówów będą na 
bieżąco dokumentowane i umieszczane w przestrzeni wystawy. Zostaną 
też włączone do tworzonej przez Wiktorię Wojciechowską biblioteki 
śladów.
2–23.07.2021
STROBOSKOP ART SPACE, WARSZAWA, UL. SIEWIERSKA 6 

Wiktoria Wojciechowska, Elm, z cyklu The Study of Traces, 2019–2020
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Z ZACHODU NA WSCHÓD. 
KONCEPTUALNE PRZECHWYCENIE
Złoty Kiosk, który przez prawie dwa lata działał w obiekcie stworzonym 
przez Rewizję Grupę Projektową na jednym z podwórek na wrocławskim Oł-
binie, w maju tego roku przeniósł się do Lublina. Tam inicjatywa zagości 
w OSA, czyli Otwartym Studio Antyfaszystowskim – jednej z przestrzeni Ga-
lerii Labirynt. Zespół kuratorski i realizacyjny (Magdalena Kreis i Yuriy Bi-
ley) pozostaje ten sam, ale inicjatywa zmienia nazwę na Nowy Złoty. Na 
lipiec zaplanowana została kolejna odsłona cyklu Ceremoniał, w ramach 
którego prezentowane są dzieła sztuki w formie flag. Ukraiński artysta Ni-
kolay Karabinovych pokaże pracę As far as I’m young I make bad works, 
zainspirowaną An Artist who cannot speak English is no artist – flagą au-
torstwa chorwackiego konceptualisty Mladena Stilinovića. Karabinovych 
idzie o krok dalej – do wyhaftowania napisu na fladze wybiera cyrylicę, za-
właszczając konceptualny gest Stilinovića i przesuwając jego pierwotne 
znaczenia. Flaga mówi już nie tyle o wykluczeniu ze świata sztuki osób nie-
posługujących się językiem angielskim, ile wskazuje na wewnątrzsystemową 
hierarchię art worldu zorganizowanego wokół twórców z Zachodu. 

11.07–30.07.2021 
NOWY ZŁOTY, LUBLIN, UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 5 

Nowy Złoty, Nikolay Karabinovych, As far as I_m young I make bad works, 2017, 
WHOmanity, Amsterdam Ferry Festival, maj 2020, fot. Loulou van Staaveren
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PRACA DO 
POTĘGI X
Modernizm w swoich podstawo-
wych założeniach dążył do two-
rzenia infrastruktury sprzyjającej 
współpracy i społecznym interak-
cjom. Przykładem realizacji wpi-
sującej się w te założenia jest 
zaprojektowana w 1947 roku przez 
Władysława Strzemińskiego sala 
neoplastyczna w Muzeum Sztuki 
w Łodzi. Sama w sobie stano-
wiąca dzieło sztuki przestrzeń po-
wstała z myślą o prezentowaniu 
kolekcji europejskiej awangardy. 
Céline Condorelli i Wendelien 
van Oldenborgh, artystki zapro-
szone do wystawy Praca, praca, 
praca (praca), korzystają z moderni-
stycznej architektury, dizajnu, mu-
zeów, fabryk, centrów kultury czy 
teatrów robotniczych, aby stawiać 
pytania o współczesne warunki 
wytwarzania kultury i wspólnoty 
w relacji do globalnych przemian 
pracy. Artystki czerpią z formatu 
produkcji filmowej. Tym razem 
również, wspólnie z twórczyniami 
związanymi z łódzką Szkołą Fil-
mową, w formie filmu odniosły się 
do patriarchalnych tradycji edu-
kacji filmowej i współczesnych 
warunków produkcji w kinema-
tografii. Oprócz efektu pracy fil-
mowej na wystawie zobaczymy 
również wcześniejsze prace obu 
artystek. 
18.06–5.09.2021
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, MS1, ŁÓDŹ, 
UL. WIĘCKOWSKIEGO 36
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Céline Condorelli, Host, 2019, widok instalacji, Kunsthal Aarhus (Aarhus), fot. Mikkel Kaldal, 
dzięki uprzejmości artystki
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WSTYDLIWE 
PRZYJEMNOŚCI
Czy kicz jest wpisany w DNA popkul-
tury? Czy to on pozwala cieszyć się 
z bycia poza kategoriami dobrego 
i złego smaku? Jak doznania mu-
zyczne przenieść w sferę sztuk wi-
zualnych, by oddać ducha quilty 
pleasure, czyli wstydliwej przyjemno-
ści słuchania muzyki bez obciachu? 
Na te pytania próbuje odpowiedzieć 
wystawa Guilty pleasure. Ukryte 
przyjemności w muzyce, która to-
warzyszy letnim festiwalom mu-
zycznym w Katowicach. Zobaczymy 
na niej instalacje z pogranicza au-
dio i wideo, współczesne malarstwo, 
szalone konstrukcje i prace site-spe-
cific, zainspirowane lub bezpośred-
nio odwołujące się do muzyki. 

29.07–25.08.2021
RONDO SZTUKI, KATOWICE,  
RONDO IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 1 

Karolina Jabłońska, Kaseta, 
dzięki uprzejmości artystki

BALANS 
BIELI
Alain Resnais, Chris Marker 
i Ghislain Cloquet w eseju filmo-
wym Les statues meurent aussi 
z 1953 roku podjęli temat hi-
storycznej sztuki afrykańskiej 
i wpływu, jaki kolonialne praktyki 
wystawiennicze wywarły na jej 
postrzeganie. Temat ten w kon-
tekście lokalnym porusza Witek 
Orski na wystawie White Balance. 
Artysta za punkt wyjścia obrał 
zbiory Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Tamtejsza kolek-
cja sztuki afrykańskiej, która po-
wstała jeszcze przed II wojną 
światową, dowodzi polskich am-
bicji kolonizatorskich i prag-
nienia identyfikacji z krajami 
„pierwszego świata”, realizowa-
nych mimo braku terytorialnych 
podbojów, choćby poprzez gro-
madzenie sztuki kolonialnej. Ze 
zbiorów szczecińskiego muzeum 
Orski wybrał niewielkie figurki 
i sfotografował je w czerni i bieli. 
Tytułowy „balans bieli” zyskuje 
tu drugie – oprócz odnoszącego 
się do technicznego aspektu fo-
tografii – znaczenie. „Nie ma 
czegoś takiego jak jedna biel, je-
den model, któremu można by 
przeciwstawić wszystko to, co 
uznajemy za obcość, (...) nie 
ma też jednej czerni czy jed-
nej Afryki, którą biały człowiek 
miałby w nieskończoność kon-
sumować, trzymając w szachu 
fałszywej tożsamości” – pisze 
w tekście towarzyszącym wysta-
wie Paweł Mościcki. 

23.06–31.07.2021 
BWA WARSZAWA, WARSZAWA, 
UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50/666 
WWW.BWAWARSZAWA.PL

→
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Witek Orski, z serii White Balance, 2020
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SAMOCHÓD, ALKOHOL 
I MARYNARZE
Na stołecznej ASP w latach 1918–1939 studiowało blisko tysiąc studen-
tek. Do tej pory próżno było szukać jakichkolwiek wzmianek o kobie-
tach kształcących się w tym czasie w akademii. Wystawa Fundacji Arton 
i galerii lokal_30 to wynik unikatowych odkryć. Jej kuratorki, studentki 
Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, podążają śladami kilkunastu biografii, aby przybliżyć losy 
kobiet-artystek. Tytuł wystawy: Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, 
alkohol i marynarzy. Nieopowiedziane historie studentek ASP w Warsza-
wie 1918–1939, jest cytatem z wywiadu z Krystyną Dydyńską, jedną ze 
studentek międzywojennej akademii i kierowczynią rajdową. Wystawa 
jest częścią projektu badawczego Not Yet Written Stories – Women Ar-
tists’ Archives Online, którego celem jest przywrócenie pamięci o sztuce 
awangardowych artystek z Polski, Słowenii, Chorwacji i Łotwy.
18.06–15.09.2021
LOKAL_30, WARSZAWA, UL. WILCZA 29 A/12
FUNDACJA ARTON, WARSZAWA, FOKSAL 11/4 
WWW.FUNDACJAARTON.PL  
WWW.FORGOTTENHERITAGE.EU 

Uczennice Instytutu Sztuk Plastycznych w Warszawie, w którym Resia Schor z domu Ajnsztajn (na 
krześle z prawej strony) spędziła dwa semestry w 1929 roku, przygotowując się do egzaminów do 
Szkoły Sztuk Pięknych. Zdjęcie użyczone przez Mirę Schor
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BRAK MIEJSCA NA BŁĘDY
Przepływy wirtualnego kapitału, niewidzialna praca, ukryte formy wyzy-
sku, fikcje budujące rzeczywistość – to tematy, które w swojej twórczości 
bada Agnieszka Kurant. Jej sztuka to forma spekulacji na temat przyszłości 
pracy i kolektywności. Tematem jej najnowszej wystawy Erroryzm jest błąd. 
Kurant nie skupia się jednak na negatywnych konotacjach tego słowa. Po-
myłki mają tutaj dwie strony medalu: zarówno niszczący, jak i twórczy po-
tencjał. Artystka pyta o wartość błędu. „Próby neoliberalnego zarządzania 
ryzykiem starają się usunąć błędy. Ponoszą jednak klęskę w przewidywaniu 
katastrof i wyników wyborów, ponieważ nie biorą pod uwagę nieracjonal-
ności wielu ludzkich zachowań. Co jednak stanie się z kreatywnością, gdy 
sztuczna inteligencja zniesie nasze pomyłki i przestaniemy błądzić? W jaki 
sposób będziemy dochodzić do nowej wiedzy lub tworzyć kulturę?” – czy-
tamy w tekście towarzyszącym wystawie. 

11.06–7.11.2021
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, MS1, ŁÓDŹ, UL. WIĘCKOWSKIEGO 36 
WWW.MSL.ORG.PL/ERRORYZM-AGNIESZKA-KURANT/

Agnieszka Kurant, Prawa powietrzne, 2021, współpraca: Krzysztof Smaga. 
Dzięki uprzejmości Tanya Bonakdar Gallery, New York/ Los Angeles
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HISTORIE 
NIEDOPOWIEDZIANE
Jak temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym łączy się z hi-
storią polskich emigrantów w Ameryce Południowej? Czy znana nam 
wersja historii o emigracji Polaków do Ameryki Południowej została 
opowiedziana w pełni? Jak inaczej brzmiałaby z perspektywy lokalnej 
społeczności? Te pytania stawiają twórcy wystawy Klimaks w Muzeum 
Emigracji w Gdyni. Rosnące w XIX wieku zainteresowanie zamorskimi 
koloniami, bogactwem tamtejszej fauny i flory przyczyniło się do roz-
kwitu nauk przyrodniczych. Z drugiej strony, silne motywacje ekono-
miczne sprawiły, że badania zaczęto wykorzystywać m.in. do destrukcji 
ogromnych obszarów puszczy tropikalnej pod kolejne plantacje i ho-
dowle. Środowisko naturalne wpływało nie tylko na pracę polskich imi-
grantów w Ameryce Łacińskiej, ale również determinowało ich kulturę, 
która ewoluowała, tworząc nowy folklor w dialogu z lokalną kulturą. 
25.06–31.10.2021
MUZEUM EMIGRACJI, GDYNIA, UL. POLSKA 1

Gabriel Oscar Enriquez, tancerz i nauczyciel w zespole Nasza Mała Polska. Fotografia wykonana 
w Domu Polskim, gdzie mieści się siedziba stowarzyszenia Colectividad Polaca de Oberá, 
w trakcie przygotowań do Festiwalu Emigrantów
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KRYSZTAŁY, 
ATLANTYDA 
I UKRYTA PRAWDA 
INTERNETU
Czym są współczesne mity? Kto je tworzy? Dlaczego chcemy w nie wie-
rzyć? Czemu tak bardzo tęsknimy za prostymi narracjami? Skąd biorą 
się teorie spiskowe? Wystawa Czysty kryształ wychodzi od powszech-
nie znanej historii o Atlantydzie, aby wskazać na nasilające się obecnie 
w internecie zjawisko zacierania się granicy między faktami a opiniami 
czy wyobrażeniami. Fake newsy, teorie spiskowe, religijni radykałowie, 
grupy nowoplemienne są potwierdzeniem tezy, że w dobie kryzysu eko-
logicznego, szalejącego neokapitalizmu, pandemii i rosnącej dekaden-
cji, łakniemy prostych, trafiających do mas opowieści o świecie. Artystki 
i artyści zaproszeni do wystawy pokazują, jak internet zaburza czas, 
miejsce i proporcje dochodzących do nas wiadomości. Komentują rze-
czywistość, wyłapują newsy, nowe narracje wpisują w struktury dawnych 
opowieści. 
2.07–28.08.2021
GALERIA PROMOCYJNA, WARSZAWA, RYNEK STAREGO MIASTA 2

Grafika na bazie pracy Macieja Nowackiego,  
Anonymous Submission (The Call), 2021, fragment



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE 55

FENOMEN OPONIARSKI
Opona. Rzecz zwyczajna, właściwie niezauważana, a jakże genialna! Moż-
liwości jej użycia wykraczają daleko poza plan producenta. Właśnie takie 
sposoby wykorzystania opon, o których nawet nie śniło się ich producen-
tom, zbiera i prezentuje wystawa Gdzie odlatują łabędzie z opon. Zoba-
czymy tam m.in. prace Pawła Althamera, Bolesława Chromrego, Krystiana 
„Truth” Czaplickiego, Władysława Hasiora czy Andrzeja Tobisa. Tytuł wy-
stawy został zaczerpnięty z artykułu Aleksandra Hudzika. Jak mówią ini-
cjatorki przedsięwzięcia: „nasze otoczenie pełne jest sytuacji, dla których 
tłem jest opona – podtrzymuje, huśta, zasłania, chroni, ozdabia (…). Samo-
róbkowe rozwiązania z opon to symbol polskiej zaradności i temat niezli-
czonych memów”. Ekspozycja nieprzypadkowo odbywa się w Olsztynie. To 
miasto znane z fabryki opon. Jeśli wam też po przeczytaniu zestawu arty-
stów narzuca się pytanie, dlaczego do wystawy zostali zaproszeni jedynie 
mężczyźni, spieszymy z odpowiedzią. Jak tłumaczą kuratorki, Magdalena 
Kreis i Natalia Romaszkan, nie jest to celowy zabieg: „w toku poszukiwa-
nia prac związanych z oponami okazało się, że jest to temat zdominowany 
przez mężczyzn”. 

17.06–31.07.2021 
BWA OLSZTYN, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 38

Marek Rachwalik, Pierwszy prywatny nightliner polskiej kapelki deathowej na trasce po Stanach, 
2017
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SZTUKA 
I EKOLOGIA 
W OPOLNIE-
-ZDROJU
Jedną z niezwykle popularnych w latach 60. 
i 70. XX wieku form prezentacji i dyskusji 
o sztuce były plenery artystyczne. Ich głównym 
założeniem było przedstawienie różnych nur-
tów sztuki współczesnej w kontekście miejsca 
oraz reakcja na najnowsze odkrycia naukowe, 
teorie oraz bieżące przemiany życia społeczno-
-politycznego. Taką formę przyjął pionierski, 
pierwszy w historii sztuki polskiej, ekologiczny 
plener artystyczny „Ziemia Zgorzelecka 1971: 
Nauka i sztuka w procesie ochrony natural-
nego środowiska człowieka” w Opolnie-Zdroju. 
W sympozjum wzięli udział najważniejsi pol-
scy artyści i artystki, naukowcy i naukowczynie, 
eksperci i ekspertki oraz przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej – mieszkańcy Opolna-Zdroju, 
górnicy oraz dyrekcja znajdującej się w okolicy 
kopalni. Wydarzenie to można uznać za  prze-
łom dla rodzącej się wtedy w polskim społe-
czeństwie świadomości kwestii związanych 
ze środowiskiem naturalnym. W 50. rocznicę 
pierwszego polskiego ekologicznego pleneru 
artystycznego, z inicjatywy Biura Usług Arty-
stycznych, artystki i artyści ponownie odwiedzą 
Opolno-Zdrój. Wspólnie spróbują odpowie-
dzieć na pytania, o to, co zmieniło się w ciągu 
ostatnich 50 lat w relacjach ludzi ze środowi-
skiem? Czego dziś mogą nas nauczyć diagnozy 
postawione podczas pleneru w 1971 roku? Jaka 
sztuka zaangażowana społecznie i ekologicznie 
jest nam potrzebna w 2021 roku?
6–8.08.2021 
PLENER ZIEMIA ZGORZELECKA 2021 
OPOLNO-ZDRÓJ
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Kopalnia odkrywkowa Turów, fot. Eustachy Kossakowski, 1962, dzięki uprzejmości archiwum MSN
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REFLEKSJE 
NAD ŻYCIEM 
I PRZYGODY 
NA GRZYBOBRANIU
„Trzyma mnie rysunek, nić przewodnia wszystkiego, ołówek i notat-
nik towarzyszą mi zawsze i pozwalają usprawiedliwić się przed sobą, że 
czas nie idzie na marne. Staram się chwytać różne doznania, różne po-
mysły, wiele ich ucieka, nakładają się na inne wrażenia. Kiedy jednak 
wracam do moich notesów, wszystko się budzi (…)” – tak Stasys Eidri-
gevičius opowiadał w jednym z wywiadów o swojej twórczości. Na wy-
stawie Stasys – rysunki refleksyjne zobaczymy fragment twórczości tego 
litewskiego grafika, malarza, twórcy pasteli i plakatów. Rysunki wyko-

nane tuszem dotykają 
uniwersalnych te-
matów, takich jak sa-
motność, poczucie 
bezradności oraz prag-
nienie wolności. Ar-
tysta oddaje w nich 
abstrakcyjne pojęcia 
oraz swoje stany emo-
cjonalne. Nie wszyst-
kie prace Stasysa są 
egzystencjalnymi im-
presjami – w Muzeum 
Karykatury pokazany 
zostanie również zbiór 
prac humorystyczno-
-erotycznych, których 
głównym tematem 
jest grzybobranie. 
11.06–5.09.2021
MUZEUM KARYKATURY 
IM. ERYKA LIPIŃSKIEGO, 
WARSZAWA, UL. KOZIA 11
WWW.
MUZEUMKARYKATURY.PL

Stasys Eidrigevičius, Obłoczki, papier, tusz, 2000
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MIŁOSNE OBRAZY
Miłość, intymność, seksualność – to tematy, które w swojej twórczości eks-
ploruje Monika Falkus. „Za każdym razem, gdy ktoś mnie pyta, co mnie boli, 
odpowiadam: serce” – mówi artystka, która w miłości upatruje źródła najin-
tensywniejszych i najbardziej skrajnych emocji. Od przerażenia do rozkoszy. 
Od namiętności do obojętności. Artystka bierze na warsztat współczesną 
bajkę o miłości. W jej love story średniowieczny romans miesza się z porno, 
a stereotypowy obrazek zakochania naruszają życiowe dramaty. Wystawę 
malarstwa Falkus pt. Pokochajmy się można oglądać do połowy sierpnia 
w Katowicach. 

25.06–14.08.2021 
GALERIA SZARA, KATOWICE, UL. MISJONARZY OBLATÓW 4
WWW.GALERIASZARA.PL

Monika Falkus, Wyprana z uczuć, 2021
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PEJZAŻ 
PO 
ZAGŁADZIE
W miesiącach letnich na pewno 
zdarzy nam się podróżować po Pol-
sce samochodem. Z nowych dróg 
szybkiego ruchu czy autostrad ob-
serwować będziemy lasy, łąki, wsie 
i miasteczka. Możliwe, że w nie-
których z takich miasteczek za-
trzymamy się przed wyruszeniem 
w dalszą drogę. Jednak podróżu-
jąc w ten sposób, rzadko kiedy uda 
nam się doświadczyć historycz-
nej głębi zawartej w oglądanym 
z perspektywy auta krajobrazie. 
Drzewa ukrywają miejsca kaźni, 
a wyburzonych czy spalonych do-
mów we wsiach dziś po prostu nie 
ma. Bo w wielu miejscach, to co 
widzimy za oknem, to krajobraz 
Historii: II wojny światowej i Za-
głady Żydów. Takie doświadcze-
nie krajobrazu Polski oferuje nam 
wystawa malarstwa Wilhelma Sas-
nala w Muzeum Polin kuratoro-
wana przez Adama Szymczyka. Za 
wyjątkową architekturę ekspozycji 
odpowiada niemiecka architektka 
Johanna Meyer-Grohbrügge. Wy-
stawa czynna będzie od czerwca 
2021 do początku 2022 roku.
WWW.POLIN.PL/PL/WILHELM-SASNAL
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Wilhelm Sasnal, Pierwszy stycznia (bok), 2021, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości artysty i Fundacji Galerii Foksal, Warszawa
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KONTEKSTY 
JAKO KONGRES 
POSTARTYSTYCZNY
„Prawdopodobnie przegapiliśmy moment, w którym to, czym się zajmu-
jemy, przestało być sztuką” – pisał w 1971 roku Jerzy Ludwiński w eseju 
Sztuka w epoce postartystycznej. Do tej myśli odwołują się Sebastian Ci-
chocki i Marianna Dobkowska, którzy kuratorują kolejną – już jede-
nastą – edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Efemerycznych 
Konteksty. Wszystko wskazuje na to, że przeprowadzają prawdziwą re-
wolucję. Festiwal przestaje przypominać sam siebie i skupiać na trady-
cyjnie rozumianym performansie, a przekształca w Konteksty. Kongres 
Postartystyczny rozpoczyna trzyletni proces wypracowywania no-
wej formuły wydarzenia. „Program Kongresu Postartystycznego roz-
ciąga się pomiędzy tradycją plenerów związanych z konceptualizmem 
i sztuką ziemi sprzed półwiecza a dzisiejszymi interdyscyplinarnymi 
zgromadzeniami, w których akcent przesunięty jest na użycie sztuki 
poza sztuką: radykalną edukacją, ekologią, feminizmem” – zapowiadają 
kuratorzy. W Kongresie ma wziąć udział blisko 30 delegatek i delegatów, 
a charakter ich wystąpień ma być głównie efemeryczny.
29.07–1.08.2021
KONTEKSTY. KONGRES POSTARTYSTYCZNY
WWW.KONTEKSTY.TO

Konteksty 2019, fot. Marcin Polak
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W POSZUKIWANIU 
SZCZĘŚCIA
Czym jest dla nas nirwana? Dlaczego dążymy do stanu opisywanego w bud-
dyzmie jako ostateczne wyzwolenie od bólu, pragnień i jednostkowych na-
miętności? Czemu taki stan kojarzymy ze szczęściem i wolnością? Świat 
Nirvany, jak widzi go Agata Nowosielska, to „eskapistyczna przestrzeń, 
gdzie zatrzymuje się czas, gdzie groteska przeplata się ze śmiertelną po-
wagą, entropia przeciwstawiona jest życiu, multiplikacja skonfrontowana 
jest z ascetyzmem wypowiedzi”. Pod tym tytułem artystka zebrała ponad 
trzydziestoelementowy cykl malarstwa i kolaży. Prace są zarówno afirmacją 
wielowarstwowości życia, jak i krytycznym odniesieniem do wciąż reprodu-
kowanych i namnażanych dóbr i treści, np. w mediach. Nowosielska odnosi 
się do życia, teraźniejszości i przyszłości, jako fascynującego nieodgadnio-
nego stanu. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog z zamiesz-
czonymi w nim tekstami Magdaleny Ujmy i Eweliny Jarosz oraz rozmową 
Jolanty Woszczenko z artystką.

11.06–01.08.2021
CSW ŁAŹNIA 2, GDAŃSK, NOWY PORT, UL. STRAJKU DOKERÓW 5

Agata Nowosielska, Diabeł, olej na płótnie, 2020, fot.  Tomek Zerek
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WSPÓLNOTA 
PRZYSZŁOŚCI
V edycja konkursu FUTUWAWA poszukuje pomysłów na zamieszkiwa-
nie stolicy w 2050 roku. Odległą perspektywę przybliżały wytyczne kon-
kursowe oparte na powstającym miejskim Studium, czyli dokumencie 
określającym scenariusze rozwoju Warszawy przez kolejne dziesięciole-
cia. Interdyscyplinarne jury nagrodziło i wyróżniło ponad 40 projektów 
autorstwa profesjonalistów, amatorów, dzieci i młodzieży. Konkursowe 
propozycje w większości sprzęgają losy stolicy z losami świata, są baro-
metrem lęków, nastrojów i pomysłów, konfrontują z największymi glo-
balnymi wyzwaniami, ale co najciekawsze, często dowartościowują 
powstrzymywanie się od wytwarzania nowej materii na rzecz budowa-
nia różnorodnej i otwartej wspólnoty oraz tworzenia nowego języka 
mówienia teraźniejszości. Wątków jest oczywiście więcej, wszystkie 
można obejrzeć na stronie konkursu oraz na wystawie w Wyspie Cienia, 
która stanęła w samym centrum miasta. To biała, ażurowa, inspirowana 
agroarchitekturą instalacja autorstwa Tomka Świetlika, która, przyno-
sząc cień, pozwala na odczuwanie miasta i zjawisk meteorologicznych. 
Jej właściwości współgrają z przesłaniem zwycięskiej pracy Powietrze 
jest architekturą. Warszawa mikroklimatów Małgorzaty Kuciewicz i Si-
mone De Iacobisa, postulującej takie kształtowanie Warszawy przyszło-
ści, które wzmacnia naturalne przewietrzanie, obieg wody w krajobrazie, 
tworzenie się korzystnych mikroklimatów, a tym samym przeciwdziała 
przyszłym problemom z klimatem i umożliwia celebrowanie ulotnych 
zjawisk atmosferycznych.
2–27.06
FUTUWAWA: WYSPA CIENIA NA PLACU PRZED ZODIAKIEM WARSZAWSKIM 
PAWILONEM ARCHITEKTURY

2.06–29.08
FUTUWAWKA W WITRYNACH C&A
WWW.MIESZKAMY.FUTUWAWA.PL
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Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis, Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów, 
zwycięska praca V edycji konkursu FUTUWAWA, fot. dzięki uprzejmości autorów i futuwawa.pl
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RĘKA–UMYSŁ
Czy projektowanie zmieniło się pod wpływem technologii? Czy projekt 
architektoniczny stworzony przy pomocy narzędzi cyfrowych będzie się 
różnił od tego tworzonego odręcznie? Nie brakuje zwolenników tezy, 
że eliminacja pracy manualnej zmienia ostateczny wygląd budynków 
i wpływa na sposób, w jaki są postrzegane i odczuwane przez odbiorców. 
Jednym z nich jest Steven Hall, który twierdzi, że jedynie połączenie 
ręka–umysł pozwala uzyskać subtelności i niuanse koloru, materiałów, 
światła i przestrzeni, niezbędne do mówienia o projektowanych budyn-
kach jako o sztuce. Architekt konsekwentnie sprzeciwia się cyfryzacji. 
Na każdym etapie realizacji budynku – od pomysłu po skończony obiekt 
– swoje koncepcje przelewa na papier, malując akwarele. Wystawa Ste-
ven Holl. Making Architecture dostępna będzie dla odwiedzających przez 
prawie całe wakacje.
11.06–22.08.2021
MUZEUM ARCHITEKTURY, WROCŁAW, UL. BERNARDYŃSKA 5
WWW.MA.WROC.PL

Sala koncertowa w Ostrawie, projekt w trakcie realizacji, arch. Steven Holl, realizacja 2023
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OBRAZY NIEOBECNE 
Michael Willmann, barokowy malarz zwany śląskim Rembrandtem, w 1660 
roku przyjął zaproszenie opata klasztoru cystersów i osiedlił się w Lubiążu, 
gdzie przebywał do końca życia. Artysta urządził tam pracownię malarską, 
w której stworzył kolekcję dzieł sztuki zaprojektowanych specjalnie z myślą 
o przestronnych wnętrzach klasztoru. Obecnie obrazy znajdują się w róż-
nych miejscach w Polsce i na świecie, poza właściwym im kontekstem. Ta 
historia zainspirowała grupę studentów Politechniki Wrocławskiej i Politech-
niki Warszawskiej (Marianna Moskal, Bartosz Teodorczyk, Mikołaj Cichocki), 
którzy we współpracy z Pawłem Paciorkiem z kolektywu Ferwor oraz auto-
rami tej edycji OSSA Spatium (Aleksander Bilcharski, Kuba Kozaczenko, Pa-
trycja Łysoniewska, Apolonia Slesarow, Konrad Zaborski) stworzyli instalację 
Nieobecność. To kompozycja złożona z odwzorowanych w skali 1:1 ram, od-
powiadających wielkością nieobecnym już w Lubiążu obrazom Willmanna. 
Jej celem jest podkreślenie skali dorobku artysty i ogromu utraconego przez 
Lubiąż dziedzictwa. Praca została wyłoniona w konkursie zorganizowanym 
w ramach hybrydowej edycji warsztatów architektonicznych OSSA Spatium. 

FUNDACJA LUBIĄŻ, OPACTWO CYSTERSÓW W LUBIĄŻU
WWW.FUNDACJALUBIAZ.ORG.PL 
OSSA SPATIUM
WWW.OSSA.COM.PL

Instalacja Nieobecność, fot. Krysia Torbiarczyk
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DZIELNICA KULTURY
Od czasu powstania w 1958 roku Kościuszkowska Dzielnica Mieszka-
niowa była miejscem odradzania się życia kulturalnego i artystycznego 
we Wrocławiu. Spotykano się w kawiarni Stylowej, w Klubie Między-
narodowej Prasy i Książki czytano gazety, a w galeriach BWA Wrocław 
i pod Moną Lizą powstawały nowe wizje sztuki. Sześćdziesiąt lat później 
galeria SIC! BWA Wrocław podejmuje dialog z założeniami architekto-
nicznymi i urbanistycznymi osiedla. Wystawa Pętla odnosi się zarówno 
do historii, jak i współczesnych kontekstów. Kluczowe pojęcia dla jej ku-
ratorek to: mieszkanie, sąsiedztwo, wspólnota, tożsamość, wrażenie, kon-
flikt, obecność i przenikanie. Przewidziano także działania towarzyszące, 
które skupią się na badaniu kontekstów społecznych oraz obecnej funk-
cji placu. 
DO 24.07.2021
SIC! BWA, WROCŁAW, PL. KOŚCIUSZKI 9/10, ORAZ OSIEDLE KDM
HTTPS://BWA.WROC.PL/EVENTS/PETLA/

Perfumeria Jubiler, pl. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
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MIASTO KOBIET
Od 17 maja do 23 grudnia w londyńskim Barbicanie można poznać bliżej 
działającą w latach 80. grupę Matrix. Prezentowaną tam wystawę How We 
Live Now: Reimagining Spaces with Matrix Feminist Design Co-operative 
poświęcono działaniom istniejącej w latach 80. grupie radykalnych femi-
nistek, które walczyły o to, by miasta projektowano także z uwzględnie-
niem potrzeb kobiet. Ekspozycję otwiera wideo dokumentujące akcję grupy 
Matrix w centrum Birmingham, zaprojektowanym jako sieć szerokich arte-
rii pomiędzy wysokimi budynkami. Dla pieszych zaplanowano tu przejścia 
podziemne i kładki, praktycznie niedostępne dla pchającym wózek ma-
tek. Członkinie grupy Matrix, architektki, działaczki społeczne, aktywistki 
uświadamiały społeczeństwu, że miasta zaprojektowane są dla wysokich, 
sprawnych mężczyzn, najczęściej poruszających się samochodem. Choć 
w latach 80. działania grupy Matrix uważane były tyleż za radykalne, co ni-
szowe, do dziś są boleśnie aktualne. Mimo że od akcji w Birmingham minęło 
prawie 40 lat, wciąż nie udało się do końca przełamać urbanistycznego 
paradygmatu, w którym ktoś o mniejszej sprawności, na wózku, z wózkiem 
czy nawet dużym bagażem, nie jest wart uwzględnienia go w aranżowaniu 
i wykorzystywaniu miejskiej przestrzeni. 

