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JUSTYNA FAŁDZIŃSKA I MIŁOSZ DĄBROWSKI 
tworzą warszawskie studio Uauproject. Są absolwentami Wydziału 
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowali również na 
Escola Superior de Artes e Design w Porto w Portugalii. Zajmują się głównie 
projektowaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, skupiają 
się w dużej mierze na druku 3D. W swojej pracy wykorzystują bioplastik 
pochodzący z odnawialnych źródeł, takich jak mączka kukurydziana, 
który jednocześnie jest w 100% przetwarzalny. Ostatnio eksperymentują 
z wydrukami z recyklatu PET. Laureaci Cleverest Design Award 2019 
przyznawanego przez miesięcznik „Architectural Digest”, sześciu nagród 
Must Have (2016–2019), zdobyli również tytuł Projektantów Roku Arena 
Design 2020.

Things of Ravvve to kolekcja przedmiotów codziennego użytku (wazony, lam-
py i świeczniki), które zostały zainspirowane sceną techno lat 90. XX wieku, 
a także współczesnymi imprezami covidowymi, które odbywały się online. 
Wazony są zaprojektowane tak, by można je było dowolnie stylizować, dokła-
dać i odejmować elementy, w zależności od nastroju. W zestawie są łańcuchy, 
przywieszki ze smileyami i kwiatami. Wszystkie elementy są wydrukowane na 
drukarce 3D z tworzywa PLA. Wazony Things of Ravvve są w stałej kolekcji 
dizajnu muzeum Stedelijk w Amsterdamie.

OKŁADKA
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Wieloelementowy program działań dla publiczności 
realizowany przez BWA Wrocław Galerie Sztuki 

Współczesnej do końca 2021 roku.

Spacery, 
    wykłady, 
        warsztaty, 
            prace grup 
                badawczych, 
                    działania 
                        wydawnicze, 
                            podcasty, 
                                filmy, 
                                    raporty, 
                                        publikacje 
                                            drukowane 
                                                i sieciowe.

www.bwa.wroc.pl bwa.wroclaw bwawroclawDołączysz?

Gdzie?
Galerie BWA 
Wrocław:
Wrocław Główny, 
Dizajn, Studio i SIC! 
przestrzeń miejska 
Wrocławia oraz 
przestrzeń wirtualna

Kiedy?
Dowiedz się więcej na 
→ bwa.wroc.pl/biuro-wspolnych-aspiracji/
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Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku
Gallery of 20th and 21st Century Polish Art
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Gmach Główny / The Main Building: al. 3 Maja 1, otwarcie / opening: 15.10.2021

Mecenas  MNK
Patron of the NMK

Partnerzy 
promocyjni
Promotional 
Partners

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – 
Marszałek Województwa Małopolskiego
Honorary Patronage of the Marshal 
of the Małopolska Region

Partner Strategiczny MNK
Strategic Partner of the NMK

kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
adres wystawy: Galeria Prześwit, ul. Freta 39, Warszawa

Wydarzenie odbywa się w ramach 
Warsaw Gallery Weekend 2021

organizator: Galeria Szara, Katowice
galeriaszara.pl / warsawgalleryweekend.pl

30.09–03.10.2021

WSPÓŁPRACA PARTNERZYORGANIZATOR WSPÓŁFINANSOWANIE

FUNDACJA

GALERIA SZARA

ZADANIE 
WSPÓŁFINANSOWANE 
Z BUDŻETU MIASTA 
KATOWICE
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kuratorzy: 
Karina Kottová  
i Piotr Sikora

fb: NarracjeGdansk #narracje2021

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR MECENAT

Mark Fridvalszki (HU), Barbora Kleinhamplová (CZ), 
Kateřina Konvalinová (CZ), Magda Lazar & Michalina 
Bigaj (PL), Cecylia Malik (PL),  Kateřina Olivová (CZ),  
Jan Matýsek (CZ), The Melancholy of Marissa  Cooper: 
Zuzanna Žabková i Nik Timková (SK), Centrum 
Centrum: Łukasz Jastrubczak i Małgorzata  
Mazur (PL), Tatuator Maciej (PL), Potencja: Karolina 
Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek (PL),  
Egill Sæbjörnsson (ISL), Lucia Sceranková (SK),  
Julita Wójcik (PL),Iza Tarasewicz (PL).

Gdańsk 2080.  
Kongres  
Futurologiczny 
22–23.10.2021 
Wrzeszcz Dolny 

narracje 
#12

www.narracje.eu
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Chusta klimatyczna, projet Dominik Cymer i Kasia Lorenz, Sklep dla Sprawy, fot. Yulia Krivich
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WARSZAWA 
SZLAKIEM 
SZTUKI
Październikowy kalendarz wydarzeń 
artystycznych otwiera – już trady-
cyjnie – największy cykliczny prze-
gląd nowej sztuki w Polsce, Warsaw 
Gallery Weekend. Ponad trzydzie-
ści galerii zaprezentuje w tym sa-
mym czasie premierowe wystawy. 
W wydarzeniu biorą udział zarówno 
galerie stołeczne, jak i te z innych 
miast w kraju, wybrane na drodze ot-
wartego naboru. I tak ekspozycje 
przygotowały m.in. Fundacja Gale-
rii Foksal, Piktogram, LETO i Raster, 
a także galeria Naga z Sosnowca 
oraz katowicka Galeria Szara. Jede-
nasta edycja wydarzenia umożliwi 
także spojrzenie wstecz na minioną 
dekadę. W tym duchu premierę 
będzie miała publikacja podsu-
mowująca warszawską scenę ga-
leryjną oraz wpływ Warsaw Gallery 
Weekend na krajowy rynek sztuki 
współczesnej. 

30.09–3.10
WARSAW GALLERY WEEKEND 2021
WWW.WARSAWGALLERYWEEKEND.PL 
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Max Radawski, Kiedy wsłuchamy się dobrze – płomień migoce, 2017
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DIZAJN, MODA 
I SZTUKA DLA SPRAWY
Kupicie tam ubrania, dodatki i sztukę. Produkty o antydyskryminacyj-
nym i równościowym przekazie powstały we współpracy z popularnymi 
artystami, artystkami, projektantami i projektantkami. Sklep dla Sprawy 
to inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielo-
kulturowego „Nomada”, które na co dzień dociera do osób narażonych 
na przemoc rasistowską: grup wykluczonych, środowisk imigranckich, 
mniejszości etnicznych i religijnych. Nomada działa także w zakre-
sie integracji uchodźców i uchodźczyń, wykonując zadania, które – we-
dług raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Prawa cudzoziemców 

w Polsce w 2020 roku 
– nie są wykonywane 
na szczeblu państwo-
wym, np. oferu-
jąc bezpłatne porady 
prawne czy tłuma-
czenia. Część środ-
ków ze sprzedaży prac 
przeznaczona jest 
na działania statu-
towe stowarzyszenia, 
a część trafia do arty-
stów i projektantów, 
których prace sprze-
dawane są w sklepie.
WWW.SKLEP.DLASPRAWY.
ORG

Fot. Yulia Krivich
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JEM BUDYŃ
Ewelina Figarska stworzyła bajkowy świat, zbudowany z naszych wspo-
mnień z dzieciństwa, w którym poczucie komfortu bycia w bezpiecznej 
przestrzeni miesza się z lękiem przed potworami z sennych koszmarów. 
To, co wesołe, w pracach Figarskiej nigdy nie jest takim w pełni – zawsze 
podszyte jest irracjonalnym niepokojem. Prace artystki przypominają  
skorupiaki, muszlo-stwory, kolco-jeżowce. Figarska chce nam przypo-
mnieć, że w świecie złożonym z niezliczonych, połączonych ze sobą 
elementów nie każde nasze działanie musi być obliczone na wymierne ko-
rzyści. „Jemy budyń i nic się nie zmienia” – pisze kurator wystawy, pro-
wadzący galerię BWA Drewniana Paweł Marcinek, i dodaje: „Być może 
znaleźlibyśmy tutaj masło z koziego mleka, zapach sierści, lepki kłak wło-
sów. Przypominamy sobie wtedy o tej stronie naszej natury, którą pomi-
jamy, skupiając się na doskonaleniu i samorealizacji”. 

1.09–10.10
NIGDY CIĘ TU NIE BYŁO. JEM BUDYŃ
BWA DREWNIANA, UL.DREWNIANA 93, ŚWIDNIK

Ewelina Figarska, Ośmiorniczka się boi, 2021
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POTRZEBA 
DUCHOWOŚCI, 
POSZUKIWANIE 
MAGII 
Malarstwo Veroniki Hapchenko jest zaproszeniem do onirycznego 
świata duchowości, magii i mistycyzmu. Na płótnach widzimy urywki 
historii, które są łącznikiem między dwoma światami. Artystka uchyla 

przed nami rąbka ta-
jemnicy, przeprowadza 
nas przez te poszuki-
wania, inspirując do 
poszukiwań własnych, 
do otwierania się na to, 
co duchowe, ukryte. 
Potrzeba uwagi i sku-
pienia, żeby dostrzec 
to, co chce nam po-
kazać Veronika. Może 
na końcu okaże się, że 
ten świat indywidu-
alnych poruszeń i po-
szukiwań okaże się 
bardziej rzeczywi-
sty niż świat, który nas 
otacza. W opisie wy-
stawy w warszawskiej 
galerii Nanazenit czy-
tamy: „Wielkie narra-

cje i drogi systemowe okazały się dzisiaj – w czasach ogólnego kryzysu 
– niewystarczające albo po prostu nieprawdziwe. Rozczarowują, nie da-
jąc odpowiedzi na podstawowe pytania (…). Dlatego poszukujemy innych 
sposobów, żeby zdefiniować siebie jako jednostkę. Poszukujemy ducho-
wej strony życia, duchowości, o której dawno zapomnieliśmy (…). Może 
też świat materialny nam już nie wystarcza, zmęczeni nadmiarem, ot-
wieramy się na to, co nieracjonalne, szukamy magii”. 
1.10–13.11
SZUKAJ MAGA. SZUKAJMY MAGII 
GALERIA NANAZENIT, WARSZAWA, UL. ZWYCIĘZCÓW 15 
HTTP://NANAZENIT.PL 

Veronika Hapchenko, Żyrandol, dzięki uprzejmości galerii 
Nanazenit
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K67, CZYLI KIOSK Z RAJSTOPAMI
Współpraca zamiast rywalizacji w świecie sztuki? Nowy Złoty, dawniej Złoty 
Kiosk, jest na to żywym przykładem już od trzech lat. Wystawy w małym 
kiosku, zwane „odsłonami”, są programowane na zasadzie sztafety. Stara 
Malutka Marii Kniaginin-Ciszewskiej jest XV odsłoną, a odbywa się ze wska-
zania przez Planetę – artystkę, której instalacja pokazywana była w Złotym 
poprzednio. Kniaginin-Ciszewska odnosi się do miejsca, w którym mieści się 
galeria (a zarazem OSA – Otwarte Studio Antyfaszystowskie), a jest ono nie-
typowe, bo to Kiosk K67 zaprojektowany w latach 60. przez Sašę J. Mäch-
tiga. Artystka przywraca mu sklepikowy charakter dzięki zaaranżowaniu 
wewnątrz punktu z rajstopami. Nie będzie to jednak niewinne stoisko han-
dlowe. Poprzez fotografie-pocztówki artystka odniesie się do wychowania, 
stereotypów, schematów piękna narzucanych kobietom. 

29.09–14.11
STARA MALUTKA
NOWY ZŁOTY, LUBLIN, UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 5

Maria Kniaginin-
Ciszewska, 
dzięki 
uprzejmości 
artystki
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BLASK
Kama Sokolnicka wprowadza światło do surowych przestrzeni schronu 
przeciwlotniczego, w którym mieści się Muzeum Współczesne Wroc-
ław. W swoich nowych obiektach i instalacjach artystka eksploruje te-

mat światła: blasku, 
światła odbitego, 
energii słonecznej. 
Zestawienia prac na 
zasadzie konceptual-
nego montażu tworzą 
konstelacje prowo-
kujące coraz to nowe 
skojarzenia i sensy. 
Efektem jest wizualny 
esej o świetle jako na-
turalnej potrzebie ży-
jących na Ziemi istot. 
Od starotestamento-
wego „Niechaj stanie 
się światłość!” przez 
odniesienia do fi-
zyki i biologii („Świat 
bez światła nie móg-
łby istnieć. Nie byłoby 
wówczas promienio-
wania elektromagne-
tycznego, a więc nie 
istniałaby czasoprze-
strzeń”) po symbolikę 
światła i mroku, wy-
korzystywaną chętnie 
w różnych tekstach 
kultury – te wszyst-
kie tropy może od-
naleźć w skromnych 
formalnie pracach 
Sokolnickiej. 
17.09.2021–7.03.2022
KAMA SOKOLNICKA. BLASK
MUZEUM WSPÓŁCZESNE 
WROCŁAW, PL. 
STRZEGOMSKI 2A

Kama Sokolnicka, Crystal Stranglers
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ROZKWIT 
SITODRUKU
Za naszą zachodnią granicą, przy polach kwiatów można natrafić na 
puszki. Zostawia się w nich pieniądze za zerwane kwiaty. Vladyslav Boyko 
przywołuje ten oparty na geście wzajemności i społecznym zaufaniu zwy-
czaj wystawą Blumen zum Selbstschneiden. Samoobsługowe kwiaciarnie, 
bez kamer, bez wydawania paragonów, zainspirowały go do stworzenia 
serii grafik wykonanych metodą sitodruku. Kolorowe kwiaty to w pracach 
Boyki symbol wymiany i zaufania. Jego grafiki cechuje wektorowa synteza, 
ale przez minimalizm przebija się romantyczna dusza. Każdy egzemplarz 
jest ręcznie drukowany i sygnowany, podobnie jak wszystkie inne prace 
graficzne tworzone w warszawskim studio i galerii Kwiaciarnia Grafiki. 

28.09–31.11
BLUMEN ZUM SELBSTSCHNEIDEN
KWIACIARNIA GRAFIKI, WARSZAWA, UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8

Grafika: Vlad Boyko
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WROCŁAW–LWÓW 
ARCHEOLOGIA 
CODZIENNOŚCI
Ich prace mieszczą się na styku działalności na-
ukowej, wydawniczej i artystycznej. Prowadzą 
badania nad kulturami, językami, historiami i toż-
samościami ludzi żyjących na obszarze ścierania 
się interesów i ideologii państwowych: pomiędzy 
Murem Berlińskim a Wielkim Murem Chińskim. 
Czerpią z zoroastryjskich kalendarzy, perskich 
map drogowych, a nawet azerskich komiksów 
z początków XX wieku. W swoich błyskotliwych, 
często zabawnych pracach pokazują nieocze-
kiwane powiązania pomiędzy z pozoru odle-
głymi geograficznie czy kulturowo ludami Eurazji. 
Mowa o kolektywie Slavs and Tatars. Ich najnow-
sza wystawa opowiadać będzie o wspólnej historii 
Wrocławia i Lwowa. Od powojennych przesied-
leń do współczesnych migracji. Kolektyw nawiąże 
do dziedzictwa Katedry Orientalistyki na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie – jednego 
z dwóch najważniejszych ośrodków orientali-
styki w międzywojennej Polsce. „Można powie-
dzieć, że w OP ENHEIM powstanie „alternatywny 
instytut” orientalistyki (…) [skłaniający] do py-
tań o tożsamość, wschodnich i zachodnich są-
siadów, mieszkańców Wrocławia i ich stosunek 
do mniejszości narodowych i etnicznych” – zapo-
wiada dyrektorka programowa galerii Kama Wró-
bel. Obok realizacji kolektywu zobaczymy rzadko 
prezentowane poza Muzeum Tatrzańskim w Za-
kopanem zabytkowe kobierce wschodnie rodziny 
Kulczyckich. Integralną częścią wystawy będzie 
program społeczny prowadzony przez polskich, 
ukraińskich i niemieckich ekspertów, z takich 
dziedzin jak językoznawstwo, etnografia, orienta-
listyka czy historia. 

16.10.2021–31.01.2022 
SLAVS AND TATARS
LONG LVIVE LVIV. С ЛАВА ЗА БРЕС ЛАВА
OP ENHEIM, WROCŁAW, PL. SOLNY 4
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Slavs and Tatars, Salty Sermon, 2020. Widok instalacji w Villa Arson, Nicea, 
fot. François Fernandez
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BILON, ŚWIATŁO 
I SZKLANY SUFIT 
Czy to społeczno-polityczny komentarz? Czy może żart? Mateusz Cho-
róbski w ramach wystawy Czego nie zrobili barbarzyńcy odsłonił surową, 
oryginalną architekturę budowli łączącej budynek galerii z sąsiadującym 
Teatrem im. Jana Kochanowskiego, która w założeniu miała być kawiar-
nią. W z pozoru ogołoconej przestrzeni poprzez konceptualne gesty, bar-
dziej niż fizyczne dzieła sztuki, artysta podejmuje zagadnienia ubóstwa 
i bogactwa, kreacji i destrukcji, nobilitacji i dewaluacji, norm i niemieszcze-
nia się w nich. Na uwagę zasługuje praca powstała po przetopieniu jedno-
groszówek o wartości uznanej za „minimum egzystencji” dla dwóch osób 
(1056,24 zł miesięcznie). Z uzyskanego kruszcu Choróbski stworzył kolumny, 
nawiązujące spiralną formą do konstrukcji baldacchino grobu św. Piotra. Na 
realizację tego monumentalnego odlewu z brązu poświęcono wówczas an-
tyczne kraty rzymskiego Panteonu, prowokując komentarz: „Czego nie zro-
bili barbarzyńcy, zrobili Barberini”. Jak pisze kurator Łukasz Kropiowski: 
„Wystawa, będąca strukturą z pogranicza rzeźby, instalacji i architektury, 
bazuje na materiałach lichych, kruchych i delikatnych – najmizerniejszym 
bilonie, szkle i świetle. Sens rodzi się w ironicznej grze efekciarskiego pom-
powania wartości i spektakularnego ich dewaluowania”.

4.09–17.10
CZEGO NIE ZROBILI BARBARZYŃCY
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU, PL. TEATRALNY 12 
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POCHWAŁA 
NIEWIEDZY
Radykalną niewiedzę, która pozwala na kwestionowanie struktury świata, 
symbolizują takie postaci jak Nieumiałek z radzieckiej bajki, mędrzec 
z anatolskich legend Hodża Nasreddin czy nauczyciel ignorant Józef Jaco-
tot. Odszkolnianie, oduczanie, odzwyczajanie to procesy trudne, ale pozwa-
lające nam otworzyć się na obszary rozumienia świata, które istnieją poza 
wiedzą, jak afekt czy intuicja. Uchylanie się od wiedzy może stanowić też ro-
dzaj protestu, praktykę oporu. Wiedzieć to przecież również hierarchizo-
wać, porządkować, czasem nawet zawłaszczać. Grupa artystek i artystów 
z Białorusi i z Polski odwołuje się do tego motywu w wystawie Odkształcenie 
/ дэфармацыя / Unlearning. Wymykanie się narzuconym narracjom trak-
tują jako sposób na przeciwstawienie się dyscyplinie, kontroli i zastanemu 
porządkowi. Odrzucają narracje, do których przywykliśmy: lekcje historii, 
fetyszyzację przeszłości i przyszłości, a w ich miejsce oferują inne modele 
przeżywania afektu, partycypacji i życia. 

07.10–03.11
ODKSZTAŁCENIE / ДЭ ФАРМАЦЫЯ / UNLEARNING
DOMIE, POZNAŃ, UL. ŚW. MARCIN 53A

Masha Svyatogor, Don’t stop, 2020
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EKSPERYMENT: 
PUSZCZA
Muzeum Warszawy otworzyło niedawno nową przestrzeń wystawien-
niczą. W sieni jednej z kamienic przy Rynku Starego Miasta powstała 
Galeria Rynek 30. Ma być to miejsce poświęcone twórczości mło-
dych artystek i artystów, prezentujące najbardziej aktualne tematy, 
lecz nie w oderwaniu od przeszłości miasta. Działalność galerii inaugu-
ruje wystawa Jak powraca las Sayama Ghosha. Ten urodzony w Kalku-
cie, mieszkający w Polsce od ośmiu lat fotograf podjął temat unikalnego 
eksperymentu, który od 60 lat trwa nieprzerwanie w Puszczy Kampi-
noskiej. Eksperyment polegał na odtworzeniu leśnej biosfery. Skala 
i sukces tego działania są ważne, szczególnie w dobie kryzysu klima-
tycznego. Gosh, którego prace wynikają z badań i bliskiej współpracy 

z naukowcami z Kam-
pinoskiego Parku 
Narodowego, przy-
gląda się zmianom 
ekologicznym z per-
spektywy sztuki, 
przekładając język 
ekspertów na przy-
stępny przekaz. Na 
wystawie zobaczymy 
fotografie – również 
archiwalne, wizu-
alizacje badań na-
ukowych, a także 
instalację dźwiękową 
z nagraniami z pusz-
czy. Ekspozycji towa-
rzyszą oprowadzania, 
wycieczki i warsztaty. 
22.09.2021–30.01.2022
JAK POWRACA LAS
GALERIA RYNEK 30, 
WARSZAWA, RYNEK 
STAREGO MIASTA 32

Stacja meteorologiczna w miejscowości Granica, fot. Sayam Ghosh
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PAJĘCZYNA 
UPLECIONA 
Z MYŚLI
Artysta Piotr Łakomy i Dorota Jagoda Michalska, kuratorka i historyczka 
sztuki, podczas prowadzonych przez wiele lat rozmów z snuli refleksje na te-
mat szeroko rozumianej twórczości artystycznej. Efektem tego dialogu jest 
wielowątkowa wystawa Dom pająka. Prace Łakomego zostały na niej ze-
stawione z dziełami m.in. Magdaleny Abakanowicz, Erny Rosenstein, Ar-
tura Żmijewskiego oraz Mikołaja Smoczyńskiego. Całość tworzy misternie 
utkaną narrację poruszającą z pozoru odległe od siebie tematy, takie jak 
architektura przetrwania, figura poruszonego ciała oraz fikcyjne geogra-
fie. Wystawie towarzyszy obszerny tekst w konwencji baśni napisany przez 
Michalską.

15.10–18.12
DOM PAJĄKA
GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 2, GDAŃSK, UL. POWROŹNICZA 13/15 

Piotr Łakomy, Dom pająka, 2021



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE38

OD MŁODEJ 
POLSKI DO III RP
Muzeum Narodowe w Krakowie otwiera ponownie stałą galerię sztuki 
nowoczesnej i współczesnej. W ramach nowej wystawy będzie można 
oglądać prace powstałe w XX i XXI wieku: sztukę secesji, modernizmu, 
ekspresjonizmu, formizmu, koloryzmu i awangardy, a także powojenne 
prace Drugiej Grupy Krakowskiej, Grupy Wprost i – najmłodszej z wy-
mienionych – Grupy Ładnie. Po raz pierwszy zobaczymy nie tylko malar-
stwo i rzeźbę, lecz także sztukę użytkową – ceramikę, mozaiki ścienne 
i szkło, a także grafikę, prace twórców polskiej szkoły plakatu oraz filmy 
eksperymentalne. Kuratorzy ekspozycji położyli nacisk na jej walory 
edukacyjne. Celem jest opowiedzenie o sztuce polskiej od 1890 roku do 
czasów obecnych. Wśród artystów, którzy dzieła znajdą się na wystawie, 
są m.in.: Magdalena Abakanowicz, Jerzy Nowosielski, Maria Jarema, Olaf 
Brzeski, Maria Pinińska-Bereś, Wojciech Fangor.
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, AL. 3 MAJA 1 
WWW.MNK.PL

Wojciech Fangor, M82
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CO NAM MÓWI 
GEOMETRIA?
W 1983 roku z inicjatywy historyczki sztuki Bożeny Kowalskiej miał miejsce 
pierwszy Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Między-
narodowe spotkania twórców z kręgu abstrakcji geometrycznej odbywały 
się aż do 2018 roku kolejno w Białowieży, Okunince, Orońsku i Radziejowi-
cach. Uczestniczyli w nich wybitni artyści i artystki, m.in. Roman Opałka, 
Jan Pamuła, Eduard Steinberg, Rita Ernst, Heinz Mack, Hellmut Bruch czy 
Jean-Pierre Voit. Plenery zaowocowały powstaniem kilku kolekcji sztuki: 
w Muzeum Okręgowym w Chełmie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. 
Wystawa w BWA Katowice prezentuje część tych zbiorów oraz nowe prace 
abstrakcjonistów. Zobaczymy na niej prace 56 artystów z 9 krajów, którzy 
posługują się geometrią. Dominują wśród nich twórcy, dla których geome-
tria w sztuce jest nie tyle środkiem formalnym, ile językiem przekazu myśli 
i wzruszeń. 