BARBICAN CENTRE 
HTTPS://WWW.BARBICAN.ORG.UK/WHATS-ON/2021/EVENT/HOW-WE-LIVE-NOW 

Grupa Matrix, w tylnym rzędzie: Mo Hildenbrand, Sheelagh McManus, Raechel Ferguson; 
z przodu: Janie Grote, Annie-Louise Phiri, Julia Dwyer, fot. Jenny Burgen, materiały prasowe
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KAMIENIE, 
GRZYBY, 
MUSZELKI
Są tacy, którzy lubią z wakacyjnych 
wypraw zachować nie tylko wspo-
mnienia, ale i pamiątki. Drobne 
przedmioty zebrane na plaży, w le-
sie, na górskim szlaku. Kamienie, 
muszelki, fragmenty roślin. Te nie-
wielkie twory natury można odna-
leźć także w architekturze – choć 
nurt budowania w formach czerpa-
nych wprost z przyrody nie jest w Pol-
sce szczególnie popularny, wprawne 
oko znajdzie w wielu miastach ślady 
takich inspiracji. Nawet całkiem no-
wych – jak oddany do użytku kilka 
miesięcy temu pawilon Edukacyjny 
Kamień na warszawskim Golędzi-
nowie. Posadowiona na nadwiś-
lańskiej łące betonowa bryła ma 
naśladować głaz i dzięki temu lepiej 
stapiać się z otoczeniem. Na terenie 
kampusu Politechniki Krakowskiej 
od lat 60. działa kawiarnia Łupinka, 
ukryta w maleńkim pawilonie 
o ekspresyjnym dachu, mogącym 
kojarzyć się z muszlą lub łupiną 
orzecha. Na Osiedlu Młodych 
w Świdnicy zaś rośnie potężny 
„grzyb” – wysoka wieża ciśnień do 
złudzenia przypomina przerośnięty 
owoc leśnego poszycia. Spostrze-
gawczych wędrowców po Opolu 
powinien zachwycić także inny 
„grzybek” – betonowy daszek przy 
postoju taksówek, zbudowany w 1959 
roku na placu Wolności według pro-
jektu Floriana Jesionowskiego. 
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Grzybek w Opolu, fot. Joanna Glinkowska
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WIĘCEJ 
ZIELENI
Lipiec to w Warszawie ten okres, kiedy 
świeża soczystość wczesnego lata ustępuje 
miejsca rozlewającemu się i obezwładnia-
jącemu gorącu: trzydziestu stopniom w cie-
niu. W takiej sytuacji możliwości są dwie: 
schronić się w parku albo w klimatyzowa-
nej przestrzeni muzeum. Wybór często nie 
jest łatwy, ale tego lata w Warszawie mo-
żemy wybrać też konsensus: wystawę o ar-
chitekturze zieleni autorstwa Aliny Scholtz 
otwartą od czerwca do listopada w Mu-
zeum Woli. Alina Scholtz (1908–1996) była 
wybitną polską architektką zieleni, której 
wpływ na krajobraz Warszawy do dziś wi-
doczny jest w najróżniejszych punktach 
stolicy. Po II wojnie światowej Scholtz praco-
wała w Biurze Odbudowy Stolicy, a później 
Biurze Urbanistycznym Warszawy. Kiero-
wała przebudową zieleni w punktach, które 
dziś stanowią ikony krajobrazu stolicy: Trasa 
W-Z, Osiedle Szwoleżerów, Park Moczydło 
czy obecny Park im. Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmig łego. Znakiem rozpoznawczym 
architektki było użycie spoliów czy odle-
wów starych elementów architektonicznych 
(rzeźb, kolumn itp.) w kształtowaniu terenu. 
Zabieg ten jest szczególnie uzasadniony 
w mieście o tak dramatycznej historii znisz-
czenia i odbudowy, jakim jest Warszawa. 
Kuratorkami wystawy są Klara Czerniewska-
-Andryszczyk i Ewa Perlińska-Kobierzyńska, 
a ogromną rolę w całym przedsięwzięciu 
odegrała grupa projektowa Centrala, czyli 
Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis.

HTTPS://MUZEUMWOLI.MUZEUMWARSZAWY.PL/
WYSTAWA/WIECEJ-ZIELENI-PROJEKTY-ALINY-
SCHOLTZ/
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Alina Scholtz, projekt parku turystycznego Diabelskie Źródła pod Tomaszowem Mazowieckim
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WSZYSCYŚMY 
Z MIASTA
Nakładem Wydawnictwa Karakter 
ukazała się niedawno książka Rafała 
Matyi pt. Miejski grunt. Jej podtytuł 
250 lat polskiej gry z nowoczesnoś-
cią sugeruje kierunek, w jakim autor 
prowadzi swoje analizy: rozwój Polski 
(ale i całego naszego regionu świata) 
Matyja bada przez pryzmat rozwoju 
miast, zurbanizowanych osad, któ-
rych sposób zabudowy wpłynął na 
sposób życia w stopniu większym, 
niż myśli się o tym na co dzień. Au-
tor przygląda się kolejnym etapom 
rozwoju miast, od przyfabrycznych 
osiedli przez blokowiska po współ-
czesne osiedla, patrzy na dworce, 
stadiony, starówki, jako inwestycje, 
które ukształtowały nie tylko prze-
strzeń, ale i mentalność. Lektura po-
maga uświadomić sobie, że budowa 
wodociągu, osiedla mieszkaniowego 
czy publicznego parku ma większy 
wpływ na kształtowanie się społe-
czeństwa niż zmiany na najwyższych 
szczeblach władzy, bitwy i powstania. 

HTTPS://WWW.KARAKTER.PL/KSIAZKI/
MIEJSKI-GRUNT 
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LATO 
W DOMU 
KULTUR 
ŚWIATA
Jeśli tak jak ja jesteście już za-
szczepieni i zaczynacie plano-
wać bliższe i dalsze podróże, żeby 
nadrobić miesiące stagnacji, 
warto zwrócić uwagę na program 
wystaw w miejscach, do których 
jedziecie. Tego lata w Berlinie 
bardzo ciekawe i ważne wystawy 
znajdziecie (surprise, surprise!) 
w Haus der Kulturen der Welt 
(HKW). W budynku instytucji ulo-
kowanym w Tiergarten do 11 lipca 
obejrzymy wystawę Education 
Shock, która przybliży nam hi-
storię architektury i edukacji 
architektonicznej w Stanach Zjed-
noczonych w okresie fermentu 
i kryzysu wywołanego udanym 
wystrzeleniem sputnika w kosmos 
przez Związek Radziecki. Jeśli do-
trzecie do HKW dopiero w drugiej 
połowie lipca lub w sierpniu – nic 
straconego. Do 8 sierpnia można 
tam bowiem oglądać wystawę 
inau guracyjną projektu Investi-
gative Commons, która wskaże 
na szereg współczesnych praktyk 
aktywizmu i dochodzenia praw 
i prawdy w dobie państw i insty-
tucji uwikłanych w postprawdę. 
Na wystawie zapoznamy się 
z twórczością m.in. takich grup 
jak Forensic Architecture, Laura 
Poitras/Praxis Films, Bellingcat, 
Mnemonic and HKW.

HTTPS://WWW.HKW.DE/DE/
PROGRAMM/PROJEKTE/2021/
INVESTIGATIVE_COMMONS/START.
PHP
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Plac zabaw w Pionierpark, Drezno 1973, fot. Richard Peter, sen. 
Dzięki uprzejmości SLUB Dresden / Deutsche Fotothek
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SKALA TESTÓW 
„Wiemy, że świat po pandemii nie będzie już taki sam, choć jeszcze nie 
potrafimy go sobie wyobrazić. Jest wiele scenariuszy przyszłości, a każdy 
zależy od nas. Jak więc radzić sobie w czasach ciągłej zmiany i niepew-
ności?” – pytają organizatorzy Gdynia Design Days. Letni festiwal na 
stałe wpisał się do kalendarza nadbałtyckich i europejskich wydarzeń 
projektowych. Tegoroczna edycja pod hasłem „Solidarni” szuka spo-
sobów na rozwiązanie palących problemów teraźniejszości, takich jak: 
zdewastowana przyroda, zdehumanizowana technologia, nierówno-
ści społeczne i brak solidarności. Choć te problemy, z kryzysem gospo-
darczym i mutującym wirusem w tle, dotykają całego globu, to idealna 
do testowania zmian społecznych, ale też gospodarczych, jest skala mia-
sta. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców można wdrażać zmianę krok 

po kroku, odrzuca-
jąc kapitalistyczny 
wymóg ciągłego 
wzrostu. „Nowym 
wyzwaniem jest 
zaspokojenie po-
trzeb społecznych 
bez naruszania gra-
nic wytrzymało-
ści naszej planety”. 
Takie wyzwanie 
wymaga etycznej, 
uważnej i solidar-
nej postawy od każ-
dej i każdego z nas. 
A wzorców zmiany 
i dobrych praktyk 
mogą dostarczać 
nam projektanci. 
GDYNIA DESIGN DAYS
3–11 LIPCA 2021
WWW.2021.
GDYNIADESIGNDAYS.EU

Płytki ceramiczne ExCinere z lawy wulkanicznej i popiołów, studio Formafantasma i Dzek
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CENNE ODPADKI 
PO SZTUCE
Galerie i muzea podczas realizacji wystaw często produkują przedmioty 
jednorazowego użytku. Co zrobić, aby elementy architektury ekspozycji po 
jej zamknięciu nie stawały się zbędnymi odpadkami? Coraz więcej instytucji 
dostrzega ten problem i implementuje działania w duchu zero waste. Przy-
kładem może być kolekcja Lazy Studio & Zachęta. Z tkanin organizujących 
wcześniej przestrzeń wystawy Joanny Piotrowskiej powstały ręcznie szyte 
i farbowane torby oraz płaszcze i kurtki. Jedna z założycielek oddolnego 
ruchu Kultura dla Klimatu i członkini Zielonego Zespołu Zachęta, kuratorka 
Magdalena Komornicka tłumaczy, że Zachęta stara się wykorzystywać po-
siadane zasoby, a w przypadku produkcji nowych przedmiotów, poddawać 
je upcyklingowi – czyli nadawać im nowe życie w innej formie. W tym przy-
padku już na etapie produkcji wystawy zadbano o to, aby używany materiał 
był jak najbardziej naturalny i nadawał się do ponownego wykorzystania. 

WWW.ZACHETA.ART.PL
WWW.LAZYSTUDIO.INFO

LAZY & Zachęta, fot. Wiktor Malinowski
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JESZCZE LEPIEJ
Majowa edycja nie wyczerpała tematu lepszej projektowej przyszłości. 
Zwłaszcza teraz jesteśmy głodni nowych, zrównoważonych rozwiązań, 

które mogą podpowie-
dzieć nam, jak urzą-
dzać domy, biura, 
jak myśleć o mie-
ście i najbliższym oto-
czeniu. We wrześniu 
czeka nas kolejna od-
słona Łódź Design 
Festival pod hasłem 
„Lepiej 2.0”. Czego 
doświadczymy? Cze-
kają nas wystawy, 
warsztaty, debaty 
i rozmowy skupione 
wokół projektowania 
nieantropocentrycz-
nego czy odpowia-
dającego na potrzeby 
osób starszych. Za-
prezentują się uczel-
nie projektowe z całej 
Polski i polskie firmy, 
które mają szanse 
pokazać zmiany 
i wdrożenia w in-
nowacyjnym, zrów-
noważonym duchu. 
W strefie edukacji za-
goszczą warsztaty 
dla dzieci i młodzieży 
w ramach cyklu „Edu-
kreacja” oraz premie-
rowo – słuchowisko 
architektoniczne dla 
dzieci. Dowiemy się 

także, jak zmieniło się nasze życie w wyniku pandemii – zostaną za-
prezentowane wyniki badań. Sam ŁDF demokratyzuje się i zmienia, od 
kilku lat konsekwentnie „wychodząc w miasto” z ekspozycjami dostęp-
nymi dla szerokiej publiczności. 
15. ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL
LEPIEJ 2.0
16–19.09.2021
WWW.LODZDESIGN.COM

Kolekcja koców dla PURO Hotels, producent Røros Tweed, 
projektant Maria Jeglińska-Adamczewska  
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ZAPACH DIZAJNU
Wielki dizajn wraca. W jakim stylu? Oczy wszystkich zwracają się ku sto-
licy prestiżowej myśli projektowej – Mediolanowi. Choć dotychczas pro-
jektowe nowości pachniały włoską wiosną, receptory trzeba będzie nieco 
przestawić – dojrzałe lato też ma swoje innowacyjne nuty. Co składa się 
na nową kompozycję? Nuta głowy: kuratorem tegorocznej edycji został 
Stefano Boeri, włoski architekt, znany z projektów zielonych wieżowców 
(w Mediolanie, ale i Egipcie i w Chinach) i pawilonów medycznych – cen-
trów szczepień w kształcie kwiatu, z prefabrykowanego drewna i tkaniny. 
W nucie serca niestety zabraknie akordów awangardy. Ventura Projects 
– od ponad 10 lat będąca żywą, pulsująca tkanką prezentującą młode ta-
lenty, projektowe eksperymenty i wystawy uczelni projektowych z całego 
świata – z powodu pandemicznych komplikacji zawiesiła swoją działal-
ność. Być może linkiem pomiędzy światem awangardy i komercyjnych 
stoisk będzie demokratyzacja targów. Tym pachnie nuta podstawy: Boeri 
zrezygnował z tradycyjnego układu stoisk targowych, zgodnie z którym 
każda firma tworzyła własną ekspozycję. Ten rosnący chaos ma ujarzmić 
wertykalnie (na ścianach) i przejrzyście zaprojektowana strefa z produk-
tami posortowanymi tematycznie i – co ważne – dzięki kodowi QR do-
stępnymi do kupienia natychmiast dla szerokiej publiczności, a nie tylko 
dla profesjonalistów. Nowa koncepcja targów pod nazwą Supersalon ma 
być manifestem faktu, że „Salone (del Mobile) wciąż żyje, że Mediolan 
żyje i że generalnie nasza dziedzina jest wciąż dynamiczna i otwarta na 
nowe warunki” – jak deklaruje Boeri. Czy ta kompozycja będzie zapachem 
przyszłości? 

5–10.09.21 
MEDIOLAN
WWW.SALONEMILANO.IT

Wystawa Workplace 3.0, dzięki uprzejmości Salone del Mobile Milano
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GAZETA 
STRAJKOWA 
LGBTQIA+
Archiwum Protestów Publicznych zbiera wizualne 
ślady aktywizacji społecznej, oddolne inicjatywy 
sprzeciwu wobec decyzji politycznych, łamania 
zasad demokracji i praw człowieka. Jest kolekcją 
obrazów formułujących ostrzeżenie przed rosną-
cym populizmem i szeroko rozumianą dyskrymi-
nacją: ksenofobią, homofobią, mizoginią a także 
katastrofą klimatyczną. Tworząc archiwum, jego 
twórczynie/twórcy pragną przedłużyć żywot-
ność obrazów, które związane są z konkretnymi 
wydarzeniami, a których trwanie kończy się wraz 
z publikacją na łamach prasy. A-P-P gromadzi fo-
tografie w jednym, łatwo dostępnym zbiorze, 
który pozostaje dostępny dla badaczek/bada-
czy, artystek/artystów, aktywistek/aktywistów. 
Ponadto korzystanie z zasobu archiwum będzie 
dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy 
wyrażą chęć komunikowania wartości, z którymi 
identyfikują się jego autorki/autorzy. Zasoby ze-
brane w archiwum regularnie drukowane są w for-
mie darmowej „Gazety Strajkowej”. Czwarty, 
najnowszy numer gazety poświęcony został spo-
łeczności LGBTQIA+. 
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ROWEREM PO 

PRZEDMIEŚCIACH
„Krańce miasta są nieostre, trudne do precyzyj-
nego ustalenia. Chciałem poznać przestrzeń, 
która przestaje być wsią i zmienia się w miasto, 
choć najczęściej jest jeszcze czymś innym, ja-
kąś odrębną formą przestrzeni” – pisze Maciej 
Rawluk w swojej najnowszej książce wydanej 
przez Fundację Bęc Zmiana. Wszystko składane 
to album będący zapisem kilkunastu wypraw fo-
tografa Macieja Rawluka na przedmieścia War-
szawy. Składany rower i składany analogowy 
aparat Voigtländer 667 stały się narzędziami 
wspierającymi rejestrację tego, z czego składają 
się przedproża wielkiego miasta. Ponad 100 fo-
tografii tworzy swoisty spis z natury, raport do-
tyczący przedmieść. Wybrany przez autora 
zestaw zdjęć przedstawia przestrzeń mono-
tonną, nieciekawą, chaotyczną, będącą dziełem 
przypadku, odzwierciedleniem stanu „pomię-
dzy”. Rawluk przygląda się granicom miasta, ale 
nie szuka niedostatków, nie krytykuje. Stara się 
być uważnym obserwatorem wizualnej rzeczy-
wistości i w miarę możliwości obiektywnie ją 
rejestrować.

MACIEJ RAWLUK, WSZYSTKO SKŁADANE,  
FUNDACJA BĘC ZMIANA, WARSZAWA 2021
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JAKI MAMY 
BUDŻET? 
Niewielki, żaden – taką odpowiedź 
najczęściej słyszą artystki i artyści 
na pytanie o budżet wystawy. Finan-
sowe ograniczenia produkcji wy-
darzeń kulturalnych i wystaw stały 
się już dla osób zajmujących się 
sztuką czymś naturalnym i spodzie-
wanym. Ada Zielińska w serii zdjęć 
przygotowanej na Miesiąc Fotogra-
fii w Krakowie nawiązuje do projek-
tów, które nie zostały zrealizowane 
ze względu na ograniczone możli-
wości finansowe. Zielińska wskazuje 
nie tylko na problem produkowa-
nia wystaw i dzieł sztuki, ale także 
na kwoty honorariów dla twórców – 
zwykle tak symboliczne, że na upra-
wianie sztuki mogą pozwolić sobie 
nieliczne, niezależne finansowo 
osoby lub zarobkowo wykonujące 
inną pracę. Wystawa Jaki mamy bu-
dżet? – Where’s the Money? Opo-
wiada o tym, co się nie wydarzyło. 
Fotografie pieniędzy (prawdziwych!) 
opowiadają o kondycji finanso-
wej sztuki w Polsce. Ile co kosztuje? 
Ile gdzie zabrakło? Kto ile dostaje? 
Tego wszystkiego dowiemy się z tytu-
łów zdjęć np.: 8000 zł – przybliżony 
budżet na realizację tej wystawy, 
4500 zł – cena reklamy na 3 stronie 
magazynu „Szum” czy 50 000 zł – 
kwota, którą muszę rozliczyć w ra-
mach Stypendium Młoda Polska za 
projekt, którego nie zrealizowałam. 
Rozmowy z artystką można posłu-
chać w Bęc Radiu. 
 
DO 27.06.2021 
MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE
GALERIA SZARA KAMIENICA, KRAKÓW, 
RYNEK GŁÓWNY 7

HTTPS://GALERIASZARA.PL
HTTPS://PHOTOMONTH.COM/PL/JAKI-
MAMY-BUDZET-WHERES-THE-MONEY/
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fot. Ada Zielińska, 800 000 zł – Kwota, której zabrakło na realizację pomnika Bolesława 
Leśmiana w Zamościu autorstwa Krzysztofa M. Bednarskiego
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REPORTAŻE 
Z PRL-U
„Polsza” była czasopismem dystrybuowanym w Związku Radzieckim 
i państwach bloku wschodniego. Bogato ilustrowane artykuły prezento-
wały życie społeczne w PRL i opiewały polskie osiągnięcia w dziedzinie 
przemysłu, nauki i kultury. Harry Weinberg pracował dla miesięcznika 
przez 11 lat. W tym czasie zrealizował fotoreportaże o różnorodnej prob-
lematyce do około 200 artykułów. Do jego ulubionych tematów należało 
zwłaszcza dokumentowanie imprez muzycznych. Fotografował gwiazdy 
polskiej piosenki, imprezy studenckie i koncerty. W archiwum autora 
znajdziemy setki zdjęć z Piwnicy pod Baranami, Klubu Stodoła, Piwnicy 
Artystycznej Kurylewiczów czy z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Jego twórczość charakteryzuje współwystępowanie kompo-
zycyjnego rygoru ze spontanicznością napotykanych sytuacji. Wystawa 
Karuzela jest pierwszą pozaprasową prezentacją fotografii Weinberga 
dla miesięcznika „Polska”. 
DO 25.07.2021 
FUNDACJA ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII / SPOŁECZNE CENTRUM FOTOGRAFII, 
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 20

Miejski Dom Kultury w Kazimierzu Górniczym [obecnie Sosnowiec], 1966, © Harry Weinberg
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

WYJĄTKOWY 
ZBIEG OKOLICZNOŚCI
To bez wątpienia najlepszy film w karierze japońskiego reżysera, który 
w niezwykle poetycki, niemalże magiczny sposób opowiada o roli nie-
spodziewanych zbiegów okoliczności oraz ich sile, z jaką wdzierają się 
w uporządkowane, zaprawione codzienną rutyną losy głównych boha-
terek. Hamaguchi stara się zwrócić uwagę na to, że przypadek niesie ze 
sobą prawdziwie rewolucyjną moc, gdyż pozwala pomyśleć, że nasze do-
tychczasowe życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Pełni rolę egzy-
stencjalnego katalizatora, gdyż uruchamia naszą wyobraźnię i pozwala 
puścić wodze fantazji, dojść do głosu naszym skrywanym pragnieniom. 
Zbieg okoliczności to najczęściej po prostu pułapka zastawiona przez los, 
w którą z niezwykłą przyjemnością wpadamy i zatracamy się bez reszty. 
Japoński twórca okazuje się uważnym obserwatorem codzienności, pre-
zentuje trzy krótkie historie, przypowieści o przypadkowości, która nie 
tylko otwiera nas na to, co niespodziewane, lecz przede wszystkim daje 
nam odczuć, że nasze życie jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju.

W PĘTLI RYZYKA I FANTAZJI, REŻ. RYÛSUKE HAMAGUCHI 
FESTIWAL NOWE HORYZONTY
12–22.08.2021 WROCŁAW 
12–29.08.2021 ONLINE

W pętli ryzyka i fantazji, fot. Neopa/Fictive
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PORNO 
W CZASACH 
PANDEMII
Bezkompromisowy obraz Radu Jude z pewnością przejdzie do histo-
rii, nie tylko jako pierwsze porno, które wygrało Złotego Niedźwie-
dzia w Berlinie, ale również jako film zdający sprawę z realiów pandemii 
COVID-19 – wszyscy bohaterowie pojawiający się na ekranie mają na 
swoich twarzach maseczki. Jednak rumuński reżyser, pokazując nam lu-
dzi nierozstających się ze swoimi maskami, pragnie powiedzieć coś wię-
cej. Tworzy w ten sposób osobliwy, surrealistyczny i demaskatorski 
portret mieszczańskiego społeczeństwa, którego chlebem powszednim 
jest hipokryzja, nieszczerość oraz uprzedzenia. Jude, towarzysząc głów-
nej bohaterce w jej niekończącej się wędrówce przez miasto, skupia się 
na fasadach mijanych budynków. Wnikliwie przypatruje się krzykliwym, 
kiczowatym reklamowym banerom, które niosąc ze sobą iluzoryczną 
obietnicę szczęścia, jednocześnie przykrywają obrzydliwą ruinę, brudne 
i rozpadające się oblicze miasta.
NIEFORTUNNY NUMEREK LUB SZALONE PORNO, REŻ. RADU JUDE 
FESTIWAL NOWE HORYZONTY 
12–22.08.2021 WROCŁAW
12–29.08.2021 ONLINE

Niefortunny numerek lub szalone porno, fot. Silviu Ghetie / Micro Film
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KOBIECA GENEALOGIA, 
PODRÓŻE W CZASIE 
I PRACA ŻAŁOBY
Główna bohaterka filmu to 8-letnia dziewczynka (Nelly), której właśnie 
umarła babcia. Razem ze swoją mamą (Marion), wraca do jej rodzinnego 
domu, aby uporządkować pozostawione przez zmarłą rzeczy i zmierzyć 
się ze wspomnieniami. Gdy okazuje się, że Marion musi nagle wyjechać 
w sprawach służbowych i opuścić swoją córkę, to właśnie wtedy Nelly, 
bawiąc się w okolicznym lesie, spotyka swoją rówieśniczkę o imieniu Marion. 
Celine Sciamma w metaforyczny i jednocześnie magiczny sposób opowiada 
o przyjaźni, jaka rodzi się między córką oraz jej matką, która pod wpływem 
wspomnień znów staje się dzieckiem. Po zjawiskowym Portrecie kobiety 
w ogniu francuska reżyserka powraca z kolejną opowieścią o kobiecych re-
lacjach, tęsknocie, rozstaniach i powrotach, jednak tym razem herstorię 
oglądamy oczami dziewczynki. Sciamma zaprasza nas do intymnej podróży 
w czasie, której celem jest zbudowanie kobiecej genealogii, umożliwiającej 
międzypokoleniowe spotkanie oraz dzielenie ze sobą wspólnych doświad-
czeń – dzieciństwa, utraty oraz bliskości.

MAŁA MAMA, REŻ. CELINE SCIAMMA 
FESTIWAL NOWE HORYZONTY 
12–22.08.2021 WROCŁAW
12–29.08.2021 ONLINE

Mała mama, fot. Pyramide films
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CASCADE 
ImPulsTanz – największy i je-
den z najciekawszych festiwali 
tańca w Europie – od 15 lipca do 
15 sierpnia po raz kolejny zgroma-
dzi w Wiedniu międzynarodową 
scenę taneczną i performatywną. 
Oprócz spektakli przygotowano 
aż 180 warsztatów – od voguingu 
do funktastic jam – dla wszyst-
kich, którzy potrzebują ruchu przed 
wieczornymi pokazami. Jedną 
z największych gwiazd tegorocz-
nej edycji jest bezsprzecznie Meg 
Stuart, która pokaże dwie prace 
w nowo wyremontowanym tea-
trze Volkstheater: nową produkcję 
Cascade oraz Violet, którą ostat-
nio można było zobaczyć w Wied-
niu dziesięć lat temu. W Cascade 
czas przyspiesza i zwalnia, na-
piera, dryfuje lub opada jak wodo-
spad. Dla choreografki Meg Stuart 
czas jest wielowymiarową ka-
skadą, w której różne rzeczywisto-
ści istnieją równolegle. Jak czytamy 
w zapowiedzi: „siedmioro tance-
rzy ściga się przez rozszerzające 
się, pękające i zapadające się bańki 
czasu. Są to wędrówki grupy ma-
rzycieli, których zachowania ule-
gają transformacji i zniekształceniu 
w przytłaczającej przestrzeni, która 
może być Atlantydą z przeszłości 
lub wizjonerskim obrazem przy-
szłości”. Stuart współpracowała 
przy Cascade z Philippem Quesne 
– francuskim reżyserem i sceno-
grafem, autorem znakomitego 
i postapokaliptycznego spektaklu 
Welcome to Caveland!, w którym 
świat po katastrofie zamieszkiwały 
krety. 
17, 19 LIPCA 2021
MEG STUART, CASCADE, IMPULSTANZ 
W WIEDNIU
WWW.IMPULSTANZ.COM 
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Astrit Ismaili (NL/XK), MISS, fot. Alwin Poiana
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LETNIE ABC
Saharyjski rock, rosyjskie post-techno, litewskie pieśni ludowe, cha-
sydzki free jazz i rap z Gorzowa na tym samym muzycznym festiwalu? 
Tak wyglądała jedna z edycji festiwalu Lado w Mieście. Znany i lubiany 
przez warszawianki i warszawiaków cykl koncertów ma już ponad 10 
lat! Pierwotnie został zainicjowany jako wydarzenie prezentujące twór-
czość artystów związanych z wytwórnią Lado ABC. Obecnie to rozciąg-
nięty w czasie, trwający przez całe lato festiwal muzyki alternatywnej. 
To inkluzywna (wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny) platforma 
promocji najciekawszych artystów i artystek polskich i zagranicznych, 
pochodzących z różnych środowisk i tworzących muzykę z całego spek-
trum gatunkowego. W tym roku usłyszymy m.in. takich wykonawców jak 
EABS, LOTTO, Młody Dzban, Piernikowski czy Mala Herba. 
1.07–2.09.2021, KAŻDY CZWARTEK O 20.00 
PLAC ZABAW NAD WISŁĄ I BARKA

LOTTO, fot. Konrad Smoleński
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

SOPHIE TÄUBER-ARP 
W TAŃCU DADA 
Szwajcarska artystka Sophie Täuber-Arp (1889–1943) była pionierką abstrak-
cji. Jej interdyscyplinarne prace z lekkością i swobodą przełamywały bariery 
między sztuką a życiem. Jej retrospektywną wystawę można było w ostat-
nich miesiącach obejrzeć w Kunstmuseum Basel, a teraz rusza w dalsze tour-
née – do Tate Modern w Londynie. Fascynujący – a często pomijany – jest 
wątek taneczny w biografii Täuber-Arp. Choreografia w jej wykonaniu praw-
dopodobnie towarzyszyła otwarciu Galerie Dada w marcu 1917 roku. Taniec 
był istotnym elementem działalności ruchu dada. Jednym z jego aspektów 
było eksperymentowanie z ruchem połączone z pracą z dźwiękiem, słowem 
oraz maskami. Drugim było badanie ruchu w formalnych choreografiach 
wykonywanych przez tancerki studiujące u Rudolfa Labana, który w 1915 
roku otworzył szkołę w Zurychu. Na jednym z zachowanych zdjęć widzimy 
Sophie Täuber w dużej prostokątnej masce wykonanej przez Marcela Jančo 
i pomalowanej byczą krwią. Zaprojektowany przez Jeana Arpa kostium zaś 
składa się z kartonowych rur na ramiona, które zakończone są rodzajem 
mechanicznych kleszczy zastępujących palce.

15.07–17.10.2021
SOPHIE TÄUBER-ARP, TATE MODERN 
WWW.TATE.ORG.UK

Sophie Taeuber-Arp, Composition of Circles and Overlapping Angles, 1930, The Museum of 
Modern Art, New York. The Riklis Collection of McCrory Corporation. Fot. The Museum of Modern 
Art, Department of Imaging and Visual Resources. © 2019 Artists Rights Society (ARS), New York / 
VG Bild-Kunst, Bonn
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T

DAWKA 
WSPÓŁCZESNOŚCI 
POŚRÓD BAROKU
Kromer Festival poświęcony jest przede wszystkim muzyce barokowej 
oraz średniowiecznej. Pierwszy dzień tegorocznej edycji natomiast za-
wierać będzie intrygujący program kompozycji muzyki współczesnej. 
Orkiestra muzyki barokowej Arte dei Suonatori wykona wraz z krakow-
ską Spółdzielnią Muzyczną kompozycje Katarzyny Głowickiej oraz Ar-
tura Zagajewskiego. Glassmusic-motet to utwór, w którym Zagajewski 
strukturą (oraz tytułem) nawiązuje do muzyki średniowiecznej i który – 
co równie ciekawe – bywał aranżowany na różne instrumentacje, z za-
mianą fortepianu na stworzony przez kompozytora instrument PCV 
Tube. Równie ciekawie zapowiada się kompozycja Głowickiej, stano-
wiąca festiwalowe zamówienie. Poza wspólnym wykonaniem oba ze-
społy zagrają również oddzielnie. I o ile Arte dei Suonatori wykona 
Symfonię na smyczki nr 3 C-dur Carla Philippa Emanuela Bacha, o tyle 
Spółdzielnia Muzyczna zaprezentuje Popular Context vol. 7 jednego 
z najciekawszych współczesnych postkonceptualistów, reprezentanta 
tzw. nowej metody, Matthew Schlomovitza. To utwór postmoderni-
stycznie przewrotny, zbudowany w oparciu o brzmienia muzyki będą-
cej w domenie publicznej, ironiczna eksploracja brzmień współczesnych 
muzaków. 
KROMER FESTIVAL
29.07, BIECZ, KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY W BIECZU
HTTP://KROMERFESTIVALBIECZ.PL
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T

ZASTRZYK NIEZALU
„100 wykonawców, 6 scen, 6 dni” – to hasło tegorocznej edycji Gdańskiego 
festiwalu Soundrive, imprezy, która od kilku lat jest intrygującym punktem 
na letniej mapie festiwalowej Polski, ale też której eklektyzm zdawał się 
przykrywać pewien problem z tożsamością, brak doprecyzowania profilu. 
Cóż, tegoroczna edycja to odważna zmiana – lineup to przekrojowa pre-
zentacja rozmaicie rozumianej polskiej muzyki niezależnej. Rozmach spra-
wia, że to prawdopodobnie najważniejszy festiwal tego lata między Odrą 
a Bugiem, być może impreza, która będzie oddziaływała całe lata, a na 
pewno wielki impuls dla scen i środowisk przeczołganych przez pandemię. 
Nacisk został położony na scenę trójmiejską, ale wystąpią zespoły z ca-
łego kraju. Stylistyka? Od elektroniki (m.in. Zosia Hołubowska, Wh0wh0) po 
wszelkie odmiany gitar (m.in. Feral Atom, Spoiwo, Trupa Trupa, Zespół Szty-
lety). Od eksperymentalnego avantpopu Katariny Gryvul po hiphopowe 
petardy Tonfy. Od okołojazzowych poszukiwań nowej formy (m.in. EABS 
i Błoto, Pokusa, Chryste Panie) po odnowę punku przez Siksę. Od songwri-
tera w masce wilka (Hiob Dylan) po fuzję blackmetalu i muzyki tradycyjnej 
w stroju „patriotyczno-sportowo-etnicznym” (Królówczana Smuga). Wszyscy 
wypisani i wypisane czcionką o tej samej wielkości. 

FESTIWAL SOUNDRIVE
10–15.08, GDAŃSK, TERENY STOCZNI
WWW.SOUNDRIVEFESTIVAL.COM

Japanese Breakfast fot. Peter Ash Lee
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POWRÓT NA KURACJE
Postpandemiczne życie festiwalowe wraca również do dawnego sa-
natorium Brehmera – choć organizacja tegorocznej edycji uzależ-
niona jest od wyników zbiórki pieniężnej. Program tegorocznej edycji 
zbiera rozmaite postaci eksperymentalnej sztuki dźwiękowej, funkcjo-
nujące często na wielu różnych polach – muzyki współczesnej i nieza-
leżnej (Aleksandra Słyż), soundartu i dizajnu dźwiękowego (Katarzyna 
Krakowiak), sztuki radia i dźwiękowego aktywizmu (Edka Jarząb) albo 
niezależnego avantpopu i eksperymentalnej elektroniki (Wojciech Ku-
charczyk). Ale w Sokołowsku pojawią się nie tylko przedstawicielki 
i przedstawiciele rodzimych scen, ale też goście z zagranicy, na czele 
z postaciami związanymi z festiwalem od lat – czy to niestrudzonym 
eksperymentatorem, człowiekiem-instytucją, perkusistą Burkhardem 
Beinsem, czy też (post?)dźwiękowym postkonceptualistą Mariem De 
Vegą. Do tego np. pochodząca z Bułgarii skrzypaczka Biliana Voutch-
kova wykona utwory Petera Ablingera. 
SANATORIUM DŹWIĘKU
13–15.08 SOKOŁOWSKO 
WWW.SANATORIUMDZWIEKU.PL 

Sanatorium Dźwięku 2019, fot. Kazimierz Zdziebło
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ADA BANASZAK DLA NN6T

AMAZEN
Mamy sezon ogórkowy, ale na szczęście jeżeli chodzi o ciekawe niusy oko-
łotechnologiczne, zawsze możemy liczyć na Amazona. Ta firma nie ma wa-
kacji od wymyślania kolejnych „usprawnień”! Tym razem dość low-techowo, 
ale za to z dystopijno-mindfullnessowym twistem. Mowa bowiem o budkach 
do medytacji, które w ramach programu WorkingWell staną w amerykań-
skich halach Amazona. W miejscu odosobnienia, zwanym AmaZen (bez ko-
mentarza), pracownicy magazynowi będą mogli pooglądać filmiki o „byciu 
tu i teraz” i – cytuję autorkę tego pomysłu, pracownicę firmy, Leilę Brown – 
„podładować baterie” (niezbyt trafne określenie w świetle tego, jak często 
sami pracownicy Amazona porównują się do robotów). Jednocześnie właś-
nie wyciekła do internetu treść ulotki promującej program WorkingWell, 
w której pracownicy są pouczani, jak stać się „przemysłowymi sportowcami” 
(industrial athletes). Dobrym pomysłem, według autorów ulotki, jest np. ku-
powanie butów na koniec dnia, kiedy stopy są spuchnięte – wtedy będziemy 
mieć pewność, że nie będą nas uwierać, kiedy w pracy spuchną nam nogi. 
Warto również zadbać o prawidłową dietę (według ulotki industrialny spor-
towiec w godzinę spala 400 kalorii) i trening pod okiem specjalistów od 
ergonomicznej pracy, ponieważ „tak jak profesjonalni sportowcy przygoto-
wują się do zawodów, tak przemysłowy sportowiec musi dbać o formę, aby 
jak najlepiej pracować”. 

WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/WX5NMW/AMAZON-INTRODUCES-TINY-ZENBOOTHS-
FOR-STRESSED-OUT-WAREHOUSE-WORKERS

WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/EPNVP7/AMAZON-CALLS-WAREHOUSE-WORKERS-
INDUSTRIAL-ATHLETES-IN-LEAKED-WELLNESS-PAMPHLET

Fot. Amazon
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Carbon and Media Cycle Dynamics, źródło: 
syntheticmessenger.labr.io

ADA BANASZAK DLA NN6T

COŚ 
OSOBLIWEGO
„Coś Osobliwego” to podcast 
Aleksandry Przegalińskiej – eks-
pertki w dziedzinie badań nad 
sztuczną inteligencją i autorki 
książki Istoty wirtualne. W pro-
gramie słuchowisk dominują za-
gadnienia związane z AI, ale 
przeprowadzane przez Prze-
galińską rozmowy nie dotyczą 
stricte technicznych kwestii. Na 
przykład z Tomaszem Stawi-
szyńskim Przegalińska dysku-
tuje o styku technologii i religii, 
z Maciejem Lorencem – au-
torem książki Czy psychodeliki 
uratują świat – o tym, co łączy 
świat „big tech” z psylocybiną, 
a z Heleną Chmielewską-
-Szlejfer – o algorytmach rzą-
dzących światem tabloidów. 
Jeżeli czujecie, że komplet-
nie nie ogarniacie, o co w ogóle 
chodzi z tą sztuczną inteligen-
cją, albo chcecie lepiej zrozu-
mieć, co stoi za tą technologią, 
to polecam podczas wakacyj-
nego leniuchowania posłuchać, 
co mają do powiedzenia goście 
i prowadząca „Coś Osobliwego”.
WWW.NEWONCE.NET/PODCAST/
COS-OSOBLIWEGO-FT-ALEKSANDRA-
PRZEGALINSKA 
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TO SIĘ DOBRZE KLIKA
Synthetic Messenger to botnet, czyli sieć zdalnie sterowanych urządzeń, 
w której działa jeden lub więcej botów. Jego zadaniem jest zwiększenie wi-
doczności informacji dotyczących zmian klimatu. Stworzony przez artystów 
Tegę Brain i Sama Lavigne program przeczesuje internet w poszukiwaniu 
artykułów poświęconych globalnemu ociepleniu. Każdy znaleziony  link od-
wiedza sto botów, które klikają we wszystkie znalezione przez siebie re-
klamy, tworząc pozory dużego ruchu i zaangażowania czytelników w daną 
sprawę. Tematy, które są dziś najszerzej dyskutowane na łamach mediów, 
są wybierane na podstawie algorytmów stworzonych, by mierzyć ich opła-
calność (w sensie ekonomicznym). Twórcy Synthetic Messengera nie wy-
stępują przeciwko temu, a raczej pokazują, w jaki sposób ten mechanizm 
można wykorzystać, by „media same w sobie stały się formą inżynierii 
klimatu”.

WWW.SYNTHETICMESSENGER.LABR.IO

Carbon and Media Cycle Dynamics, źródło: 
syntheticmessenger.labr.io
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WIRTUALNO-KLIMATYCZNE 
WSPÓŁZALEŻNOŚCI
Największy przegląd sztuki mediów w Polsce, Biennale WRO, otwiera 
się po raz drugi w tym roku. Słowa klucze tej odsłony to: #klimat, 
#miasto, #sztucznainteligencja i #wspólnota. W Centrum Sztuki 
WRO zosta nie zaprezentowana kolejna wystawa – Abeliatas. Tytułowe 
słowo pochodzi ze średniowiecznej łaciny i oznacza zależność od cze-
goś. „Określa kondycję ludzką, daleką od samowystarczalności, uwikłaną 
w kulturę, ekonomię i biopolitykę” – czytamy w opisie kuratorskim. Na 
wystawie zobaczymy instalacje i prace wideo odwołujące się do wpływu 
człowieka na środowisko naturalne. Z kolei w ramach przeglądu najlep-
szych dyplomów Sztuki Mediów przekonamy się, jak sztuka młodych ko-
mentuje kryzys klimatyczny, destrukcyjne normy społeczne, kapitalizm. 
Jedna z możliwych wersji zwiedzania jest następująca: uczestnictwo 
w transgranicznym performansie, oglądanie hybrydowego ekosystemu 
z odpadów i materii roślinnej, a po szybkim nabraniu sił podczas po-
siłku z prebiotycznej zupy, rundka gry planszowej o kryzysach politycz-
nych i ekologicznych.
18.06–23.07 
CENTRUM SZTUKI WRO
WWW.WRO2021.WROCENTER.PL

Kadr z pracy Eline Kersten, Solastalgia
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100-lecie urodzin Julii Hartwig

Staromiejski Dom Kultury przyłącza się do obchodów dwustulecia 
urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz setnej rocznicy urodzin Tadeusza 
Różewicza, Stanisława Lema i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczcimy 
także setną rocznicę urodzin Julii Hartwig, wybitnej poetki, tłumaczki 
i eseistyki związanej z Warszawą, której poświęcamy blok tematyczny 
w „Notesie na 6 tygodni”.

Część obchodów skierowana jest do współczesnych twórców polskich 
i zagraniczny - ogłosiliśmy nabór na warszawskie rezydencje dla pisarzy 
i tłumaczy z Białorusi, Ukrainy i Rosji oraz stypendia dla poetów i tłumaczek 
poezji.

Do uczestniczenia w jubileuszowych wydarzeniach zaprosimy 
mieszkańców i mieszkanki stolicy oraz odwiedzających Warszawę. 
Proponujemy Państwu m.in. spacery śladami jubilatów, spotkania autorskie, 
pokazy filmowe, wydarzenia performatywne. Podpowiemy, co czytać 
w dyskusyjnych klubach książki i jakie zapomniane skarby kryją się 
w warszawskich bibliotekach. Rocznice organizujemy we współpracy 
z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Wrocławskim Domem Literatury.

Program warszawski będziemy publikowany na stronie www.sdk.pl

Redakcja: 

Justyna Czechowska, 
Arkadiusz Gruszczyński

Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
www.sdk.pl

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
www.sdk.pl
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Wieczorami telefonowała  
do przyjaciół 

Rozmowa z Anną Piotrowską, badaczką życia i twórczości  
Julii Hartwig, i z Jarosławem Mikołajewskim, pisarzem i poetą.

Arkadiusz Gruszczyński: Kiedy się panie poznały?

Anna Piotrowska: Jako nastolatka czytałam wiersze Julii Hartwig. 
Ciekawiła mnie wtedy postać, która pojawiała się w jej poezji. Była - co 
okazało się po czasie - tożsama z poetką. Spotykałyśmy się na targach 
książki, podczas których podpisywała swoje tomiki, byłam wtedy po pro-
stu jedną z wielu czytelniczek. Przed maturą zobaczyłam Julię Hartwig 
w kawiarni. Postanowiłam do niej podjeść i zapytać, czy zgodziłaby się 
wziąć udział w spotkaniu autorskim w mojej szkole. Zgodziła się. Popro-
siła o telefon, ustaliłyśmy termin, a po spotkaniu powiedziała, że mam się 
odezwać po maturach. I tak już zostało. 

Regularnie do siebie dzwoniłyście?

A.P. Tak, a raz na jakiś czas wybierałyśmy się na kawę albo spacer, 
spotykałyśmy się też w jej mieszkaniu. Potem nasza przyjaźń zaczęła się 
zagęszczać. Przez wiele lat byłyśmy w ciągłym kontakcie, było mi dane 
towarzyszyć jej i w podróżach, i w pracy. Kontaktowałam się w jej imieniu 
z wydawcami, mediami, przepisywałam jej wiersze do komputera. 

Podczas studiów została pani jej asystentką?

A.P. Nigdy tego nie sformalizowałyśmy, nie miałam zakresu zadań. Po 
prostu na bieżąco się słyszałyśmy i jeśli pojawiały się jakieś sprawy, w 
których mogłam pomóc, to robiłam to. Z czasem zaczęłyśmy spotykać 
się prawie codziennie popołudniami i wspólnie pracowałyśmy. 

A czy czuła się pani asystentką poetyki?

A.P. Nie postrzegałam tego jako pracy. Czułam się wyróżniona, że mogę 
pomagać mojej ulubionej poetce. Nigdy nie zajmowałam się zawodowo 
literaturą, skończyłam wiedzę o teatrze, nigdy nie marzyłam o poloni-
styce ani o zajmowaniu się historią literatury. Z panią Julią po prostu się 
zaprzyjaźniłam i pomagałam na ile to było możliwe.

A pan jak poznał Julię Hartwig?

Jarosław Mikołajewski: Chyba pod koniec lat 80., kiedy bywałem na 



Przemyskiej Nocy Poetyckiej. Mieszkaliśmy wtedy na zamku w Krasiczy-
nie. Wybrałem się na nocne hulanki z Julią i Ludmiłą Mariańską. Kiedy 
wracaliśmy nad ranem, zastaliśmy zamkniętą bramę. Wszedłem więc 
na ogrodzenie i przebiłem obie stopy. Rano obudziłem się, a moje nogi 
opatrywały dwa poetyckie anioły. Myślałem, że umarłem. Następnego 
dnia wracaliśmy wspólnie do Warszawy i chyba wtedy narodziła się 
nasza przyjaźń. Przez lata spacerowaliśmy, regularnie do siebie telefono-
waliśmy. 

Interesowała się innymi poetami?

A.P. Tak, co więcej - miała poczucie odpowiedzialności za środowisko li-
terackie. Nigdy nie odmawiała zaproszeń na spotkania autorskie, bywała 
regularnie w Domu Literatury w Warszawie. Uważała, że dla młodszych 
poetów jest punktem odniesienia. Nie robiła tego jedynie z obowiązku. 
Żywo interesowała się debiutami i nowymi książkami poetyckimi. 

A czy była ważna dla innych poetów?

J.M. Współodczuwała z poetami, którzy nie otrzymali nigdy żadnej na-
grody literackiej, była blisko z odrzuconymi przez krytykę. Nie pamiętam 
jednak rozmów z bardzo młodymi poetami, którzy z uznaniem wyrażali 
się o Hartwig. Natomiast z moimi rówieśnikami – bardzo często. Najbar-
dziej z Jackiem Napiórkowskim. Julia była wielką damą poezji polskiej - 
tak mówił o niej Czesław Miłosz. I być może jej twórczość trafia głównie 
do starszych czytelników. 

A.P. To zależy, o którym pokoleniu mowa. Pojawiła się na przykład w 
jednym z wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Na pewno zaist-
niała jako prekursorka prozy poetyckiej. Już w latach 40. Adam Ważyk 
zaprosił ją do tworzenia antologii współczesnej poezji francuskiej. Potem 
wprowadzała do Polski współczesną poezję amerykańską. Jej pobyt w 
USA zaowocował nie tylko „Dziennikiem amerykańskim”, ale też impo-
nującą antologią, wydaną na początku lat 90., niestety niewznawianą. 
Razem z mężem, Arturem Międzyrzeckim, świetnie orientowali się w 
literaturze Stanów Zjednoczonych. Byli też ważni w środowisku opozy-
cyjnym. Pamiętajmy, że ich wyjazd do USA nie był przypadkiem i przy-
jemnością, tylko koniecznością. Międzyrzecki protestował przeciwko 
zdjęciu „Dziadów” w 1968 roku, wystąpił na zebraniu Związku Literatów 
Polskich w obronie protestujących studentów. Po krótkim czasie został 
pozbawiony wszystkich zajmowanych stanowisk, zwolniony z redakcji 
„Poezji”. Jedynym wyjściem był wyjazd z kraju albo zmiana zawodu. 

J.M. Wielbił ją Ryszard Kapuściński, który zawsze powtarzał, że jest 
wielką poetką. 
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Dużo pracowała?

A.P. Codziennie pisała. Uważała, że dzień bez linijki był dniem straconym. 
Ale pamiętam okresy, kiedy Julia Hartwig mawiała, że wiersze „nie idą”. 
Wtedy dyktowała mi z dawnych rękopisów, notatek z podróży, w trakcie 
je komentowała, wspominała. Ważne były dla niej lektury, którym poświę-
cała wiele czasu. A jej biblioteka była niesłychanie zróżnicowana, czego 
ślady zobaczymy w „Błyskach”. Interesowała się literaturą, malarstwem, 
muzyką. 

Jak wyglądał jej dzień?

A.P. Miałam z nią kontakt przez ostatnie 10 lat jej życia, więc mogę 
opowiedzieć tylko o tym okresie. Przed południem oddawała się lektu-
rom i pracy. Pisała nie tylko wiersze, ale też felietony, wstępy do książek 
i przemówienia. Przed obiadem spacerowała, a potem znowu czytała. 
Popołudnia były wypełnione spotkaniami, promocjami książek. Lubiła do 
siebie zapraszać na piątą na herbatę, czasami na kolację. Wieczorami 
telefonowała do przyjaciół i do późna czytała. Jak sama powiedziała w 
jednym z wywiadów „z żalem kończę dzień”. 

Czy wiadomo, jakie były jej inspiracje?

A.P. Widać to po jej wierszach. Julia Hartwig wnikliwie obserwowała 
świat, chłonęła sztukę, a także zwyczajne sytuacje, nie tylko w podróży, 
ale tutaj, w Warszawie też. Czerpała inspiracje z muzyki. Wiele wier-
szy poświęciła przyjaciołom i ludziom dla siebie ważnym. Jest autorką 
dwóch świetnych monografii: Nervala i Apollinaire’a - udało się jej oddać 
w tej książce klimat francuskiego środowiska literackiego tamtego cza-
su, potrafiła ich świetnie sportretować  

Czym jest jej poezja?

J.M. Nie interesował ją eksperyment językowy, tylko trzymanie się życia 
i jego objaśnianie poprzez wiersz. Wierzyła, że poezja ma środki, jakimi 
nie dysponuje żadna inna dziedzina literacka czy naukowa. Julia świad-
czyła w niej o swoim odczuwaniu świata. W jednym z tekstów pisała, że 
poeta to ten, który czuwa przy świecie, nieustannie go obserwuje, tak, 
jakby trzeba było wszystko zapamiętać. 
 
Rozumiem, że każde doświadczenie, obraz, rozmowa mogła stać się 
początkiem wiersza? 

J.M. Tak. To znajduje potwierdzenie w jej postawie etycznej. Dbała o to, 
żeby wszyscy bliscy jej życiu byli upamiętnieni na kartach poezji. Bez 
przerwy zastanawiała się, czy o wszystkich pamięta, czy przez przypa-



Anna Piotrowska

Studiowała wiedzę o teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej, zajmuje się promocją i produkcją 
wydarzeń kulturalnych. Obecnie pracuje w Polskim PEN Clubie i nadal zajmuje się dokumentacją 
życia i twórczości Julii Hartwig.

Jarosław Mikołajewski 

Poeta, eseista, reportażysta, tłumacz, autor książek dla dzieci, od niedawna również dramaturg. 
Wydał kilkanaście książek poetyckich oraz kilka książek reporterskich i eseistycznych, Jest także 
cenionym tłumaczem z języka włoskiego, autorem serii wydań poezji włoskiej w oficynie Austeria. 
Pracuje w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

dek kogoś nie pominęła. Dotyczyło to poetów, jak Gałczyński, Słonimski, 
Miłosz, ale też artystów innych dziedzin, najbardziej Edwarda, jej brata. 
Ale i ludzi bez artystycznych talentów, jak własna siostra. 

A teraz środowisko poetyckie o niej pamięta?

J.M. Mogę mówić za siebie. Napisałem ostatnio dramat, w którym wspo-
mniałem o Julii. Co więcej: korzystam w nim z uważności jej języka. Cały 
czas zastanawiam się nad jej sposobem myślenia, poetyką namysłu. Ale 
chcę powiedzieć o czymś innym: w nieformalnych rozmowach zarzuca 
się jej, że nie odnawiała języka polskiego, nie pisała eksperymentalnej 
poezji. Jak gdyby właśnie to miało być zawsze najważniejsze. Tymcza-
sem tym najważniejszym bywa rozległość obrazowania, intelektualna 
synteza, światło, piękno zwycięskiej frazy.

Dlaczego warto po nią sięgnąć?

J.M. Julia Hartwig była specjalistą od opisywania ludzkich stanów emo-
cjonalnych. Pisała czule o starości, a także o innych poetach, chociażby 
o Zbigniewie Herbercie czy Janie Lebensteinie. Kreśliła portrety rodzin, 
koleżanek i sióstr. Jej wiersze warto czytać także dlatego, że możemy 
nauczyć się z nich myślenia o ludziach. A podstawową funkcją poezji jest 
może znajdowanie jedności pomiędzy innymi a nami. A to wymaga troski 
i uwagi. I trafności. Poeci dotykają uniwersalnych schematów i doświad-
czeń, czerpiemy z nich to, co uważamy za istotne, rozpoznajemy się w 
wierszach. Kolejna sprawa - Julia uczyła, jak patrzeć na sztukę. Dzięki 
jej wierszom można odkryć świat dzięki nieużywanym często środkom 
poznawczym, na przykład poprzez czytanie snów. Zwłaszcza w najpóź-
niejszym okresie Julia ulegała poetyce snów. Ich nierealnej realności.

A.P. Dodam, że Hartwig pisała po prostu o tym, co w życiu jest ważne.  
O ludziach i o tym, co nas otacza, potrafiła opisać emocje, nawet te 
niewyrażalne.
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Julia Hartwig i komun(i)a poezji

Ewa Rajewska 

Wszyscy poeci świata piszą jeden wiersz
opisują tę samą skałę na której rozpryskuje się morze
tę samą stratę której żadnemu z nich nie oszczędzono
w tej samej chwili zaznają ekstazy istnienia
tej samej nocy układają się w łożu ciemności […]

Julia Hartwig, Wbrew sobie

Własna twórczość poetycka, postrzegana wręcz w kategoriach obo-
wiązku, była dla Julii Hartwig (1921–2017) najważniejsza. Ale twórczość 
przekładowa stanowiła istotne dopełnienie jej własnego pisania, nie za-
wsze dając się od niego równo i gładko oddzielić. Tłumaczenie poezji cu-
dzej bywało inspiracją dla jej poezji własnej. Bywało też podtrzymaniem 
ciągłości pracy literackiej wtedy, gdy poezja nie przychodziła: w cza-
sie zmagań z tragedią osobistą, w intelektualnym czy emocjonalnym 
rozproszeniu. „Bo wiersz powstaje albo nie. […] Kiedy nie mogłam pisać 
własnych rzeczy, tłumaczyłam”, powiedziała w jednym z wywiadów. 
Poezję – i szerzej: sztukę – Hartwig postrzegała jako niezbywalne 
wspólne dobro. Res communis. Fundament człowieczeństwa. „Sztuka 
jest po to, by wyrazić pełnię naszego życia, a chciałaby dużo wię-
cej, chciałaby objąć cały nasz świat w swoich strofach – powiedziała 
w 2015 roku w Poznaniu, odbierając doktorat honoris causa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza. – Znalazły się więc w moich wierszach 
ślady podróży i pobytów w obcych krajach, bo kilka lat spędzić mi było 
dane we Francji, a także w Stanach Zjednoczonych. Wiele nauczyli mnie 
poeci tych krajów”. A była to nauka w znacznej mierze poprzez lektu-
rę i przekład literacki, ponad granicami i poza czasem, bo tak właśnie 
ukształtowała się ta prywatna „komuna poetów” Julii Hartwig. I o tym 
tutaj.    

France, son amour

Tłumaczenie literackie bywało dla Hartwig inspirującym, „autodydak-
tycznym” punktem wyjścia – po raz pierwszy tuż po wojnie, w czasach 
starań o stypendium rządu francuskiego, gdy jeszcze niezbyt dobrze 
znając język, młoda poetka na zlecenie Adama Ważyka tłumaczyła 



wiersze do opracowywanej przez niego antologii poezji francuskiej. 
Stypendium otrzymała. We Francji, o której później mówiła: „kraj mojego 
życia”, „oddałam jej pół serca”,  spędziła trzy lata (1947–1950).

Po raz pierwszy widziany Paryż był wstrząsająco 
piękny. Znaleźć się tu w rzeczywistości, nie we śnie, 
po koszmarze okupacji niemieckiej i po dwu latach 
życia w ojczyźnie, gdzie żyło się w nieustannym po-
czuciu zagrożenia, wydawało się nieprawdopodobnym 
szczęściem, choć tamtej zimy hotel był nieopalany, 
a z jedzeniem krucho, bo masło, ser, a nawet przez 
jakiś czas chleb były racjonowane – wspominała.

Były jednak biblioteki, muzea, galerie i kawiarnie – obcowanie z kulturą 
i literaturą francuską ukształtowały Hartwig jako artystkę. Poza tym 
ten młodzieńczy wyjazd zaowocował po latach książkami o Guillau-
mie Apollinairze i Gérardzie de Nervalu, a także licznymi przekładami 
z Apollinaire’a i poetów z jego kręgu: Maxa Jacoba, Blaise’a Cendrarsa 
i Pierre’a Reverdy’ego.

Dziesiątki przekładów wierszy Apollinaire’a, jakie wy-
konałam, pozwoliły mi przetrawić tę materię poetycką 
aż do końca, choć wydaje mi się, że na moją własną 
poezję nie wywarła ona wpływu.

Może i nie (a utwór Z Apolinnaire’a?). Jednak to z literatury francuskiej 
Julia Hartwig przejmuje ulubioną formę poematu prozą. I „nie da się 
odnaleźć takiego gatunku, uprawianego przez Hartwig, którego by 
francuskość, owo nieprzekładalne, kulturowo immanentne esprit, albo 
Francja jako temat nie dotknęły, nie zaraziły, nie zainspirowały”, uważa 
Katarzyna Kuczyńska-Koschany. 

Domowa Ameryka

Dwadzieścia lat później odkrywanie dla siebie Ameryki wyglądało 
inaczej. Wyjazd do Francji był wyborem, natomiast pierwszy wyjazd Julii 
Hartwig do Stanów Zjednoczonych (1970-1974) został wymuszony oko-
licznościami życiowymi, a dokładniej: gęstniejącą po roku 1968 sytuacją 
polityczną w Polsce, bezpośrednio przekładającą się na jej sytuację 
osobistą. Wyjazd ten uznaną poetkę, współpracowniczkę najważniej-
szych polskich czasopism literackich oraz Polskiego Radia, członkinię 
Polskiego Pen Clubu i Związku Literatów Polskich przesunął na peryfe-
rie, by tak rzec, „zawodowego życia literackiego”. W momencie wyjazdu 
do Stanów Julia Hartwig była kobietą dojrzałą, odnotujmy niedyskretnie: 
zbliżającą się do pięćdziesiątki. Wyjechała wraz z mężem – poetą Artu-
rem Międzyrzeckim, zabierając ze sobą nastoletnią córkę. Ju
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Trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie ten [amery-
kański] wyjazd. Wiedzieliśmy przede wszystkim, że 
nic nas nie zwalnia z obowiązku pisania. A do tego 
niezbędne jest skupienie. Ameryka jednak nas rozpra-
szała.

Tłumaczenie jako podtrzymanie ciągłości pracy literackiej było natural-
ną konsekwencją takiego stanu rzeczy:

[…P]ostanowiliśmy tam tłumaczyć poetów amerykań-
skich. Przed wyjazdem znaliśmy ich niewielu – Whit-
mana, Dickinson, Poego – zaczęliśmy więc szybko 
nadrabiać zaległości. Tomy wybranej poezji wysyłali-
śmy w paczkach do Polski. Tu czekały na nasz powrót, 
a kiedy po czterech latach wróciliśmy zaczęliśmy 
konsekwentnie tłumaczyć i przygotowywać antologię.

Tak powstała …opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji 
amerykańskiej w wyborze i opracowaniu Hartwig i Międzyrzeckiego, 
ale plonem tej i kolejnych amerykańskich podróży były także Wiersze 
wybrane Marianne Moore, przełożone przez Hartwig wespół z Ludmiłą 
Marjańską, antologia poetek amerykańskich Dzikie brzoskwinie, ułożona 
przez nią z przekładów pióra różnych tłumaczy, w tym jej własnych; oraz 
już jej autorskie zbiory poezji Roberta Blya i Williama Carlosa Williamsa.
A także, co nie najmniej ważne, były nim americana, wiersze włączane 
przez poetkę do kolejnych tomików, po latach wydane osobno jako 
Wiersze amerykańskie.
W przedmowie do swego Dziennika amerykańskiego Julia Hartwig 
zapisała:

Notatki te powstawały pośród zwyczajnych kobiecych 
zajęć, rodzinnych i domowych: robiłam zakupy, wynaj-
mowałam dom i płaciłam podatki. Moje krótkotrwałe 
wykłady na uniwersytecie pozwoliły mi zetknąć się 
z młodzieżą studencką, z profesorami i administra-
cją. Śledziłam też z największym zainteresowaniem 
tamtejsze życie publiczne. Był to okres negocjacji 
o przerwanie wojny w Wietnamie, afery Watergate 
i upadku Nixona.

Zmianie trybu życia – i lektur – towarzyszyła wyraźna zmiana poetyckiej 
dykcji. Wiersze Hartwig stają się mocniej osadzone w rzeczywistości, 
są też wyraźnie krótsze; omalże, jak w nakreślonym przez nią poetyckim 
portrecie Emily Dickinson, „Dwie trzy zwrotki Każda z nich da się zano-
tować / między ubiciem omletów i wysmarowaniem patelni […]”.
Wcześniej metafizyczny wymiar krzątactwa był jej raczej obcy.



Nie cierpię zajęć domowych, kuchennej krzątaniny, 
ścierania kurzu. Oczywiście zajmowałam się córką, ale 
zawsze musiałam mieć kogoś w odwodzie – powie-
działa w jednym z późnych wywiadów autorka cyklu 
Powitanie córeczki. – Przez wiele lat wiceprezesowa-
łam Związkowi Literatów. Z pewnych obowiązków nie 
mogłam tak po prostu zrezygnować.

Przed wyjazdem do Stanów gotowała rzadko. Miała gosposię, nb. uwiel-
biającą Zbigniewa Herberta („kiedy się zjawiał, zawsze musiał znaleźć 
się dla niego obiad”).
W nowym amerykańskim domu Julia Hartwig – kapłanka domowego 
ogniska – dokonuje inauguracji kominka:

Od razu znalazł się punkt centralny w pokoju, wszyscy 
skupili się przed ogniem.
Jest coś przyciągającego w tym oswojonym domo-
wym płomieniu, zmiennym i monologującym.
Wczoraj wydało mi się nagle, że nasz dom jest zbyt 
rozpierzchnięty, każdy siedzi w swoim pokoju jak żółw 
w skorupie. Było już po jedenastej, gdy wsadziłam do 
pieca suflet, rozpaliłam na kominku i ogłosiłam nocny 
antrakt.