10.09–7.11
JĘZYK GEOMETRII. TRWAŁOŚĆ SZTUKI
BWA KATOWICE, AL. KORFANTEGO 6

Andrzej Jakub Olejniczak, Odzwierciedlenie przeciwległych stron, 2017, 
praca z kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w Radomiu
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NA 
PŁASKIM 
GLOBIE
Jaka jest rola nauki w świecie, w którym ludzie roszczą sobie prawo do 
osobistych faktów? Na jakich podstawach budujemy swoją wiedzę? Co 
wpływa na naszą interpretację rzeczywistości? Jak to możliwe, że po-
stęp naukowo-technologiczny idzie dziś ręka w rękę ze wzmożonym 
zainteresowaniem wiedzą tajemną, alternatywnymi praktykami i wy-
sypem teorii spiskowych? Wystawa Ziemia znów jest płaska sięga do 
pojęcia płaskiej Ziemi, jako do metafory, teorii, mitu i eksperymentu 
myślowego. Tytuł z jednej strony nawiązuje do nieprawdziwego, histo-
rycznie utrwalonego przekonania, że mieszkańcy Europy aż do wypraw 
Krzysztofa Kolumba wierzyli, że Ziemia jest dyskiem. Z drugiej – do 
współczesnej fałszywej obietnicy spłaszczenia świata i wyrównania 
szans za sprawą neoliberalizmu, mobilności kapitału oraz sieci WWW. 
Na wystawie zobaczymy prace artystek i artystów, którzy „analizują po-
zornie wykluczające się światopoglądy oraz ujawniają infrastruktury 
technologiczne, systemy polityczne i relacje społeczne wpływające 
na naszą wiedzę i interpretację rzeczywistości”. Dzieła takich twór-
ców i twórczyń jak Suzanne Treister, Jakub Woynarowski, Cian Dayrit 
czy Superstudio pokazują, że reakcją na natłok komunikatów może być 
ucieczka w myślenie magiczne. 
24.09.2021–16.01.2022
ZIEMIA ZNÓW JEST PŁASKA
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI MS1, ŁÓDŹ, UL. WIĘCKOWSKIEGO 36 
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Suzanne Treister, HEXEN 2.0/Tarot/Król Kielichów – Stafford Beer, 2009-2011, 
z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi
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SAME BABY 
(PO RAZ 
DRUGI)
Na tej wystawie znalazły się wy-
łącznie prace kobiet, podobnie 
jak 36 lat temu na wystawie o tym 
samym tytule, również kuratoro-
wanej przez Annę Nawrot, która 
odbyła się w tym samym miej-
scu – w Galerii Białej w Lublinie. 
Wystawa Wieża Bab2 nawiązuje 
symbolicznie do ekspozycji z 1985 
roku, ale nie jest jej rekonstrukcją. 
Odnosi się do ważnych w obec-
nym czasie wątków, nie stroniąc 
od pokazywania prac uniwer-
salnych: autobiograficznych, 
poetyckich, kontemplacyjnych, 
odnoszących się do zmysłowości 
i cielesności. Artystki zaproszone 
do udziału w wystawie pocho-
dzą z różnych środowisk i two-
rzą w różnych częściach Polski: od 
Białegostoku po Zieloną Górę, od 
Gdańska po Kazimierz Dolny, od 
Lublina po Kraków. Swoje prace 
pokażą m.in. Ewa Zarzycka, Ewa 
Ciepielewska i Irena Nawrot. 

10.09–5.11
WIEŻA BAB2
GALERIA BIAŁA, LUBLIN,  
UL. PEOWIAKÓW 12 
WWW.BIALA.ART.PL

→

INFOR-
MACJE 
Z DŹWIĘKU
W jaki sposób czas wpływa na na-
sze postrzeganie świata? Ile obra-
zów jesteśmy w stanie przetworzyć 
w minutę? A ile dźwięków? Na-
sza zdolność do rejestrowania 
zmian wielu parametrów dźwię-
kowych jednocześnie daje zupeł-
nie inne możliwości odbioru niż 
ograniczone zdolności percepcji 
wizualnej. Już w 1976 roku filozof 
technologii Don Ihde zasugerował 
wykorzystanie muzyki w celu prze-
kazywania informacji, także tych 
naukowych. Wystawa kanadyjskiej 
artystki Amélie Laurence Fortin 
poświęcona jest pamięci zmarłego 
w tym roku Stevena Weinberga – 
fizyka, noblisty, współautora teorii 
oddziaływań elektrosłabych, unifi-
kującej oddziaływania elektromag-
netyczne i jądrowe słabe. Fortin 
w instalacji site specific odniesie się 
do zagadnień dźwięku, przestrzeni 
i czasu.
9–30.10
TWO REVOLUTIONS PER MINUTE 
STROBOSKOP ART SPACE, WARSZAWA, 
UL. SIEWIERSKA 6 
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Marta Szulc, Kultura ciała (II), VII, 2021
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DZIW-
NY 
DOM
Mielone mięso to pierwsza w Eu-
ropie solowa wystawa peruwiań-
skiej artystki Maríi Abaddon. Tytuł 
wystawy jest zarazem tytułem in-
stalacji, którą artystka przygoto-
wała specjalnie do przestrzeni 
galerii 66P. Abaddon obserwuje 
relacje i mechanizmy społeczne, 
często oparte na despotycznej wła-
dzy pozornej większości i opre-
syjne wobec tych, którzy na jej 
tle się wyróżniają. W swoich pra-
cach artystka porusza całe spek-
trum tematów: od płci kulturowej 
i tożsamości, przez przemoc po-
łożniczą i macierzyństwo, na mo-
dyfikacjach ciała kończąc. Potężna 
rzeźba, która podczas trwania wy-
stawy będzie rozbudowywana 
i przekształcana, przypomina z jed-
nej strony dziwny, zoomorficzny 
twór, z drugiej zaś przywodzi na 
myśl gniazdo, a więc schronienie, 
dom. 
8.10–7.11
MARÍA ABADDON, MIĘSO MIELONE
66P, WROCŁAW, UL. KSIĘCIA WITOLDA 66 
WWW.66P.PL 

PROJEKTOWANIE 
REZYLIENCJI
Czym są wrocławskie pola iry-
gacyjne? To największa w Polsce 
pozostałość po przedwojen-
nym systemie oczyszczania ście-
ków. W ciągu 134 lat (do 2015 roku) 
działanie oczyszczalni przyczy-
niło się do wytworzenia się tu 
wodno-bagiennego, unikato-
wego ekosystemu – 1200 hekta-
rów naturalnej przyrody w obrębie 
miasta. Ekosystem nieczyn-
nych pól irygacyjnych był pre-
tekstem do stworzenia wystawy 
Pole regeneracji, której twórcy 
i twórczynie chcą opowiedzieć 
o możliwych scenariuszach rege-
neracji terenów przeobrażonych 
przez człowieka, a także o prob-
lemie hałasu. Jak aplikować me-
todę myślenia scenariuszowego 
do dyscyplin projektowych? Jak 
dźwięk może wpływać na odtwa-
rzanie zagrożonych siedlisk? Czy 
działalność człowieka może mieć 
pozytywny wpływ na otoczenie 
naturalne? Jak zaprojektować 
miasto rezylientne, czyli odporne? 
Artyści i artystki, m.in. Olaf Brze-
ski, Czarny Latawiec, Centrala, 
Kaja Gliwa czy Łukasz Rusznica, 
pracowali w ramach rezyden-
cji na terenie pól irygacyjnych od 
września 2020 do czerwca 2021. 
Efekty ich pracy można zobaczyć 
w Dizajn BWA Wrocław. 

9.07–31.10
POLE REGENERACJI
DIZAJN BWA, WROCŁAW,  
UL. ŚWIDNICKA 2-4
WWW.BWA.WROC.PL 

→
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Łukasz Rusznica, Relikt 2, z cyklu Wszystkie imperia upadną, 2020–2021
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CO ROBIĄ MŁODZI 
EGZYSTENCJALIŚCI 
NA CZWARTKOWYCH 
SPOTKANIACH?
Popularny wśród elit intelektualnych Klub Krzy-
wego Koła funkcjonował w Warszawie w latach 
1955–1962. Z początku pod tą nazwą kryły się nie-
formalne, czwartkowe spotkania grupy nestorów 
współczesnej humanistyki w prywatnym mieszka-
niu na Starym Mieście. Z czasem, po przeniesie-
niu do Staromiejskiego Domu Kultury (wówczas 
Domu Klubów), wyklarowały się w jego ramach 
różne sekcje tematyczne, z najprężniej działa-
jącą sekcją plastyki prowadzącą opiniotwórczą 
galerię. Wystawa Krzywe Koło, zorganizowana 
w ramach obchodów 65-lecia galerii w SDK, re-
konstruuje zdarzenia i opowieści związane 
z klubem na podstawie – jak wskazują jej organi-
zatorzy – „wyrywkowo zachowanych akt, głów-
nie raportów agentów służb, odrobiny zdjęć (na 
wystawie pokazujemy te Ireny Jarosińskiej i Ta-
deusza Rolke), wspomnień i wzmianek drukowa-
nych w czasopismach, (…) odręcznych notatek 
w zeszytach, lekturze jednej, wściekłej, opubliko-
wanej zaraz po zamknięciu Klubu monografii”. 
Jaki obraz środowiska i miejsca rysują wyżej wy-
mienione źródła? Na przykład w Archiwum Akt 
Nowych czytamy o uczestnikach klubu: „Ubiór 
większości ekscentryczny. Spotyka się wśród nich 
młodych egzystencjalistów z charakterystyczną 
brodą. Dyskusje nacechowane są ukrytym jadem, 
gdy chodzi o stosunki polityczne, społeczne, kul-
turalne i gospodarcze w naszym kraju”. Wystawie 
towarzyszyć będą m.in. warsztaty ze Stowarzysze-
niem Pedagogów Teatru, program performatywny 
organizowany przez Kamila Pierwszego i Turnusik 
oraz dyskusje i oprowadzania.

15.09–30.10
KRZYWE KOŁO
GALERIA PROMOCYJNA, WARSZAWA, RYNEK STAREGO 
MIASTA 2 
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Krzywe Koło, Marian Bogusz, Obraz – kompozycja abstrakcyjna, 1957
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(UN)COMMON GROUND / ANIA DIDUCH DLA NN6T 

STANISŁAW AUGUST 
PONIATOWSKI 
I XVIII–WIECZNY CONTENT 
MARKETING
Nie ma na świecie takich pieniędzy, za które zgodziłabym się na przepro-
wadzkę do XVIII wieku. Jest jednak coś szczególnie pociągającego i współ-
czesnego w świadomości, że mieszkańcy epoki oświecenia nie przejmowali 
się zbytnio podziałami na naukę, biznes i kulturę. W Polsce to holistyczne 
podejście implementował król Stanisław August Poniatowski. Dlatego naj-
lepiej o przyszłości polskiego art brandingu myśli mi się w Pałacu na Wyspie 
w Łazienkach Królewskich.
W XVIII wieku traktaty o prawach fizyki – bez cienia egzaltacji – określano 
mianem „pięknych” (Michael Faraday) i nikt nie kwestionował faktu, że che-
mik spędza wolny czas na pisaniu wierszy (Humphry Davy). Pierwszy raz 
w historii budowanie wizerunku w oparciu o kulturę było narzędziem o tak 
szerokim spektrum działania: stymulowało rozwój, pomagało budować po-
lityczne relacje międzynarodowe i – last but not least – dawało zatrudnie-
nie. Art branding był art bragingiem (od ang. czas. to brag – chwalić się), 
czyli walutą, za pomocą której porozumiewali się wszyscy zaangażowani 
w tworzenie światowej historii.

CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.UNCOMMONGROUND.PL

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja. Sejm Czteroletni. Komisja Edukacyjna, z cyklu: 
Dzieje Cywilizacji, 1888, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie



49ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE

(UN)COMMON GROUND / IGOR GAŁĄZKIEWICZ DLA NN6T 

ART 
BRANDING 2
Od 2016 roku, czyli od momentu publikacji Art brandingu, minęły cztery 
lata. Właściwie niewiele. Pojawił się jednak rok 2020 i jego obfitujący 
w dramatyczne wydarzenia program. Gdyby nie on, wszystko – zgodnie 
z przewidywaniami – pędziłoby jeszcze szybciej. Tymczasem druga de-
kada nowego milenium zaczęła się niczym niezły serial katastroficzny, 
tyle że (jak dotąd) bez puenty. Katalizuje wzmacniające się od kilku lat 
tendencje związane ze świadomością ekologiczną, rolą społeczności 
lokalnych i potrzebą ich wzmacniania. Zamiłowanie do estetycznych 
fajerwerków koegzystuje z silnie uwidaczniającym się dążeniem do po-
szukiwania pogłębionych doświadczeń, które artystycznie, intelektual-
nie czy emocjonalnie wpłyną na nasze życie. (…)
Czy manierystyczne szlifowanie patentów, gestów, estetyk zastąpi dys-
kretny urok minimalistycznych i świadomych potrzeb? Zastąpi i nie za-
stąpi. Świadomość kryzysu klimatycznego będzie twardo negocjować 
z potrzebą eskapizmu, hedonizmu, estetyzacji własnego uniwersum 
i metawersum. Będzie dobrze, bo będzie ciekawie.
CZYTAJ WIĘCEJ NA: WWW.UNCOMMONGROUND.PL

Hey Reilly x Fendi, 2018, źródło: www.lvmh.com
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T 

RACJONALNY 
OPTYMIZM 
W 2080
Tegoroczna, 12. edycja festiwalu Narracje przenosi nas do roku 2080. 
Zgodnie z prognozami ekologów do tego czasu duża część Gdańska znaj-
dzie się pod wodami Bałtyku. Czy można spojrzeć na to jako na fakt po-
zytywny, a nie katastrofę ekologiczną? Do takiego spojrzenia zapraszają 
artystki i artystów kuratorzy Karina Kottova i Piotr Sikora. „Dla zapro-
szonych twórców wspólnym mianownikiem jest myślenie o przyszłości 
oparte na racjonalnym optymizmie” – czytamy w zapowiedzi festiwalu 
Gdańsk 2080 Kongres Futurologiczny. Podczas festiwalu odbędzie się ak-
cja Siostry rzeki Cecylii Malik. Pierwotnym założeniem zainicjowanego 
w 2018 roku cyklu happeningów była obrona ostatnich naturalnych rzek 
Europy, w tym Wisły, przed utworzeniem planowanej drogi wodnej E40 
oraz budową nowej wielkiej zapory na Wiśle. Na ratunek Wiśle przybywają 
jej siostry – inne rzeki – a kobiety udzielają im głosu. Osoby biorące udział 
w akcji trzymają tabliczki z imionami wybranych przez siebie rzek i wcho-
dzą do wody, śpiewając pieśń. Czym zaskoczą Siostry rzeki w 2080 roku? 

22–23.10
NARRACJE #12
WRZESZCZ DOLNY
WWW.NARRACJE.EU

Cecylia Malik, Siostry rzeki
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KTO CO MA?
Co jest nasze? – to temat tegorocznej edycji warsztatów organizowanych 
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury. Zapoczątko-
wane w 1997 r. jako oddolna inicjatywa, są najważniejszym intelektualnie na 
polskiej scenie cyklicznym wydarzeniem architektonicznym.
Tegoroczna edycja stawia pytania: Czy jest to kwestia własności, czy rela-
cji z przestrzenią? Gdzie przechodzi granica między MOJE a NASZE? Czym 
różni się NASZE oraz NICZYJE? Dlaczego w niektórych miejscach czujemy 
się bardziej „u siebie” niż w innych? Co sprawia, że mieszkańcy nie poczu-
wają się do odpowiedzialności za swoje otoczenie? Dlaczego aktywiści miej-
scy zabierają głos i walczą o jakość przestrzeni publicznej? Temat główny 
dotyka też szeroko dyskutowanych problemów związanych z prywatyzacją 
przestrzeni publicznych.
 
4–10.10
WARSZATY OSSA 
WROCŁAW
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WIĘCEJ NIŻ 
ARCHITEKTURA 
Studiujesz architekturę na Politechnice Warszawskiej? Chcesz wiedzieć wię-
cej o społecznych aspektach projektowania? Bezpłatna Szkoła Architek-
tury Społeczności SAS jest dla ciebie idealna! W październiku rusza druga 
edycja SAS, czyli cykl codwutygodniowych spotkań dla studentów i studen-
tek 3. i 4. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studiów II stopnia, podczas 
których można się dowiedzieć tego wszystkiego, na co brakuje czasu w kla-
sycznej edukacji architektonicznej. Spotkania prowadzą kulturoznawczynie 
i antropolożki wraz z zaproszonymi gośćmi. Tematyka każdego z zajęć sku-
piona jest wokół jednego z obszarów dotyczących odpowiedzialności archi-
tektek i architektów za ich projekty we współczesnym świecie. Zajęcia dzielą 
się na część wykładową, podczas której prowadzące przekazują wiedzę te-
oretyczną i pokazują dobre praktyki wdrażania rozwiązań w realizacjach 
architektonicznych. Druga część zajęć przeznaczona jest na analizę kon-
kretnego tekstu kultury, która pozwoli na zrozumienie danego zagadnie-
nia z innej niż architektoniczna perspektywy, a następnie przełożenie go na 
konkretne pytania projektowe. Poza tym SAS to również spacery, warsztaty, 
laboratorium, spotkania, a całkiem niedługo – publikacje.

ZAJĘCIA: 23.10–28.05
REJESTRACJA TRWA DO 12.10
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, WARSZAWA,  
KOSZYKOWA 55, ZAJĘCIA W TERENIE I ONLINE
WWW.SAS.ONLINE.PL

Fot. Maciej Krüger
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ANNA CYMER DLA NN6T 

ZMODERNIZO-
WANA IKONA
Jedyny z realizowany po II wojnie światowej w Europie projekt Ludwiga 
Miesa van der Rohe: berlińska Neue Nationalgalerie, przeszła właśnie 
modernizację. Odpowiadał za nią współczesny gwiazdor architektury 
David Chipperfield, mający na koncie kilka realizacji związanych z roz-
budową historycznych budowli (np. dostawioną do zabytkowego Neues 
Museum surową James-Simon-Galerie). Chipperfield nie zmodyfiko-
wał dzieła Miesa van der Rohe – celem było przywrócenie pierwotnego 
wyglądu minimalistycznej, modernistycznej bryły oraz uzupełnienie jej 
współcześnie wymaganymi urządzeniami i przestrzeniami (np. zamonto-
wanie windy czy nowoczesnej wentylacji). Na zdjęciach Neue National-
galerie wygląda wyjątkowo efektownie, urzeka chłodną stalowo-szklaną 
sylwetką i bezkompromisowo prostą bryłą. David Chipperfield jednak 
źle wspomina pracę przy dziele współtwórcy Bauhausu. Perła moder-
nizmu okazała się fatalnie zbudowana, pełna błędów konstrukcyjnych 
(np. bardzo często w budynku pękały szyby), a przede wszystkim mało 
funkcjonalna jako miejsce prezentacji sztuki. Może lepiej nie ruszać 
ikon, nie obalać mitów?

Neue Nationalgalerie, widok z zewnątrz, 2021, 
© BBR / Marcus Ebener / Ludwig Mies van der Rohe / VG Bild-Kunst, Bonn 2021
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ANNA CYMER DLA NN6T 

UNOWOCZEŚNIĆ 
POSTMODERNIZM
W lipcu 2021 roku władze szacownej National Gallery w Londynie ogło-
siły, że wybrały amerykańską pracownię Selldorf Architects do wykona-
nia niezwykle trudnego zadania modernizacji skrzydła muzeum, w którym 
mieści się główne wejście do budynku. Mowa o postmodernistycznej 
bryle Sainsbury Wing, wzniesionej w 1991 roku według projektu Denise 
Scott Brown i Roberta Venturiego. Aby lepiej służyć trzeciemu pokoleniu 
zwiedzających, Sainsbury Wing ma zostać unowocześnione – zmienić się 
ma m.in. hol wejściowy, na piętrze zostanie utworzone centrum badaw-
cze. Po pandemii, w czasie której drastycznie spadło zainteresowanie mu-
zeami, National Gallery chce pokazać swoje nowe oblicze, jako placówki 
otwartej, atrakcyjnej, przyjaznej. Ingerencja nie będzie zapewne bardzo 
widowiskowa, bo Sainsbury Wing, podobnie jak cały gmach National Gal-
lery, znajduje się pod ochroną konserwatorską, władze muzeum wpisują 
jednak projekt modernizacji do większego programu o nazwie NG200, 
który ma na celu odmienić oblicze placówki tak, by sprostała wyzwaniom 
współczesności i oczekiwaniom kolejnych zwiedzających. Pierwszy etap 
modernizacji Sainsbury Wing ma się zakończyć w 2024 roku, na obchody 
dwusetlecia National Gallery. 

Sainsbury Wing, National Gallery w Londynie, fot. © The National Gallery, London
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ANNA CYMER DLA NN6T 

JAK ZNALEŹĆ 
SYMBOL MIASTA
Już pod koniec lat 90. wiele miast zdało sobie sprawę, że poprzemysłowe 
dziedzictwo architektoniczne ma w sobie potencjał, że to, co zostaje po 
upadających zakładach i fabrykach czy obiektach infrastruktury, nie musi 
być obciążeniem, a może stać się atrakcją. Potencjał tkwiący w rozpozna-
walnym, ale pozbawionym już swojej pierwotnej funkcji obiekcie dostrzegły 
także władze Ciechanowa. Górująca nad okolicą charakterystyczna kon-
strukcja, zwana potocznie wieżą ciśnień (w rzeczywistości to zbiornik wyrów-
nawczy na wodę), została zbudowana w 1974 roku według projektu zespołu 
pod kierunkiem Ryszarda Czugajewskiego. To obiekt tyleż efektowny, co no-
woczesny – jego projekt poprzedzony był skomplikowanymi wyliczeniami 
matematycznymi i badaniami dotyczącymi wytrzymałości materiałów czy 
naprężeń konstrukcji. Wieża wpisała się w krajobraz miasta i stała się jed-
nym z jego symboli, mimo że dość szybko straciła sens istnienia. Władze 
miasta latami szukały na nią pomysłu, aż w końcu się udało. Samą wieżę 
oraz otoczenie u jej stóp przeznaczono na Park Nauki Torus, placówkę edu-
kacyjną, interaktywne centrum nauki, których na fali sukcesu warszaw-
skiego Centrum Nauki Kopernik powstaje w Polsce coraz więcej. 

Park Nauki Torus, Ciechanów, fot. https://parknaukitorus.pl
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

SOLPOL 
A SPRAWA 
MIEJSKA 
Minęła już prawie dekada, od kiedy na rynku wydawni-
czym ukazała się antologia pt. Postmodernizm polski pod 
redakcją Lidii Klein i Alicji Gzowskiej. Publikacja ta, wska-
zująca na kulturową i artystyczną wartość architektury lat 
90., znacznie wyprzedziła debatę publiczną, która niechyb-
nie musiała nadejść i która rozlała się po internecie w ostat-
nich miesiącach. Po rozbiórce najważniejszych przykładów 
modernizmu socjalistycznej Polski na początku XXI wieku 
(np. Supersam) widmo wyburzeń zaczęło krążyć nad iko-
nami architektury kapitalizmu, m.in. nad wrocławskim Sol-
polem wzniesionym w 1992 według projektu Wojciecha 
Jarząbka. Firma Polsat Nieruchomości, należąca do mece-
nasa budynku Zygmunta Solorza, wniosła o pozwolenie na 
wyburzenie swojego budynku w kwietniu 2021. Wrocław-
ski magistrat wydał wyrok 2 sierpnia, opierając się m.in. na 
decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z maja 2020 roku o niewpisaniu Solpolu do re-
jestru zabytków. Sprawa wywołała ogromne poruszenie 
w sieci, a także protesty pod samym budynkiem. Na Insta-
gramie rozgłos sprawie dał profil @Solpolposting, a na Fa-
cebooku wartościowy głos w sprawie zabrali m.in architekt 
Kuba Snopek i poseł Franek Starczewski. Jednak głosy te, 
niepoparte zaangażowaniem ze strony państwa czy magi-
stratu, mają nikłe szanse w starciu z siłą polsatowskiego ka-
pitału. Wygląda na to, że miejska polityka tego ostatniego 
ma wzgląd tylko na jedną wartość: wartość rynkową grun-
tów i zyski z zabudowy. Tym bardziej jednak walka o na-
sze wspólne dziedzictwo architektoniczne jest nam dziś 
tak bardzo potrzebna, bo dopiero w tej walce okazuje się, 
że nie dotyczy ona budynków, jako „ładnych towarów” czy 
wartościowych obiektów (choć nie można odmówić Solpo-
lowi tego statusu), ale prawa do miasta i kształtowania jego 
przestrzeni. 

Solpol, fot. Marcin Wojdak / Cosmoderna
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

GALERIA 
W CENTRUM 
HANDLOWYM
Pozostańmy w tematyce okołosolpolowej, bo warto przywołać alterna-
tywne sposoby użytkowania i przekształcania architektury handlowej 
stosowane za zagranicą. Nie trzeba szukać daleko. Zaledwie kilka kilo-
metrów od polskiego Cieszyna znajduje się czeska Ostrava. W centrum 
tego miasta do 2018 roku działał wielkopowierzchniowy sklep budow-
lany niemieckiej sieci Bauhaus. Po zamknięciu sklepu miasto odku-
piło od firmy budynek wraz z przyległościami. W uzyskanych 5000 m2 
zadaszonej przestrzeni została otwarta tymczasowa siedziba PLATO 
Ostrava, czyli miejskiej galerii sztuki. PLATO uzyskało w ten sposób 
unikalną przestrzeń wystawienniczą, która pasuje do jej ambitnego pro-
gramu. W  październiku w galerii otworzą się dwie nowe wystawy pre-
zentujące prace Anny Daučikovej i Daniela Rycharskiego.
PLATO OSTRAVA
WWW.PLATO-OSTRAVA.CZ/EN

Fot. Martin Polák, PLATO
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

WBREW GRAWITACJI
Od 15 października 2021 w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie będzie 
można oglądać wystawę, która z pewnością zainteresuje wszystkich fanów 
architektury i kinematografii. Wystawa pt. Counter Gravity to pierwsza re-
trospektywna wystawa eksperymentalnych filmów Heinza Emigholza. Od 
lat 70., i początków swojej filmowej twórczości, Emigholz rozwijał swój ję-
zyk filmowy w kontekście problemów przedstawienia przestrzeni i czasu. 
W latach 90. zainteresowania reżysera doprowadziły go do realizacji se-
rii eksperymentalnych filmów dotyczący „trudnych przestrzeni” w moder-
nistycznych budynkach projektu m.in Louisa H. Sullivana, Bruce’a Goffa, 
Rudolpha Schindlera, Adolfa Loosa, Fredericka Kieslera, Davida Chipper-
fielda czy Piera Luigiego Nerviego. Na wystawie w HKW zobaczymy również 
inne dzieła reżysera wraz z dokumentacją z ich powstawania, która rzuca 
światło na jego praktykę budowania narracji nielinearnych. 