Hartwig sama obsadza się w roli pani domu, oddanej „zwyczajnym ko-
biecym zajęciom”. Niewątpliwie sporo w tym autokreacji, ale także swo-
istej przymiarki do nowej rzeczywistości. Jak zaobserwowała, typowe 
postaci amerykańskiego życia to komiwojażer/ka i „znudzona, smutna 
lub starzejąca się amerykańska żona”:

Kobieta pozostawiona sobie w podmiejskim czy 
prowincjonalnym domu budziła zawsze niepokoje nie 
tylko mężów, ale i pisarzy. Co robi? Jaki jest jej realny 
i wyimaginowany świat? Bywają samotnice alkoholicz-
ki, samotnice fantastki, samotnice intrygantki, samot-
nice szalone. Samotnice pełne rezygnacji. Amerykań-
skie, jakże inne od francuskich panie Bovary.

A co robi Julia Hartwig? W amerykańskim domowym zaciszu obserwuje 
i czyta, pisze –  i tłumaczy poezję.
Anna Legeżyńska w swojej książce poświęconej poetce zauważa, że 
Hartwig,  „obserwując materialny i pozornie banalny detal, potrafi wydo-
być zeń wiedzę o czymś niematerialnym i niezmiernie ważnym”. Tak nie 
było zawsze. Chciałoby się powiedzieć: tak nie było przed jej zetknię-
ciem się z poezją amerykańską. 
Od pozornie nieistotnego drobiazgu do poetyckiej epifanii. A communis Ju
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– to przecież także „zwykły”. Jeśli więc poezja według Julii Hartwig jest 
szczególnego rodzaju komunią, to przypomnijmy jeszcze jej credo:

Julia Hartwig, Potrzeba

Wierzę w zdanie W przystanek który szuka formy
składnej i skromnej jak codzienna mowa
Wszystko we mnie pragnie tej chwili kiedy kształt
obejmie bezkształtne w którym zawieszona
cierpię łagodnie lecz trwale na ból niedookreślenia
na roztopienie uczuć i myśli wśród których trwam
jak w rozrzedzonej przestrzeni
Nie przeszkadza mi to podziwiać rozpiętych szeroko w oknie
gałęzi lipy dosłyszeć skrzeku sroki
uprzykrzonego i błogosławionego ponieważ jest
nie przeszkadza chłonąć upału
tego suchego i tragicznego lata
Ale zdanie zdanie wiarogodne
Sprawia że znów czuję pod stopami ziemię

Zaproszenie do dalszej lektury

Julia Hartwig, Błyski zebrane, Warszawa 2014.
Julia Hartwig, Dziennik, t. I, Kraków 2011.
Julia Hartwig, Dziennik, t. II, Kraków 2014.
Julia Hartwig, Dziennik amerykański, Kraków 1980;  

wyd. 2. poprawione i uzupełnione Warszawa 2015.
Julia Hartwig, Podziękowanie za gościnę. Moja Francja, Gdańsk 2006.
Julia Hartwig, Wiersze amerykańskie, Warszawa 2002.
Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2010.
Julia Hartwig, Zawsze powroty. Dzienniki podróży, Warszawa 2001.
Anna Legeżyńska, Julia Hartwig. Wdzięczność, Łódź 2017.
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Francja Julii Hartwig: inspiracja i esprit. 
W: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig.  

Pod red. Barbary Kuleszy-Hulczyńskiej i Elżbiety Winieckiej, Poznań 2015.
Największe szczęście, największy ból. Jarosława Mikołajewskiego rozmowy z Julią Hartwig,  

Kraków 2014.
Życie to podróż, to ocean. Z Julią Hartwig rozmawia Artur Cieślar, Poznań 2014.

Ewa Rajewska 

Przekładoznawczyni, tłumaczka literacka z języka angielskiego, redaktorka naukowa przekładów 
z dziedziny humanistyki. Profesor uczelni w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje specjalnością przekładową na polonistycznych studiach 
magisterskich: www.przekladowa.amu.edu.pl. Redaktorka pisma „Przekładaniec. A Journal 
of Translation Studies”. Członkini zarządu Oddziału Zachodniego Stowarzyszenia Tłumaczy 
Literatury.
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Julia Hartwig
Czarny kot, biały kot

Nieoczekiwana rzecz zdarzyła mi się z drukowanym poniżej felietonem: 
zaledwie postawiłam kropkę po ostatnim zdaniu, prasa podała wiado-
mość, że autorzy wykonujący graffiti na fasadach domów, tramwajach 
czy wagonach metra karani będą w Czechach, na podstawie znoweli-
zowanej ustawy, wysoką grzywną lub więzieniem. Następnego już dnia 
ukazały się w gazetach codziennych piętnujące ten rodzaj wandalizmu 
uprawianego również u nas. Nieoczekiwanie znalazłam się w samym 
ogniu walki, ponieważ mój napisany już, a jeszcze nieopublikowany felie-
ton dotyczył właśnie graffiti: wydarzenia dogoniły mój temat. 

Celem mojej wypowiedzi nie jest jednak walka z graffiti, choć, podobnie 
jak inni, ubolewam nad nierozumnym niszczeniem ścian, dotyczy ona 
właściwie potrzeby komunikowana się z otoczeniem. Niestety, z trybuny, 
której zaakceptować się nie da. 

Onegdaj, kiedy wracałam pieszo z biblioteki Domu Literatury do domu, 
uwagę moją zwrócił napis zauważony na ścianie jednej z kamienic. Był 
to napis nietypowy, nie tylko dlatego, że odbiegał od smarowanych bez-
myślnie zygzaków, nieprzyzwoitych słów czy złowieszczych haseł anty-
semickich. Zwracała uwagę zarówno technika jego wykonania - wyma-
lowany był przez szablon - jak i treść, zdradzająca autora szczególnej 
kategorii. Stanowił rodzaj refleksji, którą odnieść można by do wszelkich 
ludzkich działań świadomych, zwłaszcza do działań w sztuce. Brzmiał 
on lakonicznie: „Świadomość Dystans Granica”. Nieopodal widniał napis 
następny: „Zaślepieni formą”.

Można przypuszczać, że autorem był młody artysta. A mówię „młody”, 
tylko dlatego że nie wyobrażam sobie starszego pana drukującego 
swoje przemyślenia nad sztuką na frontach kamienic. Tak czy inaczej, 
refleksja była niewątpliwie tworem człowieka myślącego. Zaintrygo-
wana, postanowiłam prześledzić dokładnie trasę od Krakowskiego 
Przedmieścia po Nowy Świat, którą tak często, ale zazwyczaj nieuważ-
nie i w pośpiechu przebywam. A nuż znajdę tam inne jeszcze napisy, 
wykonane tą samą techniką, a jeśli tak, to jaka będzie ich treść?

Wymagało to pewnej uwagi, nadruki bowiem nie rzucały się w oczy: 
wykonane były bladą farbą, miały wymiar niewielki, niektóre kryły się 
we wnękach domów. Napotkałam ich kilkanaście, wszystkie wykonane 
były tą samą techniką, ale ich treść wskazywała na rozmaitych autorów. 
Jeśli tajemniczy tytuł „Emanacje słabości” (opatrzony rysunkiem stołu 
i przewróconego krzesła), a być może i ponura przepowiednia „Anty-



chryst będzie artystą” mogły wyjść spod tej samej ręki, która nakreśliła 
refleksję o dystansie i granicy, to reszta napisów nosiła już charakter 
ogólniejszy. Czasem było to hasło, czasem morał lub napomnienie: 
„Deportacje stop”, „Żaden człowiek nie jest nielegalny”, „Bycie na niby” 
i „Bądź wola twoja a nie dewotek” (przy czym wszędzie, bo tekst się 
powtarzał, jakiś przygodny cenzor starannie i systematycznie próbował 
wydrapać „dewotek”, jakby już samo to słowo było czymś wstydliwym). 
Nad rysunkiem wielbłąda i palmy widniało napomnienie: „Prędzej wiel-
błąd niż ty”. 

Nie brakowało i pomysłów dowcipnych. Nad obrazkiem przedstawiają-
cym człowieka jadącego na ogromnej butelce można było przeczytać: 
„Pan Wiesław zdobywa świat”, na innym, pod rysuneczkiem Pałacu 
Kultury, znalazło się wezwanie: „Zosiu, pałac czeka”. Jakiś anonimowy 
zwolennik buddyzmu wyraził swoją nieufność słowami: „Działa Mantra”. 
Trudno natomiast zgadnąć, czy autora napisu: „Kobieta to aktywny 
podmiot alienacji” należałoby zaliczyć do zwolenników, czy też przeciw-
ników feminizmu. Najbardziej niefrasobliwy, ale z niewątpliwym poczu-
ciem humoru autor, znudzony widać programowością swoich poprzed-
ników, ograniczył się do podpisu: „Czarny kot” i „Biały kot” pod dwoma 
odpowiednimi wizerunkami czarnego i białego kota. 

Opisuję tu pewne zjawisko dotąd mi nieznane, charakteryzujące się 
wspólnotą formy - którą jest użycie szablonu - i brakiem agresji, a nawet 
pewną dobrotliwością, w odróżnieniu od pełnych często nienawiści 
i bardzo doraźnych haseł, wypisywanych na murach. 

Tu pozwolę sobie na pewne wspomnienie osobiste. Kiedyś w Paryżu, 
idąc jedną z małych uliczek biegnących od ulicy Saint Antoine, zauwa-
żyłam na ścianie mijanej kamienicy, wykonany przez szablon obrazek 
przedstawiającą postać mi znajomą. Ależ tak! Pod zarysowanym czarną 
linijką portretem widniał napis: „Mona Liza”. Na te same odbitki natknę-
łam się też w kilku innych miejscach w tej okolicy. Ktoś mniej ambitny, 
a może nawet ten sam autor, dla zabawy, przeniósł na ścianę obok 
rysuneczek wykonany tą samą techniką, przedstawiający kukiełkę 
z podpisem: „Pinokio”. Kto wykonywał te wdzięczne, miniaturowe, ledwo 
widoczne na ścianach obrazki? - zastanawiałam się. Kto starał się, 
wbrew przyjętemu porządkowi, „upiększać” ściany na paryskiej ulicy? 
Teraz, na jednej z ulic Warszawy, natknęłam się na dalekich kuzynów 
tego francuskiego „ktosia”. Można by sobie pofantazjować, że na przy-
kład istnieje jakieś nieznane mi, międzynarodowe porozumienie „szablo-
nistów”. W Polsce posługują się oni słowem, w Paryżu rysunkiem, ale 
zarówno jedni jak i drudzy, naruszając niestety zasady poszanowania 
cudzego dobra, zostawiają na ścianach swój ślad, odbiegający od tego, 
co przywykliśmy widywać na murach. 
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Napisy na ścianach stały się już tematem rozważań socjologów, 
psychologów, a nawet historyków sztuki. W moim „Dzienniku ame-
rykańskim” jest taki rozdziałek, który mówi o twórczości chłopaków 
z przedmieść, tworzących gigantyczne graffiti na murach i wagonach 
metra w Nowym Jorku. Zjawisko to opracowano naukowo, opisano 
style, jakimi posługiwały się w swoich „graffitowych” wyczynach grupy 
młodzieżowe pochodzące z różnych dzielnic miasta. Rozmowy z nimi 
przeprowadził zainteresowany tym zjawiskiem sam Norman Mailer. Co 
nie przeszkadzało policji zasadzić się na „graffitowców”, działających 
zazwyczaj pod osłoną nocy, często na końcowych stacjach metra, 
gdzie oddawali się zamalowywaniu wagonów w kwiaty i wyszukane 
litery. Skąd brali pieniądze na farby? Co kazało im wspinać się czasem 
na sam szczyt budynku, by wymalować tam inicjały przyjaciół (bo wedle 
przyjętych wśród nich zasad, honor nie pozwalał na utrwalenie wła-
snych inicjałów)? Jedni oglądali ich dzieło z przerażeniem, niczym ślad 
po przejściu barbarzyńskiej hordy, jeszcze inni tłumaczyli je naturalną 
potrzebą sztuki i emulacji, młodzieńczym zamiłowaniem do ryzyka 
i protestem przeciwko porządkowi społecznemu. Tak czy inaczej, graffiti 
weszło do dziejów kontrkultury. W wielkich miastach amerykańskich 
moda na nie już przeszła (choć samo zjawisko nie zanikło), w Czechach 
i w Polsce czeka nas jeszcze batalia o czyste ściany. Pozostaje, jak 
zawsze, to samo pytanie: jak skierować tę energię w rejony wyższe 
i społeczne przyjazne?

Pierwodruk: „Więzi”, marzec 2001
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Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
www.sdk.pl

wystawa na I piętrze czynna:
środa-piątek 15:00—20:00
sobota 12:00—18:00
wstęp wolny

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
www.sdk.pl
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Being young in Europe today, 
Eurostat, 2021

Młodzi na rynku pracy, 
PwC, Well.hr, Absolvent Consulting, 2021

Młodość 
w 

Polsce
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WPROWADZENIE W ostatnich miesiącach wielu z nas z za
chwytem przyglądało się zaangażowaniu młodych w ideę lepszego świata, 
jak chociażby młodzieżowym inicjatywom w obronie klimatu, a ze smut
kiem i złością przyjmowało informacje o braku wystarczającego wsparcia 
psychologicznego i psychiatrycznego, dotkliwego dla nastolatków i mło
dych dorosłych, zwłaszcza w okresie pandemii. Czytamy też rozmaite 
opracowania o postmillenialsach, urodzonych po 1995 roku, a więc już 
w okresie neoliberalnej gospodarki, dorastających w czasie rozwoju 
technologii informacyjnych i wyzwań klimatycznych. Zapewne obecnie 
realizowane są kolejne badania, które dotyczyć mogą między innymi tego, 
w jakim stopniu właśnie to doświadczenie pandemii będzie dla tej katego
rii doświadczeniem formującym – czymś, co wzrusza porządek, zamyka 
w domu, zmienia reguły, co może także zmienić postawy wobec siebie 
i świata. Jak to jest być dzisiaj młodą czy młodym w Polsce? Co to oznacza? 
Odpowiedź przybliżają nieco wyniki badań, które prezentujemy w tym 
numerze Raportu. Pomocny był zbiór danych gromadzonych przez euro
pejskie instytucje statystyczne, przygotowany przez Eurostat, pt. Being 
young in Europe today, a także opublikowany przez kilkoma zaledwie 
tygodniami materiał Młodzi na rynku pracy – wspólna inicjatywa PwC, 
Well.hr i Absolvent Consulting, autorstwa Katarzyny Komorowskiej, Kai 
PodgórnejStrzelec, Joanny Kotzian oraz Joanny Tonkowicz. Z tego pierw
szego źródła korzystamy, by wskazać na sytuację rodzinną, studencką, na 
rynku pracy oraz na wybrane dane dotyczące uczestnictwa w kulturze 
za pośrednictwem sieci. Drugi materiał mówi o aspiracjach, oczekiwa
niach i postrzeganiu rynku pracy, zwłaszcza w kontekście pandemii. Oba 
badania dostarczają ciekawych wniosków. Wynika z nich między innymi, 
że pandemia opóźniła wiek wyprowadzki z domu rodzinnego, a także 
zmniejszyła liczbę pracujących młodych, choć nie tak zawrotnie, jak mo
głoby się wydawać. Zaskakujące i zastanawiające może być także to, że 
przy całej saturacji życia siecią osoby młode w Polsce relatywnie rzadko 
kupują w sieci treści kultury. Do porównywania wiedzy do gąbki, a nie do 
słoika – a więc do postrzegania jej jako czegoś, co trzeba umieć szybko 
nabywać i pozbywać się wedle potrzeby, a nie napełniać po brzegi i prze
nosić – zdążyliśmy się już jakoś przyzwyczaić. Zaskoczyły nas jednak 
oczekiwania dotyczące miejsca pracy. Jak się okazuje, dla wielu młodych 
praca w tym okresie powinna odbywać się poza domem, a jednocześnie 
trochę go przypominać, ważna bowiem okazuje się przyjazna atmosfera, 
szef będący autorytetem i doświadczony zespół, od którego sporo można 
się nauczyć. Interesujące, a zarazem smutne, bo domyślamy się powodów, 
są także oczekiwania dotyczące benefitów w miejscu pracy, w tym wspar
cia psychologicznego.

MACIEJ FRĄCKOWIAK
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11,3% 
POLEK I POLAKÓW MA 

20–29 
LAT

ŹRÓDŁO: EUROSTAT.
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RODZINA

LEGENDA: ODSETEK OSÓB W WIEKU 18–24 LATA MIESZKAJĄCYCH Z RODZICAMI – PORÓWNANIE WYBRANYCH 
KRAJÓW. ŹRÓDŁO: EUROSTAT.

Mieszkanie z rodzicami

35,8% 
młodych w Danii

94,7% 
młodych we Włoszech

88,4% 
młodych w Polsce
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Kiedy wyprowadzka?

LEGENDA: ŚREDNIA WIEKU, W JAKIM MŁODE POLKI I POLACY WYPROWADZAJĄ SIĘ Z DOMU RODZINNEGO, 
Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI (DANE ZA 2020 ROK). ŹRÓDŁO: EUROSTAT.
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Kiedy ślub?

LEGENDA: ŚREDNIA WIEKU, W JAKIM MŁODE POLKI I POLACY BIORĄ SWÓJ PIERWSZY ŚLUB (DANE ZA 2019 ROK). 
ŹRÓDŁO: EUROSTAT.

30,1 
lat mężczyźni

27,7 
lat kobiety
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STUDIA

LEGENDA: ODSETEK POLEK I POLAKÓW, KTÓRE I KTÓRZY UKOŃCZYLI TEN POZIOM EDUKACJI W STOSUNKU DO 
OGÓŁU OSÓB W TYM WIEKU – PORÓWNANIE ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ. ŹRÓDŁO: EUROSTAT (DANE ZA 2020 ROK).

Wykształcenie wyższe 
(24–29-latkowie)

kobiet

 46,9% 

27,9% 
mężczyzn
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KORZYSTANIE 
Z INTERNETU

91% 
20–24-latków

84% 
25–29-latków

Korzystanie z mediów 
społecznościowych

LEGENDA: ODSETEK POLEK I POLAKÓW. ŹRÓDŁO: EUROSTAT (DANE ZA 2020 ROK).
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60%
ubrania i artykuły sportowe

12% 
bilety i pobyty turystyczne

13% 
filmy/muzyka

11% 
książki/magazyny/czasopisma/

materiały do e-learningu

Kupowanie online

LEGENDA: ODSETEK KONSUMENTÓW W WIEKU 16–29 W STOSUNKU DO OGÓŁU OSÓB W TYM WIEKU W POLSCE. 
ŹRÓDŁO: EUROSTAT (DANE ZA 2019 ROK).
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PRACA

Udział w stażach

47% młodych w UE

20% młodych w Polsce
ŹRÓDŁO: EUROBAROMETR.
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Odsetek pracujących 
(2019–2020)

2019

61,5%
20–24-latków

88,7%
25–29-latków

2020

57,3% 
20–24-latków

87,5% 
25–29-latków

LEGENDA: ODSETEK PRACUJĄCYCH POLEK I POLAKÓW, PORÓWNANIE DANYCH Z LAT 2019 I 2020, W PODZIALE NA 
WYBRANE KATEGORIE WIEKOWE. ŹRÓDŁO DANYCH: EUROSTAT.
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Zatrudnienie na umowę 
na czas określony w stosunku 

do ogółu zatrudnionych

ŹRÓDŁO: EUROSTAT (DANE ZA 2020 ROK).

77,8% 
25–29-latków

50,4% 
20–24-latków
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OCZEKIWANIA 
I ASPIRACJE 
ZAWODOWE

Pandemia 
a sytuacja na rynku pracy

LEGENDA: ODSETEK OSÓB BIORĄCYCH W BADANIU IDENTYFIKUJĄCYCH SIĘ ZE WSKAZANYMI STWIERDZENIAMI. 
ŹRÓDŁO: KATARZYNA KOMOROWSKA (PWC), KAJA PODGÓRNASTRZELEC (PWC), JOANNA KOTZIAN (WELL.HR), 

JOANNA TONKOWICZ (ABSOLVENT CONSULTING), MŁODZI POLACY NA RYNKU PRACY, WARSZAWA 2021.

18,4% 
mam większe możliwości

32,9% 
mam takie same możliwości

48,7% 
mam mniejsze możliwości
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Moje mocne strony

LEGENDA: ODSETEK OSÓB DEKLARUJĄCYCH POSIADANIE WSPOMNIANYCH UMIEJĘTNOŚCI. ŹRÓDŁO: KATARZYNA 
KOMOROWSKA (PWC), KAJA PODGÓRNASTRZELEC (PWC), JOANNA KOTZIAN (WELL.HR), JOANNA TONKOWICZ 

(ABSOLVENT CONSULTING), MŁODZI POLACY NA RYNKU PRACY, WARSZAWA 2021.

23,3% 
uczenie się nowych rzeczy

17,5% 
łączenie różnych umiejętności

12,4% 
otwartość na zmiany i szybka 

adaptacja do nowych warunków
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Priorytety

ŹRÓDŁO: KATARZYNA KOMOROWSKA (PWC), KAJA PODGÓRNASTRZELEC (PWC), JOANNA KOTZIAN (WELL.HR), 
JOANNA TONKOWICZ (ABSOLVENT CONSULTING), MŁODZI POLACY NA RYNKU PRACY, WARSZAWA 2021.

62% 
szef autorytet

38% 
szef kolegavs

vs
58% 

work-life balance 
42% 

wysokie zarobki

vs
44% 
praca zdalna 

56% 
praca w biurze

vs
31,5% 
ciekawe zadania

68,5% 
dobra atmosfera

vs
32% 

praca w młodym 
zespole

68% 
możliwość 

uczenia się od 
doświadczonych 

kolegów

77,5% 
stabilne 

zatrudnienie 

22,5% 
praca na własny 

rachunekvs
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Na umowę o pracę

LEGENDA: ODSETEK BADANYCH OSÓB WSKAZUJĄCYCH NA UMOWĘ O PRACĘ JAKO WAŻNĄ WARTOŚĆ, KTÓREJ 
POSZUKUJE SIĘ NA RYNKU PRACY. ŹRÓDŁO: KATARZYNA KOMOROWSKA (PWC), KAJA PODGÓRNASTRZELEC 
(PWC), JOANNA KOTZIAN (WELL.HR), JOANNA TONKOWICZ (ABSOLVENT CONSULTING), MŁODZI POLACY NA 

RYNKU PRACY, WARSZAWA 2021.

67,6% 
w 2019

74,2% 
w 2020
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Oczekiwane 
wynagrodzenie (netto)

LEGENDA: MEDIANA OCZEKIWANYCH WYNAGRODZEŃ. ŹRÓDŁO: KATARZYNA KOMOROWSKA (PWC), KAJA 
PODGÓRNASTRZELEC (PWC), JOANNA KOTZIAN (WELL.HR), JOANNA TONKOWICZ (ABSOLVENT CONSULTING), 

MŁODZI POLACY NA RYNKU PRACY, WARSZAWA 2021.

4000 zł 
studiujący na kierunkach 

społecznych i ścisłych

4500 zł 
studiujący na kierunkach 

humanistycznych, ekonomicznych 
i technicznych

5000 zł 
studiujący na kierunkach 
medycznych i biologiczno- 
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Informacja o badaniach

W raporcie zaprezentowaliśmy dane pochodzące z dwu źródeł. 
Dane opisane w legendzie do ilustracji jako „Eurostat” są efek
tem różnorodnych badań realizowanych przez wspomnianą 
instytucję, których tematyczny przegląd przedstawiono zbior
czo w interaktywnej publikacji online pt. Being young in Europe 
today. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją publikacji 
oraz możliwościami różnego zestawiania danych na platformie 
(względem płci, wieku, wykształcenia, z podziałem na poszcze
gólne kraje itd.). Można to zrobić na stronie: https://ec.europa.
eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Being_yo
ung_in_Europe_today. 
Raport Młodzi Polacy na rynku pracy 2021 przygotowany został 
w zespole: Katarzyna Komorowska (PwC), Kaja Podgórna
Strzelec (PwC), Joanna Kotzian (Well.hr), Joanna Tonkowicz 
(Absolvent Consulting). Przedstawione w nim badania stanowi
ły nawiązanie do zeszłorocznego projektu o podobnej tematyce. 
W edycji z 2021 roku autorki badań starały się odpowiedzieć 
na kilka podstawowych pytań badawczych: jak młodzi ludzie 
oceniają swoje możliwości na rynku pracy, czym się kierują i jak 
zdobywają wiedzę o pracodawcy, jakie kompetencje uważają za 
szczególnie przydatne. Co ważne, wspomniane kwestie zgłębia
ne były w kontekście doświadczeń i przewidywań dotyczących 
tego, jak zmieni się świat w rezultacie pandemii. Badania reali
zowane były w marcu i kwietniu 2021 roku techniką ankiety in
ternetowej na próbie 2500 studentów i absolwentów wyższych 
uczelni w Polsce. W badanej grupie przeważały kobiety (65%), 
a także osoby w wieku 21–24 lata (38,5%, wobec 5,5% osób 
w wieku do 20 lat, 18,6% 25–26latków oraz 37% osób mających 
27 i więcej lat). Trzy czwarte osób badanych studiowało, a 24,1% 
było absolwentami. Dodatkowo 39,1% badanych łączyło studia 
z pracą. Największą grupę badanych stanowiły osoby z Warsza
wy (31,4%). Z Krakowa pochodziło 22% badanych, a z Poznania, 
Katowic, Wrocławia, Gdańska i Łodzi po ok. 10% respondentek 
i respondentów. Nie wszystkie dane mogliśmy pokazać na ła
mach Notesu, dlatego zachęcamy do zapoznania się z raportem 
w pełnej wersji. Można do niego uzyskać dostęp na stronie: 
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/mlodzipolacynarynku
pracywnowejnormalnosci.html



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).

Główną funkcją tych neologizmów jest ukazanie rzeczywistości futurologicznej  
i dążenie do ekonomii środków językowych.

Maria Lesz-Duk: Neologizmy w twórczości Stanisława Lema,  
PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Językoznawstwo 2015, z. XI, s. 141–151
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Radykalne  
Śnienie  
o Mieście
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku we 
współpracy z infuture.institute opracował 
raport  przedstawiający najważniejsze 
oczekiwania, potrzeby i obawy dotyczące 
miasta przyszłości. W wyniku tej 
współpracy powstał m.in. leksykon 
terminów przydatnych przy projektowaniu 
przyszłych aglomeracji. Przedstawiamy 
wybór, który specjalnie dla NN6T został 
poszerzony i rozbudowany przez zespół 
infuture.institute.
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AGETECH
Starzejące się społeczeństwo 
staje się jednym z głównych wy-
zwań, również dla miast. Roz-
wój sektora technologii prze-
ciwko starzeniu się (agetech) 
czy technologii ulepszających 
ludzi (HET – human enhance-
ment technologies) może wpły-
nąć na poprawę jakości życia 
mieszkańców.

ONZ szacuje, że w 2030 roku liczba 
starszych osób (powyżej 60. roku 
życia) wyniesie 1,4 mld, w 2050 
roku 2,1 mld (ponad dwukrotny 
wzrost w stosunku do tego co dziś) 
i może osiągnąć 3,1 mld w 2100 
roku (ponad trzykrotny wzrost). 
Oznacza to, że w samej Europie 
w 2050 roku co trzeci mieszkaniec 
będzie miał powyżej 60 lat. Aktu-
alnie na świecie jest więcej ludzi 
w wieku powyżej 65 lat niż poniżej 
5. roku życia1.
Starzejące się społeczeństwo to jed-
no z większych wyzwań nie tylko 
społecznych, ale także gospodar-
czych. Prawie wszystkie wskaźniki 
pokazują, że będziemy żyć dłużej, 
a także że jakość naszego życia po-
lepszy się. „Forbes” podaje, że war-
tość sektora agetech może wzro-
snąć do 2,7 miliarda dolarów do 
2025 roku.
Agetech to sektor wspierający re-
wolucję związaną ze starością.
Egzoszkielety, biodegradowalne 
sensory wszczepiane w ciała czy 
3D bioprinting, który wykorzystu-
je biotusze, to niektóre z rozwiązań 

1 Przyszłość w erze cyfrowej zmia-
ny. Transformacja cyfrowa w Pol-
sce, infuture.institute, Gdańsk 
2019, s.17.

z zakresu HET (human enhance-
ment technologies) pozwalających 
człowiekowi pokonywać jego ogra-
niczenia związane z wiekiem – za-
równo fizyczne (po to, by lepiej 
słyszeć, widzieć, chodzić etc.), jak 
i psychiczne (wspomaganie pamię-
ci, koncentracji, sprawności inte-
lektualnej etc.).

EKONOMIA EMPATII
Narastające konflikty i roz-
warstwienie społeczne, zmia-
ny środowiskowe, ale tak-
że pandemia, generują coraz 
bardziej wyraźną potrzebę 
poszukiwania i wdrażania roz-
wiązań bazujących na empatii 
i współodczuwaniu.

Empatia jest pojęciem, które w lite-
raturze naukowej nie ma jedno-
znacznej definicji. „We współcze-
snej literaturze psychologicznej 
empatia i sympatia traktowane są 
jako pojęcia różniące się pod wzglę-
dem treści przeżyć emocjonalnych. 
Sympatia jest wyrazem przychyl-
ności, akceptacji wobec osoby, na 
którą jest skierowana. Natomiast 
empatia stanowi utożsamianie wła-
snych przeżyć z odczuciami obiektu 
lub współuczestnictwo w przeży-
ciach drugiej osoby”2.
Empatyczne podejście skłania nas 
do przemyślenia podmiotowości 
w kontekście relacji z innymi oso-
bami oraz bytami (ludźmi, zwierzę-
tami, grupami społecznymi), „jest 

2 E. Wilczek-Rużyczka, Empatia i jej 
rozwój u osób pomagających, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2002, s. 9.
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radykalnym gestem odwagi w cza-
sach skrajnego indywidualizmu 
i nietolerancji”3.
Zwrot w kierunku projektowa-
nia empatycznego jest coraz bar-
dziej powszechny, a rozwiązania 
tworzone w jego ramach obejmu-
ją np. dizajn uniwersalny czy ideę 
altruism by design. Zwrócenie się 
ku empatycznym rozwiązaniom 
jest widoczne zarówno w sferze pu-
blicznej, jak i prywatnej (przykła-
dem są np. pojawiające się na rynku 
nowe zawody: sense maker czy chief 
empathy officer.
Ekonomia empatii wpisuje się tak-
że w nowy model obszaru ekonomii 
społecznej. Jest to racjonalne go-
spodarowanie, którego celem jest 
dobro wspólne i wdrażanie rozwią-
zań, które ku niemu prowadzą. To 
koncepcja stanowiąca odpowiedź 
na współczesne, globalne proble-
my, takie jak polaryzacja czy rosną-
ce nierówności.

3 M. Stoch, Ekonomia wrażliwości 
a duch posthumanistyki. Wpro-
wadzenie, „Studia de Cultura”, 
[online], http://old.studiadecultu-
ra.up.krakow.pl/article/view/3372, 
[dostęp: 07.06.2021].

CITIZEN TWINS
Citizen twins to jedna z koncep-
cji umieszczona w 2020 roku na 
macierzy Hype Cycle for Emer-
ging Technologies przez Insty-
tut Gartnera. Ma ona umożliwić 
stworzenie cyfrowych repre-
zentacji fizycznej istoty ludz-
kiej, a co za tym idzie, całkowi-
te przeniesienie analogowego 
mieszkańca do przestrzeni 
cyfrowej. 