15.10.2021–03.01.2022
HEINZ EMINGHOLZ, COUNTER GRAVITY
HAUS DER KULTUREN DER WELT

WWW.HKW.DE/EN/PROGRAMM/PROJEKTE/2021/COUNTER_GRAVITY/COUNTER_
GRAVITY_START.PHP 

Heinz Emigholz, kadr z filmu Goff in the Desert, Niemcy 2002–2003. 
Fot. dzięki uprzejmości Heinz Emigholz oraz Filmgalerie 451
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DZIKOŚĆ NA DZIELNI 
Dzika Wilda to projekt z pogranicza nauki, sztuki, projektowania i ak-
tywizmu, który bada relacje lokalnej społeczności z naturą w prze-
strzeni publicznej poznańskiej Wildy. Poprzez panele dyskusyjne, 
warsztaty i akcje artystyczne pomysłodawcy Dzikiej Wildy (Fundacja 
SPOT.) chcą rewitalizować Wildę. Troszczą się o zachowanie dzielnico-
wej historii i angażują mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu 
społecznym i kulturalnym dzielnicy. Na październik twórcy projektu za-
planowali warsztaty Lampy z grzybów, których centralnym zagadnieniem 
jest przedstawienie ekologicznych zamienników tworzyw sztucznych, 
np. grzybni lub innych biomateriałów.  Jak wykonać lampę z grzy-
bów, opowie i pokaże projektant Marek Głogowski. Na przełomie paź-
dziernika i listopada odbędzie się także panel dyskusyjny o działaniach 
proekologicznych w przestrzeni miejskiej oraz wernisaż wystawy doty-
czącej rewildingu, czyli ponownego „zdziczania” terenów poprzez wy-
cofanie ingerencji człowieka z natury.
DZIKA WILDA
WWW.SPOT.POZNAN.PL/KULTURA  

Marek Głogowski, lampy z grzybów
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PRZEDMIOT W KADRZE
Na wystawie O kryminałach, kryształach i innych przedmiotach zebrano 
kilkadziesiąt różnorodnych fotografii użytkowych z Polski z lat 50.–80. XX 
wieku. Ich autorki i autorzy nierzadko deprecjonowali ten fragment swojego 
dorobku ze względu na jego aspekt zarobkowy. Ekspozycja wskazuje nato-
miast na zdjęcia reklamowe jako na równoprawny element twórczości foto-
graficznej. W Fundacji Archeologia Fotografii zobaczymy zdjęcia kwiatów 
i produktów przemysłowych, fotografie wykorzystywane w projektach okła-
dek książkowych, na pocztówkach czy do dekoracji wnętrz. Ze względu na 
ograniczenia natury technicznej większość fotografii powstawała w plene-
rze lub w warunkach domowych. Do dziś zaskakują pomysłowością koncep-
cji i błyskotliwością rozwiązań formalnych. Jak pisze Maciej Szymanowicz 
w tekście do wystawy: „W upaństwowionej gospodarce, niebędącej w stanie 
dostarczyć odpowiedniej ilości towarów do handlu detalicznego, nie było 
potrzeby rozwijać wysublimowanych technik perswazyjnych”. A to niewątpli-
wie sprzyjało fotograficznym eksperymentom. 

9.09–24.10
O KRYMINAŁACH, KRYSZTAŁACH I INNYCH PRZEDMIOTACH 
FUNDACJA ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII / SPOŁECZNE CENTRUM FOTOGRAFII, 
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 20
WWW.FAF.ORG.PL

Jan i Waldyna Fleischmann, zdjęcie do okładki książki Zygmunta Zeydler-Zborowskiego 
Inspektor ze Scotland Yardu, KAW, Warszawa, 1976
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RZĄD KOBIET, 
PORNO 50+ 
I TUPECIARY
Ponad 100 filmów dokumentalnych, animacji 
i prac wideo znalazło się w programie tegorocz-
nego HER Docs – festiwalu filmowego poświęco-
nego twórczości kobiet. Filmy zostały podzielone 
na sekcje tematyczne, m.in.: Sztuka, Ciało, HER-
storie. Jedną z największych atrakcji będzie 
polska premiera najnowszego filmu Yael Bar-
tany Dwie minuty do północy. Bartany, która 
w 2011 roku reprezentowała Polskę na 54. Bien-
nale w Wenecji, zaprosiła do udziału w swoim 
filmowo-performatywnym eksperymencie grupę 
piętnastu polityczek, dyplomatek, prawniczek, 
aktywistek i ekspertek z całego świata. Wspól-
nie stają na czele światowego rządu, aby odpo-
wiedzieć na pytanie, jak wyglądałby świat, gdyby 
rządziły nim kobiety. Inny rarytas to film Mor-
gana. Królowa porno Isabel Peppard i Josie Hess, 
opowiadający o australijskiej gospodyni domo-
wej, która w dojrzałym wieku postanowiła roz-
począć karierę jako reżyserka, producentka 
i aktorka filmów erotycznych. Na festiwalu zo-
baczyć będzie można także Sisters with Transi-
stors – herstorię pionierek muzyki elektronicznej 
opowiedzianą głosem Laurie Anderson. Redak-
cja NN6T natomiast szczególnie poleca projek-
cję dziesięciu animacji Tupeciary, stworzonych 
przez Phuong Mai Nguyen i Charlotte Cambon 
de Lavalette na podstawie graficznej powieści 
Pénélope Bagieu o tym samym tytule, wydanej 
nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana. Projekcjom 
filmowym towarzyszyć będą spotkania z artyst-
kami oraz warsztaty dla dokumentalistek. 

22–31.10
HER DOCS FILM FESTIVAL
WARSZAWA I ONLINE
WWW.HERDOCS.PL
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Sisters with Transistors, reż. Lisy Rovner, fot. Peggy Weil
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BEZ TABU
Wśród wielu festiwalów filmowych odbywających się tej jesieni warto 
zwrócić uwagę na Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. 
Organizatorzy stawiają w centrum zagadnienia, które wywołują kon-
trowersje wśród kinomanów i w branży filmowej. Celem jest rzeczowa 
dyskusja bez cenzury i tematów tabu, a także szkolenie warsztatu po-
czątkujących krytyczek i krytyków filmowych. Wszystko to na przy-
kładzie najgorętszych kinowych premier i autotematycznych obrazów 
o twórcach i dziełach filmowych. W sekcji „krytyczne premiery” zo-
baczymy filmy, które w tym roku podbiły międzynarodowe festiwale, 
m.in. Titane Julii Ducournau i Pleasure Ninjy Thyberg. Z kolei blok „kino 
o kinie” będzie okazją do spojrzenia na arcydzieła kinematografii świa-
towej z perspektywy zakulisowej. Zobaczymy m.in. filmy o Andrieju Tar-
kowskim, Quentinie Tarantino czy Milošu Formanie. Po projekcjach 
odbywać się będą dyskusje, a także warsztaty scenariuszowe, kostiumo-
graficzne, analityczne i produkcyjne.
30.09–7.10 
FESTIWAL KRYTYKÓW FILMOWYCH KAMERA AKCJA 
ŁÓDŹ I ONLINE
WWW.KAMERAAKCJA.COM.PL

Titane, reż. Julia Ducournau, fot. Wild Bunch
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PRZESILENIE
 
Hasłem 9. edycji Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze MIASTOmovie 
jest Przesilenie. Program nakłania do przyjrzenia się wszystkiemu, co w ar-
chitekturze i projektowaniu miasta umiarkowane, nierewolucyjne, czer-
piące z przeszłości, ale zarazem zorientowane na przyszłość, w której 
zamiast mrzonek o radykalnej zmianie, potrzebne są konkretne, praktyczne 
rozwiązania.
„Teraźniejszość sprawia, że trudno z nadzieją oczekiwać na lepszą przy-
szłość. Czas się więc na dłużej zatrzymać i nieśmiało spojrzeć w przód, 
a bardziej śmiało w tył. Dotarliśmy do momentu przesilenia, po którym nad-
chodzi nowe” – piszą organizatorzy i zapraszają do wspólnego namysłu pod 
wpływem filmów i wydarzeń towarzyszących: dyskusji, spotkań, wykładów 
oraz spacerów.
 
29.09–3.10
WROCŁAW
WWW.MIASTOMOVIE.PL/

Richard Leplastrier: W poszukiwaniu wizji, reż. Anna Cater
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ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

CZEGO NIE WIDAĆ 
W FILMACH PORNO?
Ninja Thyberg rozpoczynała swoją karierę jako aktywistka ostro przeciw-
stawiająca się pornografii, następnie włączyła się w ruch wspierający fe-
ministyczne porno. Jednak w swoim debiucie postanowiła przyjrzeć się 
kobietom, które pracują dla przemysłu pornograficznego głównego nurtu, 
gdyż to właśnie one najlepiej znają problem, jakim jest patriarchat. Ra-
zem z reżyserką przyglądamy się 19-letniej dziewczynie o pseudonimie 
Bella Cherry, która przyjeżdża ze Szwecji do Los Angeles i tam stawia swoje 
pierwsze kroki w amerykańskim porno. Thyberg, pokazując nam, w jaki 
sposób powstaje współczesna pornografia, nie tylko odczarowuje złudze-
nie jej autentyczności, ale również zwraca uwagę na odgrywanie gende-
rowych ról oraz dynamikę władzy. Reżyserka, która pracowała nad filmem 
przez sześć lat, zdobyła zaufanie pracownic oraz pracowników seksualnych 
i stworzyła jednocześnie niezwykle ważny i przede wszystkim prawdziwy 
film o wszystkim, czego zazwyczaj nie widzimy, oglądając porno. 

PLEASURE, REŻ. NINJA THYBERG
PREMIERA: 22 PAŹDZIERNIKA

Pleasure, reż. Ninja Thyberg, fot. Plattform Produktion
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KRWAWA RZEŹ 
OBRAZÓW
Pełnometrażowy debiut Prano Bailey-Bond, pokazywany premierowo na fe-
stiwalu Sundance, pozwala nam odbyć nostalgiczną podróż w czasie do lat 
80. XX wieku. Tłem dla filmowej akcji filmu jest brytyjski rynek kaset VHS 
oraz medialne skandale wybuchające wokół krwawych horrorów, które 
wówczas pełniły rolę kozłów ofiarnych. To one, a nie wszechobecna bieda, 
były uznawane za przyczynę wzrostu przemocy i przestępczości, co pozwa-
lało rządzącym przez długi czas unikać odpowiedzialności za pogorszenie 
się warunków życia Anglików. Główną bohaterką filmu jest Enid Baines, ty-
tułowa cenzorka, której praca polega na oglądaniu horrorów i wycinaniu 
z nich najbardziej drastycznych scen, zanim każdy z filmów zostanie udo-
stępniony publiczności. Walijska reżyserka w niezwykle przewrotny sposób 
pokazuje, że cenzura (cięcie obrazów) jest największym okrucieństwem, ja-
kie można sobie wyobrazić. Natomiast idylliczna idea raju – rzeczywistości 
pozbawionej agresji, krwi i przemocy – jest nie tylko nieprawdziwa, ale rów-
nież najbardziej przerażająca.

CENSOR, REŻ. PRANO BAILEY-BOND
PREMIERA: 29 PAŹDZIERNIKA

Censor, reż. Prano Bailey-Bond, fot. M2films
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REWOLUCJA 
W XXI WIEKU
Akcja filmu Michela Franco dzieje się w niedalekiej przyszłości i opowiada 
o krwawej rewolucji wyzyskiwanych klas społecznych, widzianej z per-
spektywy stanowiących jeden procent ludzkości najbogatszych ludzi na 
świecie. Meksykański reżyser od samego początku zamierzał nakręcić zu-
pełnie fikcyjną, dystopijną, filmową wizję rewolucji, jednak po jej nakrę-
ceniu okazało się, że jest ona niezwykle aktualna. Dramatyczny, pełen 
przemocy i terroru obraz Franco nie jest w żadnym wypadku naiwną po-
chwałą rewolucji, lecz raczej pokazuje, że pragnienie ustanowienia no-
wego porządku nie kończy się wbrew pozorom zwycięstwem szczytnych 
idei. Gdy biedni walczą z bogatymi, to rząd jako trzecia siła stara się za-
prowadzić porządek, który nie jest wcale nowy, lecz okazuje się realizacją 
znanego, autorytarnego pragnienia sprawowania nieograniczonej władzy. 
Profetyczny film Franco w prowokacyjny sposób zwraca uwagę na prob-
lematyczne i rażące nierówności społeczne, które wcześniej czy później 
mogą skończyć się eskalacją niekontrolowanej przemocy. 

NOWY PORZĄDEK, REŻ. MICHEL FRANCO
PREMIERA: 8 PAŹDZIERNIKA

Nowy porządek, reż. Michel Franco, fot. Gutek Film
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BEZ 
OGRANICZEŃ
Ad libitum w partyturze utworu muzycznego oznacza, że kompozytor 
pozostawia wykonawcy swobodę interpretacyjną podczas wykonywania 
utworu. To także nazwa festiwalu muzycznej improwizacji, który w tym 

roku poświęcony bę-
dzie muzyce tworzo-
nej na instrumenty 
perkusyjne, wlicza-
jąc w to – co niektó-
rych może zaskoczyć 
– fortepian. Co usły-
szymy podczas festi-
walu? Całe spektrum 
stylów i gatunków: 
od swobodnej impro-
wizacji poprzez mu-
zykę wywodzącą się 
z jazzu, inspiracje ro-
ckowe, na muzyce 
współczesnej skoń-
czywszy. Obecne będą 
również formy na mul-
tidyscyplinarne, jak in-
stalacja dźwiękowa 
czy performans z ele-
mentami wideoartu. 
Legendarny perkusista 
Gerry Hemingway za-
gości na festiwalu jako 
rezydent i poprowadzi 
warsztaty oraz koncert 
specjalnie z tej okazji 
utworzonego zespołu 
młodych polskich ar-
tystów. Pozostali za-

proszeni artyści to m.in. Zygmunt Krauze, Ramón López, Núria Andorrà 
oraz zespół Kwadrofonik. 
14–16.10
AD LIBITUM
LABORATORIUM CSW, WARSZAWA, UL. JAZDÓW 2
WWW.AD-LIBITUM.PL

Ad Libitum, Núria Andorrà, fot. Piotr Gruchała 2
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GŁĘBOKIE SŁUCHANIE 
I QUEEROWA AKTUSTYKA
Pole Neutralne, czyli dziewiąta edycja Canti Spazializzati, to propo-
zycja przedstawienia wrocławskich pól irygacyjnych jako przestrzeni 
Neutrdromu. Cykl kontynuuje założenia festiwalu Canti Illuminati, wy-
wodzącego się z wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej i poświęco-
nego prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej. Neutrdrom 
jest z kolei obiektem wymyślonym przez artystę Jerzego Rosołowicza, 
a pod koniec lat 60. opisanym przez Jerzego Ludwińskiego jako „naczy-
nie do łowienia, nie wiadomo już czego. Obraz-pomnik, który nic nie 
sugeruje, tylko jest”. Dzięki narzędziom kreacji akustycznej w przestrze-
niach rozszerzonych twórcy dążą do rozwinięcia pejzażu dźwiękowego 
pól o złożoność dźwięków niedostępnych dla nieuzbrojonego ludzkiego 
ucha. Twórcy odwołują się do koncepcji queerowej akustyki Brandona 
LaBelle’a, czyli takiego słuchania, które otwiera na wzajemne zrozumie-
nie, współuczestnictwo, współczucie i refleksję. Dźwiękowe impresje 
Przemka Danowskiego, Wojciecha Kurka, Beniovskiej i Michała Szoty 
prezentowane będą w Żyjni – przestrzeni Dizajn BWA Wrocław. 
16.10–31.12 
9. CANTI SPAZIALIZZATI: POLE NEUTRALNE
DIZAJN BWA – ŻYJNIA, WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 2/4

Przemek Danowski, Wojtek Kurek, Pole Neutralne #2, 2021, fragment instalacji dźwiękowej VR
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TANIEC
REDEFINICJE
Dwudziesta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Perfor-
mansu Ciało/Umysł jest okazją do przyjrzenia się temu, jaki wpływ na 
rozwój tańca w Polsce wywarły dotychczasowe odsłony festiwalu. To 
również czas redefiniowania tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Spo-
dziewać możemy się zatem z jednej strony pracy z archiwum, z drugiej 
– jak mówi dyrektorka artystyczna C/U Edyta Kozak – „remiksów pre-
zentowanych spektakli, reinterpretacji dawnych dzieł, recyklingu prze-
szłości”. Premierowo zobaczymy trzy spektakle: Na 4 – Terra Incognita 
Edyty Kozak, który nawiązuje do pracy choreograficznej reżyserki z 1995 
roku; słuchowisko choreograficzne o przemijalności ciała Humani Corpo-
ris Fabrica Jacka Przybyłowicza oraz Złe ziele Magdy Jędry – performans 
o niechcianych roślinach. Warto wybrać się też na Impresskę, czyli cało-
dzienne, interdyscyplinarne wydarzenie w Komunie Warszawa. Dla tych, 
którzy nie mogą uczestniczyć w festiwalu osobiście, organizatorzy przy-
gotowali e-scenę z wywiadami i podcastami. 

1–17.10
CIAŁO/UMYSŁ
WARSZAWA
WWW.CIALOUMYSL.PL

Magda Jędra, fot. Jakub Wittchen
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ANTONI MICHNIK DLA NN6T 

KOLEKTYWNE 
POSZUKIWANIA
Niewielu twórców zajmowało się społecznym wymiarem tworze-
nia muzyki w takiej mierze co Cornelius Cardew. Najważniejszy bry-
tyjski kompozytor XX wieku, Cardew, poszukiwał nowych sposobów 
kolektywnego tworzenia, pisał dla składów złożonych z amatorów, pró-
bował rozmaitych języków notacji, eksperymentował z różnymi ro-
dzajami improwizacji. Jego kompozycje są wciąż odkrywane na nowo, 
a ich społeczny wymiar stanowi szczególne wyzwanie w dobie pande-
mii. Z jednej strony wydawać by się mogło, że to niemożliwe, że dopiero 
w roku 2021 ma w Irlandii miejsce „pierwszy koncert poświęcony mu-
zyce Cardew” – z drugiej zaś, czyż istnieje lepsze świadectwo irlandz-
kiej kulturalnej niezależności? W każdym razie zmienić postanowił to 
Aonghus McEvoy, gitarzysta, kompozytor i improwizator, który gry-
wał też zarówno folk rock (grupa Woven Skull), jak i postpunk (Worst). 
McEvoy zaprosił grupę zaprzyjaźnionych instrumentalistów: perkusi-
stę Davida Laceya, altowiolinistkę Ailbhe Nic Oireachtaigh, klawiszowca 
Roba Caseya oraz sławnego harfistę-multiinstrumentalistę Rhodriego 
Daviesa, do wykonania kompozycji Cardew. Program na 9.10 zawiera 
utwory kameralne i solowe, a 16.10 – fragmenty z monumentalnego Tre-
atise – fascynującej kompozycji o bodaj najpiękniejszej, choć frustrująco 
enigmatycznej partyturze (193 strony notacji graficznej!) w historii mu-
zyki eksperymentalnej. 
9 I 16.10
MCEVOY ENSEMBLE PERFORMS CORNELIUS CARDEW
WWW.TWITTER.COM/RECEPTIONDUBLIN 
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GŁĘBIA POST-
AUTENTYCZNOŚCI

Kilka lat temu tematy ko-
lejnych edycji festiwalu 
Unsound przeszły od roz-
maitych wątków futury-
styczno-apokaliptycznych 
w stronę uczestnictwa, za-
angażowania, solidarności. 
Tegoroczna edycja, Deep 
Authentic, podobnie jak ze-
szłoroczna Intermission, jest 
przede wszystkim odpowie-
dzią na pandemiczną sytu-
ację – to próba postawienia 
znaku równości między róż-
nymi formami doznawania 
muzyki w pandemicznej rze-
czywistości, nadania podob-
nego statusu koncertom na 
żywo i wydarzeniom wirtual-
nym, poprzez umieszczenie 
ich na wspólnym sztanda-
rze „głębokiej autentyczno-
ści” – niezależnie od tego, 
na ile samo to hasło jest wy-
świechtane w rzeczywisto-
ści muzycznej XXI wieku. Bo 
w tegorocznym programie 
znalazły się z jednej strony 
realizacje z zeszłorocznego 
programu online, na czele 

z projektem zoomowej improwizacji Weavings Nicolasa Jaara, czy set post-
konceptualnej muzyki klubowej Danny’ego L Harle’a – którego album Har-
lecore stanowi opowieść rozwijającą się w wirtualnym klubie z czterema 
fikcyjnymi DJ-ami… A z drugiej: Angel Bat Davies, gwiazda współczesnej 
chicagowskiej sceny jazzowej improwizacji, oraz nestorka muzycznej awan-
gardy Annea Lockwood. Dodajmy do tego na przykład postkonceptualne 
perkusyjne eksperymenty Riccarda La Forresta, wspólne występy Sophie 
Birtch i Antoniny Nowackiej oraz Wacława Zimpela i Shackletona czy trio 
Huberta Zemlera, Miłosza Pękali i Grzegorza Tarwida wykonujące kompozy-
cje Jlin oraz własne reinterpretacje Krzysztofa Pendereckiego.

13–17.10 
FESTIWAL UNSOUND
KRAKÓW, RÓŻNE LOKALIZACJE 
WWW.UNSOUND.PL

Eartheater, fot. Sam Clarke
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JUBILEUSZE 
JAK SNY
Tegoroczna, podwójnie jubileuszowa edycja festiwalu Neoarte Synte-
zator Sztuki budzi respekt już samym rozmachem. Czegóż tu nie mamy: 
współczesne utwory polskich kompozytorów i kompozytorek, na czele 
z Aleksandrem Nowakiem i Aleksandrą Gryką; koncert sześciu pre-
mier rozpięty między Polską (Martyna Kosecka, Anna Sowa), Norwegią 
(Agnes Ida Pettersen, Tze Yeung Ho) oraz Iranem (Mohammad H. Ja-
vaheri, Idin Samimi Mofakham), czy prapremiery utworów współczes-
nych kompozytorów łotewskich (Uģis Prauliņš i Platons Buravickis). 
A do tego m.in. wykonanie kultowych Black Angels George’a Crumba 
i Generation Kill Steffana Prinsa, koncert monograficzny Karlheinza 
Stockhausena, instalacja-happening Institute for post-human perfor-
mance practice Tronda Reinholdstena (kompozytora rezydenta tej edy-
cji) z udziałem Jennifer Torrence, koncert muzyki spektralnej (Horatiu 
Radulescu, Gérard Grisey, Jonathan Harvey), Moscow Contempo-
rary Ensemble i wreszcie jubileuszowy występ NeoQuartetu z udzia-
łem zaproszonych gości: Małgorzaty Walentynowicz, Michała Jacaszka, 
Marsiji, Emila Miszka. Ale kto wie, czy największym wydarzeniem te-
gorocznej edycji nie będzie Śnienie – całonocny koncert w Nowej Sy-
nagodze we Wrzeszczu szykowany przez Stefana Wesołowskiego. To 
rodzaj eksperymentu z odkrywaną dzisiaj na nowo tradycją sleep con-
certs – wielogodzinnych, transowych, medytacyjno-kontemplacyjnych 
koncertów przeznaczonych do tego, by wspólnie śnić przy muzyce 
eksperymentalnej. 
25–31.10 
X EDYCJA FESTIWALU NEOARTE SYNTEZATOR SZTUKI 
GDAŃSK, RÓŻNE LOKALIZACJE (+ ONLINE) 
WWW.NEOARTE.PL
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SKÓRA: TRAKTAT 
O PRZYJEMNOŚCI 
Eszter Salamon myśli o tańcu w kategoriach społecznych i politycznych. Sy-
tuacja sceniczna – tancerka stojąca na scenie, przedstawiająca coś za po-
mocą tańca – sama w sobie ma według niej wymiar społeczno-polityczny. 
W październiku w berlińskim Hebbel am Ufer będzie miała premierę jej 
nowa praca. W Replay nie ma tradycyjnego podziału na scenę i widow-
nię. Węgierska choreografka tworzy wspólną przestrzeń dla widzów i per-
formerów, w której – jak zapowiada – „żywe i nieożywione architektury, 
organiczne i nieorganiczne ciała, materialne i niematerialne intensywno-
ści współistnieją, tworząc polifoniczny świat”. Punktem wyjścia spektaklu 
jest skóra jako narząd odczuwania, wibracji i relacji. Replay ma celebrować 
przyjemność płynącą z poruszania się i obserwowania ruchu, który obala 
pewne granice związane z normami społecznymi.