Koncepcja cyfrowego mieszkańca 
jest implikacją zjawiska digital twin 
oraz rosnącego trendu mirrorworld, 
który mówi o wykorzystaniu rozwi-
janych wciąż technologii z obsza-
ru XR (extended reality) do two-
rzenia świata, w którym wszystko 
ma swój odpowiednik i reprezen-
tację w świecie cyfrowym. Już dziś 
obserwujemy próby implementa-
cji digital twinningu napędzane-
go technologią 5G w celu budowa-
nia m.in. bardziej zrównoważonych 
miast. Szkocka wyspa Orkney ko-
rzysta ze swojego cyfrowego bliź-
niaka opartego na technologii 
5G, aby realizować cele związane 
z ograniczeniem emisji dwutlen-
ku węgla. Wirtualny model Orkney 
w 3D odtwarza system energetycz-
ny wyspy (na wszystkich pozio-
mach – od samochodów po źródła 
energii) pozwalając lepiej kontro-
lować i optymalizować korzystanie 
z energii. 
W świecie citizen twins wszystkie 
usługi (urzędy, zakłady opieki zdro-
wotnej, szkoły, instytucje kultury) 
będziemy mogli realizować płyn-
nie i bezszwowo również online. 
Miasto realizujące założenia cyfro-
wych bliźniaków to miasto dziejące 
się równolegle w dwóch światach: 
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fizycz nym i wirtualnym, które dzię-
ki łączeniu danych o mieszkańcach 
i wydajności infrastruktury jest 
w stanie odpowiadać na indywi-
dualne potrzeby przy jednoczesnej 
optymalizacji kosztów zużywanych 
zasobów (np. energii czy wody). 
Jednym z wyzwań jest zapewnienie 
mieszkańcom prywatności i wolne-
go wyboru w kontekście przekazy-
wania danych. 

FARMY WERTYKALNE
Rodzaj farm uprawianych pio-
nowo, zajmujących znacznie 
mniej miejsca niż tradycyjne 
rolnictwo, co wpływa na wydaj-
ność przestrzenną. Dzięki czę-
ściowo sztucznemu oświetle-
niu i wykorzystaniu technologii 
kontroli wzrostu farmy werty-
kalne są bardziej efektywne.

„Żywność, by dotrzeć do konsu-
mentów, musi pokonywać bardzo 
duże odległości (w USA przeciętnie 
74 km)”4. Rozbudowane i nieela-
styczne łańcuchy dostaw żywno-
ści to jedno z wyzwań stojących 
przed miastami. Jednym z rozwią-
zań, które może ułatwić ten pro-
ces, jest tworzenie farm wertykal-
nych. Wśród nich można wskazać 
m.in. farmy hydroponiczne, aero-
poniczne czy akwaponiczne.

4 T. Ugai, Evaluation of Sustainable 
Roof from Various Aspects and 
Benefits of Agriculture Roofing in 
Urban Core, „Procedia – Social 
and Behavioral Science”, vol. 216, 
s. 850-860; Z.W. Czerniakowski, 
Miejskie farmy jako alternatywa, 
„Polish Journal of Sustainable 
Development”, 2016, t. 20, s. 4. 

Dane wskazują, że uprawa w far-
mie wertykalnej wymaga znacznie 
mniej wody niż zwykłe rolnictwo – 
według niektórych szacunków na-
wet o 95% mniej5. To dlatego, że 
niektóre z rozwiązań w nich zasto-
sowanych pozwalają na recykling 
i ponowne użycie wprowadzonej do 
obiegu wody. Technologie wyko-
rzystywane przy ich budowaniu po-
zwalają również na kontrolę ilości 
światła, wilgotności czy poziomu 
zakwaszenia gleby, aby móc dosto-
sować te parametry do potrzeb po-
szczególnych gatunków. 
Farmy wertykalne to optymalizacja 
przestrzeni, procesu wzrostu upra-
wianych w niej roślin, a także skró-
cenie łańcucha dostaw. Według 
Vertical Farming Institute z każ-
dego metra kwadratowego (10,76 
stóp kwadratowych) powierzchni 
przeznaczonej na uprawy wertykal-
ne uzyskuje się w przybliżeniu taką 
samą ilość warzyw jak z 50 metrów 
kwadratowych ziemi uprawianej 
w sposób konwencjonalny6. 
Farmy wertykalne przybierają róż-
norodne formy podobne do rozbu-
dowanych fitotronów (są to „komo-
ry lub pomieszczenia do uprawy 
roślin, wyposażone w urządze-
nia do klimatyzacji, sztucznego 
oświetlenia i wentylacji”7). Jednym 

5 K. Vyas, 13 Vertical Farming 
Innovations That Could Rev-
olutionize Agriculture, Inter-
esting Engineering, [online], 
https://interestingengineering.
com/13-vertical-farming-innova-
tions-that-could-revolutionize-ag-
riculture, [dostęp: 27.05.2021].

6 Tamże.
7 Fitotron, Wikipedia, [online], 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fito-
tron, [dostęp: 24.05.2021].
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z ciekawszych architektonicz-
nych rozwiązań w tym zakresie są 
tzw. plantscrapers, czyli budynki do-
starczające żywność ich mieszkań-
com. Jeden z takich budynków po-
wstaje w Linköping w Szwecji.

GEOINŻYNIERIA KLIMATU 
Koncepcja zakładająca sztucz-
ną modyfikację klimatu w celu 
odwrócenia negatywnych 
skutków zmian klimatycz-
nych (np. wychwytywanie CO2 
z atmosfery, zarządzanie pro-
mieniowaniem słonecznym 
poprzez wstrzykiwanie siarcza-
nów do atmosfery czy techno-
logie zapobiegające topnieniu 
lodowców).

Geoinżynieria to znaczące modyfi-
kacje pogody, temperatury w celu 
przeciwdziałania negatywnym 
zmianom klimatycznym. Wśród 
proponowanych rozwiązań są już 
m.in.: budowa przesłon między 
Ziemią a Słońcem, rozpylanie ae-
rozolu w stratosferze, wybielanie 
chmur, zmniejszanie albeda Zie-
mi, produkcja lodu morskiego czy 
spienianie powierzchni oceanów. 
Wśród pomysłów na redukcję dwu-
tlenku węgla w atmosferze (CDR) 
znajduje się wzbogacanie wód 
morskich w dodatkowe substancje 
odżywcze, dzięki czemu rozwinął-
by się fitoplankton. Choć część po-
mysłów związanych z geoinżynie-
rią klimatu jest jeszcze na bardzo 
wstępnym etapie prac i badań oraz 
wymaga olbrzymich nakładów 
finansowych, to już dziś ambitne 
cele w zakresie emisji CO2 czy ob-
niżania temperatury formułowane 

są w miastach. Zasięg nawet takich 
niewielkich ingerencji trudno jest 
precyzyjnie określić, mogą one 
nieintencjonalnie przekroczyć 
np. granicę państwową, jak w wy-
padku modyfikacji dotyczących 
chmur.
W Piątym raporcie IPCC8 będącym 
podsumowaniem obecnych i prze-
widywanych zmian klimatycznych 
przedyskutowano wiele metod geo-
inżynieryjnych. Wśród nich wyróż-
niono takie grupy jak: obszar zmian 
dochodzącego promieniowania sło-
necznego na powierzchnię Ziemi 
(solar radiation management – SRM) 
czy obszar redukcji emisji dwutlen-
ku węgla (carbon dioxide reduction 
– CDR).

JADALNE PARKI 
Wielkopowierzchniowe parki 
roślinne, w których rosną drze-
wa owocowe i warzywa, a także 
inne przestrzenie sprzyjające 
bioróżnorodności. Zapewnia-
ją mieszkańcom otwarty dostęp 
do świeżej żywności. Ta zielo-
na infrastruktura zarządzana 
jest przez inteligentne systemy, 
a przestrzeń traktowana jako 
dobro wspólne.

To również „innowacyjny model 
wielofunkcyjnej farmy na obszarze 
podmiejskim, produkującej żyw-
ność o niskim wpływie na środowi-
sko i stymulującej zaangażowanie 
społeczne”9.

8 Zob. IPCC, [online], https://www.
ipcc.ch/, [dostęp: 29.05.2021].

9 Good Practice: Edible Park,  
Interreg Europe, [online],  
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Zmiany prowadzące do wykorzy-
stania obszarów miejskich do pro-
dukcji czy hodowania żywności 
skupione są często na próbie skró-
cenia łańcuchów dostaw odpowia-
dających za transport żywności 
do miast. Jedną z koncepcji, której 
celem jest pozyskiwanie żywności 
produkowanej lokalnie i w sposób 
zrównoważony, są jadalne parki. 
Przykładem takiego rozwiązania 
jest Edible Park – gospodarstwo 
zaopatrujące miasto w świeże pro-
dukty, które powstało w pobliżu 
Reggio Emilia we Włoszech.
Jadalne parki to koncepcja, która 
nawiązuje do agrihood, czyli okolic 
z przestrzeniami uprawnymi, z któ-
rych korzystają mieszkańcy. To hy-
brydowe połączenie osiedla (ang. 
neighborhood – sąsiedztwo) z farmą. 
Rozwój jadalnych parków jest jed-
ną ze strategii bardziej ekologicz-
nego i zrównoważonego życia na 
obszarach miejskich oraz radzenia 
sobie z kryzysami, np. kryzysem 
związanym z logistyką (skrócenie 
łańcucha dostaw). Tworzenie ja-
dalnych parków może być pierw-
szym krokiem w dążeniu do sa-
mowystarczalności żywnościowej 
w miastach.

https://www.interregeurope.eu/
policylearning/good-practices/
item/5350/edible-park/, [dostęp: 
28.05.2021].

MATERIAŁY 
BIOMIMETYCZNE 
Stworzone przez człowieka ma-
teriały, które imitują procesy 
zachodzące w przyrodzie.
Rozwój możliwości technolo-
gicznych pozwala nam coraz le-
piej naśladować naturę, a także 
wyodrębniać z niej najciekaw-
sze i najlepsze rozwiązania. 

Biomimetyka to interdyscyplinarna 
nauka, która swoje inspiracje i zało-
żenia czerpie ze świata natury. „Za-
łożeniem tej dziedziny jest nie tylko 
próba wiernego odtworzenia struk-
tur biologicznych, ale także zrozu-
mienie, opisanie i wykorzystanie 
naturalnych procesów i optymal-
nych rozwiązań”10.
W założeniu materiały biomime-
tyczne – w przeciwieństwie do jed-
norazowych i toksycznych synte-
tycznych materiałów – są żywe, 
oddychające i rosnące. Ich twórcy 
starają się, aby przy tym były trwałe 
i odporne.
Popularnymi biomateriałami stają 
się glony (np. projektanci Eric Kla-
renbeek i Maatje Dros wykorzystu-
ją materiał pochodzący z glonów 
do drukowania 3D pojemników 
i butelek), grzyby (firma Ecovative 
Design wykorzystuje je do produk-
cji masy przypominającej styro-
pian) czy skorupiaki (shrilk to wy-
odrębniona z chityny substancja 
połączona z białkami pozyskanymi 
z jedwabiu). Z kolei biosyntetyczny 
jedwab pajęczy to niezwykle trwały 

10 A. Dąbrowska, Biomimetyzm 
i nanotechnologia – materiały 
i rozwiązania inspirowane naturą, 
„Przegląd Mechaniczny” 2017, 
nr 1, s. 9-13.
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biomateriał wytworzony przez czło-
wieka ze szczepu bakterii, który 
swoimi właściwościami przypomi-
na właśnie jedwab pajęczy.

MIASTO-GĄBKA
Koncepcja zakładająca stwo-
rzenie systemu gospodaro-
wania wodą w mieście, po-
zwalającego retencjonować 
(wchłaniać), magazynować 
i uwalniać ją w odpowiednim 
czasie, np. podczas suszy lub 
upałów.

To system zarządzania, który 
wspiera ekologiczny wymiar infra-
struktury miejskiej i jest korzyst-
ny dla biologicznej różnorodności 
miasta. Infrastruktura absorbują-
ca wodę deszczową prowadzi do jej 
ponownego wykorzystania. 
Jednym z krajów, które przyję-
ły ideę miasta-gąbki, są Chiny. 
W 2015 roku zainicjowały pilota-
żowy program w szesnastu okrę-
gach, m.in w jednych z najwięk-
szych okręgów miejskich: Wuhan, 
Chong qing i Xiamen11. Zintensyfi-
kowane działania we wprowadze-
niu tej koncepcji w życie miały być 
odpowiedzią na coraz większe pro-
blemy powodziowe.

11 M. Harris, China’s sponge cities: 
soaking up water to reduce 
flood risks, „The Guardian”, 
01.10. 2015, [online],  https://
www.theguardian.com/susta-
inable-business/2015/oct/01/
china-sponge-cities-los-angeles-
-water-urban-design-drought-flo-
ods-urbanisation-rooftop-gar-
dens, [dostęp: 16.05.2021].

Chiny deklarują, że 80% miast bę-
dzie zbierać i ponownie wykorzysty-
wać 70% wody deszczowej. Zebra-
na woda deszczowa może zostać 
ponownie wykorzystana do nawad-
niania i do użytku domowego. Co 
więcej, w dłuższej perspektywie kon-
cepcja miasta-gąbki zmniejsza rów-
nież emisję dwutlenku węgla i wspie-
ra w walce ze zmianami klimatu.

MIRRORWORLD
Wykorzystanie rozwijanych 
wciąż technologii z obszaru XR 
(extended reality) do tworzenia 
świata, w którym wszystko ma 
swój odpowiednik i reprezenta-
cję w świecie cyfrowym.

„Rok temu, w lutym 2019, tematem 
przewodnim magazynu »Wired« 
był mirrorworld. W tekście Kevi-
na Kelly’ego (m.in. założyciela 
»Wired«) można było przeczytać: 
»Pewnego dnia, całkiem niedługo, 
każde miejsce i rzecz w fizycznym 
świecie – każda ulica, latarnia, bu-
dynek i pokój – będzie miało pełno-
wymiarowego cyfrowego bliźniaka 
w równoległym świecie, w mirror-
world. I ten świat jest już w budo-
wie«. W swoim tekście Kelly pisał 
głównie o cyfrowym odwzorowaniu 
fizycznego świata na wielką skalę 
w ramach technologii z obszaru au-
gmented reality (AR) czy rozwiązań 
typu Google Earth”12.

12 N. Hatalska, Mirrorworld, czyli 
pandemia vs infodemia, Hatalska.
com, 07.04.2020, [online], https://
hatalska.com/2020/04/07/mirror-
world-czyli-pandemia-vs-infode-
mia/, [dostęp: 26.05.2021].
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Termin mirrorworld nie oznacza 
wyłącznie wirtualnego świata. Róż-
ni się od niego tym, że jego cyfrowa 
forma nie ma bezpośredniego po-
wiązania z rzeczywistymi modela-
mi ze świata fizycznego. Jest formą 
zdigitalizowanej rzeczywistości. 
Termin ten został wprowadzony 
przez Davida Gelerntera, informa-
tyka z Uniwersytetu Yale, który po 
raz pierwszy mówił o hipotetycz-
nym świecie lustrzanym w 1991 
roku13.

SOLARPUNK
Solarpunk to wizja świata przy-
szłości, w którym rozwiązania 
technologiczne wspierają lu-
dzi w stawieniu czoła kluczo-
wym wyzwaniom wynikającym 
ze zmian klimatu. To estety-
ka i ideologia. To wszystko od 
optymistycznej wizji przyszło-
ści po jej faktyczne tworzenie.

Sam termin „solarpunk” został 
opublikowany na blogu Republic 
of the Bees 27 maja 2008 roku. To 
ruch, który nie jest scentralizowa-
ny. Zakłada nowywymiar rela-
cji pomiędzy technologią a społe-
czeństwem, relacji funkcjonującej 
w równowadze. To odejście od 
ulepszonego, zaprojektowanego 
świata w kierunku świata „natural-
nego”. Solarpunk definiowany jest 
również jako ruch kontrkulturowy 
i inicjatywa przynosząca nadzieję. 

13 D.H. Gelernter, Mirror Worlds or 
the Day Software Puts the Uni-
verse in a Shoebox… How it Will 
Happen and What it Will Mean?, 
Oxford University Press Inc., 1991.

Solarpunkowa narracja pojawiła się 
jako alternatywa dla ruchu steam-
punk (nurt stylistyczny w kulturze), 
który opiera się na technologii pa-
rowej i wiktoriańskiej estetyce. Juan 
David Reina-Rozo z Uniwersytetu 
Kolumbii w swoim tekście Art, ener-
gy, and technology: the Solarpunk 
Movement pisze, że pochodzenia 
słowa „solarpunk” możemy szukać 
wśród takich kontekstów kulturo-
wych jak cyberpunk, steampunk 
i dieselpunk, wyjaśniając to jako 
związek między technologią, spo-
łeczeństwem i naturą, inspirowany 
sci-fi oraz rdzennym i afrofutury-
stycznym science fiction. Jak wy-
gląda solarpunkowa wizja? Według 
niektórych przypomina miasto Wa-
kanda z serii komiksów Marvela.

TECHNIUM
Technium to system techno- 
-społeczny, który obejmuje nie 
tylko maszyny, technikę, ale 
także filo zofię związaną z tech-
nologią. To koncepcja stworzo-
na przez Kevina Kelly’ego za-
kładająca, że technologia jest 
systemem o takiej samej zło-
żoności jak organizm. Żadna 
z technologii nie działa nieza-
leżnie – podobnie jak w przy-
rodzie, wszystko jest tu ze sobą 
połączone. 

Kevin Kelly pisarz, założyciel i re-
daktor naczelny magazynu „Wired” 
wprowadził koncepcję technium 
w książce What Technology Wants? 
W publikacji opisuje zmianę w rela-
cji pomiędzy człowiekiem a tech-
nologią. W jego rozumieniu tech-
nologia to odrębny i niezależny 



byt. Czym jest technium? W jed-
nym z wywiadów Kelly mówi, że to 
„ekosystem wszystkich wynalezio-
nych rzeczy”14.
Kelly stawia tezę, że relacje pomię-
dzy technologią a człowiekiem sta-
ją się tak złożone, że człowiek ma 
coraz mniejszy wpływ na jej rozwój 
i nie jest już w stanie go zatrzymać. 
Technologia, która rozwija się jak 
organizm, nie przestaje się rozbu-
dowywać, już rozwija się niezależ-
nie i realizuje swoje własne cele.

14 M. Abad, Technium: technology 
is the the seventh kingdom of na-
ture, Blogthinkbig.com, [online], 
https://blogthinkbig.com/tech-
nium-technology-is-the-the-sev-
enth-kingdom-of-nature, [dostęp: 
29.05.2021].
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O PROJEKCIE:
„Gdańsk Przyszłości” to projekt badawczy zrealizowany 
przez infuture.institute i Instytut Kultury Miejskiej 
w 2020 roku. W trakcie kilkumiesięcznego procesu fore-
sightowego, w który zaangażowani byli zarówno eksperci 
i ekspertki, urzędnicy i urzędniczki, jak i mieszkańcy i miesz-
kanki Gdańska (w tym m.in. społecznicy, artyści, dzieci), 
zdefiniowano najważniejsze wyzwania dla miast w skali glo-
balnej, a następnie umieszczono je w kontekście Gdańska.
Wyzwania stały się punktem wyjścia dla kolejnych etapów 
pracy badawczej – warsztatów Creative Games oraz 
inter dyscyplinarnej Sesji Radykalnego Śnienia o Mieście. 
Efektem procesu badawczego są cztery scenariusze przy-
szłości Gdańska: Społecznoczułe technium, Pogrążone 
megapolis, Kooperatywna homeostaza i Błękitna autonomia. 
Uzupełnieniem scenariuszy przyszłości są karty zmiany 
(tShift Cards).

O TWÓRCACH:
infuture.institute to instytut forecastingowy, który definiuje 
najważniejsze trendy, opisuje je i wskazuje ich konsekwen-
cje. Instytut badań nad przyszłością został powołany przez 
Natalię Hatalską. Tworzą go: futuryści i trendwatcherzy, an-
tropologowie, psychologowie, socjologowie, kulturoznawcy 
i inni badacze.
https://infuture.institute/

Instytut Kultury Miejskiej tworzy wydarzenia w przestrze-
ni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działa-
nia mieszkańców oraz poprzez organizowane szkolenia 
wspiera merytorycznie kadry kultury. Zajmuje się kulturą 
wielowymiarowo, kładąc nacisk na aspekty związane z miej-
skością.
https://ikm.gda.pl/

Raport Gdańsk Przyszłości dostępny jest na stronie  
www.gdanskprzyszlosci.pl.
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Ulotka z 14 czerwca 2021 roku przedstawiająca obraz nastoletniego artysty FEWOCiOUS, 
zaplanowany do sprzedaży przez dom aukcyjny Christie's. 
Dzięki uprzejmości Christie's Images Ltd. 2021
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Według obliczeń Memo Aktena pojedyncza transakcja 
ethereum szacowana jest na średnio około 35 kWh. Jest to 
mniej więcej równowartość zużycia energii elektrycznej 

przez mieszkańca UE przez 4 dni. Z punktu widzenia 
osoby dokonującej takiej transakcji to ułamek sekundy –  

o NFT z ALEK SARNĄ  rozmawia 
JOANNA GLINKOWSKA

ZŁOTO 

3.03.0
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Joanna Glinkowska: Spróbujmy odtworzyć chronologię. 
Jest początek roku 2021, Mike Winkelmann, znany jako 
Beeple, sprzedaje „jotpega” za 69 milionów dolarów 
w jednym z największych domów aukcyjnych na świecie 
– Christieʼs. Z dnia na dzień w świecie sztuki wybucha 
dyskusja o NFT. Co tu się właściwie stało?

Aleksandra Sarna: Ludzie zafascynowani historiami szybkiego 
wzbogacenia się inwestują, kopią krypto czy wybijają NFT, a me-
dia prześcigają się w clickbaitowych nagłówkach, nakręcając 
histerię. Wartość rynku NFT potroiła się w 2020 roku, osiągając 
ponad 250 milionów dolarów. Wtedy starzy gatekeeperzy, niezbyt 
zainteresowani dotychczas sztuką cyfrową, jak Christieʼs, postano-
wili wejść do gry. Po raz pierwszy wystawili w tradycyjnym domu 
aukcyjnym dzieło sztuki z wbudowanym NFT – Block 21 Roberta 
Aliceʼa, które zostało kupione za prawie 11-krotność początkowej 
wyceny (130 tysięcy dolarów). Ale prawdziwy hype w mediach za-
czął się od bezprecedensowej sprzedaży przez nich pracy Beepleʼa, 
o którym wspominasz. 

Jednocześnie wiele mówi się o demokratyczności i bez-
pośredniości NFT.

Technologia NFT może być stosowana w każdej dziedzinie, w któ-
rej istnieje nierównowaga sił pomiędzy twórcami a scentralizo-
wanymi instytucjami, które pośredniczą w sprzedaży ich pracy. 
Demokratyzuje i decentralizuje ona obszar, z którego tradycyjnie 
korzystali pośrednicy, którzy są strażnikami (jak Christieʼs) stoją-
cymi pomiędzy twórcami a ich odbiorcami. NFT pozwala na prze-
sunięcie równowagi sił z niewielu do wielu, co oznacza, że twórcy 
mogą przechwycić więcej wartości, którą tworzą, i uniemożliwić 
innym zarządzanie ich społecznością. Jest to idea, która według 
mnie wprowadza nadzieję w skostniałe fundamenty hermetycz-
nego świata sztuki pięknej. Niestety historia sprzedaży pracy 
Beepleʼa pokazała drugą stronę NFT. Kupujący, przedsiębiorca 
kryptowalutowy posługujący się pseudonimem MetaKovan, zaro-
bił krocie na sprzedaży, wykorzystując mechanizmy spekulacyjne. 
Miesiące przed wystawieniem dzieła na aukcję przez Christie’s 
kupił prywatnie inne prace Beepleʼa, podzielił ich własność na to-
keny oparte na blockchainie i sprzedał je publicznie. W miarę jak 
stawki za nowe prace rosły, rosła też wartość jego NFT. W dniu, 
w którym MetaKovan wygrał aukcję, wartość jego udziałów w to-
kenach artystycznych wzrosła o około 51 milionów dolarów, zgod-
nie z historycznymi cenami na stronie z danymi kryptograficznymi 
CoinMarketCap oraz opisem jego udziałów finansowych na stronie 
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internetowej jego funduszu inwestycyjnego. Ta sytuacja pokazuje, 
że szał wokół sztuki cyfrowej i NFT może być w mniejszym stop-
niu oznaką artystycznej rewolucji niż gorączką złota w wysoce 
spekulacyjnej technologii blockchain.

Z założenia idea jest piękna: artystki i artyści tworzą-
cy prace cyfrowe w końcu mogą je łatwo spieniężyć. 
Co więcej, dzięki przypisaniu niezmienialnego kodu 
w block chainie wszystkie dalsze transakcje są monitoro-
wane, a od każdej kolejnej odsprzedaży 10% wędruje do 
twórcy. Brzmi fair, jaki jest haczyk?

Przede wszystkim nie nazwałabym spieniężania prac cyfrowych 
przy pomocy NFT łatwym. Mamy mnóstwo barier, które stoją na 
drodze. Oprócz technicznych trudności są też problemy natury 
etycznej czy kompletnie niezależne od nas spekulacje na rynku 
kryptowalut. Trzeba zaznaczyć, że NFT to nie tylko sztuka, ale 
ogólnie cyfrowe pliki, które każdy może wystawić na sprzedaż. 
Artyści, muzycy i pisarze z pewnością mogą używać NFT jako 
środka do budowania trwałego dochodu, ale technologia NFT 
może być też wykorzystywana w wielu różnych branżach. Do-
brym przykładem są Top Shot od graczy NBA, czyli krótkie filmiki 
z najważniejszymi momentami z historii ligi koszykówki. Wideo 
przedstawiające Lebrona Jamesa wykonującego slam dunk sprze-
dało się za 208 tysięcy dolarów. Świadczy to o tym, że inwestorzy 
poszukują plików od rozpoznawalnych nazwisk, które teoretycznie 
będą z czasem akumulować wartość. Podobnie jak w przypadku 
innych społeczności inwestycyjnych, liczy się status sprzedawcy. 
Aby czyjeś NFT stały się wartościowym aktywem kryptowaluto-
wym, twórcy muszą się odpowiednio wypromować. Artyści, którzy 
nie są w tak uprzywilejowanej sytuacji, mogą skorzystać z formy 
crowdfundingu do sprzedaży NFT, dzięki budowaniu wartościowej 
sieci relacji społecznych z odbiorcami i innymi artystami, na przy-
kład poprzez social media. Co więcej, wybicie (minting) samego 
NFT na platformie transakcyjnej jest łatwe jak wrzucenie pliku 
na YouTube’a, nie wszyscy mają demokratyczny dostęp do każdej 
strony. Jedne platformy funkcjonują trochę jak starzy gatekeepe-
rzy, selekcjonują artystów z nadesłanych formularzy aplikacyjnych. 
Inne wymagają zaproszenia od kogoś już funkcjonującego na danej 
platformie, co z kolei wyklucza artystów z Globalnego Południa. 
Jeszcze inne pozwalają każdemu na wystawienie swojej pracy, ale 
tam ilość treści praktycznie uniemożliwia bycie dostrzeżonym.

Załóżmy, że jestem w uprzywilejowanej pozycji: mam 
odpowiedni budżet i zaproszenie do jednej z platform, 
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Zrzut ekranu ze strony akcji NFT Beeple'a, źródło: www.christies.com

na przykład dosyć ekskluzywnej Foundation – jak bę-
dzie wyglądał proces sprzedaży mojej pracy? Jakimi 
zasadami rządzi się ten sektor rynku – jeśli w ogóle 
możemy tu mówić o oddzielnym sektorze, a nie części 
rynku sztuki bądź rynku kryptowalut?

Podstawowe waluty używane na platformach transakcyjnych NFT 
to ether, WAX oraz flow. Na większości platform transakcyjnych 
użytkownicy są odpowiedzialni za płacenie za energię oblicze-
niową wymaganą do przetwarzania i zatwierdzania transakcji 
na block chainie – gas. Opłaty za gas zmieniają się w zależności 
od pory dnia. Chociaż dodatkowe opłaty różnią się w zależności 
od witryny, wiele popularnych platform pobiera od użytkowni-
ków opłatę za gas, za wybicie tokena, a także opłatę za sprzedaż 
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i kupno. Niestety bywa, że opłaty mogą przewyższyć kwotę sprze-
daży i kończymy ze stratą. Opłaty za gas mogą stanowić spore 
ryzyko finansowe dla nowych użytkowników. Większość platform 
wymaga również cyfrowych portfeli (wallet), więc użytkownicy 
muszą brać pod uwagę zarówno opłaty za konwersję pomiędzy 
różnymi formami kryptowalut, jak i ich wahania cen na rynku. 
Trzeba tu przytoczyć majowy krach na rynku kryptowalut, kiedy 
spadki wyniosły około 50%. Ceny krypto zmieniają się z godziny 
na godzinę, trzeba być czujnym i zdawać sobie sprawę z ewentual-
nych konsekwencji. Nie zapominajmy też o hakerach i kradzieżach 
wirtualnych pieniędzy, które sięgają miliardów rocznie.

Mimo że na większości platform dominują prace, po-
wiedzmy wprost: słabe, krzykliwe, nieciekawe, to nie 
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zniechęca wielkich graczy jak domy aukcyjne czy insty-
tucje. Przykładem, oprócz wspomnianego wcześniej 
Christieʼs może być muzeum NFT w Pekinie.

Dyskusja na temat jakości czy obiektywnej wartości NFT pokrywa 
się z dyskusją o jakości dzieł sztuki w ogóle. W pewnym sensie tra-
dycyjny rynek sztuki zawsze był bańką stworzoną przez człowieka. 
Wartość przypisuje się w oparciu o abstrakcyjne korzyści, takie jak 
prestiż czy rzadkość, a nie walory estetyczne czy ocenę umiejętno-
ści twórcy. 

Także osoby zajmujące się innymi dziedzinami, jak 
twórczyni muzyki Holly Herndon czy Auriea Harvey 
– współwłaścicielka Tale of Tales, jednego z popular-
niejszych studiów produkujących gry komputerowe, 
sprzedają NFT. 

Cieszę się że wspominasz dwie zdolne artystki, bo to jest obszar 
zdominowany przez mężczyzn. Każdy posiada swoje sumienie, 
ale ma też i swoje powody. Pandemia sprawiła, że muzycy z dnia 
na dzień stracili zaplanowane gigi, nie dziwię się, że coraz więcej 
z nich wystawia NFT.

To chyba dobry moment, żeby ustalić, czym właściwie 
jest NFT – czy to nowe medium, czy tylko translacja 
pracy wideo lub renderu na kod, którym w gruncie 
rzeczy każda praca cyfrowa i tak jest? I czy w związku 
z tym NFT odnosi się do dzieła sztuki, czy do metody 
jego spieniężania? Krótko mówiąc, czy NFT to analo-
giczna nazwa rodzaju użytego „materiału”, jak klasyczny 
olej na płótnie?

Sztuka cyfrowa ma historię sięgającą lat 60. XX wieku. Łatwość 
powielania sprawiała, że przypisanie wartości pracom cyfrowym 
było prawie niemożliwe. Do czasu aż Kevin McCoy i Anil Dash 
opracowali podczas jednonocnego hackathonu pierwszą wersję 
opartego na blockchainie sposobu na potwierdzenie własności 
oryginalnego cyfrowego dzieła. Małe bity danych blockchain są 
dołączane do cyfrowego obrazu lub wideo, czyniąc z niego niepo-
wtarzalny obiekt poprzez nadanie mu jedynego w swoim rodzaju 
znacznika autentyczności. Ze względu na ograniczenia techniczne 
nie można przechowywać rzeczywistego cyfrowego dzieła sztuki 
w blockchainie, dlatego postanowiono posługiwać się matema-
tyczną kompresją pracy i użyć jej do odwołania się do dzieła sztuki 
w innym miejscu. I to właśnie jest NFT – non-fungible token, czyli 
niezbywalny token. Tak naprawdę nie kupujemy rzeczywistego 
cyfrowego dzieła sztuki, a jedynie link do niego, który zapewnia 
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Polska sztuka NFT: SLUR, Rafał Dominik & Lubomir Grzelak, High definition video with audio, 
2021, https://foundation.app/@lxr/slur-21822, dzięki uprzejmości artystów
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właścicielowi dowód własności, odrębny od praw autorskich. 
Mam wrażenie, że w Polsce wciąż jesteśmy na etapie 
pierwszego zachłyśnięcia się nowością. Brakuje kry-
tycznej dyskusji i analizy tematu, który przecież z wielu 
względów (między innymi ekologicznych, klasowych) 
jest kontrowersyjny. Jako artystka podejmujesz temat 
NFT w swojej pracy dyplomowej na łódzkiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Jakie jest twoje podejście? O czym bę-
dzie ta praca?

Swój pecet wykorzystuję do twórczej pracy. Jestem wręcz zażeno-
wana, kiedy widzę, jak wzrosły ceny kart graficznych przez gorącz-
kę złota spowodowaną możliwością kopania krypto. Obecnie mam 
zbyt wiele dylematów, które powstrzymują mnie przed wybiciem 
swoich prac jako tokenów. Staram się krytycznie patrzeć na presję 
wywieraną na artystów, związaną z wybijaniem i kupnem NFT. 
Nie chcę nikogo oceniać i rozumiem, że dla niektórych możliwość 
utrzymania się z własnej twórczości bez pracy zarobkowej może 
być priorytetem, a NFT może dać taką możliwość. Oczywiście 
moje stanowisko może się zmienić, w zależności od sytuacji, w ja-
kiej się znajdę w przyszłości, i od tego, jak rozwinie się kwestia 
kosztów ekologicznych przemysłu sztuki kryptowalutowej. Co do 
pracy dyplomowej, to pomysł powstał jeszcze jesienią zeszłego 
roku, kiedy jechałyśmy razem autem i wspominałam ci o NFT. 
Uznałam, że warto jest przepuścić temat przez własną wrażliwość, 
ale też w metaforyczny sposób potraktować problematykę tech-
nologicznego rozwoju, jego wpływu na artystów i ich twórczość, 
a także kwestie samej natury materialności/niematerialności cy-
frowej. Render powstał kilka miesięcy temu w skróconej wersji, ale 
wersję finałową będzie można zobaczyć dopiero jesienią. 

W jednym ze spotkań na Zoomie, poświęconym NFT, 
w którym razem uczestniczyłyśmy, padło stwierdzenie: 
Digital is no different from real. Dla mnie to szczególnie 
obrazowe, w kontekście nie tyle uprawomocnienia cy-
frowych prac jako pełnowartościowych dzieł sztuki, ile 
umocowania niematerialnych działań w ich rzeczywi-
stym wpływie na materialny świat. Przecież każdy nasz 
ruch w internecie, każde wczytanie strony, wgranie fil-
mu na YouTube, ma swoją energetyczną wartość. W ta-
kim sensie kolejną realną konsekwencją w szerszym 
polu jest wspomniany przez ciebie wzrost cen kart 
graficznych spowodowany szukaniem zarobku przy 
kopaniu kryptowalut. Wytłumaczysz tę zależność?
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Polska sztuka NFT: SLUR, Rafał Dominik & Lubomir Grzelak, High definition video with audio, 
2021, https://foundation.app/@lxr/slur-21822, dzięki uprzejmości artystów
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Kopanie kryptowalut odbywa się w tak zwanych mining farms, 
czyli pomieszczeniach lub magazynach przeznaczonych do wy-
dobywania kryptowalut przy użyciu kart graficznych z dostępem 
do internetu i oprogramowaniem podłączonym do blockchain. 
Kopanie jest procesem weryfikacji transakcji, niezbędnej do doda-
nia jej do księgi publicznej znanej jako blockchain. Proces ten jest 
dochodowy ze względu na ceny rynkowe krypto, ale jest też bardzo 
energochłonny. Z tego właśnie powodu rząd Iranu obwinia krypto 
za przerwy w dostawie prądu i ogłosił zakaz wykopywania. 

Data farms, minting, ethereum, tokens… to brzmi jak za-
klęcia Slytherinu, albo co najmniej jak hasła w całkiem 
nowym słowniku, którego znajomość jest niezbędna do 
sprawnego poruszania się w świecie NFT. Czy to nie 
kolejna bariera, trudna do przeskoczenia dla artysty/
artystki?

 Zrozumienie tematu jest ważne w świadomym poruszaniu się 
w świecie blockchainowym. Domyślam się, że dla większości ar-
tystów jest to zbyt skomplikowane, a wystawienie NFT to zbyt 
duży wysiłek. Polecam zerknąć na Reddit czy Twitter i poczytać 
historie osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami, zanim za-
czniemy cokolwiek wybijać czy też kupować. Istnieje też bariera 
etyczna.

No właśnie. Dlaczego sprzedając jedną pracę, zostawia-
my ślad węglowy porównywany do podróży samolotem 
(około 90 kg CO2) lub – sięgając po porównanie bliższe 
światu sztuki – do energii zużywanej przez dwa lata pra-
cy w studio?

Według obliczeń Memo Aktena pojedyncza transakcja ethereum 
szacowana jest na średnio około 35 kWh. Jest to mniej więcej 
równowartość zużycia energii elektrycznej przez mieszkańca UE 
przez 4 dni. Z punktu widzenia osoby dokonującej takiej transakcji 
to ułamek sekundy. Pojedyncze kliknięcie myszką uruchamia re-
akcję łańcuchową i wysyła sygnał do farm wydobywczych (mining 
farms) na całym świecie, które w przypadku „przeciętnej” transak-
cji zużywają 35 kWh energii, a emisja gazów cieplarnianych wynosi 
blisko 20 kg CO2. Dla porównania przeciętny e-mail szacuje się na 
ślad kilku gramów CO2, a oglądanie przez jedną godzinę Netflixa 
na około 36 gramów CO2. Mówię tu o transakcjach walutowych. 
Sprzedaż NFT na blockchainie jest o wiele bardziej emisyjna. 
Pojedynczy NFT może obejmować wiele transakcji – wybicie, li-
cytację, anulowanie, sprzedaż i przeniesienie własności. Taki poje-
dynczy ślad powstały przy transakcji kupna NFT jest równoważny 
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ALEK SARNA (ALEKSANDRA SARNA) 
jest artystką tworzącą wirtualne światy site-specific, performanse wykorzystujące 
technologię VR/gaming i spekulacyjne filmy CGI, często w formie instalacji 
multimedialnych zawierających obiekty fizyczne. Jej wizualne narracje budowane 
są w oparciu o subiektywną percepcję, organizację i interpretację osobistych 
wrażeń w celu zrozumienia otoczenia w epoce, w której natura, człowieczeństwo 
i technologia nakładają się na siebie. Jej prace pokazywane były m.in. w Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Galerii Labirynt, TRAFO Trafostacji 
Sztuki, Obrońców Stalingradu 17, Agora Arts Circle London, Punkcie Odbioru Sztuki, 
LOOPHOLE Berlin czy Stroboskop Art Space, oraz podczas Formatova Intercultural 
Visual Form #, 9. Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Patchlab 
Digital Art Festival.

całkowitemu zużyciu energii elektrycznej przez mieszkańca UE 
przez ponad miesiąc, a emisje są równoważne przejechaniu samo-
chodem 1000 km lub lotowi samolotem przez 2 godziny.

Krytycy cały boom na NFT nazywają formą neokolo-
nializmu, ostrzegają przed konsekwencjami Web 3.0, 
bazującej na uczeniu maszynowym i Big Data, wskazują 
na niebezpieczeństwo wykorzystywania mechanizmów 
sprzedaży NFT do prania pieniędzy. Z kolei zwolennicy 
mówią o powrocie do społecznościowego charakteru 
sieci z czasów początków internetu i o godziwej płacy 
dla artystek i artystów. Powiedz na koniec, jakie jest 
twoje stanowisko?

Tym, co najbardziej dzieli środowisko, jest dyskusja na temat 
wpływu blockchainów na ekosystem. Opinie są mocno spolaryzo-
wane pomiędzy prokryptowaluowcami, którzy wierzą, że wydoby-
cie jest w większości ekologiczne i bez wątpienia pozytywne dla 
klimatu i świata, a antykryptowalutowcami, którzy wierzą, że jest 
to marnowanie zasobów. Ja natomiast uważam, że należy przyglą-
dać się, analizować i trawić, działać i komentować poprzez sztukę.
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KAMIL KOPACEWICZ I BARTŁOMIEJ LIS  
przyjrzeli się Warszawie od strony społecznej, religijnej, 

ekonomicznej i tożsamościowej w roku 2050. Wnioski 
przedstawili w formie krótkiego ilustrowanego raportu, 
nagrodzonego II miejscem w konkursie FUTUWAWA. 

Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?

NOTATKI NOTATKI 
ETNOGRA-ETNOGRA-

FICZNEFICZNE
Z MIASTA 

IDEALNEGO
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Warszawa 2050: Notatki etnograficzne z miasta idealnego to luźne 
zapiski z przyszłości. Nie prezentujemy wnikliwej analizy zja-
wisk, a jedynie przekazujemy nasze obserwacje w formie nota-
tek z badań terenowych. Pokazujemy wizję miasta doskonałego, 
utopii, w której wszystkie problemy zostały rozwiązane. Czy tak 
jest faktycznie? Utopia dla jednych to zapewne dystopia dla dru-
gich. Sceptycy mogliby nam zarzucić, że zawarty tu obraz jest 
nierealistyczny i nie ma związku z Warszawą z roku 2021. My jed-
nak zdajemy wyłącznie raport z obserwacji i staramy się unikać 
wartościowania.
Dane zebraliśmy na podstawie obserwacji etnograficznych i wy-
wiadów z warszawiakami żyjącymi w 2050 roku (n = 112). No-
tatki zostały zilustrowane zdjęciami zrobionymi podczas badań 
terenowych1.

ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA
Lata 2020–2030 to okres chaosu w zarządzaniu, dezinformacji 
i tarć między frakcjami politycznymi. Decyzje dotyczące miasta 
motywowane były ideologią i doraźnymi interesami stron walczą-
cych o władzę. Brak społecznego zaufania i pogarszająca się jakość 
życia doprowadziły do zamieszek, których efektem były radykalne 
zmiany.
Wybitni programiści, fizycy, socjologowie, inżynierowie, varsavia-
niści, urbaniści i psychologowie stworzyli kwantowy superkompu-
ter Czarna Madonna, który zarządza Warszawą 2050 i podejmuje 
wszystkie decyzje administracyjne. System ma tożsamość będącą 
amalgamatem osobowości ekspertek i ekspertów uczestniczących 
w jego projektowaniu, a także mieszkańców Warszawy, którzy 
zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu. W trakcie trenowania 
systemu zaimplementowane zostały także ewolucyjne i probabili-
styczne algorytmy, które odpowiadają za jego dynamiczny rozwój.
Decyzje Czarnej Madonny są nieodwołalne i mają charakter 
automatyczny. Na przykład jeśli komputer uzna, że należy prze-
kształcić pustostan w mieszkania socjalne, na miejsce natychmiast 
wysyłane są drony budowlane, których zadaniem jest wydrukowa-
nie nowej struktury z ekologicznych materiałów. Komputer pod-
łączony jest do repozytoriów wiedzy naukowej i potrafi interpre-
tować dane z artykułów, przekładając je na zrównoważony rozwój 

1 Dziękujemy Łukaszowi Bińczykowi za wytłumaczenie nam zawiłości 
mitologicznych oraz za pomoc w uchwyceniu niektórych kadrów Warszawy 
2050.
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miasta. Czarna Madonna dba o gospodarczy, społeczny i ekolo-
giczny rozwój Warszawy.

ENERGIA
Katastrofa klimatyczna lat 20. i 30. XXI wieku doprowadziła do 
deficytów wody i zagłady lokalnych ekosystemów. Wyczerpanie 
surowców naturalnych uniemożliwiło produkcję energii i spara-
liżowało największe europejskie miasta na wiele miesięcy. Prze-
grzanie doprowadziło do śmierci tysięcy ludzi. Wisła wyschła.

Kryzys wymusił wprowadzenie zmian. Opracowano technologię 
pozyskiwania energii z genetycznie modyfikowanych roślin, a duże 
połacie miasta zalesiono. Całe koryto Wisły zostało pokryte line-
arną farmą słoneczną. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane 
na ruchomych platformach zmieniających pozycję w zależności od 
położenia słońca i kierunku wiatru. Srebrzysta wstęga ruchomych 
paneli słonecznych daje przechodzącym bulwarami mieszkańcom 
złudzenie, jakby rzeka wciąż płynęła, stając się malowniczym 
triumfem technologii i główną atrakcją turystyczną Warszawy.
Nowe rozwiązania sprawiły, że produkowana w ten sposób energia 
w całości pokrywa zapotrzebowanie miasta. Zintegrowana sieć 
energetyczna optymalizuje się w czasie rzeczywistym i wysyła 
nadwyżki do innych regionów Polski. Miasto z konsumenta energii 
zamieniło się w jej producenta.
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KOMUNIKACJA
Chaos i kryzys energetyczny doprowadziły do degradacji systemu 
komunikacji miejskiej. Czarna Madonna przekształciła dzielnice 
w samowystarczalne organizmy, przez co komunikacja miejska 
stała się w dużej mierze zbędna. W razie potrzeby przemieszcza-
nia się pomiędzy dzielnicami mieszkańcy mogą skorzystać z wy-
godnych tramwajów i pociągów magnetycznych. Dalsze podróże 
możliwe są dzięki rakietowym kosmoportom oferującym między 
innymi tanie loty na Marsa i Tytana.

SPOŁECZEŃSTWO
Globalny kryzys klimatyczno-ekonomiczny zniszczył dotychcza-
sową strukturę społeczną. Utrudniona mobilność doprowadziła do 
atomizacji społecznej na poziomie dzielnic. Wspomniane wcześ-
niej przekształcenia wzmocniły ten proces i w efekcie poszcze-
gólne dzielnice Warszawy stały się hermetycznymi mikrospołe-
czeństwami o odmiennych charakterystykach. Hierarchia klasowa 
znacząco się spłaszczyła. Ludzie są sobie równi, a nad wszystkimi 
czuwa i dominuje superkomputer Czarna Madonna, technokra-
tyczny podmiot sterujący rozwojem miasta.
Równolegle ludzie zaczęli eksperymentować z biointegracją, asy-
milując swoje otoczenie, mieszkania i samych siebie z roślinnoś-

cią. Eksperymenty 
personalne dotyczą 
produkcji chlorofilu, 
biokończyn, zmian 
estetycznych oraz 
przekształceń na 
poziomie kognityw-
nym. Nowoczesne 
technologie z za-
kresu bioinżynierii 

zmuszają nas do zmiany definicji człowieczeństwa, warszawiacy 
stają się bowiem częścią biosfery miasta. Równolegle przebiega 
proces technogenezy, czyli łączenia się człowieka z otaczającą go 
technologią.
Asymilacja z biomem nie przebiega jednak bezkonfliktowo. Nie 
wszyscy chcą porzucać ludzkość, by połączyć się z roślinnością 
i technologią. W związku z tym powstały frakcje ludystów antyflo-
rystów, ludystów antytechnogenetystów i technoantyflorystów.
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RELIGIA
Przemiany społeczne i przestrzenne pociągnęły za sobą rozpad 
tradycyjnych instytucji religijnych. Atomizacja dzielnicowa spo-
wodowała powstanie lokalnych systemów wierzeń. Część wspól-
not poddała się całkowitej biointegracji i wyznaje kult symbiozy 
ze światem roślin. Inni powrócili do starożytnych słowiańskich 
wierzeń i zaczęli budować świątynie ku czci Peruna, Swaroga, Mo-
koszy i Światowida. Wciąż znaczące są również religie semickie 
– chrześcijaństwo, judaizm i islam mają swoich wyznawców i anga-
żują się przede wszystkim w organizację życia kulturalnego.
W dzielnicach centralnych pojawiają się kulty fetyszyzujące arte-
fakty i mity sprzed rewolucji przemysłowej. Artefakty przekształ-
cają się w idole i są 
traktowane jako 
pozostałości po mi-
tycznym okresie har-
monii. Tak stało się 
na przykład z zabyt-
kami muzealnymi, 
które po tysiącach 
i setkach lat ponow-
nie odzyskały status 
sakralny. Wokół nich 
konstruowane są 
nowe mity i znaczenia. Z kolei Śródmieście jest tradycyjnym miej-
scem kultu wieżowców. Niektóre z tamtejszych wysokościowców 
zostały przekształcone w świątynie wertykalne, gdzie składa się 
hojne ofiary – ich wielkość zależy od liczby pięter.
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Najpowszechniejszym mitem kultywowanym przez warszawiaków 
jest ten o Warsie i Sawie. Głosi on, że Warszawa została założona 
przez mityczną kosmitkę, syrenę Sawę. Przekazała ona ziemskie-
mu Warsowi wiedzę na temat Wszechświata i poleciła mu zbudo-
wać miasto. Według wyznawców Sawianie – kosmiczni rybolu-
dzie – jeszcze długo mieli opiekować się Warszawą, zarządzając 
rolnictwem i gospodarką wodną. W najbardziej znanej wersji tej 
opowieści posiadali też moc kształtowania rzeczywistości poprzez 
hydromedytację i mieszkali na dnie Wisły.

EDUKACJA
Lata 20. i 30. XXI wieku uwidoczniły rosnącą przepaść pomię-
dzy treścią programów szkolnych a rzeczywistością, do której 
mają się przystosować nowe pokolenia. Paradygmat romantyczny 
i XIX-wieczny model szkoły przyfabrycznej całkowicie wyczerpały 
swój potencjał w XXI wieku.
Kształtowanie programu edukacji w Warszawie w 2050 roku 
powierzone zostało lokalnym podsystemom Czarnej Madonny, 
najlepiej dobierającym treści do potrzeb. Uczniowie i uczennice 
od początku uczą się koegzystencji ze środowiskiem naturalnym 
i technologicznym. Dowiadują się o zagrożeniach i możliwościach 
skomplikowanego świata, poznają strukturę rzeczywistości i na-
bywają praktyczne umiejętności służące do jej pozytywnego prze-
kształcania. Podstawowe wartości przekazywane młodym miesz-
kańcom to empatia i krytyczne myślenie.
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ŚRODOWISKO
Zanik transportu publicznego i prywatnego umożliwił rozebranie 
dróg asfaltowych i odsłonięcie gleby. Zmiany klimatyczne spra-
wiły, że w Warszawie nie ma już zim, a w związku z tym nie ma 
też potrzeby ogrzewania, dzięki czemu można było zlikwidować 
piece. Powyższe czynniki wpłynęły na poprawę jakości powietrza 
w Warszawie, w szczególności w zakresie smogu i szkodliwych 
pyłów.
Niezrównoważona gospodarka z lat 2020–2030 doprowadziła do 
wyschnięcia rzek, w tym także samej Wisły. Gleba się zasuszyła, 
wobec czego roślinność w stolicy zaczęła zamierać. By zatrzy-
mać proces pustynnienia terenów miejskich, biolodzy wspierani 
przez systemy Czarnej Madonny opracowali nową florę Warszawy 
w oparciu o gatunki inwazyjne, w tym rośliny będące podstawą 
miejskiego rolnictwa. Docelowo wszystkie tereny po drogach mają 
zostać przekształcone w zielone korytarze, po których warszawia-
cy będą mogli przemieszczać się pieszo.
Czyste powietrze umożliwiło prace nad nowymi rodzajami poro-
stów kolonizujących elewacje oraz wnętrza pustostanów. Wiążą 
one rozpadającą się tkankę architektoniczną w lite bloki, stając się 
źródłem nowego ekologicznego tworzywa. Nowe budynki są już 
zatem częścią warszawskiego ekosystemu.
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ARCHITEKTURA
Globalny kryzys i rosnące koszty materiałów wymusiły przefor-
mułowanie sposobu budowania i konserwacji architektury. Miasta 
musiały nauczyć się być w dużej mierze samowystarczalne w za-
kresie pozyskiwania materiałów budowlanych.
Kryzys energetyczny zatrzymał wiele inwestycji w Warszawie. Po 
kryzysie i wprowadzeniu systemu Czarnej Madonny zatrzymane 
budowy zaczęto traktować jako magazyny materiału. Sięgnięto 
w tym celu do rozwiązań znanych z lat 40. XX wieku – na przykład 
gruzobetonu. Kolejnym dobrym źródłem materiału okazały się 
płoty i ogrodzenia, zwłaszcza te otaczające osiedla mieszkaniowe. 
Uczynienie z odpadów pełnoprawnego budulca stało się możliwe 
dzięki wykorzystaniu bakterii i porostów wzmacniających mate-
riał, który mógł być następnie wielokrotnie używany. Warszawa 
zaczęła przypominać starożytne miasta Mezopotamii – z budynka-
mi o określonym czasie trwania, skazanymi na zagładę, ale będący-
mi później fragmentami innych struktur. Idea symbiozy człowieka 
z kreowaną przez naukę naturą jest jednym z głównych wzorów 
programu architektonicznego Czarnej Madonny, w odniesieniu 
zarówno do nowych budynków, jak i do zabytków.

GOSPODARKA
Następstwa katastrofy klimatycznej, kilkuletnie problemy z prą-
dem oraz destabilizacja polityczna na poziomie państwowym 
wymusiły samodzielność produkcyjną Warszawy. Miasto jest 
całkowicie samowystarczalne w zakresie konsumpcji, nadwyżki 
są redystrybuowane poza województwo. Podstawowym towarem 
eksportowym są doceniane na całym świecie biostruktury – ekolo-
giczny przemysł przyszłości opracowany przez lokalnych badaczy 
i superkomputer Czarna Madonna. Mają one zastosowanie nie 
tylko w budownictwie, ale także w medycynie, rolnictwie i ter-
raformacji planet. Poza tym Warszawa stała się polskim centrum 
wiedzy i opracowywania rozwiązań dotyczących przeciwdziałania 
niedoborom żywności i rozkładowi natury.
Dzięki wsparciu Czarnej Madonny prężnie rozwija się lokalne 
dzielnicowe rzemiosło i międzydzielnicowy handel. Mieszkańcy 
chętnie odwiedzają bazary, pchle targi i wystawy miejscowych pło-
dów rolnych.

RÓŻNORODNOŚĆ
Warszawa jest miejscem otwartym dla wszystkich, tożsamość sek-
sualna i płciowa stała się dla warszawiaków całkowicie neutralna 
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i transparentna. Osoby heteronormatywne, nieheteronormatywne, 
aseksualne, transpłciowe, niebinarne – wszystkie stanowią część 
ekosystemu stolicy.
Żywiołowe debaty nad sensem człowieczeństwa przeniosły się na-
tomiast na kwestie biointegracji. Nie wszyscy akceptują postępują-
ce przesuwanie granic człowieczeństwa i wyrażają swój sprzeciw 
za pomocą pamfletów filozoficznych. Stanowisko Czarnej Madon-
ny w tej sprawie nie jest znane.

KAMIL KOPACEWICZ
doktorant SDNH UW na kierunku językoznawstwo, absolwent kierunku język 
i społeczeństwo oraz asyriologii na UW. Z pomocą lingwistycznej i multimodalnej 
analizy dyskursu bada język internetu, aplikacje randkowe i przemiany społeczne. 
Redystrybuuje wiedzę naukową za pomocą podcastu „Artykuły naukowe czytane”. 
Rozwija polofuturyzm i dręczy sieci neuronowe głupimi pomysłami.

BARTŁOMIEJ LIS 
ukończył studia licencjackie z archeologii i historii sztuki. Obecnie pisze pracę 
magisterską o Bulwarach Wiślanych w EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim. 
Interesuje się architekturą współczesną, głównie o funkcji kulturalnej, oraz 
muzealnictwem pod kątem infrastruktury.

Praca otrzymała II nagrodę w konkursie FUTUWAWA 2021. Jak będziemy mieszkać 
w Warszawie przyszłości?
Uzasadnienie jury: Najciekawsza wizja postapokaliptyczna. Jury z ogromnym 
zaciekawieniem zapoznało się z wynikami badań etnograficznych z 2051 roku 
i doceniło to, że propozycja skupia się nie tylko na przestrzennym wymiarze miasta, 
ale przede wszystkim na sprawach społecznych. Szczególnie ciekawy wydaje 
się wątek sztucznej inteligencji – Czarnej Madonny, która na podstawie zebranej 
wcześniej (ludzkiej) wiedzy eksperckiej przywraca w Warszawie równowagę – oraz 
wizja policentrycznego miasta skupiającego społeczności wokół różnorodnych 
antycznych kultów.
https://mieszkamy.futuwawa.pl/
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Anna Grzymała: Zdejmij mundur, przeproś matkę, dzięki uprzejmości artystki
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OPOWIEŚCI 
DZIECKA 
O KRAINIE O KRAINIE 

POLICJI POLICJI 
BOJÓW-

KACH 
I MIEŚCIEI MIEŚCIE

Baśnie ursynowskie to cykl obrazów, które Anna Grzymała 
łączy z tekstem fabularnym. Ten oryginalny zabieg 

zaprasza do gęstego świata, w którym fantazja zasilana 
jest aktualnymi wydarzeniami. Prezentujemy fragment 
cyklu, który przyniósł artystce w tym roku wyróżnienia 

i nagrody podczas finałów dwóch konkursów: Nowy Obraz 
Nowe Spojrzenie oraz Artystyczna Podróż Hestii



136 ANNA GRZYMAŁA

W dawnych czasach, tak dawnych, jak tylko w baśni jest możliwe, 
kiedy ludzie nie rozumieli jeszcze większości zjawisk, które ob-
serwowali, ale nie na tyle dawnych, żeby się nad nimi nie zastana-
wiali, na Ursynowie przyszło na świat niezwykle mądre niemowlę. 
Nie pozwalało rodzicom czytać sobie bajek na dobranoc, tylko 
samo opowiadało im historie, które rodziły się w jego główce, gdy 
całymi dniami zajmowało się swoimi niemowlęcymi sprawami. 
Rodzice czuli, że Dziecko pragnie przekazać im coś ważnego, jed-
nak nie potrafili zrozumieć jego języka. Ponieważ matka, znana na 
całym Ursynowie kognitywistka, była najmądrzejszą kobietą w ca-
łej dzielnicy, udało jej się znaleźć sposób na przetłumaczenie tych 
opowieści. Były to zawsze dwie historie dziennie: jedna w połu-
dnie, kiedy słońce świeciło najmocniej, i jedna pod wieczór, kiedy 
słońce kładło się spać, a do życia przebudzał się księżyc. Czasami 
były dłuższe, czasami krótsze, a czasami Dziecko opowiadało jed-
ną przez parę dni, bo taka była skomplikowana. Z początku rodzice 
byli przerażeni, gdyż historie Dziecka wydawały się okrutne i peł-
ne przemocy. Wyobrażali sobie, że zostało opętane przez jakieś 
siły nieczyste albo że doznało jakiegoś psychicznego skrzywienia, 
którego wcześniej nie spostrzegli. Zastanawiali się także, czy nie 
robi sobie żartów z naiwnych i przejętych rodziców. Jednak po 
jakimś czasie pojęli, że opowieści te tworzą ciąg narracyjny. Zro-
zumieli, że Dziecko nie jest sadystyczne czy wyrachowane, ale że 
próbuje przekazać im złożoną wizję na temat mitycznej Krainy, 
w której odnajdowali zaskakujące dla nich paralele do rodzimego 
Ursynowa i sytuacji jego obywateli.