19.10
ESZTER SALAMON, MONUMENT 0.9: REPLAY
HEBBEL AM UFFER, BERLIN
WWW.HEBBEL-AM-UFER.DE

Eszter Salamon, MONUMENT 0.4: Lores & Praxes (rituals of transformation)
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KSIĄŻKA Z OBRAZKAMI 
BEZ ZDJĘĆ
Akcja dystopijnej powieści Raya Bradbury’ego 451 stopni Fahrenheita roz-
grywa się w świecie, w którym zakazane jest czytanie książek, a szczęście 
ma być osiągane poprzez wyeliminowanie wiedzy i krytycznego myśle-
nia. Kolonia dysydentów uczy się więc książek na pamięć, aby zachować 
treści we własnych ciałach. Ta książka to bezpośrednia inspiracja pracy 
Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine norweskiej performerki 
i choreografki Mette Edvardsen. Grupa performerek i performerów, z któ-
rymi współpracuje artystka, pozwala książkom zamieszkać w swoich cia-
łach i uczy się ich na pamięć. W ten sposób stają się „żywą biblioteką”, 
z której mogą korzystać odwiedzający. Wystarczy umówić się na spotka-
nie, przyjść do specjalnie zaaranżowanej czytelni i wybrać książkę, którą 
chciałoby się „wypożyczyć”. Dostępnych jest wiele tytułów w kilku języ-
kach. W najnowszym projekcie Edvardsen nie traktuje już tańca przede 
wszystkim jako sztuki wizualnej, ale jako sposób na angażowanie wszyst-
kich innych zmysłów – takich jak słuch, dotyk – a także wyobraźni. W Livre 
d’mages sans images zbiera teksty piosenek, które można usłyszeć w róż-
nych formach – na żywo i nagrane. 

20.10
METTE EDVARDSEN, LIVRE D’IMAGES SANS IMAGES
KAAITHEATER, BRUKSELA
WWW.KAAITHEATER.BE

Mette Edvardsen, Livre d’images sans images
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ŻYCIE 
NA 
MARSIE
Czy wizję podboju kosmosu, którą znamy z popkultury – człowieka 
w skafandrze zawieszonego w pustej, nieskończonej przestrzeni – już 
wkrótce zastąpią bardziej swojskie widoki pojazdów lawirujących po-
między dryfującymi w orbicie Ziemi odpadkami i billboardami? Czy wy-
prawy na inne planety będą się nam jeszcze kiedyś kojarzyć z czymś 
innym niż wyścigiem najbogatszych ludzi o pozaziemską dominację? 
I czy kiedykolwiek eksploracja kosmosu miała służyć czemuś innemu niż 
kolonizacji? Na łamach książki A Critical History of Life in Outer Space 
projektant i urbanista Fred Scharmnen przybliża czytelniczkom i czytel-
nikom historię podróży kosmicznych oraz snuje rozważania na temat ich 
przyszłości. Pokazuje zagrożenia związane z kolonizacją i eksploatacją 
surowców naturalnych, a także szanse związane ze sproblematyzowa-
niem i przeformułowaniem naszych relacji z kosmosem. Warto przeczy-
tać, nawet jeżeli nie planujecie wyprawy na Marsa.
WWW.VERSOBOOKS.COM/BOOKS/3889-SPACE-FORCES
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LEDA
TW: gwałt

Leda Health to aplikacja dla osób, które doświadczyły przemocy seksu-
alnej. Za jej pośrednictwem przetrwanki będą mogły zamówić zestaw do 
zebrania materiału genetycznego sprawcy, pigułkę „72 godziny po” czy 
testy na choroby przenoszone drogą płciową, a także zapisać się na te-
rapię grupową i dołączyć do kręgu wsparcia. Pierwsze testy programu 

mają rozpocząć się je-
sienią na wybranych 
uniwersytetach w Ka-
lifornii, Teksasie i na 
Florydzie. Pomysł bu-
dzi już pierwsze kon-
trowersje, przede 
wszystkim dlatego, że 
jego założycielki nie 
ukrywają, że oprócz 
misji mają również 
cel biznesowy – ich 
firma działa for pro-
fit (dla jasności: nie 
sprzedają one swoich 
usług osobom szuka-
jącym pomocy po na-
paści, a instytucjom, 
takim jak kampusy 
uniwersyteckie czy 
jednostki wojskowe). 
Ponadto pojawiają 
się wątpliwości, czy 
materiał dowodowy 
(DNA) zebrany przez 
przetrwanki będzie 
równie wiarygodny 
w sądzie jak materiał 
dostarczony przez po-

licję. Założycielki Leda Health kontrują: większość zgłoszeń dotyczą-
cych przemocy seksualnej jest ignorowana przez służby, a samo badanie 
na posterunku policji czy w szpitalu może być traumatyczne dla osoby, 
która doświadczyła napaści. Ponadto dane wprowadzone przez prze-
trwanki w aplikacji są zabezpieczone blockchainem, co niweluje ryzyko 
oszustwa, np. edycji materiału dowodowego po jakimś czasie.
WWW.LEDA.CO
WWW.TECHCRUNCH.COM/2021/05/04/RADICAL-ETHEREUM-ENTREPRENEURS-ARE-
REDEFINING-WHAT-RAPE-KIT-MEANS

Leda, Early Evidence Kit (EEK)
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KONIEC GRY
Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab poświęcony jest twórczości, która po-
wstaje w oparciu o najnowsze technologie i kreatywne programowanie. 
Dziesiąta edycja imprezy odbędzie się pod hasłem Game Over, które jest 
nawiązaniem do gier wideo. Organizatorzy podkreślają, że charakter tego 
medium, łączącego przestrzeń wirtualną i rzeczywistą, wykracza obecnie 
daleko poza funkcje rozrywkowe. W programie znalazły się prace ponad 30 
artystów z 14 krajów świata, m.in. eksperymentalna gra pioniera wideoartu 
Billa Violi The Night Journey. Będzie można też zagrać w gry artystyczne, 
zaprojektowane przez Josepha DeLappe (USA), Lawrence’a Leka (Niemcy), 
Total Refusal (Austria), Andy’ego Kelly’ego (Wielka Brytania) czy studio Tale 
of Tales (Belgia). Z okazji obchodów setnych urodzin Stanisława Lema, który 
często sięgał do teorii gier, Patchlab część programu nazwał Lemosferą. 
W tej sekcji doświadczymy m.in. interaktywnej pracy Messages to The Post-
-Human Earth kolektywu Anagrami, zainspirowanej propozycją Lema, aby 
informacje o składowanych niebezpiecznych odpadach nuklearnych ko-
dować w DNA drzew. Oprócz tego przewidziano dyskusje o nietypowych 
projektach growych, koncerty, grę miejską, pokazy animacji z Ars Electro-
nica w Linzu, audiowizualne performansy i warsztaty projektowania narra-
cji interaktywnych. 

8–10.10 
FESTIWAL SZTUKI CYFROWEJ PATCHLAB 
KRAKÓW I ONLINE 
WWW.PATCHLAB.PL

Total Refusal, How to Disappear
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CZARNE 
LUSTRO
Skutkiem ubocznym zbyt długiego wpatrywania się w ekran – czy to pod-
czas wideoczatu w pracy, czy przeglądania mediów społecznościowych 
– mogą być problemy zdrowotne, i to nie tylko pogarszający się wzrok 
czy bóle pleców. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia 
o dwóch nowych zjawiskach: tzw. zoom dysmorphia, czyli zaburzonym 
postrzeganiu swojego ciała wśród użytkowników aplikacji do wideokon-
ferencji, oraz o wysypie tików nerwowych wśród nastolatków korzystają-
cych, nomen omen, z TikToka. Na tę drugą przypadłość zapadają prawie 
wyłącznie dziewczyny między 13. a 25. rokiem życia. Naukowcy tłumaczą, 
że prawdopodobnie przyczyną tików jest stres związany z pandemią i izo-
lacją, ale katalizatorem dla nich mogły być filmy publikowane na TikToku 
przez osoby dzielące się swoim doświadczeniem życia z tikami, m.in. z ze-
społem Tourette’a. Z kolei wysyp pacjentów cierpiących na zaburzenia 
dysmorficzne spowodowane ciągłym oglądaniem swojej twarzy na ekra-
nie zaobserwowali lekarze medycyny plastycznej.

WWW.THEGUARDIAN.COM/FASHION/2021/SEP/01/I-BELIEVE-ITS-A-MENTAL-HEALTH-
ISSUE-THE-RISE-OF-ZOOM-DYSMORPHIA
WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/XGX3EN/GEN-Z-IS-DEVELOPING-UNEXPLAINED-TICS-
AFTER-GOING-ONLINE-AND-DOCTORS-ARE-CONCERNED 



 fot. Irena Jarosińska, Galeria Krzywe Koło, 1961, Fundacja Ośrodka KARTA



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

Organizatorzy wystawy: 
Galeria Promocyjna 
Staromiejski Dom Kultury
Współorganizacja: 
Fundacja Archeologii Fotografii
Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
Partnerzy: 
Fundacja Ośrodek KARTA
ZAiKS
Muzeum Regionalne w Pleszewie
Patroni medialni: 
NN6T, Magazyn Szum
Współfinansowanie:
Projekt został zrealizowany w ramach 
stypendium artystycznego Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy. 
Projekt dofinansowany ze środków  
Miasta Stołecznego Warszawy
Redakcja: 
Ewa Tatar
Arek Gruszczyński

65 lat temu w Staromiejskim Domu Kultury powstała Galeria Krzywego 
Koła. Rok wcześniej w salach przy Rynku Starego Miasta zaczęli spotykać 
się najważniejsi intelektualiści epoki. W Klubie Krzywego Koła dyskutowano 
o przyszłości socjalizmu, reinterpretowano historię, omawiano kluczowe 
premiery literackie. Piętro wyżej Marian Bogusz pokazywał sztukę, która 
miała ukształtować polski świat artystyczny drugiej połowy XX wieku.  
Dla Staromiejskiego Domu Kultury te dwie tradycje stanowią ważny punkt 
odniesienia. Od 2020 roku realizujemy program dyskusyjny i seminaryjny. 
Zajmujemy się współczesnymi ruchami społecznymi, urbanistyką, historią 
ludową i feministyczną, a także przyszłością demokracji po rządach 
populistów. Na debatach literackich prezentujemy najważniejsze debiuty. 
W naszej siedzibie pracuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i niezależne 
Radio Kapitał. Prowadzimy edukację klimatyczną, a z okna galerii powiewa 
tęczowa flaga.

Wystawa „Krzywe Koło” przypomina o czasach, kiedy rozdyskutowana 
polska inteligencja celnie rozpoznawała wyzwania współczesności.  
W 2021 roku na nowo musimy im się przyjrzeć.

Krzywe Koło / 15.9 — 30.10.21
wystawa w ramach 65-lecia galerii w Staromiejskim Domu Kultury

artyści i artystki: Maja Demska, Kamil Pierwszy feat. Turnusik, Mikołaj 
Moskal, Noviki post studio, Ewa Polska, Łukasz Rusznica, Weronika 
Wysocka oraz archiwalia Klubu i Galerii Krzywego Koła 
kuratorka: Ewa Tatar
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Warszawa lat 50. tonęła w błocie  
i dyskutowała o przyszłości  
socjalizmu

Z dr. hab. Błażejem Brzostkiem 
rozmawia Arkadiusz Gruszczyński

Arkadiusz Gruszczyński: 22 lipca 1953 roku na Rynku Starego Mia-
sta w Warszawie zostaje otwarty Staromiejski Dom Kultury. Jaka 
była wtedy stolica? 

Dr hab. Błażej Brzostek: Przeżywała kryzys odbudowy, którą rozpoczęto 
z wielkim impetem, ale która zaczęła grzęznąć wśród wszelkiego rodza-
ju deficytów.

Czym się objawiał?

Zaczynało brakować elementarnych materiałów budowlanych, a War-
szawa była odbudowywana w sposób rozrzutny. Z przeszłości Polska 
odziedziczyła biedę, deficyt wodociągów i kanalizacji, potworne znisz-
czenia wojenne, jej miasta I miasteczka nie zaspokajały elementarnych 
potrzeb mieszkańców. Tymczasem centralne założenia stolicy zostały 
zaprojektowane z ogromnym rozmachem, całe w kamieniu, z ogromny-
mi lokalami sklepowymi. Mowa zwłaszcza o MDM-ie z Placem Konstytu-
cji, Latawcem, Placem Zbawiciela i ulicą Marszałkowską. Nad Warszawą 
rósł moloch Pałacu Kultury I Nauki. A 22 lipca 1953 roku został otwarty 
nie tylko wasz dom kultury, ale cały Rynek Starek Miasta. Było to wielkie 
święto, które może w jakimś stopniu przykryło wielkie trudności, zarów-
no materialne, jak moralne. Brakowało mięsa I wędlin, ale też kamienia 
na okładziny wznoszonych budynków.

Dlaczego go brakowało?

Dar Stalina, czyli Pałac Kultury, wrzucono nagle w sam środek odbudo-
wy Warszawy. Pochłaniał niebywałe ilości energii, środków i materiałów. 
Ale to tylko symbol ogromnych dysproporcji. Właśnie około 1953 roku 
została zahamowana odbudowa Uniwersytetu Warszawskiego, metra, 
a wiele budynków miało niedokończone elewacje. Stolica zaczynała 
przypominać miasta surowo-ceglane. Ciągi takich ścian widać było 
przy Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej, całych osiedlach na Mokoto-
wie. Zarazem wpuszczono ludzi na uroczyście otwarty Rynek, który 
odtworzono bardzo pięknie, a Bolesław Bierut inaugurował go nie jako 
kolebkę miasta kupieckiego, a symbol walk rewolucyjnych. Warszawiacy 



zobaczyli starannie odtworzone kamienice, kunsztownie rzeźbione fa-
sady, nawierzchnie wyłożone kamieniem. A proszę pamiętać, że stolica 
była wtedy miastem błota, rozwalonych chodników i bruków, furmanek 
wożących cegły, obdrapanych, w pół zawalonych kamienic, miastem 
niedokończonych budynków. W Warszawie trudno było cokolwiek 
dostać, kolejki po pieczywo czy mięso ustawiały się od świtu. To miasto 
żyło w permanentnym stanie wyjątkowym. Gospodarka i życie społecz-
ne zostało podporządkowane celom strategicznym i imperialnym ZSRR. 
Stalinizm zostawiał mało przestrzeni do działalności indywidualnej i za-
pewnienia komfortu codziennego życia. I w tym kontekście odbudowa 
Rynku była momentem doniosłym, dawała nadzieję na lepsze jutro. 

Czy to był moment wielkiej migracji do Warszawy?

Tak. Do 1954 roku każdy mógł swobodnie wjechać do miasta, potem 
zamknięto bramy. Do Warszawy przyjeżdżali ludzie szukający pracy 
fizycznej. Młodzi mężczyźni pochodzący z ubogiego Mazowsza mieli 
więc wziąć udział w odbudowie stolicy, ale znaleźli też pracę w powsta-
jącym przemyśle. To przyniosło zmianę charakteru społecznego miasta: 
przedwojenni mieszkańcy czuli się zdominowani przez przyjezdnych, 
czuli się czegoś pozbawieni przez przybyszów, którzy kolonizowali mia-
sto na różne sposoby. 

Na jakie?

Budowali nielegalne domki z kradzionej cegły na Czerniakowie, wokół 
Powązek czy na Powiślu. To widoczne zjawisko w mieście, które stało 
się w przeciągu kilku lat w oczach bardziej zasiedziałych mieszkańców 
“chłopską metropolią”. Starzy mieszkańcy kojarzyli nowych z wiejską 
obyczajowością. Co ważne, przybysze nie byli w żaden sposób uprzywi-
lejowani. Przeciwnie, na miejscu musieli budować egzystencję od zera. 
W związku z czym czuli się przeważnie mało komfortowo w mieście, 
bezpieczeństwo znajdowali w grupach, co zresztą niczym się nie różni 
od współczesnych metod budowania sieci społecznych przez migran-
tów. Niemniej państwo tworzyło im pewne udogodnienia, PRL sprzyjało 
wówczas procesowi powiększania miasta. Były im oferowane bezpłatne 
miejsca noclegowe w hotelach robotniczych. To luksus, którego nie 
znali ojcowie tych ludzi. Problem pojawiał się w momencie przeniesie-
nia do prawdziwego mieszkania. Państwo budowało wtedy ogromne 
osiedla na Muranowie czy wokół dzisiejszego Placu Hallera, w których 
miało zamieszkać tysiące ludzi z różnych klas społecznych. W okre-
sie stalinizmu prowadzono badania w tych miejscach przez Instytut 
Budownictwa Mieszkaniowego, co na marginesie niezwykle ciekawe, 
ponieważ zlikwidowano wydziały socjologii uniwersytetów na rzecz 
“nauk społecznych”, ufundowanych na filozofii i ekonomii marksistow-
skiej. Socjologowie tracili przestrzeń do pracy i chronili się w takich W
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instytucjach jak IBM. W tych badaniach widzimy, że nowi mieszkańcy 
Warszawy nierzadko aranżowali mieszkanie na wzór chaty wiejskiej 
z podziałem na reprezentacyjną izbę białą i czarną, w której spała cała, 
najczęściej liczna rodzina. Drugą skłonnością było zacieranie granicy 
między mieszkaniem a klatką schodową: wystawiono buty na korytarz, 
drzwi pozostawały otwarte, dzieci biegały po bloku. Przypominało to 
wiejski dom o otwartych drzwiach. Mieszczańscy lokatorzy protesto-
wali, nie podobały im się krzyki, hałas, opary z kuchni, w której się bez 
przerwy coś gotowało. Do rodzin dołączali wujkowie czy babcie ze wsi. 
W późniejszym okresie ten proces zostanie nazwany ruralizacją miasta, 
które było traktowane przez zasiedziałych mieszkańców Warszawy 
jako podbój przestrzeni. Według nich pozbawiał stolicę jej właściwego 
charakteru. 

W mieście, w którym dochodziło do napięć społecznych,  
szukano ujścia emocjom?

Starano się, tak. System był zaszpuntowaną beczką, w której rozmaite 
dążenia polityczne i napięcia społeczne nie mogły się jawnie zamani-
festować. Władze pilnowały, żeby żaden niekontrolowany dyskurs nie 
wydostał się z beczki. Emocje przejawiały się w hejcie wobec „cha-
mów”, widocznym w awanturach w sklepach, środkch transportów 
publicznego. Gros z wyzwisk miało antysemickie zabarwienie. Pojawiały 
się wrogie napisy, głównie w toaletach, płotach i ścianach, o treściach 
antykomunistycznych, wzywające do oporu, powstania i przemocy, 
wypisywano okropne rzeczy o Stalinie. Aparat bezpieczeństwa dbał 
z gnostyczną skrupulatnością o czystość partyjnego przekazu, dlate-
go każdy akt oporu był gruntownie wyjaśniany. Jak każdy parareligijny 
system – Marcin Kula nazywa komunizm “religiopodobnym” – I ten miał 
swoje święte księgi, nienaruszalne formuły, świętych, którzy czynią 
cuda. Dlatego nie mogła istnieć otwarta ekspresja rozmaitych poglą-
dów. Śmierć Stalina nie otwiera żadnej dyskusji, szpunt nadal tkwił 
mocno. Ale w latach 1954-56 zaczął być stopniowo wypychany przez 
napór rozmaitych emocji i dążeń politycznych, które przy słabnięciu 
gnozy dodawał ludziom odwagi. 

I właśnie wtedy, bo w 1955 roku, zawiązuje się Klub Krzywego Koła.  
Jaką odegrał rolę w rozszczelnianiu systemu?

W zakresie świadomości inteligenckiej – ogromną. Samo powstanie 
Klubu w 1955 roku było początkowo wydarzeniem towarzyskim, ale 
stopniowo nabrało wymiaru społecznego. Działo się to w okresie 
odwilży, której cechą była płynność, niejasność reguł, rozpychanie się 
w przestrzeni. Ta niejasność wpłynęła zresztą na ciemniejszą legendę 
Klubu, związaną z postaciami jego animatorów.



Jedna z legend opowiada, że powstanie KKK podpowiedział  
w sanatorium Ewie Garzteckiej jeden z prominentów PZPR.

Klub powstał w Warszawie w mieszkaniu Garzteckich przy ulicy Krzywe 
Koło, co naznaczyło jego początki pewną dwuznacznością I wpłynę-
ło na kreowanie podobnych opowieści. Wynikły one z odkrywania po 
latach historii samego Juliusza Garzteckiego, przedstawiciela pokolenia 
Kolumbów, oficera Armii Krajowej, który po wojnie przeszedł na stronę 
zwycięzców, został pracownikiem aparatu bezpieczeństwa, a potem 
tajnym agentem. Jednocześnie animował życie fotograficzne, angażo-
wał się w dyskusje branżowe, był człowiekiem atrakcyjnym towarzysko. 
Wszystkie te dwuznaczności I tajemnice wpłynęły później na recepcję 
Klubu. A był Klub koniec końców zbiorowiskiem ludzi najrozmaitszych 
I nawet jeśli istniał jakiś plan kanalizowania niepokojów inteligenckich 
przy pomocy takich instytucji, to spalił na panewce, ponieważ prowa-
dzone tam debaty były autentyczne. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę 
brak możliwości działania politycznego, liczne wtedy kluby, rozsiane po 
całym kraju i zakładane przy oficjalnie działających instytucjach, były 
platformą swobodniejszej dyskusji inteligenckiej, nie hamowanej przez 
cenzurę prewencyjną, kontrolującą przecież wszelkie środki przekazu. 

Jakie grupy zbierały się w Klubie Krzywego Koła? 
Dla kogo był ważny?

Można mówić o środowiskach biograficznych, chociażby byłych żołnier-
zach z pokolenia Kolumbów, którzy nie doczekali się oficjalnego uzna-
nia. O ludziach “trefnych” politycznie w latach stalinizmu, którzy przeszli 
przez szykany czy więzienia, a co najmniej nie mogli rozwijać kariery 
zawodowej. Byli żywo zainteresowani renegocjacją opowieści patrio-
tycznej i wojennej. O naukowcach, szukających drogi do upowszech-
nienia poza uczelniami pewnych wiadomości czy poglądów. W tłumie 
ludzi, którzy przychodzili do Staromiejskiego Domu Kultury, zobaczymy 
urodzonych w okolicy 1900 roku: poetę Antoniego Słonimskiego, mał-
żeństwo socjologów Stanisława i Marię Ossowskich. Pojawiający się 
w Klubie naukowcy badali społeczeństwo i ich patologie, zmiany wśród 
młodzieży, co nie było wtedy dobrze widziane. Są też ludzie w śred-
nim wówczas wieku, Stefan Kisielewski czy Paweł Jasienica, związani 
z katolicyzmem czy liberałowie, tworzący bardzo szerokie spectrum 
ideologiczne, od lewa do prawa. Mamy też seniorów, jak pisarka Helena 
Boguszewska czy filozof Tadeusz Kotarbiński, których od najmłodszych 
uczestników spotkań – od Adama Michnika – dzieliło 60 lat życia! Już to 
samo wskazuje, jak szeroka była to platforma dla spotkania.
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Dr hab. Błażej Brzostek 

jest historykiem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, autorem takich książek  
jak „Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950-1954)”, „Za progiem. Codzienność  
w przestrzeni publicznej Warszawy 1955-1970, „Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, 
XIX i XX wiek”. Nakładem Muzeum Warszawy w najbliższych miesiącach zostanie opublikowana 
historia Warszawy jego autorstwa. W Staromiejskim Dom Kultury wygłosił w 2021 roku wykłady 
o ludowej historii Warszawy. 

Klub rezonował na Warszawę?

W potężny sposób, ale oczywiście na inteligencję. Historia KKK jest 
opowieścią elitarną, dlatego większość mieszkańców Warszawy nie 
miała pojęcia o jego istnieniu, w ich życiu nie odegrał żadnej roli. Wie-
dzieli o nim ludzie, którzy pielęgnowali pamięć o zaborach, powstaniu, II 
RP, którzy zainteresowani byli niezależną myślą filozoficzną czy spo-
łeczną. Kiedy w 1956 roku szpunt wyskoczył z beczki, polska inteligen-
cja miała nadzieję na demokratyzację socjalizmu. Klub był symbolem tej 
nadziei, która rozpłynęła się w latach 60., ostatecznie po marcu ’68. To 
były czarne lata dla polskiej inteligencji. 

A jakimi tematami się zajmowano?

Obsesją tamtych czasów była historia, potężnie w latach stalinizmu 
zideologizowana, zakłamana, poddana cenzurze. Starano się więc 
“odzyskiwać historię”. Drugą sferą były filozofia i socjologia. Spierano 
się o wartości, zastanawiano nad stanem społeczeństwa, trawiono 
też ciągle marksistowską wizję rzeczywistości, tutaj emblematyczne 
było ostatnie spotkanie Klubu, w 1962 roku, z Adamem Schaffem, który 
stawiał pytania o rolę jednostki w społeczeństwie z punktu widzenia 
marksizmu. Nie były to debaty oderwane od rzeczywistości, bardzo 
często posiłkowano się obserwacjami społecznymi i badaniami. Roz-
mawiano o literaturze. Przemienność I łączność tych tematów było 
bardzo ważne, tworzyło przestrzeń dialogu w rzeczywistości politycznej 
mało otwartej na dialog. Zarazem Klub był przejawem wyładowania się 
tłumionej energii, a energia ta była w środowiskach twórzych ogromna 
– po dramatycznych doświadczeniach wojny I poniewierki, przemocy 
I stalinizmu. Były to doświadczenia traumatyczne, ale też pobudzające 
do tworzenia. Dlatego właśnie kino polskie w tym samym czasie, w któ-
rym działał KKK, osiągnęło taką siłę wyrazu. Podobnie fotografia czy 
sztuki plastyczne, architektura. Dlatego Warszawa przełomu lat 50. I 60. 
jawi się jako miasto niebywale kreatywne.
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Ku ekspresji. 
Polityka artystyczna w latach 50.

Karolina Łabowicz-Dymanus

Zmiany w polityce kulturalnej PRL miały przede wszystkim podłoże 
polityczne, spowodowane śmiercią Stalina w marcu 1953 roku, głębszy-
mi reformami w polityce ZSRR,  zwrotem w polityce międzynarodowej, 
w tym poprawą stosunków z USA i Jugosławią. Rosnące w Polsce 
niezadowolenie społeczne i nacisk na wzrost konsumpcji doprowadziły 
do konfliktów na szczytach władzy. Rozbudzona aktywność społeczna 
wymusiła stopniowy demontaż systemu stalinowskiego i zmiany ideolo-
giczne, także w zakresie rozumienia realizmu socjalistycznego. 

O prawo do przesady 

 Bolesław Bierut domagał się oddolnej krytyki1, a Minister Kultury i Sztuki 
Włodzimierz Sokorski zapowiedział że „będzie konsekwentnie zwalczać 
wszelkie próby komenderowania sztuką”2 i postulował dyskusję wokół 
poszerzenia znaczenia realizmu socjalistycznego oraz krytykę dotych-
czasowej realizacji doktryny. Wszelka krytyka odbywała się w sposób 
ściśle kontrolowany, za całkowitą akceptacją władzy, a także za przy-
zwoleniem ZSRR, gdzie Chruszczow już jesienią 1953 roku rozpoczął 
otwartą krytykę stalinizmu. Każdy tekst kwestionujący dotychczasowe 
osiągnięcia socrealizmu, bez względu na to, jak żarliwy, ukazał się 
drukiem za wiedzą i pełną akceptacją centralnych organów władzy 
i pod kontrolą urzędu cenzorskiego. Przy czym sam Bierut nie należał 
do zwolenników reform Chruszczowa. Wierzył natomiast w polską 
drogę do socjalizmu, z którą zgodna była idea poszerzenia rozumie-
nia realizmu socjalistycznego o tradycje sztuki przedwojennej. Wśród 
historyków sztuki, jednym z promotorów tej drogi był Juliusz Starzyński, 
inicjator i dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki, którego zadaniem 
była kontrola środowiska artystycznego i pełnienie funkcji normatyw-
nych, m.in. poprzez treści publikowane w opiniotwórczym czasopiśmie 
„Przegląd Artystyczny”. Starzyński poruszał się w polu władzy i do-
minacji, lyotardowskiej pozycji wiedzy-władzy, która pozwalała mu na 
tworzenie kanonów kulturowych.

 W 1953 roku, na łamach „Przeglądu Artystycznego” ukazał się artykuł 
Marcina Czerwińskiego O sposobach wyrażania słusznych treści, który 
postulował, że twórca powinien mieć prawo do przesady, posługiwania 
się skrótem i celową umownością. Od początku 1954 roku fala kryty-
ki socrealizmu zaczęła przybierać na sile. W niepodpisanym tekście 
W związku z naradą aktywu twórczego ZPAP w dniu 17 lutego 1954 roku 



(„Przegląd Artystyczny” 1954, nr 1) poruszono problem „ideowości i par-
tyjności naszej sztuki”.

 W wyznaczonych granicach władza przyjęła nową taktykę polityczną 
i przyzwoliła na większą samodzielność artystyczną, jednakże nadal 
kontrolowaną. Usankcjonował ją referat Sokorskiego O rzeczywisty 
zwrot w naszej polityce kulturalnej wygłoszony na XI Sesji Rady Kultu-
ry i Sztuki w kwietniu 1954 roku. Sokorski skrytykował schematyczne 
rozumienie socrealizmu, za które winił artystów i krytyków oraz urzędni-
ków.

Czy sztuka ma przekształcać ludzi?

 Juliusz Starzyński także zaczął skłaniać się ku eksperymentom arty-
stycznym, o ile były one motywowane wzmocnieniem dydaktycznej roli 
dzieła i nie naruszały politycznych dogmatów. W artykule Od Courbeta 
do Picassa, czyli o perspektywach sztuki nowoczesnej opublikowanym 
w 1954 roku przekonywał, że nie można odrzucać sztuki nowoczesnej, 
ponieważ o jej wartości nie rozstrzygają zastosowane przez artystę 
środki, ale jego intencja. Krytykował teoretyków i historyków sztuki za 
odrzucenie całego dorobku sztuki nowoczesnej, w tym ekspresjonizmu 
i kubizmu, na rzecz socrealizmu. Starzyński uważał, że odrzucenie do-
robku sztuki modernistycznej było sprzeczne z marksistowską wykład-
nią dialektyzmu historycznego. 

 Na uwagę zasługuje obraz popularnego wówczas włoskiego malarza 
Renato Guttuso Boogie woogie w Rzymie reprodukowany w numerze 
5-6 „Przeglądu Artystycznego” i ilustrujący tekst Jarmark snobizmu, 
poświęcony XXVII Biennale w Wenecji. Ilustracja przedstawia młodzież 
tańczącą amerykański taniec, a w tle wisi neoplastyczny obraz Pieta 
Mondriana. Pod płaszczykiem socrealizmu czasopismo pokazywało 
zakazane treści, tak pożądane przez polskiego czytelnika. Starzyński 
postulował: „środki wypracowane przez sztukę nowoczesną w jej nurcie 
wywodzącym się z ekspresjonizmu mogą być w pełni wykorzystane dla 
celów sztuki ideowej, świadomie walczącej o humanizm i demokrację” 
i postulował „ofensywę sztuki przemawiającej całym bogactwem naro-
dowych i ludowych odrębności”.

 Po 1954 roku uchylona została opozycja socrealizm - „formalizm”, a ar-
tystyczne wybory utożsamiane były nie tylko z wyborami ideologicznymi 
czy politycznymi. Przesunięcie sensu dzieła ku obszarowi intencji artysty 
pozwoliło na akceptację tendencji uchodzących wcześniej za negatyw-
ne pozwoliło władzy na legitymizację reformistycznych, nowoczesnych 
tendencji w socrealizmie. Postrzegano je nie jako erozję modelu, ale jako 
ewolucję ku formie o propagandowej nośności pozwalającej odpowied-
nio reprezentować nowoczesne państwo socjalistyczne. K
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Eksperyment służący Polsce Ludowej

 Starzyński twierdził, że nawet skrajne eksperymenty nie są bynajmniej 
oderwaną od rzeczywistości abstrakcją, o ile mają swój „cel”. Dlatego 
nawet najbardziej „szalone” eksperymenty formalne i skrajna deforma-
cja mogły być, jego zdaniem, włączone w obieg społeczny, jeśli spełnia-
ły odpowiednie kryteria zaangażowania artysty. Starzyński upatrywał 
w powrocie do awangardowych rozwiązań ewolucji sztuki socreali-
stycznej, której dotychczasowe formuły nie sprawdziły się. Wprowa-
dzenie form ekspresyjnych, o ładunku emocjonalnym, miało stanowić 
receptę na schematyzm sztuki socrealistycznej przy jednoczesnym 
wzmocnieniu przenoszenia ładunku ideologicznego. 

 W 1955 roku Włodzimierz Sokorski deklarował wprost nowe stanowisko 
władzy, która zdawała się rozumieć potrzebę wypracowania „trzeciej 
drogi” pomiędzy stalinowskim realizmem a modernizmem. Według 
ministra możliwe było połączenie nadrzędności treści z efektywnością 
wizualną, czyli ideowych deklaracji i perswazji z plastyczną metaforą 
i ekspresyjną deformacją. Stylistycznie związana z ekspresjonistyczną 
sztuką zaangażowaną społecznie była Ogólnopolska Wystawa Młodej 
Plastyki, popularnie nazywana „Arsenałem”, która powszechnie utożsa-
miana jest z polską Odwilżą. 
 
Odwilż zmienia wszystko

 Rok 1956 przyniósł wzmocnienie tendencji nowoczesnych, zarówno 
w sztuce, jak i krytyce artystycznej, czego przejawem było choćby 
utworzenie polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryty-
ków Sztuki AICA3. Także na Biennale w Wenecji Polska zaprezentowała 
prace artystów dokonujących indywidualnych poszukiwań ekspresyj-
nych sposobów wyrazu. W „Przeglądzie Artystycznym” kurator pawilo-
nu polskiego, Juliusz Starzyński, chwalił prezentowanych twórców za 
„wspólnotę narodowego charakteru dzieł oraz zawarty w nich stopień 
oryginalności w rozstrzyganiu zagadnień treści i formy plastycznej”, 
rozumiejąc przez to powrót do przedwojennych tradycji modernistycz-
nych. Rok później „Przegląd Artystyczny” (1958, nr 1) wydał Kronikę 
Polskiej Awangardy, wymieniając jej najważniejsze osiągnięcia poczyna-
jąc od roku 1912 .

 W 1957 roku, wraz z sukcesem wystaw Katarzyny Kobro i Władysława 
Strzemińskiego, prasa popularna zaczęła regularnie pisać o sztuce mo-
dernistycznej. U schyłku 1958 roku sztuka modernistyczna, w tym sztu-
ka abstrakcyjna uchodząca za radykalny modernizm, reprezentowała 
Polskę na Międzynarodowej Wystawie Krajów Socjalistycznych w Mo-
skwie. Wystawę przygotował zespół kierowany przez Starzyńskiego, 
który po raz kolejny starał się pokazać istotę „narodowego charakteru 



sztuki” polskiej. W katalogu wystawy pisał o konieczności prezentacji 
osiągnięć sztuki współczesnej i jej wszystkich dróg rozwojowych. Sta-
rzyński rozbijał wizję homogeniczności sztuki krajów komunistycznych 
pokazując, że możliwe są alternatywne modele i nie ma jednej „metody” 
wskazującej jak owa sztuka winna wyglądać. Starzyński pisał o klasycz-
nych wartościach sztuki polskiej, a postulowany realizm epoki, według 
niego, miał być „nową jakością twórczą i nie może powstać metodą 
wskrzeszenia zużytych wzorców historycznych, choćby jak najbardziej 
szacownych”. Wystawa polska, a w szczególności prace abstrakcyjne 
Adama Marczyńskiego, znacząco odbiegały od ekspozycji pozostałych 
krajów i w oczywisty sposób były sprzeczne z doktryną realizmu socjali-
stycznego. A jednak organizatorzy doszli do wniosku, że to właśnie 
sztuka modernistyczna najlepiej reprezentuje kulturę polską i powinna 
być promowana na arenie międzynarodowej.

 „Przegląd Artystyczny” był „niewątpliwie odbiciem dość ścisłym tych 
efektownych burzliwych zamętów, jakie w ciągu ostatnich lat odbiły 
się w plastyce polskiej, jak również w sposobie myślenia o tych rze-
czach” - zauważył krytyk Janusz Bogucki w 1958 roku, w czasie sesji 
nieborowskiej. Natomiast ten intensywny etap erozji w myśli o sztuce 
współczesnej wyczerpał się się z początkiem lat 1960-tych, krytykowa-
ny za narastającą artystyczną pustkę i wyczerpanie koncepcji ekspre-
syjnego malarstwa. Niemniej zwrot ku nowoczesności służył władzy do 
własnych celów i nie znaczy to, że władze stały się bardziej liberalne niż 
stalinowscy poprzednicy. Raczej władze zrozumiały, że metody represji 
są mało skuteczne i lepiej zastąpić ją strategią dyscyplinującego nadzo-
ru. Ponadto prowadząc politykę sprzeczną z narodową tradycją, władze 
perwersyjnie się do niej odwoływały, chcąc stworzyć użyteczne narzę-
dzie propagandowe. Powrót do tradycji modernistycznych znakomicie 
się do tego nadawał. Umożliwił także wprowadzenie na szeroką skalę 
współczesnej kultury - kultury masowej, która miała większy potencjał 
ideologicznej perswazji. 
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Karolina Łabowicz-Dymanus 

jest pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki PAN; specjalizuje się w sztuce i teorii sztuki XX  
i XXI wieku, a w szczególności interesuje się instytucjami sztuki w okresie transformacji  
w Europie Środkowej i Wschodniej oraz polityką artystyczną PRL w latach 1950-tych.

1. Sprawozdanie Komitetu Centralnego na II Zjeździe PZPR. Referat wygłoszony przez  
Przewodniczącego KC PZPR Bolesława Bieruta, Życie Warszawy 1954, nr 60, s. 3-4.

2. Z dyskusji na II Zjeździe PZPR, Włodzimierz Sokorski - Minister Kultury i Sztuki,  
Życie Warszawy 1954, nr 62, s. 5.

3. Powołana przez J. Starzyńskiego.
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Krzywe Koło
Ewa Tatar 

Archiwum Akt Nowych.
Komitet Warszawski PZPR – Wydział Propagandy.
Klub „Krzywe Koło” – notatki, informacje o działalności.

Czytamy: Atmosfera na sali w czasie zebrań jest towarzysko-kawiarniana. 
Wszyscy się b. dobrze czują i znają. Wszystkich łączy to, że są klubem 
opozycji.

Gdzie indziej: Ubiór większości ekscentryczny. Spotyka się wśród nich 
młodych egzystencjalistów z charakterystyczną brodą. Dyskusje nace-
chowane są ukrytym jadem, gdy chodzi o stosunki polityczne, społeczne, 
kulturalne i gospodarcze w naszym kraju.

I dalej: Dyskutantów cechuje kwiecistość stylu, wyciąganie analogii, gdy 
chodzi o krytykę naszego ustroju, posługiwanie się alegoriami. Dyskutanci 
są dobrze przygotowani do każdego tematu operując danymi monogra-
ficznymi i źródłowymi. Najmniejsza próba opozycji przeciw większości jest 
z góry skazana na porażkę. Delikwent zostaje wprost zmiażdżony przez 
innych dyskutantów w wyszukanej zjadliwości i inteligentnej formie oraz 
pikantnymi dowcipami i uwagami ze strony sali.

Ale: Niektóre dyskusje, szczególnie na tematy historyczne i ekonomiczne 
są spokojne, na wysokim poziomie, wzbogacające wiedzę słuchacza.

Klub Krzywe Koło powstał w 1955 roku jako nieformalne 
spotkania grupy intelektualistów w prywatnym mieszkaniu na 
Starym Mieście w Warszawie. W dokumentach pada sugestia, 
że to sam Władysław Gomułka podsunął spotkanej w sana-
torium Ewie Garzteckiej pomysł na czwartkowe dyskusje. 
Historia o lakierowaniu podłogi jest jedną z wielu na temat 
przeniesienia inicjatywy do instytucji: Staromiejskiego Domu 
Klubów. 

Gorący jest wciąż wśród historyków motyw powstania tego jednego 
przecież z wielu w czasach Odwilży i jej kursu na decentralizację kultury – 
klubów dyskusyjnych. Ciekawsze odejście od pierwotnej, drętwej struktu-
ry klubu i rekonstrukcja tego, jak, po okresie terroru, grupa ludzi próbuje 
nazwać wyzwania swojej współczesności.

Szerokie światopoglądowo i zawodowo środowisko nigdy nie reprezento-
wało tylko skrajnie prawej strony (podobno w trakcie spotkań ważne było 



nawet to, kto koło kogo siedział). Skoro pluralizm, nie mogło być progra-
mu. Najjaśniej była wykreślona linia ekonomiczna: socjalizm w wersjach 
rewidowanych. Popularne słowo humanizm tłumaczylibyśmy dziś jako 
egzystencjalizm. Z wątków szczegółowych, stawiano trudne pytania 
w kontekście niedawnej im historii, np. o współodpowiedzialność Polaków 
za prześladowania rasowe w trakcie II wojny światowej czy o egzeku-
cjach szmalcowników. Prawdopodobnie jedyna ocenzurowana przez wła-
dze prelekcja – Jana Józefa Lipskiego pt. ONR Falanga. Polski faszyzm 
zgromadziła 250 osób. Zamiast referatu odśpiewano Piosenkę o rekinie 
z wariacji na temat Ubu Króla w repertuarze Kabaretu Stodoła. Obok 
etyki największą popularnością cieszyła się zalegalizowana wówczas 
jako dyscyplina akademicka socjologia (Sekcja diagnostyki społecznej 
dała potem początek Ośrodkowi Badania Opinii Publicznej). Wolno było 
badać empirycznie, po epoce socrealistycznej fikcji „dotykać rzeczywi-
stości”.W ponaddyscyplinarnym gronie dyskutowano o roli inteligencji 
i jej odpowiedzialności za przekraczanie barier klasowych i choć była to 
hermetyczna przygoda inteligencka, do stołu zaproszono przedstawicieli 
rady robotniczej z Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. 

W kolejnych latach zmieniały się kierunki polityki w Polsce, dbano więc 
- dla dobra Klubu - o tonowanie wystąpień. Ale z zasady było odważnie. 
Podobno stawiano na szacunek i szczerość. 

W jednym ze wspomnień pada zdanie, że dyskutanci nie  
musieli mieć słusznych poglądów; ważne było, że ma się  
co do nich pewność, że mówią, co myślą. A możliwość  
swobodnej wypowiedzi była przyciągająca.

Trzeba przypomnieć też Galerię Krzywego Koła. Zbierała śmietankę 
ówczesnej sztuki i krytyki. Obok powstałej także w 1956 galerii Grupy 
Krakowskiej w Krzysztoforach, była pierwszą, gdzie artyści i ludzie sztuki 
(kierownikiem był Marian Bogusz, w zarządzie zasiadali członkowie 
Grupy 55 aka Grupy Staromiejskiej: Zbigniew Dłubak i Kajetan Sosnow-
ski; później gwiazdy kolejnej epoki, które w 1965 roku stworzą Galerię 
Foksal: Hanka Ptaszkowska i Wiesław Borowski), budowali program. 
Ten pokazuje w zgrabny sposób przejście przez kolejne po socrealizmie 
dopuszczane przez władzę nowoczesności, przy czym kierunkiem tego 
czasu zdecydowanie będzie (uwaga, prawie synonimy) taszyzm, abstrak-
cja gorąca, ekspresjonizm abstrakcyjny, sztuka gestu, malarstwo materii, 
surrealizm po surrealizmie, bezformie. 

Niektórzy twierdzą, że Klub Krzywego Koła to ówczesna opozycja 
wewnętrzna, antypartyjna, antyreżimowa. Wszyscy zgadzają się, że rola 
Klubu była odgłupiająca. Służył on znalezieniu nowego języka dla czasów 
po kwadratowej mowie socrealizmu i – jak twierdzą świadkowie – „wyjść 
z luki historycznej”. K
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Była to przestrzeń, gdzie spotykały się różne pokolenia 
i różne style myślenia, powstawały nowe pojęcia i nowe  
ścieżki teoretyczne, a spotkania czwartkowe pozwalały  
diagnozować ówczesność i „rozgrywać myślowo” różne  
sytuacje. 

Czasami do 2 w nocy. Na przykład na modne tematy: Kultura polska 
widziana z Paryża, 200 osób; Co sądzić o freudyzmie i psychoanalizie, 
100 osób; O polskiej prozie współczesnej, 85 osób – prelegent zasłabł, 
odwieziono go do domu, dyskusja trwała jeszcze ponad godzinę. 

Dotychczas historia ta to albo lista niesłusznych (kto współpracował), 
albo lista słusznych nazwisk (ciągle niedoczytanych). Grzebiącej w archi-
wach imponował etos odpowiedzialności i wiara w możliwość wcielania 
dyskursu, a czwartkowe dyskusje jawiły się jako republika poetów. Wysta-
wa prezentowana we wrześniu i październiku 2021 roku, 65 lat po pierw-
szych wystawach i dyskusjach, pokazuje różne prawdy o Krzywym Kole. 
Czasem – tak jak we wspomnieniach – zastępowane anegdotą. Zbiera, 
co udało się ustalić, przywołuje atmosferę miejsca i estetyki epoki. Maja 
Demska w formie naściennych rysunków i notatek dokonała pierwszej 
w historii świata rekonstrukcji chronologii klubu (głównie na podstawie 
raportów służb, wspomnień i wzmianek drukowanych w większych opra-
cowaniach, czasopismach [prelegenci publikowali m.in. w zamkniętym 
w 1957 roku tygodniku „Po prostu” – po zamknięciu zamieszki] i lekturze 
jedynej, wściekłej, opublikowanej zaraz po zamknięciu Klubu monografii. 
Weronika Wysocka zbadała kontrowersyjną biografię jego założycielki. 
Ewa Polska w słuchowisku polifonię sprzecznych świadectw świadków 
epoki wpisała w kanon atonalny prezentowany w czasach Krzywego 
Koła na współpracującej z Klubem Warszawskiej Jesieni. Mikołaj Moskal 
i Łukasz Rusznica zapośredniczają plastykę epoki. Interpretacje artystów, 
wybór dokumentów i sztuki z epoki pomagają – mam nadzieję – wyobra-
zić sobie temperaturę sali na pierwszym piętrze narożnego budynku na – 
dopiero co oddanym po odbudowie w 1953 roku – Rynku Starego Miasta 
w Warszawie. 

W 1962 roku zlikwidowano Klub. Był drzazgą za paznokciem KC PZPR, 
mającego już najwyraźniej dość trwogi o to, że około 300 myślicieli (dla 
porównania: w 1950 w Polsce mieszkało 25,008 mln, a w 1957 roku PZPR 
liczyło 1 377 000 członków) rozhermetyzuje jego autonarrację. Mówi się, 
że kolejna po Odwilży epoka – małej stabilizacji – to okres zapaści dyna-
miki życia intelektualnego.

Ewa Tatar 

badaczka sztuki, kuratorka wystaw, m.in. Milk me sugar (2020), Do zobaczenia po rewolucji! 
Wystawa na 100-lecie Bauhausu (2019), Chłoporobotnik i boa grzechotnik (2016) oraz programów 
krytycznych dla instytucji, m.in. Kombucha i Pawilon Wystawowy (2014-2015, dla Bunkra Sztuki), 
Przewodnik (2005-2006, dla Muzeum Narodowego w Krakowie).



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

Galeria czynna:
środa—piątek 15:00—20:00
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wstęp wolny

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
www.sdk.pl
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SAMOWIEDZY

INICJATYWA MŁODZI O MŁODYCH 2021



RAPORT NN6TII

WPROWADZENIE

Nie słabnie zainteresowanie światem przeżywanym z perspektywy osób 
młodych. W poprzednim numerze NN6T byli to dwudziestolatkowie 
wchodzący w dorosłość i na rynek pracy. Tym razem przedstawiamy wy-
niki dotyczące badań młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie to jest ważne, 
ponieważ dotyczy problemów życia uczniowskiego we współczesnej 
Polsce, ale także dlatego, że uczennice i uczniowie są tu nie tylko przed-
miotem, ale także rzeczywistym podmiotem badań – jego twórczyniami 
i twórcami, osobami zaangażowanymi w zbieranie, opracowywanie 
wyników oraz obmyślanie zainspirowanych nimi działań pomocowych. 
Inicjatywa Młodzi o Młodych – kolektyw realizujący badanie – to grupa 
poznańskich licealistek i licealistów, którzy, jak to określili w rozmowie, 
rozpoczęli swoje działania „z potrzeby serca”, chcąc lepiej poznać skalę 
i zróżnicowanie problemów, z którymi mierzą się co dzień sami lub które 
obserwują u swoich rówieśników. Chodzi tu między innymi o przecią-
żenie nauką (dotkliwe np. dla uczniów przekształcanych podstawówek 
lub pierwszych lat liceum), zjawisko de(faworyzacji) i dyskryminacji (do-
świadczanych ze strony innych uczniów, ale też nauczycieli), nierówny 
dostęp do edukacji (którego znaczenie dla szans życiowych nie zawsze 
jest dostrzegane przez rówieśników z centrów największych miast), 
poczucie bezradności i doświadczany stres czy kontakty z alkoholem. 
Medialne relacje o utrudnionym dostępie do pomocy psychologicznej 
przyszły wprawdzie później niż sam pomysł na badanie, ale z pewnością 
współtworzyły kontekst, w którym tak wiele osób chciało podzielić się 
swoim doświadczeniem, odpowiadając na pytania z ankiety. Odtwo-
rzenie takiej mapy troski, powiedzieli nam współautorzy badań Maja 
Grzeszczyk i Jakub Ziarko, miało być postawą przyszłych planowanych 
działań, a także platformą wzajemnego zrozumienia; krzepiącą myślą, 
że z troski, z którymi mierzą się także ich rówieśnice i rówieśnicy, to coś 
zwykłego, a jednocześnie wymagającego rozpoznania i systematycznej 
pracy ze specjalistami, a nie tylko poszukiwania oparcia w bliskich. Ba-
danie, którego fragment tu prezentujemy (inne wersje ankiety były też 
adresowane do nauczycieli i rodziców, pominęliśmy także opracowywa-
ne obecnie pytania otwarte), jest ważne także jako kolejna inicjatywa bu-
dująca samoświadomość tego pokolenia. Mimo starań badanie nie jest 
reprezentatywne, jak większość projektów realizowanych przez internet 
(więcej szczegółów na końcu raportu), ale nie odbiera mu to znaczenia. 
Zwłaszcza jeśli zrozumieć je także jako zachętę do czułego rozglądania 
się wokół w tych pierwszych tygodniach roku szkolnego.