OPOWIEŚCI DZIECKA

Baśń o bojówkach Słońca i Księżyca

Na zachodzie Krainy znajdowały się przepiękne tereny, usłane 
wielkimi, urokliwymi jeziorami, otoczonymi ogromnymi łąkami, 
na których rosły bratki o najprzeróżniejszych barwach. Pośród 
tych łąk powstało Miasto. Jego zabudowę cechował stylowy eklek-
tyzm, domy zbudowane były z betonu pomalowanego na kolory 
budyniu we wszystkich smakach. Przestrzenie pomiędzy budynka-
mi też wypełnione były łąkami pełnymi bratków. W środku Miasta 
stał wielki Pałac i nikt nie wiedział, kto w nim mieszka, ale miesz-
kańców zbytnio to nie interesowało. Zajmowali się swoimi spra-
wami, byli spokojnymi, nastawionymi pokojowo ludźmi, którym do 



137ANNA GRZYMAŁA

Anna Grzymała: Pieta policyjna, dzięki uprzejmości artystki
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Anna Grzymała: Starcie bojówkarzy Słońca i Księżyca, dzięki uprzejmości artystki
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szczęścia potrzeba niewiele. Potrafili cieszyć się nawet z małych 
przyjemności. Nigdy też nic nie ukrywali ani nie okłamywali siebie 
nawzajem, co związane było ze specyfiką światła w Mieście. Było 
to bowiem miejsce wyjątkowo hojnie obdarowane światłem. Przez 
cały dzień na niebie widniało bardzo mocno świecące Słońce, 
oświetlające i ogrzewające swoimi promieniami nawet najbardziej 
poukrywane zakątki. W nocy natomiast z nieba nie znikał Księżyc, 
świecąc równie mocnym, choć chłodnym światłem. Dlatego właś-
nie niczego w Mieście nie dało się ukryć. Żadne ciemne sprawki 
mieszkańców nie mogły pozostać niezauważone, w konsekwencji 
nic złego nie burzyło ich spokoju.
Słońce i Księżyc byli najlepszymi przyjaciółmi i chętnie wspólnie się 
relaksowali, obserwując swoje ulubione miasto, jego szczęśliwych 
mieszkańców i ich spokojne życie, tak odmienne od tego, co przy-
szło im oglądać w innych, często ogarniętych konfliktami miejscach. 
Byli bardzo zadowoleni, że wreszcie, po tylu próbach i niekończą-
cych się wędrówkach po różnych niebach, udało im się znaleźć 
miejsce, gdzie mogą odpocząć od przemocy i patrzeć na spokój. Nie 
wiedzieli jednak, że spokój nie może trwać wiecznie i – tak jak tafle 
jezior otaczających Miasto – musi się kiedyś wzburzyć.
Pewnej chłodnej nocy, kiedy Księżyc ziewnął i przymknął na 
chwilę oczy, w głowie jednego z mieszkańców Miasta zakiełko-
wała dziwna myśl, która nie wiadomo skąd się pojawiła. Spojrzał 
na Księżyc i pomyślał, że ślicznie świeci i że jest piękny. A potem 
przyszła następna myśl: „Księżyc jest wspaniały, Słońce w porów-
naniu z nim to marny pyłek – pomyślał. – Słońce jest paskudne! 
Takie brzydko żółte, że aż bolą oczy, jak się tylko na nie spojrzy. 
Chciałbym, żeby Księżyc świecił całą dobę, a Słońce najlepiej żeby 
zostało usunięte!” Tak rozmyślając, krążył po Mieście, a z każdym 
krokiem i każdą myślą rosła w nim agresja. Gdy na trasie swojego 
spaceru spotkał innego mieszkańca, opowiedział mu o swoich 
przemyśleniach, a tamten po zastanowieniu przyznał mu rację. 
Odtąd szli razem, a przez to, że kroków i nienawistnych myśli było 
dwa razy więcej, ich agresja rosła dwa razy szybciej. Po jakimś 
czasie spotkali kolejnego mieszkańca i gdy podzielili się z nim 
swoimi odczuciami, okazało się, że ten ich nie podziela, a wręcz 
ma odczucia przeciwne, które zamanifestował z równie agresywną 
zaciętością co oni.
– Słońce jest najlepsze! Wasz durny Księżyc nie dorasta mu do 
pięt! – krzyczał.
Wywiązała się między nimi bójka, która nie zakończyła się 
ani niczyim zwycięstwem, ani poważnymi obrażeniami. Trzej 
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mieszkańcy Miasta wrócili do domów zmieszani. Nie rozumieli, co 
się właściwie wydarzyło, ale przeczuwali, że zaszła jakaś znacząca 
zmiana i że nic już nie będzie takie jak dawniej.
Następnego dnia, gdy Słońce wstało i pojawiło się na niebie, uj-
rzało dziwny widok. Znacznie mniej mieszkańców niż zwykle 
przechadzało się ulicami lub siedziało na łąkach, uśmiechając 
się i czekając na pierwsze jego promienie. Spostrzegło też małe 
grupki, które szybkim krokiem umykały do najbliższych piwnic, 
z minami sugerującymi knucie czegoś niedobrego. Miasto powoli 
się polaryzowało. Powstały dwie grupy: miłośników Słońca, którzy 
nienawidzili Księżyca, i księżycowych maniaków, którzy do Słońca 
czuli wstręt. Jednak nie wszyscy mieszkańcy dali zawładnąć sobą 
temu szaleństwu. Gdy ktoś próbował ich zwerbować do swojego 
stowarzyszenia, nie zgadzali się i mówili, że ten podział jest bez-
sensowny. Nie tłumiło to jednak zapału tych najbardziej radykal-
nych, a wręcz powodowało to jeszcze większą ich zaciętość. 
Słoneczni spotykali się w południe na najbardziej oświetlonym 
przez Słońce placu Miasta i układali plany, jak pozbyć się Księ-
życa. Wymyślili zbudowanie długiej drabiny, aby wspiąć się do 
niego, pobić go, zwyzywać i zdjąć z nieba, a następnie zniszczyć 
w płomieniach. Zaczęli organizować grupowe wyprawy do lasu po 
drewno na drabinę. Żeby rozpoznawać się nawzajem i odróżnić 
od znienawidzonych Księżycowych, uszyli sobie zielone opaski 
na ramiona z symbolem słońca i przyjęli zieleń jako swoją barwę 
bojową. Uszyli też flagi i przygotowali niewielkie papierowe na-
klejki z namalowanym symbolem słońca lub nienawistnymi teks-
tami wycelowanymi przeciwko miłośnikom Księżyca. Rozklejali je 
po Mieście, aby oznaczyć tereny swoich wpływów i denerwować 
przeciwników. Skomponowali też pieśni wielbiące Słońce i gło-
szące wizję idealnej przyszłości bez Księżyca na niebie. Utworzyli 
oddziały dziecięce, poubierali swoje dzieci w barwy zieleni i kazali 
im śpiewać te pieśni w południe na placu.
Księżycowi natomiast przyjęli barwę pomarańczową i także uszyli 
sobie opaski: pomarańczowe z czarnym półksiężycem. Spotykali 
się w piwnicach z małymi okienkami o zmierzchu, gdy obrzydza-
jące ich Słońce chowało się za horyzontem. Opowiadali sobie 
o globalnym ociepleniu, twierdząc, że Słońce niszczy ich planetę. 
O raku skóry, którego można się nabawić od Słońca, i o udarze 
słonecznym mieszającym zmysły. Przyjęli zasadę, że nie wolno 
wychodzić na zewnątrz w ciągu dnia, chyba że w celu zwalczania 
Słonecznych, którzy w ogóle nie pojawiali się na dworze w ciągu 
nocy. Planowali zniszczyć ich formację całkowicie, wyedukować 
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wszystkich mieszkańców Miasta na temat zgubnego działania 
Słońca. Aby zbudować ogromną tarczę, która odbijałaby jego nisz-
czycielskie promienie w inną stronę, zbierali wszystkie dostęp-
ne im metalowe przedmioty i przetapiali je. Wieszali na ulicach 
Miasta atrakcyjnie dla oka zakomponowane plakaty edukacyjne 
w ostrych, przyciągających wzrok kolorach, ostrzegające przed 
Słońcem i propagatorami tej niebezpiecznej ideologii. Ułożyli 
także piosenki obrażające Słonecznych i zaczęli trenować sztuki 
walki, aby z nimi walczyć. 
Grupy podrzucały sobie nienawistne liściki, denerwując się nawza-
jem i tworząc atmosferę agresji i gotowości do walki. Słoneczni 
krążyli po mieście, pytając wszystkich napotkanych mieszkańców, 
po której są stronie. Gdy ktoś odpowiadał, że po żadnej, bili go 
dotkliwie, bo byli przekonani, że ich okłamuje. Uważali bowiem, 
że ich spór jest tak istotny, iż nie można nie wybrać żadnej ze 
stron. Najbardziej agresywni i najlepiej wytrenowani przedstawi-
ciele grup zaczęli spotykać się na polanach pod Miastem, by ze 

Anna Grzymała: Zatrzymanie, dzięki uprzejmości artystki
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Anna Grzymała: Zabawa w wojnę, dzięki uprzejmości artystki
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sobą walczyć. Były to walki niezwykle okrutne, skutkujące w licz-
ne obrażenia i straty ludzkie. Z czasem walka przeniosła się do 
Miasta. Mieszkańcy niebiorący w niej udziału bali się wychodzić 
z domów, ponieważ na zewnątrz roiło się od bardzo agresywnych 
grup, które pod byle pretekstem mogły człowieka zaatakować 
i zrobić mu krzywdę. Na przykład pewien mieszkaniec Miasta – je-
den z niewielu, którzy mimo atmosfery konfliktu, rosnącej agresji 
i nienawiści pozostali spokojni – wybrał się któregoś wieczoru na 
przechadzkę. Napadło go dwóch Księżycowych i dotkliwie pobiło. 
Zwyzywali go i na koniec jeszcze opluli, a to tylko dlatego, że miał 
zielony berecik. 
Zaczęły rozpadać się małżeństwa. Księżycowa żona zdradzała 
swojemu ugrupowaniu, że jej mąż jest Słoneczny, podawała miej-
sce jego pobytu i pozwalała, aby bojownicy z jej frakcji porwali go 
i torturowali. Gdy dziecko Słonecznych powiedziało, że Księżyc, 
który widziało przez okno, ładnie w nocy świeci, dostawało od 
rodziców dotkliwe lanie i szlaban na słodycze na miesiąc. Lasy 
zaczęły znikać w zastraszającym tempie, ścinane na drewno do 
budowy drabiny. Frakcja księżycowa natomiast organizowała na-
pady na domy i instytucje publiczne, aby zgromadzić jak najwięcej 
metalowych przedmiotów, potrzebnych im do stworzenia tarczy. 
Słońce i Księżyc patrzyli na to wszystko z rosnącym przerażeniem. 
Nie rozumieli, co się dzieje i z jakiego powodu mieszkańcy wyrze-
kli się spokoju i szczęścia i pogrążyli się w konfliktach i agresji.
W Mieście żył pewien chłopczyk, którego rodzice byli wyjątkowo 
zaciętymi Księżycowymi i karali go mocno za chociażby wspo-
mnienie o Słońcu. Któregoś dnia wymknął się z domu, aby w końcu 
ogrzać się na dworze i przespacerować po Mieście. Rodzice byli 
tak zaangażowani w planowanie najbliższego ataku, że nawet nie 
zauważyli jego zniknięcia. Chłopczyk chodził długo po ulicach 
skłóconego Miasta i czuł, jak z każdą kolejną zaobserwowaną sy-
tuacją rośnie w nim strach. Przestał czuć się bezpiecznie w okolicy 
swojego domu, gdzie bawił się zawsze bez żadnej obawy. Był to dla 
niego duży cios, który spowodował, że w jednym momencie skoń-
czyło się dla niego beztroskie dzieciństwo i Chłopiec przekroczył 
próg świadomej dojrzałości. 
Postanowił wyruszyć na wyprawę, żeby odnaleźć rozwiązanie 
problemu zżerającego od środka Miasto, które bardzo kochał, było 
bowiem całym jego światem. Krążył długo po ulicach i przepra-
wiał przez łąki pomiędzy budynkami. Po drodze minął policyjny 
patrol. Policjanci, mimo odbywającej się przed ich oczami krwawej 
bójki, stali obok obojętnie. Zamiast zareagować i pomóc bitemu 
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człowiekowi, zatrzymali Chłopca, dokładnie wypytali go o to, 
dokąd idzie, i przeszukali jego kieszenie. Nie znaleźli jednak nic 
podejrzanego, więc puścili go wolno, grożąc palcami na odchodne. 
Po wyczerpującej wędrówce w mocno świecącym Słońcu, które 
z uwagą śledziło jego poczynania, Chłopiec dotarł do bram Pałacu. 
Pomyślał, że być może tutaj znajdzie jakieś wskazówki, więc prze-
prawił się przez fosę i przekroczył ogromną, zdobioną bramę. Po 
wejściu do Pałacu okazało się, że wewnątrz jest znacznie większy, 
niż się wydaje, gdy ogląda się go z zewnątrz. Szedł długim koryta-
rzem i zaglądał po kolei do wszystkich pokoi, które mijał. Były nie-
zwykle bogato zdobione i pełne przepychu, jednak nikogo w nich 
nie zastał. Droga pałacowymi korytarzami dłużyła się, a Chłop-
czyk był coraz bardziej zmęczony. Oczy już mu same się zamykały, 
więc w pewnym momencie położył się na podłodze i zasnął. Ze 
snu wybudziło go lekkie szturchnięcie w ramię. Otworzył oczy 
i ujrzał nad sobą sympatycznie wyglądającego Krasnoludka. Chło-
piec zapytał go, czy ktoś oprócz niego mieszka w Pałacu. Ten od-
powiedział, że tak, ale że źle szuka i że w ten sposób nie znajdzie. 
Zaprowadził go tajemnym przejściem, krążąc po labiryncie koryta-
rzy mieszczących się za ukrytymi drzwiami, do jedynego zamiesz-
kanego pałacowego pokoju. Chłopczyk grzecznie podziękował 
Krasnoludkowi i otworzył drzwi. Ujrzał komnatę, której cała pod-
łoga wyłożona była grubymi, misternie zdobionymi dywanami. Na 
dywanach siedzieli mężczyźni, którzy trzymali coś w rękach i albo 
układali to na dywanach, albo krzyczeli coś do siebie. Były ich całe 
rzesze, tak że Chłopiec zupełnie nie potrafił oszacować ich liczby. 
Po podejściu bliżej okazało się, że mają w rękach mnóstwo figurek, 
głównie przedstawiających żołnierzy i wojskowy sprzęt. Były tam 
także figurki przedstawiające bojowników z zielonymi i pomarań-
czowymi opaskami na ramionach. Mężczyźni ustawiali je na dy-
wanie w układach symulujących bicie się figurek lub zderzali je ze 
sobą, wydając przy tym radosne okrzyki. Głośno też dyskutowali 
o strategiach ataku i obrony. 
– Co robicie? – spytał Chłopczyk, gdy ochłonął z wrażenia, jakie 
wywarł na nim niecodzienny widok. 
– Bawimy się w wojnę, chcesz dołączyć? – powiedział jeden 
z mężczyzn. – Możesz iść do Pomarańczowych, brakuje im ludzi. – 
Wskazał mu grupę mężczyzn trzymających figurki z pomarańczo-
wymi opaskami. 
Zdumiony Chłopczyk nie wiedział, co powiedzieć. Zapytał, czy 
zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się poza Pałacem. Powiedzieli, 
że absolutnie nie mają potrzeby opuszczania swojej komnaty, że 
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wspaniale im się w niej siedzi, a zabawa jest tak dobra, że nie byli 
na dworze od paru lat. 
Chłopczyk spojrzał pytającym wzrokiem na Krasnoludka. Ten 
pokazał mu gestem, aby zbliżył się do niego, i szepcząc tak, żeby 
mężczyźni nie słyszeli, opowiedział mu, o co chodzi. Mówił 
o starym, bardzo złym czarze, który został rzucony na figurki tak 
dawno, że on już nie wie, kto go rzucił. Czar sprawiał, że wojny 
odgrywane za pomocą figurek odbywały się w rzeczywistości. 
Mężczyźni wchodzili do Pałacu, przyciągnięci jego przepychem, 
a gdy odkrywali pokój z figurkami, zaczynali się bawić i zapominali 
o bożym świecie. W ten sposób przybywało ich coraz więcej i wię-
cej, i w konsekwencji na świecie było coraz więcej i więcej wojen. 
Gdy znudzili się jakąś, przerywali zabawę, a wojna się kończyła, 
jednak szybko wymyślali kolejną i w jakimś innym zakątku świata 
wybuchała nowa.
– To straszne! – zawołał zdruzgotany Chłopczyk. – Skoro o tym 
wiesz, to dlaczego nie powiesz im, że swoimi zabawami powo-
dują cierpienie ludzi na całym świecie?! – zapytał Krasnoludka 
z wyrzutem.
– Spójrz na nich. Tak ładnie się bawią, tacy są rozkoszni. – Krasno-
ludek uśmiechnął się i wskazał na pohukujących mężczyzn. – Nie 
mam serca psuć im zabawy czymś takim. – Wzruszył ramionami.
Tego było już za wiele dla Chłopczyka. Wbiegł w środek jednego 
z misternie ułożonych na dywanie pól bitwy i zepsuł jego układ, 
krzycząc na mężczyzn, aby się opamiętali:
– To nie jest zabawa! To nie jest śmieszne!
Z wielkim przejęciem tłumaczył im, że figurki są zaczarowane 
i na czym polega działanie czaru. Nie chcieli jednak go słuchać ani 
mu wierzyć i przegonili go z komnaty, krzycząc, że psuje im całą 
zabawę. Chłopczyk wybiegł z pałacu z łzami w oczach. Usiadł na 
przydrożnym kamieniu i gorzko zaszlochał.
– Co ja mogę zrobić? – zapytywał siebie. – Przecież jestem tylko 
małym chłopczykiem.
Rozpłakał się na dobre, gdy uświadomił sobie swoje beznadziejne 
położenie. Po chwili jednak opanował emocje i ruszył dalej w dro-
gę. Szedł długo, aż doszedł do przepastnego lasu. Trudno było 
się po nim poruszać, bo odkąd rozpoczęła się wojna Słonecznych 
z Księżycowymi, Słońce, nie mogąc na to patrzeć, coraz rzadziej 
pojawiało się na niebie i z tego powodu w lesie było bardzo ciem-
no. Chłopczyk się zgubił.
Na szczęście jednak po długich poszukiwaniach udało mu się 
w końcu odnaleźć drogę do Miasta. Postanowił wrócić do domu, 
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utracił już bowiem wszelką nadzieję, a poza tym był naprawdę 
bardzo zmęczony i głodny. Gdy wyszedł z lasu i zaczął iść w stronę 
Miasta, znalazł na drodze bułeczkę. Była świeża i pięknie pach-
niała. Bardzo się ucieszył, bo od wielu dni nie miał nic w ustach. 
Już miał ją ugryźć, kiedy podeszła do niego jakaś starsza pani. Po-
wiedziała, że jest bardzo głodna, a nie ma pieniędzy na jedzenie, 
bo przegrała wszystkie poprzedniej nocy w kasynie, i poza śniada-
niem złożonym z resztek z lodówki nic dzisiaj nie jadła. Chłopczyk 
ulitował się nad nią i oddał jej znalezioną przez siebie bułeczkę.
Słaniając się na nogach ze zmęczenia i głodu dotarł w końcu do 
Miasta. To, co ujrzał po przekroczeniu bram, sprawiło, że zanie-
mówił. Aż musiał się uszczypnąć w rękę, aby sprawdzić, czy na 
pewno nie śni. Z ulic zniknęły agresywne grupy, nienawistne pla-
katy i naklejki. Nikt, kogo spotkał, nie miał na ramieniu opaski. Za 
to wszyscy mieszkańcy, których zobaczył, rozmawiali serdecznie 
i śmiali się. Niektórzy nawet tańczyli z radości na ulicy. Słońce 
świeciło niezwykle mocno, i pierwszy raz od miesięcy uśmiechało 
się szeroko. Chłopczyk zrozumiał, że czar prysł. Pobiegł szybko do 
mamy i taty, aby ich uściskać, i aż płakał ze szczęścia, gdy zoba-
czył, że z powrotem są tacy jak dawniej. Spokój wrócił do Miasta, 
a Słońce z Księżycem znowu nie schodzili z nieba i cieszyli się wi-
dokiem jego szczęśliwych mieszkańców.
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Świat cyfrowy jest trudnym do 
ogarnięcia, złożonym organizmem. 
Nie produkuje widocznych odpa-
dów, ale czy jest eko?

Jako technooptymista i  fan mą-
drych technologii, które służą 
nam (a  nie my im), daleki jestem 
od krytyki cyfryzacji. Jednak, mó-
wiąc krótko: przesadziliśmy. Dla-
tego pierwszym ważnym zadaniem 
cyfrowej ekologii, w  rozumie-
niu nauki, jest szersze pojmowa-
nie złożoności systemu cyfrowego 
i jego wpływu na ludzi. Oznacza to 
m.in. rozproszenie i przeniesienie 
władzy nad usługami i  produkta-
mi sfery cyfrowej z wielkich gigan-
tów ekosystemu GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Micro-
soft) na nas – konsumentów. Za do-
stęp do narzędzi tych marek płaci-
my wyłącznie lub przede wszystkim 
naszymi danymi, często porusza-
jąc się „nago” (nawet tempo nasze-
go pisania na klawiaturze czy prze-
wijania ekranu może być mierzone 
i  umożliwia naszą identyfikację). 

Tymczasem w sferze cyfrowej po-
winniśmy mieć takie same prawa 
jak w sferze fizycznej. Informacje, 
które są nasze (osobiste), powinny 
takie pozostać.
Społeczeństwa, które budujemy 
(także cyfrowe społeczeństwa), są 
odzwierciedleniem naszej natury 
i  wartości. Wiele organizacji, 
rządów i systemów zostało opartych 
na tezie z  XVIII wieku głoszącej, 
że dominującym prawem natury 
jest ludzka chęć rywalizacji. Przy-
kładem są szkoły i wciąż stosowa-
ny model edukacyjny. To samo ty-
czy się obecnego „dużego biznesu”. 
Wolę wierzyć, że prawo natury to 
głównie chęć współpracy, plemien-
ności i głębokich relacji. Na takiej 
bazie tworzy się kultura zaufania, 
a że lubimy czuć się bezpiecznie, to 
uwalniana jest kreatywność, zapeł-
niają się puste przestrzenie między 
wyizolowanymi kropkami.

Wysłanie maila to około 4 g CO2  
– dla wiadomości z  załącznikiem 
wartość ta rośnie już do średnio 

CYFROWA 
EKOLOGIA

FILIP DĘBOWSKI
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50  g. Oglądasz seriale na Net-
flixie? Obejrzenie 1 odcinka to 
mniej więcej tyle prądu pobrane-
go przez serwer co przy zagotowa-
niu wody na herbatę. Liczby może 
wydają się małe, ale po zsumowa-
niu mamy konkretny efekt: sam 
tylko Facebook w  2018 roku wy-
emitował blisko 720 tysięcy ton 

CO2. Zgodnie z danymi Greenpe-
ace sam internet generuje rocznie 
około 830 miliardów ton CO2, czy-
li 2% całej światowej emisji. Z tego 
2/5 to „zasługa” Google. Wpływ 
sfery cyfrowej na środowisko jest 
więc taki sam jak przemysłu lotni-
czego, a może nawet już większy.

Konsumujemy coraz więcej treści 
w coraz lepszej jakości. Jednocze-
śnie nowe technologie wymaga-
ją coraz większych zasobów ener-
gii (sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe czy kryptowaluty, któ-
re sumarycznie straciły ponad 365 
miliardów dolarów wartości po de-
klaracji Elona Muska na Twitterze 

o wycofaniu bitcoina jako możli-
wości płacenia za teslę – właśnie 
z  powodu wpływu na świat). 
Rośnie więc zapotrzebowanie na 
prąd. Ale to nie jedyne wyzwanie.

7 g
tyle dwutlenku węgla generuje przeciętnie 
wyszukanie 1 hasła w Google (Greenpeace)
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86% dostarczanego na świecie in-
ternetu pochodzi ze światłowo-
dów (więc nie z  technologii sate-
litarnej). Oznacza to nadmiarową 
infrastrukturę w oceanach: ta sieć 
musi być niezawodna, więc urzą-
dzenia i  przewody umieszcza się 
w  zdwojonej ilości (na wypadek 
awarii). Taka „podwójna” infra-
struktura wydziela jeszcze więcej 
ciepła, które wraz z falami elektro-
magnetycznymi zaburzają równo-
wagę przyrody.

Okej, ale co JA mogę zrobić?

Największa odpowiedzialność spo-
czywa na dużych organizacjach, 
rządach i regulatorach. Jednak my 
także tworzymy system i za pomo-
cą naszych nawyków i  zachowań 
możemy go transformować. Sko-
ro z powodów ekologicznych coraz 
częściej wybieramy rower zamiast 
samochodu czy ubranie z second-
-handu zamiast nowego ciucha, 
dlaczego nie być także eko w sfe-
rze cyfrowej?

40%
o tyle średnio każdego roku rośnie 
zapotrzebowanie centrów danych na prąd

1 200 000 km
kabli położyliśmy już pod wodą, głównie 
w oceanach
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ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży innowacji i startupów. Przez 4 lata 
współtworzył hub:raum Centrum Innowacyjności Deutsche Telekom (właściciel 
sieci T-Mobile) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegent, juror i mentor 
kilkudziesięciu programów i konferencji w kilkunastu krajach Europy. Pasjonat 
psychologii i trendów przyszłości.

CO MOŻEMY ROBIĆ? 
Zapraszam do małego sprzątania planety:

Usuń spam ze skrzynek pocztowych. Usuń skrzynki, 
które są zapełnione, a już ich dawno nie używałaś/
używałeś.

Potrzebujesz wyłącznie dźwięku/muzyki? Nie 
odtwarzaj wideo.

Oglądasz wideo na telefonie? Może nie potrzebujesz, 
by było ono w doskonałej jakości.

Usuń zbędne pliki z chmury i zachęć do tego inne 
osoby w pracy.

Pisz wyłącznie maile czy wiadomości, które 
faktycznie są potrzebne. Przemyśl takie zawierające 
1 słowo lub 1 emotikonę. Staraj się zbierać myśli 
w jedną większą wiadomość.

Nie twórz wielkich grupowych wiadomość e-mail, 
zwłaszcza tych z załącznikami, być może nie 
wszyscy w DW czy UDW koniecznie muszą dany mail 
przeczytać.

Zaangażuj się w społeczności takie jak Radicalzz 
(http://radicalzz.network – szczere pozdrowienia dla 
niesamowitej Joanny Murzyn, od której dowiedziałem 
się o cyfrowej ekologii i która od lat niezmiennie 
inspiruje!).

A najlepiej? Zrób sobie wycieczkę do lasu bez 
telefonu. Nazwij to shinrin-yoku, cyfrowym detoksem 
albo staromodnie: spacerem.
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Kiedy jako małe dziecko rysowa-
łam przyszłość, spod kredek wy-
rastały szklane wieżowce i wijące 
się między nimi podniebne drogi. 
Wszystko unosiło się w powietrzu, 
zaprzeczając zasadom grawitacji. 
Możliwa była teleportacja, a życie 
wydawało się całkiem przyjemne, 
bo wygodne – jedzenie zastępo-
wały kolorowe pastylki o smakach 
ulubionych potraw, a  zamiast do-
mowych pupili człowiekowi towa-
rzyszyły sympatyczne roboty. Nie 
do końca pamiętam, ale zieleni, ani 
nawet poziomu gruntu, chyba tam 
nie było. 
W  tym roku w  konkursie FUTU-
WAWA o podobne wyobrażenia za-
pytaliśmy nie tylko dorosłych, ale 
i najmłodszych, od których otrzy-
maliśmy ponad 120 odpowiedzi na 
pytanie o to, jak będziemy mieszkać 
w Warszawie przyszłości. Oczywi-
ście pojawiły się zasilane popkul-
turą wizje rodem z  Jetsonów, ale 
wydźwięk zebranej kolekcji okazał 
się zgoła inny: przyszłość to dla dzi-
siejszych 5- i 15-latków zieleń, czy-
ste powietrze, odnawialne źródła 
energii, ekologiczne rozwiązania, 
zrównoważony transport, a  także 
harmonia człowieka z naturą. 

Jak w praktyce wyglądają projekty 
dzieci? Pomysły są przeróżne. To 
na przykład przerzucenie przez Wi-
słę nowych mostów-parków, w któ-
rych zamieszkają wiewiórki i sarny. 
W wielu rozwiązaniach miasto jest 
przyjazne dla zwierząt, pełne pa-
siek i terenów zielonych. Człowiek 
nauczył się żyć w zgodzie z naturą, 
dzieląc przestrzeń z nie tylko do-
mowymi, ale i dzikimi zwierzętami.
Co oznacza ten zielony zwrot? 
Wśród polskiego społeczeństwa 
wzrasta świadomość konsekwen-
cji zmian klimatu. Badania psy-
chologów (M. Cypryańska-Nezlek, 
J. Nezlek, USWPS, 2020) wskazu-
ją, że ta świadomość jest znacznie 
większa wśród tzw. młodych doro-
słych i przedstawicieli pokolenia Z. 
To młodzi ludzie są siłą sprawczą 
przebudzenia ekologicznego i  ak-
tywnymi aktorami działającymi na 
rzecz podjęcia systemowych zmian 
w tym zakresie. Świadomość wagi 
tych wyzwań może jednak przytła-
czać. Wiele prac, przede wszystkim 
młodzieży, to wizje dystopijne, opi-
sujące świat, w którym trwa walka 
o czyste powietrze, zasoby są limi-
towane, społeczeństwo podzielo-
ne, a Warszawa opuszczona przez 

NIE TYLKO CZŁOWIEK 
CZYLI RELACJE  
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
ZIELONY ZWROT
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człowieka. Koniec jego domina-
cji symbolizuje inwazyjnie wijący 
się po ruinach dawnej infrastruktu-
ry bluszcz czy wzrastająca dżungla. 
Po człowieku przychodzi natura 
i zwierzęta. Zajmują jego miejsce. 
Czy dzieje się tak, ponieważ młodzi 
ludzie wychowują się w  codzien-
ności narracji katastroficznej i na-
główków gazet mówiących o depre-
sji klimatycznej? A może po prostu 
bacznie obserwują dorosłych?
W  czerwcu tego roku Parlament 
Europejski uchwalił rezolucję 
pt.  Unijna strategia na rzecz bio-
różnorodności 2030 – przywraca-
nie przyrody do naszego życia. Jest 
to krok w stronę stworzenia ogól-
noeuropejskiej strategii zachowa-
nia i  wspierania bioróżnorodno-
ści, podobnej w  swoim rozmachu 

do Europejskiej Polityki Klima-
tycznej. Zawiera ona takie postu-
laty jak ustanowienie obszarów 
chronionych na co najmniej 30% 
powierzchni lądowej i  morskiej 
Europy, odtworzenie zdegradowa-
nych ekosystemów czy dosadzenie 
3 miliardów drzew. Strategia zo-
stała przyjęta miażdżącą większo-
ścią głosów (515 za, 90 przeciw, 86 
nieobecnych). Wśród głosów prze-
ciwnych znalazło się 26 dorosłych 
Polaków. Zapraszamy tych euro-
posłów na wystawę FUTUWAW-
KI (do 29 sierpnia w  witrynach 
C&A naprzeciw Zodiaku Warszaw-
skiego Pawilonu Architektury), by 
zapoznali się z punktem widzenia 
i lękami najbardziej zainteresowa-
nych przyszłością świata. 

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

Wiktoria Mioduszewska, 15 lat: Przyroda zwycięży, wyróżnienie w FUTUWAWCE. 
Więcej prac znajdziesz na mieszkamy.futuwawa.pl
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NAZYWAMY 
SIĘ!

Cześć!
Tu Bal Architektek. Jesteśmy inicjatywą, która wspiera 
kobiety w architekturze – zarówno projektantki, jak i jej 
użytkowniczki. Do tej pory mogłyście nas śledzić online na  
@bal_architektek, ale wkraczamy na papier! 
W naszej rubryce w NN6T będziemy pisać m.in. o:
– wybitnych architektkach polskich i zagranicznych, 
– urbanistyce feministycznej,
– archidziadersach,
– seksizmie w miejscu pracy i na uczelni, 
– domu bez kuchni,
– utopijnym mieście kobiet.
W premierowym odcinku spróbujemy Was przekonać, 
dlaczego warto używać słowa „architektka”, oraz publikujemy 
Manifest Balu. Zachęcamy Was do wycięcia go i umieszczenia 
w wybranej przez Was przestrzeni. 

Pozdrawiamy!

Balowiczki: 
Dominika Janicka, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska

PS Niech żyje Bal!
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Lina Bo Bardi, 1914–1992,  brazylijska architektka, projektantka form 
przemysłowych, dziennikarka i aktywistka

Maria Piechotka, 1920–2020, architekta polska
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10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO 
MÓWIĆ O SOBIE „ARCHITEKTKA”

„Architektka” to w domyśle kobieta, a „architekt” to 
niby tylko nazwa zawodu, który mogą wykonywać osoby 
wszelkiej płci, ale w domyśle częściej jest to mężczyzna. 
Gdy mówisz: „szukam architekta do pracy, projektu, 
ekspertyzy, wystąpienia”, dajesz na start mniejsze szanse 
kobiecie. 
Zamknij oczy i pomyśl o jakimś wspaniałym architekcie. 
Jaka jest szansa, że pomyślisz o kobiecie? No właśnie. 
Forma „pani architekt” utrwala przeświadczenie, że 
kobieta w tym zawodzie jest wyjątkiem, nie standardem. 
Wyjątków nie traktuje się po partnersku. 
Za każdym razem, kiedy mówisz „architekt brzmi 
poważniej”, utrwalasz przekonanie, że poważne zlecenia 
powinny trafiać do architektów, nie architektek. 
Używanie feminatywów sprawia, że jako społeczeństwo 
przyzwyczajamy się, że ten sam zawód może wykonywać 
na równych prawach tak mężczyzna, jak i kobieta. Równie 
dobrze. Równie profesjonalnie.
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie 
żeńskich form nazw zawodów i tytułów od 2019 roku 
zachęca do zmiany nawyków i używania żeńskich nazw 
profesji, podkreślając związek pomiędzy używaniem 
feminatywów a równością w zawodzie. 
Każda kolejna wizytówka z żeńską końcówką to ziarnko 
masy krytycznej, która społeczeństwo przyzwyczaja 
i osłuchuje. 
„Co to w ogóle za słowo?” – zapyta archidziaders. Polskie. 
Nasze. Narodowe. Polski jest świszczący i trzeszczący i jest 
naszą Dumą. 
„Tego się nie da wymówić?” – wtóruje inny. Jeśli umiesz 
wypowiedzieć „ćwierćfinał”, poradzisz sobie też 
z „architektką”.
Jeśli nie chcesz robić tego dla siebie, zrób to dla swoich 
córek, sióstr i koleżanek. I córek sióstr swoich koleżanek.
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DO ARCHIDZIADERSÓW Z CAŁEGO ŚWIATA! 
Projektującym od zawsze przyświecają te same idee. 
Chcemy, żeby życie społeczeństwa było lepsze, 
bezpieczniejsze, żeby przestrzeń integrowała, a nie 
dzieliła, żeby nasza praca była ramą dla rozwoju ludzkości, 
a nie jej regresu.
Jednak przez znaczną część historii Wy, archidziadersi, 
nie uwzględnialiście potrzeb osób stanowiących 
ponad połowę świata – kobiet. Przez długi czas nie 
dopuszczaliście nas do edukacji architektonicznej. 
Gdy łaskawie pozwoliliście nam studiować, to wciąż nie 
na równych zasadach. Do tej pory podcinacie skrzydła 
młodym adeptkom dyscypliny, mówiąc na wykładach, 
że miejsce kobiet jest – co najwyżej – przy projektowaniu 
wnętrz. 
Pokolenie powojennych architektek było dopuszczane 
do zleceń uważanych za mniej prestiżowe, jak bloki 
mieszkalne i przedszkola. No bo przecież kobieta nie 
zaprojektuje teatru czy ważnego rządowego gmachu!
Ignorujecie nasz głos w procesach projektowych 
i pomijacie nas przy przyznawaniu nagród. Umniejszacie 
tym samym nasze osiągnięcia. Sami chyba przyznacie, 
że Denise Scott Brown w 1991 roku zasłużyła na tego 
Pritzkera na równi z Venturim. A gdy już jedna z nas 
otrzymała w końcu tę nagrodę, skupiliście się na 
wyśmiewaniu jej wyglądu i charyzmy. 
Samo słowo „architektka” zdaje się parzyć Wasz język 
i nie może Wam przejść przez gardło. 
Mówimy BASTA! i przejmujemy „bal architekta” 
przeciwko patriarchatowi w zawodzie i planowaniu. 
Nadchodzi nowa fala architektek! Przy wsparciu starszych 
generacji zmieniamy zasady gry. Drżyjcie przy swoich 
autocadach!

(wpisz swoje imię)

Zerwij i powieś na uczelni, w pracy, w sarpie, gdziekolwiek, gdzie uznasz za stosowne
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NOWA 
PRZYSZŁOŚĆ? 
TAK! 
ALE Z CZEGO?

ARCHITEKTURA I KLIMAT

ADRIAN KRĘŻLIK

Ciepła woda w europejskim kranie 
się skończyła, czas na działania 
zdecydowane, które rzeczywiście 
mogą zmienić kurs. Kwietnio-
wą konferencję Nowy Europejski 
Bauhaus otworzyła prezydentka 
Europy Ursula von der Leyen. Jasno 
nakreśliła ambitny plan wyzwań 
na najbliższe lata. Jej przemówie-
nie prawdopodobnie zaskoczyło 
większość uczestników – nie byli 
przygotowani na tak odważne kro-
ki. Von der Leyen wskazuje rozwój 
zrównoważony jako element rów-
norzędny z  estetyką i  dostępno-
ścią. Taka deklaracja bezpośred-
nio odnosi się do czasów państwa 
opiekuńczego, które tym razem ma 
dbać nie tylko o ludzi, ale również 
o planetę.

W  swoim przemówieniu von der 
Leyen podkreśliła rolę materia-
łów budowlanych. Wspomnia-
ła, że historyczny Bauhaus pro-
mował dwa nowe materiały: stal 

i beton. Tymczasem przyszedł wła-
śnie czas, kiedy to trzeba budować, 
używając materiałów, które uwal-
niają mniej dwutlenku węgla pod-
czas produkcji (a najlepiej gdyby go 
pochłaniały). Według von der Le-
yen przyszłość należy do materia-
łów budowlanych opartych na na-
turalnych surowcach, jak drewno 
i bambus, takich, które wesprą go-
spodarkę w obiegu zamkniętym.
Takie deklaracje wśród najbardziej 
wpływowych polityków i urzędni-
ków wyznaczają kierunek dla ca-
łej europejskiej machiny i dają ja-
sny sygnał. Z  największą chęcią 
ten kierunek podejmuję i  konty-
nuuję serię artykułów o  materia-
łach. Tym razem przyjrzę się no-
wym (bio)materiałom.

Ważny głos w sprawie materiałów, 
przy okazji wywiadu udzielonego 
dla „Dezeen” w  maju 2020 roku, 
wnosi Björn Florman, założyciel 
szwedzkiej biblioteki materiałów:
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Biblioteka materiałów: gleba, fot. Bartosz Brylewski
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Zanim zaczęliśmy wytwarzać two-
rzywa sztuczne z  ropy naftowej, 
używaliśmy biomateriałów (biotwo-
rzyw). Co więcej, wiele z tych ma-
teriałów, które dziś postrzegane są 
jako „nowe”, wcale nie są nowe – 
po prostu zapomniano o nich przez 
ostatnie 70 lub więcej lat. 

Heterogeniczne i perfekcyjne ma-
teriały były jedną z obsesji Le Cor-
busiera, pewnie dlatego weszły do 
elementarza architekta właściwie 
bez żadnych obiekcji. Dziś ruch szu-
kania i wytwarzania nowych mate-
riałów nabiera rozpędu. Przedsta-
wię kilka projektów i projektantów 
zajmujących się tym tematem.

Materiom to platforma, która zbie-
ra informacje o  materiałach no-
wej generacji i która popularyzuje 
ich wytwarzanie. Kolekcja zawie-
ra przepisy na materiały, które 
wpisują się w  myśl projektowa-
nia regenerującego i  udostępnia-
ne są na zasadach otwartej wiedzy 
(open knowledge). Twórcy platfor-
my podkreślają, że wyprodukowa-
nie materiałów powinno być łatwe 
i przy użyciu surowców dostępnych 
w najbliższym otoczeniu możliwe 
nawet w kuchni. Przypominają, że 
materiały można wyprodukować 
ze wszystkiego, również z  odpa-
dów rolniczych, poprzez włączenie 
ich do cyrkularnego obiegu materii 
w środowisku, podobnie jak dzieje 
się to w naturze. Materiały, które 
znajdziemy w zbiorze Materiomu, 
są na niskim poziomie gotowości 
technologicznej1 (tzw.  TRL3 lub 

1 Poziom gotowości technologicznej (technology  
read iness level, TRL) to dziewięciostopniowa 
skala, która definiuje stopień zaawansowania 
technologii i równocześnie pozwala porównać go 
z innymi. TRL1 oznacza, że znane są tylko wstęp-
ne założenia i koncepcja, a TRL9, że technologia 
działa i jest gotowa do produkcji przemysłowej.

TRL4) i nie mają jeszcze do końca 
określonych funkcji, nie znamy też 
ich wytrzymałości, ścieralności, 
palności ani rzeczywistego wpły-
wu na środowisko. Część z  nich 
jest pomyślana jako filament do 
drukarek 3D, jak np. MS01, składa-
jący się z muszli małży i alginianu, 
czy inny, wytworzony z skorupek 
od jajek i gumy ksantanowej. Nie 
wiem, w  jakim kierunku podąży 
Materiom, czekam na więcej in-
formacji o materiałach i krytyczne 
spojrzenie na ich zbiór. Droga od 
TRL3 do TRL9 jest długa.

Future Materials Bank to platfor-
ma zainicjowana przez Centrum 
Badań Przyrody (The Nature Re-
search Department) w  Akademii 
Jana van Eycka w Maastricht, we 
współpracy ze studiami magister-
skimi na temat nowych materiałów 
w  Central Saint Martins w  Lon-
dynie. Wspólnie szukają nietok-
sycznych, biodegradowalnych lub 
zrównoważonych alternatyw dla 
materiałów. Platforma grupuje 45 
związanych ze sztuką organizacji 
z Azji, Ameryki Łacińskiej i Euro-
py, tworząc Green Art Lab Allian-
ce. Podobnie jak poprzednia, bi-
blioteka ta również jest w trakcie 
rozwoju, a  materiałów znajdują-
cych się w niej na razie nie można 
wykorzystywać do produkcji seryj-
nej lub masowej.

Podobną kolekcję posiada Kole-
gium Uniwersyteckie w  Londy-
nie (UCL). Składa się ona z ponad 
350 materiałów pochodzących 
z  laboratoriów, natury i  od ma-
kerów, zebranych z  całego świa-
ta (bez dwóch zdań czuć w  niej 
opary brytyjskiego kolonializmu). 
Kuratorzy mówią, że to miejsce, 
gdzie spotyka się warsztat, labora-
torium, biblioteka, pracownia dla 
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Biblioteka materiałów: rośliny, fot. Bartosz Brylewski
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interdyscyplinarnych zespołów za-
paleńców. Wśród materiałów znaj-
dziemy drut-mięsień zapamiętują-
cy swoje położenie i  zmieniający 
się pod wpływem temperatury (po-
dobne eksperymenty robi Skylar 
Tibbits i jego Self-Assembly Lab na 
MIT) czy samoleczący się beton, 
mający w składzie uśpione bakte-
rie i pokarm dla nich, który zuży-
ją w razie pęknięć, aby je wypełnić.

W  Polsce z  materiałami ekspery-
mentuje między innymi Bartosz 
Brylewski, tegoroczny finalista 
konkursu make.me w ramach Łódź 
Design Days. Bartosz buduje swo-
ją praktykę na wzór dawnych rze-
mieślników – nie tylko wytwarza 
rzeczy, ale również pozyskuje albo 
hoduje surowce potrzebne do ich 
wykonania. Przyjmuje postawę pro-
jektanta-wytwórcy. Zbiera biblio-
tekę materiałów, które pozyskuje 
w okolicy własnego domu: w ogro-
dzie, lesie czy na dawnej bocznicy 
kolejowej. Wśród materiałów znaj-
dują się naturalne żywice (np. ka-
lafonia czy żywica wiśniowa), oleje 
(np. z dzikiej róży), wosk, plecionki 
z włókien roślinnych (np. z pokrzy-
wy, chrzanu czy konopi), mieszan-
ki ziemi. Wszystkie procesy zapla-
nowane są w trosce o środowisko. 
Co ważne, Bartosz szuka rozwiązań 
regenerujących, takich, które mają 
pozytywny wpływ na środowisko, 
chociażby poprzez używanie roślin 
inwazyjnych lub ekspansywnych. 
Jego praktyka udowadnia, że ma-
teriały są wszędzie, wystarczy się 
rozejrzeć. 

Róża Paprocka zaczęła od pracy 
ze scoby (od angielskiego symbiotic 
culture of bacteria and yeast) z kom-
buchy i używając jej, tworzy opako-
wania. Dziś jej firma MakeGrowLab 

ma w swoim portfolio kolejne bio-
materiały: transleader i biofermen-
ty. W  tym miejscu warto zwrócić 
uwagę na to, że najczęściej bioma-
teriały są nieodporne na czynniki 
zewnętrzne: mogą się rozpuszczać, 
pleśnieć itp., a żeby stały się czę-
ścią budynku, muszą spełniać pew-
ne normy, w tym na przykład trwa-
łości i  ognioodporności. Między 
innymi dlatego do tej pory nie uda-
ło się ich używać na szeroką skalę, 
często materiał naturalny pokrywa-
ny jest sztucznym, po to aby za-
pewnić odpowiednie zachowanie. 
Ze scoby na przykład pracuje rów-
nież portugalska pracownia SKREI, 
która stara się go wykorzystać jako 
materiał budowlany lub komponent 
kompozytu budowlanego. Testy na-
dal trwają. 

Badania nad materiałami prowa-
dzone są od dawna, ale wydaje 
się, że dziś, w  dobie kryzysu kli-
matycznego i  kolejnych deklara-
cji Unii Europejskiej (dyrektywa 
o Ekonomii w Obiegu Zamkniętym 
i  Nowy Europejski Bauhaus), ich 
tempo wzrośnie. W  Polsce może 
na to wskazywać również włącze-
nie tej dyscypliny do Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji, czy-
li branży, które mają preferencje 
w udzielaniu wsparcia dla prac ba-
dawczych, rozwojowych i innowa-
cyjności. Ciągle nie znamy dostęp-
nych zamienników betonu, stali, 
płyty OSB itp. Wydaje się, że nowe 
materiały, być może samorosną-
ce lub z grzybów, to na razie pieśń 
przyszłości. 
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ADRIAN KRĘŻLIK
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.

Biblioteka materiałów: włókna, fot. Bartosz Brylewski
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MARTA KRÓLAK

Mamy ciepłe lato, pandemia zo-
stała już praktycznie odwoła-
na, a  w  naszej małej bańce dzie-
je się światopoglądowy przewrót. 
Wszystko dzięki wydaniu dwóch 
książek, które czerpiąc z metodo-
logii badań postkolonialnych, prze-
pisują historię Polski na nowo. Mó-
wię oczywiście o Ludowej historii 
Polski Adama Leszczyńskiego, mo-
numentalnej kronice fake newsów, 
za pomocą których przez setki lat 
legitymizowano okrucieństwo pa-
nujących wobec poddanych. Chwilę 
po wydaniu pracy Leszczyńskiego, 
wydawnictwo Czarne wypuści-
ło Chamstwo Kacpra Pobłockiego, 
w  której już na pierwszych stro-
nach pojawiają się analogie między 
sytuacją polskich chłopów a losem 
czarnych niewolników pracującymi 
na amerykańskich plantacjach.

„Szubienice stawiano nie po to, 
by ich używać, ale po to, by można 
było karę śmierci odwołać […]” - pi-
sze Pobłocki. „Właśnie na tej moż-
liwości zasadza się władza panów 
[…]. Nie wysyłali do łagrów, nie za-
mieniali wyroku śmierci na galery, 
po prostu wskazywali na szubieni-
cę, a następnie wielkodusznie bili. 
By dać pamiętne. By darując karę 
śmierci, przejąć na własność czyjeś 

życie”. Tak, drogie osoby, taka jest 
historia polskich chłopów.

Dlaczego chłopa trzeba bić? Żeby 
dyscyplinować, żeby się nie bun-
tował i nie folgował swojej dzikiej 
naturze. Strach się bać, co by było, 
gdyby chłop był wolny. Leszczyń-
ski cytuje wiele źródeł pisanych, 
w których zachował się cały arse-
nał stereotypów – chłop jest po-
czciwy, niezbyt mądry, ale za to le-
niwy i  podstępny, kradnie, udaje, 
że zepsuły mu się narzędzia, pra-
cuje źle, owies przynosi panu jak 
za karę. Niejednokrotnie w porad-
nikach dla możnych ziemian poja-
wia się przestroga, aby pan nie dał 
się uwieść uniżonym chłopskim 
słowom, bo kmieć jest zawsze pań-
skim nieprzyjacielem. Leszczyński 
pisze nawet o świadectwach chło-
pów, którzy podejmowali próby sa-
mobójcze, aby tylko uwolnić się od 
torturujących i wyzyskujących ich 
panów, którzy biją, zabierają plony 
i  zwierzęta, a  nawet niepiśmien-
nym niewolnikom każą podpisywać 
zobowiązania, których poddani nie 
byli w stanie wypracować.

Gdy o  tym wszystkim czytałam, 
oprócz ogromnego żalu, który jako 
millenialka z  definicji odczuwam, 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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Daniel Rycharski: Pomnik chłopa, wystawa Strachy, 2019, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, fot. Daniel Chrobak



168 ART-TERAPIA

gdy spotykam się z  historiami 
o przemocy i zniewoleniu, myśla-
łam o działaniach Daniela Rychar-
skiego, a  konkretnie o  jego pro-
jekcie Pomnik chłopa z 2015 roku. 
Każdy, kto się interesuje sztuką, 
wie, że Rycharski pochodzi ze wsi 
i że właściwie wszystkie jego pra-
ce odnoszą się do wiejskiego życia, 
ale nie znajdziecie u niego sarmac-
kiego decorum wychwalającego sie-
lankę widzianą z pańskiego wyso-
kiego konia. Pomnik chłopa powstał 
jako kolektywny wysiłek społecz-
ności funkcjonującej daleko poza 
artystycznym mainstreamem. Na 
jego powstanie złożyły się działa-
nia artysty, kuratora, sołtysa wsi 
Kurówek, który pozował do po-
staci Chłopa Frasobliwego, lokal-
nego malarza Stanisława Garbar-
czuka, którego wariacja na temat 
godła polskiego może być ogląda-
na jako alegoria zniewolenia, oraz 
cały arsenał przedmiotów pocho-
dzących z  wiejskiego inwentarza, 
jak np. łańcuch krowy, której soł-
tys już nie ma, widły czy pusta kan-
ka na mleko od gospodarza wiej-
skiego, który ze względu na unijne 
dyrektywy mleka już nie produkuje. 
Umieszczony na rozrzutniku gnoju 
pomnik pielgrzymuje po Polszczy 
(tak ojczyznę chłopów nazywa Po-
błocki), jak dawniej bieguni podró-
żowali w poszukiwaniu łaskawsze-
go pana, u którego praca nie byłaby 
dla nich śmiertelnie trudna.

Czytając pracę Leszczyńskiego 
i  książkę Pobłockiego, myślałam 
też o koncepcji „paniki elit”, któ-
rą Lee Clarke i Caron Chess opisa-
li w eseju Elites and Panic: More to 
Fear than Fear Itself. Według nich 
obraz masowej paniki zbudowany 
jest na stereotypie destrukcyjnych, 
chaotycznych działań, które burzą 

święty społeczny porządek, ustano-
wiony przez elitarną garstkę osób 
znajdujących się na najwyższych 
szczeblach ekonomicznej hierar-
chii. Tymczasem w  praktyce czę-
sto okazuje się, że to właśnie elity 
w obliczu zagrożenia lub katastro-
fy podejmują irracjonalne decy-
zje – często tragiczne w skutkach, 
podczas gdy „masy” bardzo szyb-
ko organizują niezależne struktury 
wsparcia i  samopomocy. Rebecca 
Solnit pisała o tym w książce A Pa-
radise Built in Hell, gdzie pojawiają 
się pokrzepiające historie z czasów 
pożarów w San Francisco czy z No-
wego Jorku tuż po ataku na World 
Trade Center. Na naszym polsz-
czym podwórku możemy przyjrzeć 
się grupom wsparcia na Facebooku, 
które powstały na początku pande-
mii pod szyldem „widzialna ręka” 
– w czasie, kiedy tysiące osób zna-
lazło się w  dramatycznej sytuacji 
życiowej lub ekonomicznej, to nie 
struktury państwowe, tylko inni, 
często obcy sobie dotychczas lu-
dzie rzucili się do pomocy. Na tych 
grupach można było znaleźć oferty 
pożyczenia laptopa samotnej mat-
ce, której dzieci nagle musiały od-
naleźć się w  zdalnym nauczaniu, 
pomoc w wyprowadzeniu psa oso-
bie zamkniętej na kwarantannie, 
a nawet oddaż jedzenia czy dosta-
wę leków pod drzwi seniora w po-
trzebie. Jednym słowem tam, gdzie 
system zawodzi, na szczęście wciąż 
są ludzie.

Po co więc podtrzymywać w  wy-
obraźni zbiorowej wizję chaosu, 
który ogarnie świat, gdy klasa rzą-
dząca przestanie rządzić? To jest 
właśnie ta szubienica, o której pi-
sze Pobłocki. Clarke i Chess zwra-
cają uwagę na fakt, że elity paniku-
ją tak samo jak nie-elity, ponieważ 



169ART-TERAPIA

MARTA KRÓLAK
autorka, kuratorka, członkini kolektywu Spółdzielnia „Krzak” i adeptka 
sztuki terapeutycznej w nurcie Gestalt.

jednak ci, co siedzą wysoko na pań-
skich stołkach, mają nie tylko wła-
dzę, ale również zasoby, panika elit 
ma często dużo poważniejsze kon-
sekwencje niż panika publiczna. 
Ponieważ panikę utożsamia się z ir-
racjonalnością, nieprzewidywalno-
ścią i odstępstwem od normy, stąd 
już droga jest prosta do przedsta-
wienia motłochu jako bandy niepo-
słusznych i  przez to niebezpiecz-
nych pańskich nieprzyjaciół.

Pamiętacie, gdy zimą spontanicz-
nie wyszliśmy na ulice, aby wyrazić 
swój sprzeciw wobec fanatycznej 
„ochrony życia”? Policja potrak-
towała nas gazem, a następnie ten 
obrazek panujący nam panowie wy-
korzystali jak szubienicę – lepiej 
siedźcie w domu i przestrzegajcie 
prawa, bo jak widzicie, na mieście 
panuje chaos i lewacka degrengo-
lada. Podczas proaborcyjnych pro-
testów wśród demonstrujących pa-
nowała atmosfera wzajemnego 
wsparcia. Podejmowano próby za-
bezpieczenia innych protestują-
cych, chociażby podczas nielegal-
nych zatrzymań, które były masowo 
rejestrowane i umożliwiły później-
szą identyfikację osób zatrzyma-
nych oraz funkcjonariuszy policji 
łamiących prawo. Bezpieczeństwo 
demonstrujący zapewnili sobie na-
wzajem, kiedy powołane dla bez-
pieczeństwa „służby” zawiodły. 
Dla mnie osobiście 2021 jest ro-
kiem chłopów i  chłopek, ale już 
nie takich, co zmuszeni są pozostać 

w pańskim władaniu. Chamstwo to 
wszyscy ci, którzy dziś robią, co 
mogą, aby uniemożliwić stawianie 
symbolicznych szubienic. Tak jak 
białoruska artystka i  aktywistka 
Jana Shostak, która – zamiast mi-
łej panom dostojnej minuty ciszy 
– swoje stanowisko wobec reżimu 
wyraża minutą krzyku.
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Jest telewizor i jest super! O zaletach posiadania 
telewizji pisze Aleksis Hudzik

KTO 
MA PILOTA 
TEN 
MA WŁADZĘ

Przestańcie już mówić, że telewizja jest zła! Wakacje przeciętne-
go polskiego dziecka urodzonego w drugiej połowie lat 80. skupia-
ły się wokół telewizji i widzicie, jacy zdrowi, fajni wyrośliśmy. Po-
wtórki „Klanu”, i to po trzy odcinki z rzędu, dawały nadzieję, na to, 
że już w połowie sierpnia nadrobimy cały rok zaległości w śledze-
niu perypetii rodziny Lubiczów. Polsatowski blok bajek anime uczył 
nas wrażliwości na inne kultury i niejako okazjonalnie kazał nam 
też zapytać o granice własnej tożsamości. TVN i TVP nam się my-
liły! A teraz okazuje się, że nasze telewizyjne dzieciństwo wraca. 
Ustawa o artystach – nie byle jakich, bo zawodowych – zachęciła 
opinię publiczną, żeby zamiast o artystach mówić o telewizorach, 
radiach, telefonach, tabletach i opłatach, które ich biedni produ-
cenci będą musieli ponieść. Dlatego my w Bęc Zmianie zachęcamy 
do kupowania telewizorów, najlepiej kilku, i mamy nawet kilka po-
wodów, dla których warto to zrobić.

Telewizor to okno na świat!
Serio, tak zwany lokal z widokiem na studnię, czyli kawalerka na pierw-
szym piętrze bez dostępu do światła dziennego – w podobnej sytuacji 
mieszkaniowej, w ramach najmu okazjonalnego albo po prostu najmu ży-
ciowego, mógł się znaleźć każdy. W takim wypadku zostaje tylko tele-
wizor – okno na świat. Warto przez nie wyjrzeć, bo można się na przy-
kład dowiedzieć (nawet oglądając to słynne TVP), że jest coś takiego jak 
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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.

ustawa reprograficzna, że jeśli myślicie o pieniądzach na życie i na sztu-
kę, a ustawa o artystach zawodowych może w tym pomóc, to dobrze też 
wiedzieć, skąd je wziąć i że wasz status może być połączony z oknem na 
świat. Reprografujcie się!

Rama telewizora niczym rama obrazu
Jest pewna firma, dla zasady nie zdradzę jej nazwy (no, OK, zaczyna się 
na „s” i kończy na „g”). Otóż ta firma ma w swojej bogatej ofercie tele-
wizor, którego ekran otacza ramka ze sklejki, a może nawet z PRAW- 
DZI-WE-GO drewna! Wyglądem zupełnie przypomina obraz, i gdy na 
przykład nie oglądamy „Klanu” (a wybredni Netflixa), to możemy wy-
świetlić sobie w przerwie gustowny obraz. Czarny kwadrat, dajmy na to, 
na białym tle, albo bez tła! Bo tłem dla najlepszej sztuki jest przecież te-
lewizor marki… no, nie będę jej wymieniał. Zobaczcie, drodzy goście, 
mamy telewizor, pyk pilotem i mamy sztukę. Z jednej strony, wspaniała 
to sprawa włączyć sobie „Wiadomości” i wsadzone w ramki traktować 
jak video art, a z drugiej, skoro producent tak bardzo chciał się wozić na 
sztuce, to niech się teraz do niej dorzuci.

Video Kill the Radio Star, 
ale stworzyło video art
Nie ma telewizji – nie ma artystów (wideo). Udowodnijcie, że jest ina-
czej? Bruce Nauman? Bez telewizora byłby kowbojem. Józef Robakow-
ski? Bez telewizji byłby dziedzicem ziemskim, hen, w kujawskim, a Gru-
pa Azorro bez telewizji skończyłaby w „Amatorskiej”! Nośnik, jakim jest 
telewizor, spowodował, że sztuka weszła w drugą połowę XX wieku, 
niech więc teraz razem z telefonem i tabletem sprawi, by życie jej twór-
ców wyszło z wieku XIX.

Kto ma pilota, ten ma władzę
Otóż, drodzy artyści, taka prawda: kto ma pilota, ten ma władzę. Wła-
dzę nad tymi, którzy aktualnie uważają, że „artyści to darmozjady”, że 
„nie za nasze pieniądze”, że „na chłopski rozum, to tylko artysta głod-
ny jest wiarygodny”. Więc róbcie video arty, przejmujcie władzę, a wte-
dy może będzie, to znaczy JEST SUPER. 
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

ULTIMATE 
HITS 
FOR 
APOCALYPSE

Guy McPherson i Dahr Jamail, badacze i popularyzatorzy wiedzy o zmia-
nach klimatycznych, zdecydowali – po poznaniu faktów – spędzać wię-
cej czasu z rodziną, pielęgnować rośliny i chodzić na dłuższe spacery 
z psem.

Dawniej lekarze regularnie okłamywali swoich śmiertelnie chorych pa-
cjentów. Uważano, że utrzymywanie fałszywej nadziei jest postawą bar-
dziej miłosierną niż obarczenie umierającego wiedzą. Wraz z wiedzą 
przychodzi bowiem wybór dotyczący tego, jak spędzić pozostały czas. 
Globalny kapitalizm uparcie stara się nas przekonać, że katastrofę da się 
zażegnać kolejnymi cudami ludzkiej technologii, że uratuje nas geoinży-
nieria, samochody Elona Muska, ekokolekcje Zalando oraz organiczne 
tofu. Tymczasem, jak tarcza zegara, obszar lodu arktycznego kurczy się 
na wykresach we wspólnym, ogólnogatunkowym odliczaniu.

W obliczu wyraźnych oznak końca epoki ludzi spotykamy się wraz z gru-
pą przyjaciół, by wyśpiewać soundtrack katastroficznej rzeczywistości. 
Spotykamy się z nadzieją, że stanie się on podkładem do rozkoszowa-
nia się niedocenianym czasem teraźniejszym. Muzyka wprawia w na-
strój, chwyta za gardło, włącza nas w chwilę, daje podpowiedź, czy nad-
chodzi czas oburzenia, czy raczej wzruszeń. 

Fiasko naszego gatunku bierze się z nadmiernego skupienia na przy-
szłości i przeszłości, na wielkich sprawach, wizjach, chwalebnych dzie-
jach, przełomowych odkryciach, przeszłej i przyszłej chwale ludzkości. 
Wobec tego koniecznym gestem jest podłożenie ścieżki dźwiękowej do 
tego, co małe, intymne, powszednie, teraźniejsze. Bez żalu przyjmuje-
my każdy możliwy scenariusz, niech nasza melodia wybrzmi wśród oca-
lałych na Marsie lub niesie się echem po zgliszczach antropocenu. Za-
prośmy sąsiadów, przytulmy psa, włączmy gramofon, niechaj nasz dom 
spłonie.
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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.

Projekt ULTIMATE HITS FOR APOCALYPSE powstaje pod kuratelą 
Sary Piotrowskiej i Macieja Szczęśniaka. Biorą w nim udział starannie 
wyselekcjonowani artyści i artystki. Premiera albumu wkrótce!

SARA PIOTROWSKA (1989) i MACIEJ SZCZĘŚNIAK (1989) – artyści 
wizualni, domniemani kuzyni, antroposceptycy, mieszkają i pracują 
w Krakowie i Warszawie. Akademicy z zamiłowaniem do partyzantki 
metodologicznej, pracują przede wszystkim site-specific, prowadząc 
długotrwałe studia przypadków. Posługują się obiektem, instalacją, 
performansem, tekstem, procesem. Współpracują od 2015 roku, po 
odkryciu pokrewieństwa zainteresowań i krwi. Od 2019 roku wspólnie 
prowadzą artist-run-space Piotrowska/Szczęśniak Atelier w Krakowie.
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Projekt: Rafał Buchner / Blast Foundry

EHRIE SOLID 
EHRIE FADED

Ehrie to krój pisma stworzony 
z myślą o animacji.
– Jest to eksperyment, w  którym 
zadaliśmy sobie pytanie, czy krój 
mógłby zniknąć? – mówi Rafał 
Buchner z kolektywu Blast Foun-
dry. – Zaczęliśmy od skondensowa-
nego, nieco pyzatego projektu, któ-
ry przy użyciu technologii Variable 
Fonts dematerializuje się do formy 
szablonowej, tzw. stencil.
Używając Ehrie można bawić się 
eksperymentalną osią „Disap pear”, 
która daje kontrolę nad tym, jak 
bardzo tekst rozpada się na kawał-
ki i ostatecznie zanika.
– Oczywiście Ehrie może być rów-
nież używany do projektów bez ani-
macji – mówi Rafał. –Samodzielne 
style to Ehrie Solid, czyli pełne lite-
ry, i Ehrie Faded, czyli litery rozpa-
dające się. Ze swoim niemal ręcznie 
rysowanym urokiem te dwa style 
będą dobrze działać w projektach 
opakowań i  plakatów filmowych. 
Ehrie może być nieco dziecinny, 
upiorny, nieformalny, a nawet ko-
miczny.
Blast Foundry to nowy kolektyw 
trojga projektantów, dla których 

celem jest wzajemne wzbogacanie 
swojej pracy i wspólnego osiągania 
– jak mówią – czegoś większego, 
niż byliby w stanie osiągnąć w po-
jedynkę.
Tak więc Blast Foundry to nie tyl-
ko niezależne studio typograficzne, 
którego celem jest tworzenie wyso-
kiej jakości krojów pisma.
– Chcemy skupić się na możliwo-
ściach, które oferują nowe tech-
nologie w typografii – mówią o so-
bie. – Chcemy przesunąć i  nawet 
przedefiniować granice tego, co 
możliwe jest w tej branży.
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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.
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BARBARA BIGOSIŃSKA
Absolwentka wydziału Type and Media na KABK w Hadze (2013). Przez wiele lat 
pracowała dla holenderskiego domu typograficznego Bold Monday, gdzie wydała swój 
krój Mala. Grała kluczową rolę w zespole pracującym nad rodziną IBM Plex. Projekty, 
które tworzyła i współtworzyła, można zobaczyć w Indian Type Foundry (Abelard, 
Bonny) oraz Fontshare (Boska). Była częścią zespołu Google Fonts pracującego nad 
przerysowaniem i wypuszczeniem w formacie OpenType Variable Font kroju Nunito. 
Jako freelancer pracuje nad projektami fontów na zlecenie oraz wspomaga swoimi 
umiejętnościami innych projektantów.

RAFAŁ BUCHNER
Absolwent wydziału Type and Media (2018). Przed studiami w Hadze zaprojektował 
kroje Chubbo oraz Apropal. Od końca 2018 pracuje jako font-inżynier oraz twórca 
narzędzi komputerowych dla domu typograficznego Typotheque (asystował przy 
powstawaniu rodziny Ping, która otrzymała złotą nagrodą ED-Awards 2019). W 2019 
roku pomagał w pracach nad superrodziną Recursive autorstwa szkolnego kolegi 
Stephena Nixona, wydystrybuowaną przez Google Fonts. Brał udział w pracach nad 
Roboto Serif projektu Grega Gazdowicza z Commercial Type. Ostatnimi czasy pracuje 
dla firmy tworzącej oprogramowanie do projektowania liter, GlyphsApp.

DIANA OVEZEA
Absolwentka wydziału Type and Media (2013). Wraz z Barbarą wiele lat pracowała 
dla domu typograficznego Bold Monday, w którym wydała rodzinę krojów Quinn. 
Współtworzyła grupę pracującą nad superrodziną IBM Plex. Wydała wiele krojów 
w Indian Type Foundry (m.in. Equitan Sans oraz Slab czy superrodzinę Passenger, 
współtworzoną z Somo Ačko), gdzie również sprawowała pieczę nad jakością 
projektów. Obecnie współpracuje z CoType Foundry jako główna type-designerka. 
Zanim współstworzyła Blast Foundry, wypuszczała autorskie projekty pod szyldem 
Acute Studio.

Kroje Ideolo Foundry są dostępne na stronie https://www.futurefonts.xyz/blast
https://blast-foundry.com/
https://www.instagram.com/blast_foundry
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Książki
z których da się 
zbudować 
przyszłość

www.beczmiana.pl/sklep
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