MACIEJ FRĄCKOWIAK



RAPORT NN6T III

Abc

UCZESTNICY 

BADAŃ
Z jakiego jesteś województwa?

Wielkopolskie 37.9%

Dolnośląskie 16.3%

Mazowieckie 8.6%

Pomorskie 8.1%

Małopolskie 7.7%

Podlaskie 3.6%

Kujawsko-Pomorskie 3.1%

Opolskie 2.6%

Podkarpackie 2.5%

Śląskie 2.3%

Zachodniopomorskie 2.1%

Łódzkie 1.5%

Lubelskie 1.4%

Warmińsko-Mazurskie 1.0%

Świętokrzyskie 0.7%

Lubuskie 0.7%
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b c d e

Rodzaj szkoły
Liceum 59.8%
Technikum 28.6%
Szkoła podstawowa 5.6%
Szkoła wyższa 3.0%
Szkoła zawodowa 2.9%
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b c d e

PRZECIĄŻENIE 

NAUKĄ
Ile czasu dziennie po lekcjach 
poświęcasz na naukę?

Mniej niż 

godzinę
20%

1-2 godziny 31%
2-3 godziny 31%
4-5 godzin 13%
Więcej niż  

5 godzin
5%

Legenda: W badaniach udział wzięło 3365 osób. Na kolejne pytania odpowiadała ta sama 
liczba osób, chyba że zaznaczono inaczej.



RAPORT NN6TVI

Legenda: Rozkład odpowiedzi ze względu na deklarowaną płeć.

Czy zdarzało się, 
że musiała(e)ś 
zrezygnować 
z zajęć dodatkowych 
z powodu nadmiaru nauki 
i zajęć w szkole?

Kobieta Mężczy-
zna 

Osoba nie-
binarna/
transpłciowa/
bigender

Nie chcę 
podawać 

Ogółem

(n = 2294) (n = 912)  (n = 132) (n = 27) (n = 3365)

Nie 28% 46% 23% 52% 33%
Tak 72% 54% 77% 48% 67%

f g h i j k l
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Czy zdarza Ci się nie spać lub spać nieregularnie 
w związku z obowiązkami szkolnymi? 

Kobieta Mężczyzna Osoba nie-
binarna/
transpłcio-
wa/bigender

Nie chcę 
podawać

Ogółem

NIE 16% 32% 11% 22% 20%
RAZ W 
MIESIĄ-
CU

8% 9% 5% 15% 8%
2-4 
RAZY W 
MIESIĄ-
CU

26% 21% 20% 4% 24%

5-15 
RAZY W 
MIESIĄ-
CU

27% 17% 32% 7% 24%

WIĘCEJ 
NIŻ 15 
RAZY W 
MIESIĄ-
CU

23% 20% 33% 52% 23%

f g h i j k l
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PRZEDMIOT 
(KRZYWDZĄCEJ) 

OCENY

Czy często porównujesz swoje 
oceny z ocenami innych uczniów?
Nie, nie obchodzą mnie 
oceny innych uczniów 18%
Tak, ale ma to dla mnie 
charakter tylko informa-
cyjny, nie przeszkadza mi, 
że ktoś ma lepsze oceny 
ode mnie

52%

Tak, świadomość, że inni 
mają lepsze oceny ode 
mnie, jest dla mnie niewy-
godna

29%

Inne 1%

m n o p
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m n o p

Czy zdarza się,  
że nauczyciele  
faworyzują uczniów?

Nie 19%
Tak 81%
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Czy zdarzyło się, 
że czuła(e)ś się 
dręczona(y) przez  
nauczycieli?

13-15 
lat 

16-17 
lat 

18-20 
lat 

Ogółem 

(n = 1319) (n = 471) (n = 695) (n = 3337)

Nie 35% 33% 29% 33%
Tak 34% 37% 43% 37%
Nie, 
ale moi 
rówieś-
nicy 
tak się 
czuli

31% 30% 28% 30%

Legenda: Rozkład odpowiedzi ze względu na wiek.

r s t u w



RAPORT NN6T XI

Czy czuła(e)ś się kiedyś 
dyskryminowana(y) przez 
innych uczniów lub 
widziała(e)ś, że twoi 
znajomi są przez nich 
dyskryminowani?

Przyna-
leżę do 
LGBTQ+ 

Nie 
przy-
należę 

Nie 
wiem 

Nie, ale 
znam lu-
dzi któ-
rzy są 
LGBTQ+ 

Ogółem 

(n = 806) (n = 854) (n = 284) (n = 1421) (n = 3365)

Nie miała(e)m do 
czynienia z taki-
mi sytuacjami

17% 47% 27% 25% 29%

Sam(a) byłe(a)m 
dyskryminowany(a) 50% 27% 41% 34% 39%

Widziała(e)m, że 
inni byli dyskry-
minowani

33% 25% 32% 41% 34%

Legenda: Rozkład odpowiedzi ze względu na deklarowaną przynależność do społeczności 
LGBTQ+.

r s t u w
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Z dyskryminacją na 
jakim tle najczęściej 
się spotykasz?
Wyników w nauce 37%
Orientacji seksualnej 30%
Poglądów politycznych 25%
Płciowym 24%
Nie spotykam się  
z dyskryminacją 22%
Wysokości dochodu 
rodziców 22%
Rasowym 11%
Wyglądu 9%
Inne powody 8%
Cech indywidualnych 
(charakter, zachowania, 
sposób myślenia, 
zainteresowania)

4%
Legenda: Rozkład pokategoryzowanych odpowiedzi udzielonych pierwotnie na pytanie ot-
warte. Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ w jednej wypowiedzi mogłyby się pojawić 
wskazania na różne typy dyskryminacji.

x
y
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DALEJ  
LUB BLIŻEJ

DO EDUKACJI 
WYSOKIEJ JAKOŚCI

Jak oceniasz dostęp do edukacji 
dla uczniów w każdym wieku w twojej 
okolicy?

Średnia
Na wsi (n = 984) 2.9
Miasto poniżej 10 tys. 
mieszkańców (n = 273) 2.9
Od 10 tys. do 50 tys. 
mieszkańców (n = 668) 3.0
Od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców (n = 151) 3.5
Od 100 tys. do 250 tys. 
mieszkańców (n = 134) 3.7
Od 250 tys. do 500 tys. 
mieszkańców (n = 137) 3.8
Powyżej 500 tys. 
mieszkańców (n = 1018) 4.2

Legenda: Porównanie średnich ze względu na miejsce zamieszkania (max. 5 = dobry dostęp).
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4
5
6
7

Czy jeżeli mieszkał(a)byś 
w większym mieście, 
miał(a)byś szansę 
na lepszą edukację?
Tak 35%
Nie 18%
Nie wiem/ trudno 
powiedzieć 6%
Już mieszkam 
w dużym mieście 
i jestem 
zadowolony(a) 
z poziomu edukacji

9%
Brak odpowiedzi 33%

Legenda: Porównanie średnich ze względu na wielkość ośrodka zamieszkania (max. 5 = dobry 
dostęp).
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4
5
6
7

PRZYKRE
ODCZUCIA

Jak opisał(a)byś swój poziom 
stresu związanego ze szkołą? 

Kobieta 
(n = 2294) 3.8
Mężczyzna 
(n = 912) 3.2
Osoba niebinarna/
transpłciowa/
bigender 
(n = 132)

4.2
Nie chcę 
podawać 
(n = 27)

3.7

Legenda: Porównanie średnich ze względu na płeć (max. 5 = duży stres).
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8 9 0 @ #

Czy miewasz uczucie bezradności 
związane ze szkołą? 

Tak Nie 
wiem

Nie, ale 
znam lu-
dzi któ-
rzy są 
LGBTQ+

Nie Ogó-
łem

Nie 3% 8% 6% 17% 14%
Raz na 
miesiąc 9% 13% 15% 19% 14%
1-3 
razy  
w tygo-
dniu

18% 24% 28% 27% 25%

2-3 
razy  
w tygo-
dniu

21% 21% 25% 19% 22%

4-5 
razy  
w tygo-
dniu

17% 15% 14% 8% 13%

Więcej 
niż 5 
razy  
w tygo-
dniu

32% 19% 12% 9% 17%

Legenda: Rozkład odpowiedzi ze względu na deklarowaną przynależność do społeczności 
osób LGBTQ+
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8 9 0 @ #

KONTAKTY Z

ALKOHOLEM
Czy miała(e)ś do tej pory 
styczność z alkoholem? 
Piła(e)m alkohol

49%
Widziała(e)m, że 
moi znajomi piją 
alkohol 36%
Nigdy nie 
miała(e)m bezpo-
średniej styczno-
ści z alkoholem

14%
Nie, ale gdybym 
miał(a) okazję, 
spróbował(a)bym 
alkoholu

1%

Legenda: Pytanie precyzowało, że dotyczy ono także niewielkich ilości alkoholu.
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Kontakt z alkoholem w wybranych 
kategoriach wiekowych

13-15 
lat 

16-17 
lat 

18-20 
lat 

(n = 1319) (n = 1286) (n = 695)

Nigdy nie 
miała(e)m 
bezpośredniej 
styczności  
z alkoholem

22.3% 10.3% 2.9%

Piła(e)m al-
kohol

28.4% 55.0% 76.3%

Widziała(e)m, 
że moi znajo-
mi piją alko-
hol

46.9% 34.1% 20.6%

Nie, ale 
gdybym miał 
okazję, 
spróbował(a)- 
bym alkoholu

2.4% 0.6% 0.3%

* ( ) ! ? > < + = -
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Czy w ostatnim miesiącu 
piła(e)ś alkohol? 

Ko-
bie-
ta

Męż-
czy-
zna

Osobą 
niebi-
narna/
trans-
płciowa/
bigender

Nie 
chcę 
poda-
wać

Ogó-
łem

Nie 36% 37% 42% 38% 36%
Raz 29% 20% 26% 25% 26%
2-5 
razy

30% 31% 18% 13% 29%

6-15 
razy

5% 8% 8% 0% 6%

Więcej 
niż 15 
razy

1% 5% 6% 25% 2%

Legenda: Rozkład odpowiedzi ze względu na płeć. W opracowaniu uwzględniono odpowiedzi 
osób, które we wcześniejszym pytaniu deklarowały, że zdarzyło im się pić alkohol (n = 1652).

* ( ) ! ? > < + = -
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INFORMACJA 
O BADANIACH
Badanie zostało zrealizowane na jesieni 2020 roku  
za pomocą ankiety internetowej, przy zastosowaniu 
doboru próby opartego na dostępności.  
Od października do grudnia link do ankiety 
dystrybuowany był w mediach społecznościowych, 
przy wsparciu instytucji edukacyjnych, a także 
rozsyłany dalej przez samych uczestników i 
uczestniczki badań w kręgach ich znajomych.  
W opracowywanej części badania udział wzięło 
3365 respondentek i respondentów. Z uwagi na to, 
że struktura próby odbiega od struktury populacji, 
a także ze względu na nielosowy charakter badania, 
przedsięwzięcie nie jest reprezentatywne w sensie 
statystycznym, co oczywiście nie przekreśla jego 
wartości.

Pomysłodawczyniami i pomysłodawcami projektu 
oraz narzędzia badawczego są członkinie i członkowie 
kolektywu Inicjatywa Młodzi o Młodych, których 
w porządkowaniu bazy, obliczeniach i kodowaniu 
materiału wspierali także członkinie i członkowie 
Koła Naukowego Wydziału Socjologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Magdalena 
Antolczyk, Bartosz Dłubała, Karolina Janowska, 
Agata Krawczyk, Katarzyna Madras, Sandra Mleczak, 
Magdalena Mróz, Julita Prusak, Weronika Struszczyk, 
Kamila Szymkowiak, Bartłomiej Wawrykiewicz, Marta 
Wieteska, Zuzanna Wiśniewska.

Więcej informacji o badaniach i Inicjatywie można 
zdobyć, wchodząc na profile „Młodzi o Młodych”  
na FB i Instagramie lub pisząc na adres: 
mlodziomlodych@gmail.com



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).

Mimo upływu kolejnych dziesięcioleci, uwzględniania przez redakcje słowników  
nowych pokładów słownictwa, nowocześniejszego opisu haseł i ich kwalifikowania,  
w zakresie kręgu tematycznego będącego przedmiotem naszego zainteresowania 

zmienia się stosunkowo niewiele
prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski, O nazwach rozrywek umysłowych w polszczyźnie,  

„Białostockie Archiwum Językowe”, Białystok 2013, tom 13

n r 2 8
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CYFROWA  
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
Współczesna wersja działania wspólnego dla wspólnego 
dobra to niezwykle ciekawy, pełen innowacji obszar 
eksperymentów, w którym idee kooperatyzmu łączą 
się z najnowszymi technologiami. O tym, co powstaje 
z połączenia narzędzi cyfrowych z zaangażowaniem 
w tworzenie i wspieranie oddolnych zrównoważonych 
i etycznych inicjatyw opartych na progresywnych 
ideach poszukiwania alternatywy dla dominującej 
logiki rynkowej, piszą specjalnie dla Czytelniczek 
i Czytelników NN6T Nina J. Bąk, Wojciech Bielecki, 
Joanna Erbel, Paulina Małańczuk, Jan J. Zygmuntowski, 
związani z CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum 
technologii spółdzielczych.
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BIG TECH/GAFA 
Efekty sieciowe w połączeniu z ka-
pitalizmem prowadzą do ekspan-
sji cyfrowych korporacji. Big Tech, 
a przede wszystkim amerykańskie 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), to najwyżej wyceniane spół-
ki świata, pochłaniające nasze dane 
i swoją konkurencję w zawrotnym 
tempie. Już przed pandemią CO-
VID-19 opinia publiczna i regula-
torzy zainteresowali się ogromnym 
wpływem firm cyfrowych na rzeczy-
wistość. Afera Cambridge Analytica 
pokazała, że traktując ludzi jak pro-
dukt i kolonizując wszystkie obszary 
gospodarki, naruszają już podstawy 
funkcjonowania demokracji i ryn-
ków. Monopolizacja – zdawałoby się 
otwartej, wolnej przestrzeni inter-
netu – właśnie się dokonuje. Łącz-
na kapitalizacja rynkowa Google, 
Amazona, Facebooka, Apple i Mi-
crosoftu (GAFAM) jest 14-krotnie 
większa niż roczny produkt krajowy 
brutto Polski1, a to tylko wierzcho-
łek góry lodowej (krzemowej). Do 
Big Tech wliczamy zatem wszyst-
kie firmy oparte na ekspansyjnym, 
drapieżnym modelu biznesowym, 
jak np. Uber, Airbnb czy Palantir. 
Ich cechy wspólne to przerzucanie 
kosztów na pracowników, dostaw-
ców i obywateli; zamknięte i nie-
transparentne algorytmy; omija-
nie prawa i podatków2. Narzucenie 

1 B. Wawrzyniak, D. Iwanowski, Cyfro-
wy monopol. Nadużycia, których do-
puszczają się największe korporacje 
technologiczne, Instrat Policy Paper, 
nr 02/2021, [online], https://instrat.
pl/wp-content/uploads/2021/04/
Cyfrowy-Monopol-Instrat-Policy-Pa-
per-02-2021.pdf.pdf.

2 J.J. Zygmuntowski, Kapitalizm sieci, 
Wydawnictwo RozRuch, 2020.

twardych regulacji jest konieczne, 
ale może być niewystarczające, je-
żeli nie powstaną etyczne, zrówno-
ważone i spółdzielcze alternatywy – 
platformy i aplikacje pokazujące, że 
Big Tech to nie konieczność, a ślepy 
zaułek historii.

CYFROWA SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
(COOPTECH)
Wobec rosnącej monopolizacji naj-
wyżej wycenianych spółek świa-
ta, takich jak amerykańskie GAFA, 
a także zdominowania rynków lo-
kalnych przez globalne aplikacje, 
takie jak Uber czy Airbnb, na całym 
świecie zaczęły pojawiać się ten-
dencje związane z poszukiwaniem 
innej ścieżki biznesowej.
Jedną z odpowiedzi na proble-
my związane z tym zjawiskiem są 
platformowe kooperatywy – a więc 
innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne osadzone w modelu 
spółdzielczym. Cyfrowa spółdziel-
czość jest z definicji nastawiona 
na demokratyczne mechanizmy: 
współwłasność, współzarządza-
nie oraz współpracę. Zakłada się, 
że wielowiekowa tradycja spół-
dzielni, sięgająca czasów rewolucji 
przemysłowej, w połączeniu z no-
wymi technologiami umożliwi ko-
nieczną rekonfigurację gospodarki 
i społeczeństwa.
CoopTech, czyli po prostu technolo-
gie spółdzielcze, są więc innowacją 
nie tylko w zakresie technologicz-
nym, ale również organizacyjnym 
i społecznym. Są one bardziej za-
korzenione w lokalnych społecz-
nościach, oferują stabilniejsze wa-
runki pracy i dbają o podmiotowość 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Potencjał inwestycyjny kooperatyw 
platformowych w Europie szacuje 
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się rocznie na 1,3 mld euro, a w sa-
mej Polsce na 47,7 mln zł3.

EKOLOGIA CYFROWA
W dobie rosnącej świadomości 
ekologicznej społeczeństw temat 
cyfrowej ekologii wciąż pozostaje 
niewyeksplorowany. Gromadzenie 
i przetwarzanie danych w mediach 
społecznościowych, przeładowanie 
sieci streamingami, kryptowaluta-
mi, newsletterami i grafikami wy-
wiera na środowisko zatrważający – 
choć na pozór niewidoczny – wpływ.
Digital carbon footprint to pojęcie 
oznaczające ilość dwutlenku wę-
gla, jaką emitujemy pośrednio po-
przez używanie różnych narzędzi 
technologicznych. Szacuje się, że 
technologie cyfrowe odpowiada-
ją za 2,5–3,7% globalnej emisji CO2 
– to więcej niż emisja dwutlenku 
węgla przez przemysł lotniczy na 
całym świecie. U podstaw problemu 
leżą centra danych – to one fizycz-
nie tworzą tak zwaną „chmurę”, 
z której możemy korzystać z niemal 
każdego miejsca na świecie i któ-
re zużywają ogromne zasoby wody 
i energii. 
Centra danych mogą być jednak 
tworzone z myślą o środowisku 
i z dbałością o zrównoważony roz-
wój, na przykład poprzez wyko-
rzystywanie zróżnicowanych, od-
nawialnych źródeł energii. Samo 
tworzenie i rozwijanie stron in-
ternetowych przez użytkowników 

3 A. Burnicka, J.J. Zygmuntowski, 
#CoopTech. Platformowy koopera-
tyzm jako silnik solidarnego rozwoju, 
Instrat, 2019, [online], https://instrat.
pl/wp-content/uploads/2019/11/Co-
opTech-Platformowy-kooperatyzm-
jako-silnik-solidarnego-rozwoju.pdf.

Internetu również może być ekolo-
giczne, choćby poprzez ogranicze-
nie liczby dużych plików do pobie-
rania. Również jednostki mogą się 
przyczynić do poprawy stanu rzeczy 
– tak samo jak dbamy o segregację 
śmieci, tak samo możemy czyścić 
skrzynki mailowe z niepotrzebnych 
wiadomości, a konta na mediach 
społecznościowych ze starych zdjęć 
i filmów.

FEDIWERSUM 
Fediverse, czyli fediwersum (połą-
czenie słów „federacja” i „uniwer-
sum”), to luźna sieć witryn oparta 
na wolnym oprogramowaniu, któ-
re tworzą i promują nieskrępowa-
ną interakcję pomiędzy serwerami 
i usługami. Trend ten przeciwsta-
wia się zjawisku blokowania treści 
przez takie platformy jak Facebook 
czy Twitter. 
Jedną z pierwszych inicjatyw 
tego typu jest sieć społecznościo-
wa Mastodon, która w grudniu 
2017 dotarła do pierwszego milio-
na użytkowników. Zwana przez 
wielu anty-Twitterem, platfor-
ma Mastodon kładzie większy 
nacisk na kwestie bezpieczeństwa 
i prywatności, zwraca również 
uwagę na niepotrzebną polaryzację 
społeczności Twittera.
Jedną z idei, które stoją za fediwer-
sum, jest przekonanie, że decen-
tralizacja treści pozbawia reklamo-
dawców kontrolowanej, policzalnej 
i przewidywalnej publiczności. 
Między innymi dzięki protokołowi 
ActivityPub, treści publikowane za 
pomocą jednej aplikacji mogą być 
lubiane, udostępniane lub komen-
towane przez inną, a użytkownicy/
użytkowniczki mogą subskrybować 
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(lub śledzić) treści innych w różnych 
sieciach.

HYBRYDOWE SĄSIEDZTWO 
Hybrydowe sąsiedztwo to prze-
strzeń sąsiedzka, która łączy w so-
bie elementy przestrzeni fizycznej 
oraz przestrzeni cyfrowej. Koncep-
cja hybrydowego sąsiedztwa zakła-
da, że w życiu codziennym porusza-
my się płynnie pomiędzy światem 
realnym i wirtualnym, więc rozwią-
zania nakierowane na budowanie 
społeczności sąsiedzkiej powinny 
odnosić się do obu tych przestrzeni. 
Przeciwstawianie świata real-
nego (jako tego, w którym od-
bywają się wartościowe relacje) 
światowi cyfrowemu (jako temu, 
gdzie mamy relacje gorszej jakości) 
nie odpowiada współczesnemu 
doświadczeniu świata. Narzędzia 
takie jak smartfony są naturalnym 
elementem naszej komunikacji 
dla coraz większej liczby ludzi – 
zarówno młodych, jak i starszych.
Hybrydowe sąsiedztwo działa więc 
równocześnie w przestrzeni fizycznej 
i cyfrowej, nie wartościując żadnej 
z nich. W obu odbywają się dyskusje 
dotyczące codziennych problemów, 
strategicznych wyzwań czy wymiany 
różnego rodzaju dóbr lub usług (to-
kenizacja dobra). Takie spojrzenie na 
naszą wspólną przestrzeń sprawia, 
że myśląc o rozwoju wspólnot lokal-
nych, musimy dbać zarówno o jakość 
przestrzeni fizycznej (np. tworzenie 
dostępnych przestrzeni przyjaznej 
pieszym oraz miejsc spotkań skie-
rowanych do różnych pokoleń), jak 
i demokratycznie zarządzanej prze-
strzeni cyfrowej, której reguły dzia-
łania wyznacza lokalna społeczność, 
a nie międzynarodowe korporacje.

KONSENT
Sposób podejmowania decyzji to 
kluczowa informacja na temat or-
ganizacji determinująca jej kształt 
i rozwój. Przyjrzymy się czterem 
możliwościom.
W systemie autokratycznym decy-
zję podejmuje jedna lub kilka osób, 
zwykle szef/szefowa. To prosty 
i szybki sposób na podjęcie decyzji, 
ale jego konsekwencją jest niski po-
ziom uczestnictwa i małe zaangażo-
wanie członków zespołu.
Głosowanie większościowe jest po-
wszechnie uważane za „demokra-
tyczne”, a my jesteśmy przyzwy-
czajeni do uznawania większości 
głosów za „sprawiedliwe”. Jest to 
również szybki proces, który moż-
na łatwo przeprowadzić z wieloma 
osobami i niewielką ilością infor-
macji. Jednak może pozostawić spo-
re grono osób „przegłosowanych”, 
które nie identyfikując się z decyzją, 
zmniejszą swoje zaangażowanie.
Konsensus uważany jest za najbar-
dziej „sprawiedliwy” i angażujący 
w sposób podejmowania decyzji. 
Zapada ona tylko wtedy, gdy wszy-
scy się zgodzą, co gwarantuje wyso-
kie zaangażowanie i uczestnictwo. 
Niestety działa dobrze tylko w ma-
łych, jednorodnych grupach. Osią-
gnięcie jednomyślności jest czaso-
chłonne, a brak sukcesu może być 
frustrujący i zniechęcający. Poza 
tym wymóg przekonania wszystkich 
w żmudnej dyskusji może ograni-
czać innowacyjność i chęć zgłasza-
nia pomysłów.
Konsent (z ang. consent, czyli zgo-
da) oznacza brak sprzeciwu. Po-
dobnie jak konsensus, konsent za-
prasza do dyskusji nad propozycją 
przedstawioną przez pomysłodaw-
cę. Propozycje zostają przyjęte, gdy 
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są uważane za wystarczająco dobre 
i wystarczająco bezpieczne na okre-
ślony czas. Nie ma tu oczekiwań, że 
każdy będzie identyfikował się z de-
cyzją, wystarczy jeśli będzie mógł 
z nią żyć. Jeśli jednak zastrzeżenia 
do propozycji nie zostaną rozwia-
ne, decyzja nie pozostanie podję-
ta. Zgoda to kojarzony z holokra-
cją system podejmowania decyzji, 
sprawniejszy niż konsensus, podob-
nie angażujący zespół.

KULTURA ZAUFANIA 
Pojęcie kultury zaufania jest gene-
tycznie powiązane z pojęciem za-
ufania, wszelako sugeruje znacz-
nie szerszy zbiór znaczeniowy. Nie 
odnosi się już tylko do jednostko-
wych, indywidualnie kształtowa-
nych relacji między podmiotami, 
ale do struktury będącej wynikiem 
pewnych długotrwałych procesów 
historycznych, strukturalnych i pod-
miotowych programujących sferę 
świadomościową. W tym sensie 
kultura zaufania – utrzymująca się 
w Polsce na stosunkowo niskim po-
ziomie – jest pewną, trudną do szyb-
kiej zmiany zaszłością, utrudniają-
cą kontakty z innymi, osłabiającą 
instytucje i blokującą współpracę 
w wielu obszarach życia społeczne-
go. Próbując pozytywnie oddziały-
wać na kulturę zaufania, nie można 
„pójść na skróty” i oczekiwać, aż 
zaufanie pojawi się samo na skutek 
upływu czasu. To nasza aktywność 
z innymi ludźmi i organizacje, które 
budujemy przez praktykę, wytwa-
rzają zaufanie. Praxis dnia codzien-
nego, zmagań o transparentność, 
o demokratyczne zarządzanie orga-
nizacjami, o równość i pluralizm de-
baty publicznej – to wszystko tworzy 

pewien zestaw oddziaływań, które 
stając się energią i napędem dla ko-
lejnych inicjatyw, przyczyniają się 
do budowy wyższej kultury zaufa-
nia w Polsce.

SMART CITY Z.0. 
Smart City Z.0. to koncepcja inteli-
gentnego miasta, które w centrum 
stawia budowanie zaufania jako 
kluczowego elementu zrównowa-
żonego rozwoju. To miasto, które 
widzi swoje mieszkanki i miesz-
kańców we wszystkich wymiarach 
i życia – jako osoby chcące zarów-
no wpływać na swoją przestrzeń, 
mieć dobrą pracę, jak i spędzać 
czas z bliskimi. A innowacja nie jest 
czymś abstrakcyjnym ani drogim, 
ale usługą publiczną tak powszech-
nie dostępną jak woda pitna w kra-
nie. Zaufanie to podstawa budowa-
nia gospodarki odpornej na kryzys 
i wspólnoty gotowej odpowiadać 
na wyzwania przyszłości, takie jak 
zmiany klimatyczne czy starzenie 
się społeczeństwa.
Smart City Z.0. to miasto, które 
działa wedle zasad znanych z afry-
kańskiego przysłowia: „Jeśli chcesz 
iść szybko – idź sam. Jeśli iść dale-
ko – idźmy razem”. W tym mieście 
przyszłości pytania, które zadają 
sobie włodarze, brzmią: Jak może-
my budować zaufanie? Jak może-
my sprawić, żeby ludzie wspierali 
siebie nawzajem? Jakie rozwiązania 
możemy promować, żeby budować 
autonomię – tak ważną dla godności 
każdego człowieka? W tym mieście 
jest miejsce na wszystko to, co wi-
dzieliśmy w poprzednich genera-
cjach smart city: i na technologię, 
i na zaangażowanie samorządów 
jako organizatorów przestrzeni, 
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i na partycypację. Dodatkowo jest 
miejsce na lokalną gospodarkę, jako 
rdzeń budowania miejskiej odpor-
ności, oraz na troskę o swoje naj-
bliższe otoczenie – zarówno w wy-
miarze cyfrowym, jak i fizycznym 
(hybrydowe sąsiedztwo).

SPÓŁDZIELNIE 
ENERGETYCZNE 
Niezależne stowarzyszenie osób, 
które łączą się, by wytwarzać ener-
gię z odnawialnych źródeł. Służy 
zaspokajaniu zapotrzebowania swo-
ich członków i członkiń. Umożliwia 
obywatelską partycypację w sekto-
rze energetycznym.
Spółdzielnia energetyczna jest 
szczególnym rodzajem spółdziel-
ni, która zajmuje się wytwarzaniem 
energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii (OZE), ciepła lub bio-
gazu. Może ją założyć grupa osób, 
ale także osoby prawne (np. lokal-
ne firmy). Aktualnie spółdzielnie 
energetyczne mogą powstawać na 
terenach wiejskich i wiejsko-miej-
skich, co ogranicza ich możliwości 
rozwoju.
Spółdzielnia wytwarzająca energię 
staje się tzw. prosumentem: produ-
kując energię, oddaje jej nadmiar 
do sieci, a później, w razie zapotrze-
bowania, może pobrać w rozlicze-
niu do 60% przekazanej nadwyż-
ki. Przede wszystkim spółdzielnia 
energetyczna zaspokaja bieżące po-
trzeby energetyczne swoich człon-
ków i członkiń. Jest więc dla nich 
źródłem oszczędności. 
Jako część systemu energetyki oby-
watelskiej spółdzielnie energetycz-
ne podnoszą niezależność energe-
tyczną i wzmacniają zaangażowanie 
społeczności. Umożliwiają lokalne 

wytwarzanie czystej energii i zrów-
noważony rozwój regionu. Dlatego 
ważna jest współpraca samorządów 
ze społecznościami, co dobrze po-
kazują prężnie działające spółdziel-
nie w Holandii czy Belgii. Spół-
dzielnie energetyczne są zieloną, 
społeczną odpowiedzią na energe-
tykę opartą na węglu.

SUWERENNOŚĆ CYFROWA 
Coraz częściej krytyka dominu-
jącej pozycji cyfrowych gigantów 
wiąże się z poszukiwaniem nowej 
podmiotowości przez różnych ak-
torów życia społecznego i gospo-
darczego. To już nie tylko wysiłki 
ruchu otwartego oprogramowania, 
ale tworzenie rozwiązań IT kiero-
wanych zupełnie inną logiką dzia-
łania. Również samorządy, związki 
zawodowe, organizacje branżowe 
i spółdzielnie mniejszych podmio-
tów podejmują wysiłki na rzecz 
technologii, które nie nadużywa-
ją zaufania i działają z poszanowa-
niem dla decyzji i danych każdego 
z nas. Suwerenność cyfrowa nie ma 
jednej, powszechnie akceptowanej 
definicji. Pojęcie to bywa używane 
przez ruchy społeczne i polityków 
z całego spektrum sceny politycz-
nej. W Polsce spopularyzowane zo-
stało przez koalicję ekspercką Pol-
skiej Karty Suwerenności Cyfrowej, 
która od początku 2020 r. informuje 
o nadużyciach wielkich korporacji 
technologicznych, w szczególności 
w obszarach praw konsumenckich, 
pracowniczych i obywatelskich, 
konkurencji oraz spraw podatko-
wych. Koalicja w swoich badaniach 
przyjmuje, że suwerenność cyfro-
wa to „zdolność państw, organiza-
cji międzynarodowych i każdego 



użytkownika i użytkowniczki 
z osobna do egzekwowania swoich 
praw oraz wpływania na platfor-
my cyfrowe i firmy technologicz-
ne zgodnie z własnymi potrzebami 
społecznymi i rozwojowymi”.
Jeden z największych sukcesów su-
werenności cyfrowej w Europie to 
kierunek obrany przez Barcelonę, 
która w ostatnich latach stała się 
światowym centrum alternatyw-
nego modelu rozwoju technologii. 
W 2016 r. miejska komisarz techno-
logii i innowacji cyfrowych przed-
stawiła strategię, której częścią było 
uzyskanie przez Barcelonę techno-
logicznej i cyfrowej suwerenności. 
Celem stało się stworzenie zrów-
noważonej gospodarki współpracy, 
w której miasto i firmy razem two-
rzą narzędzia i udostępniają je dla 
obopólnej korzyści.

TOKENIZACJA DOBRA 
Podejście, które zakłada, że gene-
rowanie wartości może odbywać za 
pomocą różnych rodzajów walut, 
które wzajemnie się uzupełniają. 
Poza pieniądzem takimi formami 
obiegu mogą być różnego rodza-
ju tokeny lub bony przyznawane za 
działania prospołeczne (np. różne 
formy wolontariatu czy samopomo-
cy sąsiedzkiej). Przykładem tokeni-
zacji dobra jest na przykład Bristol 
Pay, lokalna cyfrowa waluta w Bri-
stolu (Wlk. Brytania), która funkcjo-
nuje jednocześnie jako waluta lokal-
na wspierająca sąsiedzkie biznesy, 
jako forma nagradzania mieszka-
nek i mieszkańców miasta za reali-
zację strategicznego celu, jakim jest 
obniżanie śladu węglowego miasta.
Innym przykładem tokenizacji ener-
gii społecznej są różnego rodzaju 

banki czasu, w których każda godzi-
na poświęcona innym jako pewnego 
rodzaju usługa może być zamienio-
na na inną usługę. Taki bank czasu 
powstał w Japonii w 1973 r. z inicja-
tywy innowatorki Teruko Mizushi-
my. Obecnie jest wykorzystywany 
na przykład w ramach inicjatyw od-
powiadających na wyzwania zwią-
zane ze starzeniem się społeczeń-
stwa. Jedną z nich jest szwajcarski 
projekt Zeitvorsorge, w myśl które-
go seniorzy i seniorki 60+ działa-
ją na rzecz osób w wieku 80+, aby 
później samemu otrzymać pomoc. 
Docelowo tokenizacja dobra powin-
na umożliwiać płynną wielostronną 
wymianę za pośrednictwem toke-
nów (lub bonów), za które moż-
na otrzymać pożądane dobra lub 
usługi. Tokenizacja dobra to jeden 
z elementów tworzenia przyjaznej 
przestrzeni sąsiedzkiej (hybrydowe 
sąsiedztwo).

WSPÓLNA WARTOŚĆ 
SPOŁECZNA 
Mnożenie dobrobytu odbywa się 
poprzez dzielenie wspólnych zaso-
bów. To z pozoru kontrintuicyjne 
stwierdzenie uwzględnia procesy 
wymykające się prostej kalkulacji 
rynkowej, sięgając do długotermi-
nowych efektów i (bio)różnorod-
ności naszych ekosystemów, w tym 
gospodarczych.
Już od jakiegoś czasu firmy szukają 
nowego schematu działania, dopa-
sowanego do współczesności, gdzie 
wartością jest połączenie zarabiania 
pieniędzy z działalnością prospo-
łeczną lub proekologiczną. Pierwszy 
krokiem było CSR, a kolejnym CSV 
(Creating Shared Value), czyli kon-
cepcja tworzenia współdzielonej 
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wartości. To holistyczne podej-
ście opiera się na założeniu, że sam 
rdzeń biznesu powinien być zgodny 
z zestawem prospołecznych war-
tości i działać zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, zamiast 
pudrować business as usual. Wspól-
na wartość społeczna (Shared Social 
Value) dodaje jeszcze wymiar dzie-
lenia się. Zamiast filantropii stawia 
na predystrybucję, czyli zaplano-
wanie produkcji i umowy między 
stronami tak, aby korzyści trafiały 
równomiernie do uczestników eko-
systemu. SSV to filozofia biznesu 
i gospodarki po ślepej maksymali-
zacji zysku.

WSPÓLNICA DANYCH 
Jest to zaufana instytucja zarządza-
jąca danymi zgodnie z interesem 
publicznym. Chociaż wiele krajów 
testuje podobne rozwiązania, to 
model wspólnicy pozostaje najbar-
dziej zaawansowaną propozycją.
Rzadko mamy do czynienia z po-
dobnym konsensusem różnych śro-
dowisk co do tego, że cyfrowe dane 
muszą być zarządzane w ramach 
alternatywnego modelu, który 
uwzględnia ich naturę jako wspól-
ny zasób. Regularnie pojawiają się 
informacje o nowych pilotażach, 

np. data trustów, kolaboracji danych 
czy kantorów danych4. Instytucje 
nowego typu mają wobec tego pil-
nować poprawnego użycia danych 
(chroniąc np. prywatność) i łączyć 
strony chcące oferować lub prze-
twarzać dane, aby tworzyć inno-
wacje i algorytmy AI. Podstawo-
we założenie wspólnic jest takie, że 
mają być zaufanymi przestrzenia-
mi współdzielenia danych, łącząc 
architekturę techniczną z odpo-
wiednio dobranymi mechanizma-
mi zarządzania dostępem, pozy-
skiwaniem finansowania5. Chociaż 
wspólnice danych są blisko zwią-
zane z sektorem publicznym, to 
z pewnością powinny być zarządza-
ne kolektywnie, z udziałem instytu-
cji naukowych i twórców danych – 
nas wszystkich.

4 Towards a Data Economy. An ena-
bling framework, World Economic 
Forum, 2021, [online], http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Toward-
s_a_Data_Economy_2021.pdf.

5 J.J. Zygmuntowski, Wspólnice 
danych. Alternatywny model zarzą-
dzania danymi, Centrum Cyfrowe, 
Fundacja Instrat, 2020, [online], 
https://instrat.pl/wp-content/
uploads/2020/07/Raport_Wspólni-
ce_Danych_SpołTech.pdf.

COOPTECH HUB
to pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych, 
prowadzone przez Spółdzielnię PLZ. Jego celem jest two-
rzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart 
spółdzielczości. Centrum w swojej działalności programo-
wej przeciwstawia się aktualnym trendom panującym w go-
spodarce: nierównościom na rynku, jego monopolizacji oraz 
niezrównoważonemu rozwojowi. Centrum prowadzone 
jest przez PLZ Spółdzielnię, organizację zrzeszającą osoby 
fizyczne i prawne, którym przyświeca idea sprawiedliwej, 
wykorzystującej nowe technologie gospodarki.
https://hub.plz.pl/
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Projekt osiedla mieszkaniowego autorstwa studenta trzeciego roku Ahmada al-Omary,  
obecnego dyrektora Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego, przygotowany 
pod kierunkiem dr. Kazimierza Gruny, Mosul, 1985



111WORONIECKA

W latach 80. XX wieku szesnastu wykładowców 
z Politechniki Wrocławskiej pracowało w Instytucie 
Architektury w Mosulu, współtworząc jego program, 

prowadząc większość przedmiotów projektowych 
i kształcąc pierwsze pokolenia mosulskich architektów. 

O tym mało znanym fakcie z prowadzącą badania 
na ten temat antropolożką i arabistką  

DOROTĄ WORONIECKĄ  
rozmawia BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

SKUTKI
PRZE-PRZE-

PŁYWÓWPŁYWÓW
IDEI
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Poznałyśmy się ponad rok temu podczas mojego dyżuru 
w księgarni Bęca. Rozmawiałyśmy o książce, której re-
daktorem jest Łukasz Stanek, uznany na świecie badacz 
architektury Globalnego Południa i rozmaitych związ-
ków międzykulturowych wygenerowanych w drugiej 
połowie XX wieku przez skomplikowane relacje poli-
tyczne i ekonomiczne. Od słowa do słowa okazało się, 
że prowadzisz bardzo ciekawe badania na ten temat!

Warto zacząć od tego, że wiele prac dotyczących wymiany wie-
dzy między krajami dawniej określanym jako kraje pierwszego, 
drugiego i trzeciego świata oscyluje wokół koncepcji transferu 
wiedzy czy ekspertów z krajów pierwszego/drugiego świata do 
krajów Globalnego Południa. Natomiast coraz więcej badaczy 
pokazuje, wśród nich oczywiście Łukasz Stanek, że nie był to taki 
jednorodny czy jednokierunkowy przepływ, że ten przepływ szedł 
w obydwie strony. Książka Postmodernizm jest prawie w porządku, 
o której wtedy rozmawiałyśmy, pokazuje, jak doświadczenie pracy 
na kontraktach zagranicznych, między innymi w Iraku, wpłynęło 
na polskich architektów, na ich późniejszą pracę projektową po 
transformacji. Mnie interesują te przepływy z drugiej strony – pro-
wadzę badania terenowe w Iraku. Badam, jak te relacje odbierane 
były przez stronę iracką, jak wpływały na rozwój tamtejszych 
instytucji naukowych i dalsze losy zawodowe ich studentów. Sku-
piam się głównie na Instytucie Architektury w Mosulu, który po-
wstał w 1978 roku. W tamtym czasie były tylko dwie inne szkoły 
architektury w Iraku, obydwie w Bagdadzie. Instytut Architektury 
w Mosulu powstał w sytuacji praktycznego braku lokalnej kadry, 
która mogłaby tam nauczać. W zasadzie było trzech wykładow-
ców, którzy zakładali ten instytut, i bardzo szybko okazało się, że 
potrzebują po prostu zewnętrznego wsparcia. Pod koniec lat 70. 
w Mosulu było tylko kilkoro praktykujących architektów i pod tym 
względem Mosul mocno różnił się od Bagdadu, w którym było bar-
dzo dużo wielkich realizacji i ta dziedzina prężnie się rozwijała.
W związku z taką sytuacją władze nowo powstałego Instytu-
tu zaczęły się rozglądać za wsparciem merytorycznym. Już trzy 
miesiące po otwarciu Instytutu przyjechał pierwszy wykładowca 
z Polski, dr Janusz Frydecki z Politechniki Wrocławskiej. W sumie 
pracowało tam szesnastu polskich wykładowców, więc jest to do-
syć unikalny przykład sytuacji, w której w czasie dekady tak duża 
grupa wykładowców – nie tylko z jednego kraju, ale nawet z jed-
nego uniwersytetu – współtworzyła szkołę architektury w Iraku. 
W latach 80. w wielu momentach wrocławscy architekci stanowili 
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większość kadry w Instytucie i prowadzili zdecydowaną większość 
zajęć projektowych. Stąd też ich wpływ na kształtowanie progra-
mu i na proces kształcenia studentów.

Powtarza się motyw wpływu zaimportowanej wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności. Jakie to miało konse-
kwencje przestrzenne?

W zasadzie instytut ten był w dużej mierze wzorowany na Wy-
dziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wpływy można 
analizować na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim wiedzy, 
czyli czego uczono, ale też metodologii nauczania. To coś, co teraz 
wielu absolwentów wspomina. Duży nacisk kładziono na rysu-
nek, na różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu wykształcenie 
w studentach wyobraźni przestrzennej, pobudzenie kreatywno-
ści. I jeszcze aspekt relacji międzyludzkich, bo oczywiście proces 

Projekt centrum handlowego autorstwa studenta trzeciego roku Manda Ibrahima Dezayi, 
obecnie wykładowcy na Uniwersytecie Salahaddin w Erbilu, przygotowany pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa Bacia, Mosul, 1982
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wpływów czy wymiany zachodzi w ramach tych interakcji. Nie mo-
żemy przenieść wiedzy z punktu A do punktu B, tak żeby była od-
bierana w ten sam sposób. Oczywiście następuje proces przekładu, 
negocjowania znaczeń, adaptacji tego przekazu do warunków 
lokalnych. Na przykład jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, 
to na trzecim roku studenci mieli za zadanie w trakcie zajęć zapro-
jektować kompleks mieszkaniowy. Jeżeli spojrzymy na ich projek-
ty, to okaże się, że są to projekty bardzo podobne do tych, które 
powstawały w tym czasie w Polsce, zarówno pod względem ukła-
dów budynków i ich funkcjonalności w stylu międzynarodowym, 
jak i też po prostu nawet samego sposobu prezentacji tych rysun-
ków. W tamtym czasie budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 
w Mosulu praktycznie nie istniało. W Bagdadzie były pojedyncze 
przykłady. Czyli w przypadku szeregu zadań projektowych, które 
otrzymywali mosulscy studenci – nie tylko budownictwa mieszka-
niowego, ale muzeów, centrów kulturowych, centrów handlowych 
– nie mogli się odnieść w bezpośredni sposób do otaczającej ich 
rzeczywistości miejskiej. Reagowali na ten dobór zadań projekto-
wych różnie.

To znaczy?
Dla wielu było to ciekawe wyzwanie i uznawali, że jest to w jakimś 
sensie okno na świat. I bardzo chcieli zgłębiać te zagadnienia, 

Budynek Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego w latach 80. XX wieku i obecnie. 
W trakcie wojny z Państwem Islamskim wiele obiektów na kampusie Uniwersytetu Mosulskiego, 
w tym gmach Centralnej Biblioteki Uniwersyteckiej, uległo zniszczeniu. Budynek Instytutu 
Architektury przetrwał, od 2018 roku wznowiono w nim zajęcia dla studentów. Mosul, 1983 i 2020
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Projekt sądów miejskich autorstwa studenta czwartego roku Muhannada Rassama, obecnie 
wykładowcy na Uniwersytecie Salahaddin w Erbilu, uznanego projektanta i przedsiębiorcy, 
przygotowany pod kierunkiem prof. Stanisława Sołowija, Mosul, 1983
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które – jak im się wtedy wydawało – reprezentują to, co dzieje 
w architekturze światowej i będzie stanowić przyszłość architek-
tury w Iraku. Dla innych rozdźwięk między rzeczywistością iracką 
a tym, czego uczyli polscy wykładowcy, był tak duży, że negatyw-
nie wpływał na proces kształcenia. Oni po prostu nie rozumieli, co 
jest od nich wymagane. Jak mają to przełożyć na swoje otoczenie? 
Wobec tego w sposób mechaniczny „odrabiali” po prostu to, co 
było zadane. Pamiętam, jak jeden z absolwentów wspominał, że 
dopiero kilkuletni pobyt w Mińsku w ramach późniejszej pracy 
zawodowej pozwolił mu w pełni zrozumieć materiał, jaki przeka-
zywali mu polscy wykładowcy w Mosulu. Odbiór był więc bardzo 
zróżnicowany. Fakt, że tak duża grupa wykładowców z jednego 
kraju współtworzyła ten instytut, też znacząco wpłynął na jego 
profil, przynajmniej w początkowych latach. Dominowała archi-
tektura modernistyczna, funkcjonalizm, styl międzynarodowy, 
bardzo niewiele odniesień do architektury regionalnej czy lokalnej. 
Zupełnie inaczej rozwijało się to w Bagdadzie, gdzie pracowało 
wielu znanych irackich architektów, którzy bardzo silnie dążyli do 
integracji między tradycją a współczesnością, wyrażenia irackiej 
tożsamości w architekturze. Tego aspektu w zasadzie na początku 
lat 80. w Mosulu nie było, pojawił się dopiero później.
W Mosulu powstał więc instytut specjalizujący się w określonej ar-
chitekturze, mający swój profil i definiujący się niejako w opozycji 
do innych instytucji. To pokazuje, że wpływy powinny być analizo-
wane nie tylko na poziomie relacji między instytucją „polską” a in-
stytucją iracką, ale też w ciekawy sposób rozgrywają się w ramach 
tych krajów.

Co się później działo ze studentami tego „polskiego/
wrocławskiego” Instytutu? Jakiego rodzaju projekty 
realizowali?

Duża część z najlepszych studentów została na uczelni, współtwo-
rzyła Instytut, a w późniejszych latach przejęła nauczanie. Wzorce, 
które w trakcie swoich studiów otrzymali i które później przeka-
zywali swoim studentom, żartobliwie określają „polską dekadą” 
na Uniwersytecie Mosulskim. Część z nich współtworzyła później 
inne wydziały czy instytuty architektury na północy Iraku, bo do 
1993 roku były tylko trzy główne szkoły architektoniczne. Później 
powstało ich znacznie więcej. Inni realizowali się, projektując 
budynki w Iraku i za granicą, często kierując się dbałością o funk-
cjonalność budynku, ale starając się nadrobić brak tego elementu 
architektury regionalnej czy lokalnej w trakcie studiów poszukiwa-
niami na własną rękę.
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Zdjęcie pierwszego rocznika absolwentów Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego 
z wrocławskimi wykładowcami, prof. Stanisławem Sołowijem, dr Teresą Romaszkiewicz-Białas, 
prof. Zbigniewem Baciem i dr. Arturem Buławą-Gabryszewskim, Mosul, 1983

Czy miałaś okazję je zwiedzać? W Mosulu, zajętym od 
2014 do 2017 roku przez siły zbrojne tzw. Państwa Is-
lamskiego, toczyły się ostre walki, miasto zostało znisz-
czone, wielu mieszkańców ucierpiało.

Część z tych obiektów widziałam, natomiast niestety duża część 
– zwłaszcza tych większych, jak budynki publiczne – została znisz-
czona. Można je tylko obejrzeć na fotografiach, a i to niestety nie 
zawsze jest możliwe, bo w wyniku działań wojennych nie tylko 
biblioteka Instytutu i archiwum uniwersyteckie, ale i duża część 
archiwów prywatnych uległa zniszczeniu.

Jak wobec tego prowadzisz swoje badania?
Nad tym tematem zaczęłam pracę w 2019 roku. Jeszcze przed epi-
demią na szczęście, wtedy sytuacja bezpieczeństwa była na tyle 
dobra, że udało mi się odwiedzić Bagdad, a później także trzykrot-
nie Mosul. Zazwyczaj, kiedy jeżdżę do Iraku, to zatrzymuję się na 
terytorium irackiego Kurdystanu, który jest bardzo bezpieczny 
i w którym mieszka duża część absolwentów mosulskiego Insty-
tutu. Część z nich dojeżdża do pracy do Mosulu. Wiele wywia-
dów przeprowadziłem właśnie tam. W samym Mosulu spędziłam 
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w sumie dziesięć dni. Jestem bardzo szczęśliwa, że to się w ogóle 
udało, bo załatwienie wizy i pozwoleń na przejazd nie było łatwe. 
Udało mi się odwiedzić Instytut, zwiedzić miasto, przeprowadzić 
wywiady z absolwentami, którzy w Mosulu zostali. Na pewno 
prowadzenie badań w Iraku nie jest do końca łatwe. Jednak spot-
kałam się z tak dobrym i ciepłym przyjęciem, że przeszło to moje 
najśmielsze oczekiwania. Jednym z aspektów, którego wcześniej 
się nie spodziewałam, było to, jak duże znaczenie będzie ono mia-
ło dla samych badanych. Dla absolwentów Instytutu fakt zaintere-
sowania innym niż wojenny wymiarem ich życia, kulturą, edukacją, 
architekturą i próba udokumentowania tej historii są szalenie 
istotne.

Czy oni byli kiedyś w Polsce?
Kilkoro z nich było. Był taki pomysł, jeszcze w latach 80.: 
prof. Zbigniew Bać, który był jedną z wiodących postaci Instytu-
tu ze strony wrocławskiej, chciał sprowadzić część najlepszych 
studentów na studia doktoranckie do Polski. Wtedy bardzo wielu 
Irakijczyków studiowało w Polsce na różnych kierunkach. Plany 
pokrzyżowała polityka – wojna w Zatoce Perskiej, 1990 rok, za-
mknięcie Iraku i sankcje spowodowały, że ta współpraca nie mogła 
się dalej rozwijać.
Na listopad 2020 roku planowaliśmy przyjazd delegacji z Uniwer-
sytetu Mosulskiego do Wrocławia na jubileusz 90-lecia profesora 
Bacia. Wszystko wyglądało wspaniale i byliśmy bardzo podekscy-
towani, ale zaczęła się epidemia. W trakcie tej planowanej wizyty 
w Polsce mieliśmy też plan zorganizowania seminarium dotyczą-
cego odbudowy na przykładzie Warszawy i Wrocławia, bo jest 
to teraz temat najbardziej dla nich istotny i kluczowy. Przypadek 
Warszawy jest jednym z tych, do których się odwołują w swo-
ich dyskusjach, zastanawiając się, co będzie dalej z ich miastem. 
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu prof. Bacia 
w styczniu 2021. Jego mosulscy studenci przygotowali list pożeg-
nalny, w którym podkreślali zasługi profesora dla rozwoju Instytu-
tu i wpływ, jaki miał na nich samych. Czytając ten list na pogrzebie 
i składając wieniec w ich imieniu, myślałam o sile i znaczeniu wię-
zi, które mogą się wytworzyć w toku takiej wymiany akademickiej. 

Czy myślisz o tym, żeby swoje badania nie tylko podsu-
mować tekstem czy jakimś raportem badawczym, ale 
także nadać temu formę wystawy prezentującej ten fa-
scynujący temat szerszemu kręgowi odbiorców?

Chciałabym bardzo. Planowaliśmy taką miniwystawę przy okazji 
wizyty delegacji mosulskiej w Polsce. Cały czas mamy nadzieję, 
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DOROTA WORONIECKA-KRZYŻANOWSKA
antropolożka i arabistka, współpracowniczka Niemieckiego Instytutu Historycznego 
w ramach projektu Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern 
Bloc. W pracy doktorskiej badała doświadczenie długotrwałego uchodźstwa na 
podstawie wieloletnich badań terenowych w obozie dla uchodźców palestyńskich 
Al-Am’ari na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie pracowała jako instruktor szermierki 
w obozowym klubie sportowym. Odbywała staże badawcze w Refugee Studies 
Center na Uniwersytecie Oksfordzkim, Birzeit University w Palestynie oraz Leibniz-
-Zentrum Moderner Orient w Berlinie. Badania naukowe łączy z pracą w Fundacji 
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, gdzie zajmuje się projektem wsparcia dla 
samorządów lokalnych na północy Iraku.

Celem projektu naukowego Architecture and Academic Mobilities during the Cold 
War: The case of Mosul University jest zbadanie wymiany akademickiej pomiędzy 
PRL a Irakiem w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego przez pryzmat 
doświadczeń zaangażowanych w nią studentów i wykładowców. Projekt skupia się na 
studium przypadku Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego, który powstał 
w 1978 roku i rozwijał się we współpracy z wykładowcami z Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej. Na przestrzeni lat 80. XX wieku szesnastu wykładowców 
z Politechniki Wrocławskiej pracowało w Instytucie Architektury, współtworząc jego 
program, prowadząc większość przedmiotów projektowych i kształcąc pierwsze 
pokolenia mosulskich architektów. Celem projektu jest odtworzenie przebiegu tej 
wymiany, zrozumienie jej wpływu na doświadczenie edukacyjne i karierę zawodową 
irackich studentów, a także na ukształtowanie się profilu Instytutu oraz jego 
dalszy rozwój. Projekt łączy antropologię społeczną z historią, a pod względem 
metodologicznym opiera się na pogłębionych wywiadach z uczestnikami i świadkami 
tej wymiany oraz materiałach archiwalnych dostępnych w Polsce i Iraku. Badania 
prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu naukowego Relations in the 
Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc finansowanego przez Max 
Weber Stiftung.

że się to uda. Wielkim marzeniem jest, żeby taką wystawę można 
też było pokazać w Mosulu. Myślę, że gdyby to się udało, to by-
łoby to naprawdę super. Tymczasem na luty 2022 planowane jest 
otwarcie w Muzeum Etnograficznym wystawy podsumowującej 
projekt naukowy Relations in the Ideoscape, w ramach którego 
prowadzę swoje badania. Będzie można na niej zobaczyć plansze 
dotyczące wymiany między Wrocławiem a Mosulem. 
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Codzienne formy oporu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2021,  
fot. Piotr Bekas
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CODZIENNE 

FORMYFORMY  
OPORU

O tym, skąd brać siły na funkcjonowanie w sytuacji 
silnego napięcia, długotrwałej opresji i stresu, 

rozmawiamy z palestyńsko-polską reprezentacją twórców 
i twórczyń wystawy Codzienne formy oporu:  

NOOR ABED, JOANNĄ RAJKOWSKĄ,  
JAŚMINĄ WÓJCIK, MOHAMMADEM SALEHEM 

i kuratorką projektu IKĄ SIENKIEWICZ-NOWACKĄ
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Nasza rozmowa ma dotyczyć form oporu bez prze-
mocy. Proponuję, abyśmy zaczęli od ograniczeń ener-
getycznych. Aby zachować spokój w sytuacjach, do 
których odnoszą się prace prezentowane na wystawie – 
długotrwałej systemowej, fizycznej i psychicznej 
opresji – potrzeba znacznie więcej energii i mądrości 
niż w przypadku działania w tak zwanym trybie zwierzę-
cym, kiedy reakcje są gwałtowne i szybkie. Skąd czerpać 
siłę, by mimo upływu lat, a nawet dekad, nieustannie 
praktykować codzienne formy oporu?

Mohammad Saleh: Z tego, co nazwałbym świadomością. Działanie 
świadome, w przeciwieństwie do działania instynktownego, czyli 
walki, ucieczki lub zamrożenia, potrzebuje przemyślenia sytuacji. 
Myślę, że wszyscy artyści mają to w sobie. Wchodzą w interakcję 
z rzeczywistością i osiągają poziom świadomości, który pozwala 
im stworzyć dzieło sztuki. To energia, którą inwestuje się w życie.

Mówisz o praktyce artystycznej. Ja jednak pytam sze-
rzej, o codzienność.

Ika Sienkiewicz-Nowacka: Stoimy dziś w obliczu wielu kryzysów: 
ekologicznego, społecznego, politycznego, narastania nacjonali-
zmów, a do tego ogólnoświatowej pandemii. Tymi zagadnieniami 
od lat zajmowano się w sposób hierarchiczny, brutalny, opresyjny, 
czysto intelektualny lub cyniczny. Nie zbliżyło nas to do rozwią-
zań. Teraz jest ten moment, kiedy musimy się zatrzymać i spróbo-
wać zupełnie innych środków. Energia, o której mówisz, pojawia 
się, gdy działasz nie w sposób narzucony, ale w sposób organiczny, 
i ma wiele źródeł: akceptację, odpuszczenie, intuicję, pozostawa-
nie przy swoich uczuciach…
Jaśmina Wójcik: …i solidarną pracę z innymi ludźmi. Dla mnie to 
sposób na życie, nie tylko na tworzenie sztuki. Tworzenie sztuki 
jest częścią życia. Opór polega na byciu razem, wymianie, uczeniu 
się w bardzo horyzontalny sposób. Ale także na tym, żeby starać 
się być sobą.
Noor Abed: Myślę o słowie „reaktywny”. Urodziłam się i wycho-
wałam w Palestynie. Wiem, że metoda akcja–reakcja po prostu nie 
działa. Ty ugryzłeś mnie, ja ugryzę ciebie – to najłatwiejszy sposób 
zachowania, łatwy do przedstawienia w mediach, w sztuce i na 
zachodnim rynku wymiany ekonomicznej. Tryb reaktywny bardzo 
dobrze pasuje do stylu społeczno-politycznego, w jakim żyjemy. 
Ten typ działania nie daje dostępu do przestrzeni, którą według 
mnie sztuka powinna otwierać. Jeśli zareaguję tylko emocją na 
apartheid, wznoszenie murów, płotów i ogrodzeń, nie wniosę do 
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Joanna Rajkowska, Kamienie i inne demony, fot. Marek Szczepański, 
dzięki uprzejmości artystki i galerii l’étrangère, Londyn
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danej sytuacji nic sensownego. Szukam tego, co jest poza tym 
modelem.
Joanna Rajkowska: Jeśli nawet indywidualna energia jest łatwa do 
utrzymania, to generowanie energii kolektywnej jako bytu poli-
tycznego jest bardziej złożone. Dla mnie kluczowe jest stworzenie 
wizji innej możliwej rzeczywistości. To dokładnie to, o czym mówi 
Noor. Zamiast reagować, musimy zaproponować coś radykalnie in-
nego. Musimy mieć obraz, narrację, które nas poprowadzą. Czy to 
w polityce, czy w sztuce. Najlepszym sposobem na stworzenie ta-
kiego obrazu jest wyobrażenie go sobie. Wierzę w siłę wyobraźni, 
która jest dobrze ugruntowana w rzeczywistości, zawiera elemen-
ty prawdopodobieństwa. Jeśli chodzi o projekt palestyński, łatwo 
to sobie wyobrazić. Jeszcze nie tak dawno nie było państwa Izrael. 
Wystarczy więc cofnąć się w czasie i po prostu przeczytać o tym, 
jak na ludzie tym obszarze żyli, czym na co dzień się zajmowali, 
o ich kontaktach z innymi kulturami, aby zobaczyć, że podobnie 
jak kilkadziesiąt lat temu teraz również inny krajobraz kulturowy 
jest możliwy. W mojej pracy prezentowanej na wystawie przed-
stawiłam to w postaci kamieni zbieranych przez właściciela nie-
dużego sklepu w Ramallah, Mohamada Badwana. Jestem pewna, 
że on w tych kamieniach widzi własną Palestynę. W Polsce także 
od kilku lat żyjemy w ciągłym stanie irytacji, strachu i sprzeciwu. 
To paraliżujące. Ale przychodzi chwila, kiedy musisz po prostu 
odpocząć i potrzebujesz czegoś pozytywnego. Jeśli tego nie do-
stajesz, po prostu się rozpadasz. Jest to dokładnie ten stan trwałej, 
paraliżującej frustracji, w którym ci, którzy wywołują konflikty, 
chcą nas utrzymywać. Radykalną odpowiedzią na to jest skiero-
wanie się w dokładnie odwrotną stronę. Nie mówię o akceptacji, 
ale o konstruowaniu wyobrażonej, na razie fikcyjnej, ale możliwej 
rzeczywistości.

Jak istotny jest cel tych praktyk? Czy musisz mieć na 
myśli coś konkretnego, co planujesz osiągnąć? Co zro-
bić, jeśli nie wiesz lub nawet nie możesz sobie wyobra-
zić, jaki może być cel? Co robicie, aby stać po stronie 
nadziei? Mohammad, pracujesz z roślinami, uprawiasz 
ziemię, ale też pracujesz z młodzieżą.

M.S.: Chcę wrócić do wspomnianej przez Joannę akceptacji, bo 
wokół tego pojęcia jest trochę nieporozumień. Przez akcepta-
cję rozumiem przyjęcie wyzwania. To właśnie robię na co dzień. 
Mieszkam w Palestynie, gdzie nie mogę na przykład spełnić ma-
rzenia o życiu z uprawy ziemi. To jest dla mnie wyzwanie i ja je 
przyjmuję. To trochę tak, jakbym szedł ulicą i ktoś prawie by mnie 
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Zoja i Lea Wróblewskie na wystawie Codzienne formy oporu, 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, fot. Krzysztof Gajewski
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przejechał samochodem. Pierwsza, instynktowna reakcja to szok: 
nieomal straciłem życie! Ale poziom duszy, poziom świadomości 
komunikuje mi, że istnieje powód, dlaczego ten kierowca tak się 
zachował. W przeszłości przeklinałbym i życzył mu jak najgorzej. 
Ale dziś mam nadzieję, że dotrze bezpiecznie tam, dokąd zmie-
rza. Wyzwaniem jest dla mnie mierzenie się z takimi sytuacjami 
na innym poziomie świadomości i stawianie sobie pytania o to, 
jak mogę być przykładem dla innych. Gandhi powiedział, że jeśli 
chcesz lepszego świata, zamiast mówić innym, że muszą się zmie-
nić, zacznij od siebie. W Palestynie – z powodów, które dobrze 
znacie – wszyscy odczuwają ogromne napięcie. Nie mogę ich za 
to winić, ale też nie chcę żyć w nieustannie spiętym społeczeń-
stwie. Jeśli jednak tu mieszkam, muszę spróbować być światłem 
w ciemności i w ciszy pracować nad sobą. Jak to robię na co dzień? 
Ćwiczę, aby moje ciało było zdrowe. Staram się działać w sposób 
przemyślany. Weźmy taki przykład: izraelski wojskowy punkt kon-
trolny. Żołnierze to 17–18-letnie chłopaki lub dziewczyny, którzy 
trochę się nudzą, przewijają Facebooka w telefonie, myślą o ro-
dzicach albo o osobie, z którą zaczęli się spotykać, o swoich co-
dziennych sprawach. Ale jednocześnie stoją tam i robią gównianą 
robotę. Dziękuję Bogu, że nie jestem na ich miejscu. I współczuję 
im, ponieważ mają wielki problem, większy, niż im się wydaje. 
Przechodzę więc obok tego uzbrojonego żołnierza lub żołnierki, 
pokazuję dowód osobisty, moje ID, a moje dziecko pokazuje im 
płytę CD, bo każdy coś na tym punkcie kontrolnym pokazuje, więc 
mój synek też chce coś pokazać (śmiech). I ten izraelski żołnierz 
zaczyna się śmiać! Całe życie widziałem w żołnierzach nie ludzi, 
ale przerażające obiekty, które sprawiają, że moje serce bije szyb-
ciej. A oto moje dziecko tego żołnierza rozśmiesza. Widzi w nim 
kogoś więcej niż postać z bronią, która go kontroluje. To jest siła! 
Ja urodziłem się z wbudowanym strachem, a przecież to strach jest 
najskuteczniejszym narzędziem władzy nad ludźmi.
J.R.: A jak reagujesz na przemoc, gdy jest ona skierowana przeciw-
ko tobie? Co robisz?
M.S.: Kiedy się pojawia, reaguję. Zależy od sytuacji. Jeśli byłbym 
bardzo przygnębiony, możliwe, że mógłbym tylko walczyć, kopać, 
zadawać ciosy. Nie wiem. Ale energia, którą staram się mieć w so-
bie, mówi: bądźmy świadomi, zatrzymajmy się na chwilę.

Jaka jest różnica między oporem a obojętnością? Czy 
obojętność może być czasem dobra?

N.A.: Obojętność jest wtedy, gdy naprawdę nie masz jasnego sta-
nowiska w jakiejś sprawie lub ona cię nie obchodzi. Nie sądzę, 
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żebym kiedykolwiek mogła tworzyć sztukę, będąc obojętną. Dla 
mnie opór zaczyna się od obserwacji. Możesz nawet milczeć, ale 
nadal obserwacja jest przejawem twojej aktywności. Nie moż-
na być aktywnym, spostrzegawczym i jednocześnie obojętnym. 
Obserwacja jest podstawowym narzędziem, za pomocą którego 
można tworzyć połączenia poza binarnym trybem akcja–reakcja. 
Kiedy więc pozbędziesz się obojętności, stajesz się jeszcze bar-
dziej uważny, nie zatrzymujesz się na powierzchni, ale wchodzisz 
głębiej i poznajesz właściwe przyczyny powstawania zjawisk two-
rzących rzeczywistość. Tak właśnie określam moją pracę – jako 
wydobywanie reprezentacji rzeczywistych przyczyn ukrytych głę-
boko pod warstwami fałszywej powierzchni.

Jakiś czas temu oglądałam wykład Beatriz Preciado 
sprzed prawie 10 lat. Było to wspaniałe i pełne pasji 
przemówienie o fałszywej koncepcji świata binarne-
go. I choć tamten wykład dotyczył wymuszania przez 
aparat państwa określania naszej płci, stawiał bardzo 
ważne pytania o binarność, o ostre podziały w ogóle. Jak 
ćwiczyć opór bez przemocy w ostro spolaryzowanym 
świecie?

J.R.: Myślę, że najbardziej odpornymi istotami na tej planecie są 
rośliny. Spójrz na drzewo. Myślę, że właśnie obserwacja tego typu 
istot pomoże nam znaleźć odpowiedź. Rośliny syntetyzują i rosną, 
można opisać to w języku abstrakcji jako budowanie połączeń. 
Wiele nauczyłam się od roślin, jeśli chodzi o stawianie oporu 
w sposób, który nie jest szkodliwy dla nas samych, dla mnie. Jest to 
rodzaj ślepego – można by to nazwać obojętnym – miarowego, wy-
trwałego, miękkiego oporu, który właściwie polega na tworzeniu 
połączeń i bezwzględnej obecności.
I.S.N.: Tym, co sprowadza zło, jest łatwość osądzania. Porzucenie 
pochopnych osądów pozwala nie powielać zła.
J.W.: Zgadzam się i uczę się tego od dzieci. To, co Mohammad 
powiedział o swoim synu – to takie naturalne! Byłam ostatnio na 
wakacjach z kilkorgiem dzieci. Godzinami przyglądałam się ich 
zabawie. Dokładnie tak jak mówiła Joanna: były całkowicie zanu-
rzone w stworzonym przez siebie świecie. W codziennej praktyce 
staram się jakoś pogodzić z moim wewnętrznym dzieckiem. Dzieci 
to nasza przyszłość, powinniśmy się od nich uczyć, bo czuję, że 
jako dorośli zawiedliśmy.
J.R.: Dzieci i tak są naszą przyszłością.
M.S.: Ale teraźniejszość też jest bardzo ważna. Często myślimy, 
że przyszłość będzie lepsza, ale co, jeśli nie? Dla mnie jednym 
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z czynników, który daje mi siłę do utrzymania mnie teraz w po-
zytywnym stanie umysłu, jest świadomość, że całe dzieciństwo 
spędziłem z ojcem i jego braćmi na rozmowach, które nie dawały 
nam żadnej nadziei, były o złych rzeczach, które się stały, które 
się dzieją i które mogą się zdarzyć. O Izraelu, Palestynie, Arabach, 
muzułmanach. Dla mnie wyobraźnia nie jest światem iluzji. Jest 
naprawdę związana z rzeczywistością. „Anteny” dzieci są otwar-
te na odbiór, nie są zarządzane jedynie przez „logiczne” systemy 
społeczne. Nie, ich „anteny” odbierają wszystkie informacje, które 
istnieją od wieków.
I.S.N.: Zgadzam się. Sztuka ma potencjał łączenia się z widzem 
w nieoczekiwany i pozaświadomy sposób. Ma potencjał, aby po-
ruszyć coś, co tkwi głęboko w naszych „duszach”. Projekt Noor 
wywarł na mnie wielkie wrażenie, niezwykle poruszył mnie emo-
cjonalnie – trochę wbrew mojej woli. Te wyjątkowe chwile kontak-
tu z dziełami sztuki mogą mieć na nas ogromny wpływ. Kilkuletnia 
praca nad tą wystawą była dla mnie ważną i odmieniającą życie 
lekcją. Przekraczałam własne granice. Musiałam zaakceptować 
moją kobiecą energię i sposób myślenia – bardziej intuicyjnego 

Noor Abed, Nasze pieśni były gotowe na każdą nadchodzącą wojnę, 2021
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i emocjonalnego niż czysto rozumowego i analitycznego. Trudno 
było to obronić w debacie publicznej wobec intelektualnego dys-
kursu świata sztuki. Ale w końcu wyszło z tego wiele pozytywów: 
były emocje, łzy, wsparcie, ucieczka, stanie się częścią społeczno-
ści. Tą wystawą w Zamku Ujazdowskim też coś na chwilę zmienili-
śmy: ludzie znów tłumnie przybyli na wernisaż, my świętowaliśmy 
z radością, ogromną energią i optymizmem. Oczywiście nie mam 
wątpliwości, że nie było to nic wielkiego, ale wzbudziło we mnie 
nadzieję i zaufanie do drobnych z pozoru spraw.
J.R.: To uczucie połączenia przychodzi i odchodzi. Bycie w pełni 
tu i teraz ze swoim ciałem jest niesamowitym doznaniem, które 
niestety potem nagle znika. Zamek Ujazdowski kiedyś był naszym 
domem. Teraz jesteśmy bezpaństwowcami odrzuconymi przez 
własną ziemię1.

Ika wspomniała o nadziei jako o czymś ważnym, o co 
trzeba się troszczyć. Kiedy zobaczyłam twoją pracę, 
Noor, byłam poruszona jej siłą, ale też zrozumiałam, że 
nie ma dla nas nadziei. Musimy pogodzić się z faktem, że 
tego, co stało się w przeszłości i obecnie, nie jesteśmy 
w stanie odwrócić.

N.A.: Myślę o nadziei w inny sposób. Świadomie w teraźniejszości 
robię coś, co chciałabym, aby działało w przyszłości. Sadzę na-
siona i mam nadzieję, że kiedyś wyrosną. W tej konkretnej pracy 
chciałam stworzyć obraz ponadczasowy, żeby wyglądał jak odna-
leziony dokument opisujący wspólnotę, rytuały i ludzi żyjących na 

1  CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie w ostatnich kilkunastu miesiącach 
stał się przestrzenią rozległego konfliktu obecnej dyrekcji ze środowiskiem 
artystycznym. Kulminacją było otwarcie wystawy Sztuka polityczna, po którym 
w dniu 31.08.2021 r. opublikowane zostało następujące oświadczenie: „My, 
artystki i artyści biorący udział w wystawie Codzienne formy oporu, wyrażamy 
sprzeciw wobec używania naszego projektu jako kontekstu wystawy Sztuka 
polityczna, którego autorami są kuratorzy Piotr Bernatowicz i Jon Lundberg. 
Wystawa Sztuka polityczna, pozornie mająca na celu prowadzenie dyskursu 
na temat wykluczenia w obszarze sztuki i wolności artystycznej, jest de facto 
otwartym przyzwoleniem na wykluczenie, nienawiść, postawy antyislamskie 
i antysemickie. Granice wolności słowa zostały tu przekroczone na rzecz 
propagowania postaw faszystowskich. I nie o wolność twórczą tu chodzi, 
ale o wolność budowaną kosztem czyjegoś życia i na krzywdzie słabszych: 
uchodźców, imigrantów, mniejszości.
Chcemy podkreślić, że nie mamy z tą wystawą nic wspólnego i odżegnujemy się 
od propagowanej przez nią pogardy, agresji i hejtu. Jej sąsiedztwo, bez względu 
na to, czy jest to cyniczna gra kuratorów, czy przypadkowe zestawienie, jest dla 
nas nie do przyjęcia. 
Codzienne formy oporu są wystawą o pokojowych formach protestu wobec 
przemocy, o kontestacji opartej na etyce solidarności, współpracy oraz 
budowania świadomości. Jej moralnym fundamentem jest szacunek dla innych”.
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terenie Palestyny. Chcę zająć się nadzieją w przeszłości – brakuje 
mi jej. Studiuję historię kina i kiedy patrzę na południowoamery-
kańskie dwudziestowieczne kino walczące, zdaję sobie sprawę, 
że kino w Palestynie zaczęło się dopiero wraz z rewolucją lat 50. 
i 60. A przecież bardzo ważne jest, żeby mieć obraz siebie, praw-
da? Uczę tego na studiach. W kinie rewolucyjnym związanym 
z Globalnym Południem mamy do czynienia z mnóstwem obrazów 
bojownika i ofiary, walki w Bejrucie, w Palestynie. A gdzie jest 
życie codzienne? Dlaczego tego nie sfilmowaliśmy? Myślę, że wy-
pełnienie luk jest bardzo ważne. Znowu „nie” dla binarności – nie 
tylko bojownik i ofiara, Izraelczycy i Palestyńczycy. Opór to dla 
mnie ludzie jedzący posiłek, chodzący po korytarzu, śmiejący się. 
Każda społeczność ma swoje rytuały. Chciałam zrobić coś w ro-
dzaju antropologii odwróconej – stworzyć obraz nas: mnie, moich 
rodaków. Obraz życia, które może wyglądać jak w przeszłości. Jest 
agresywny i smutny. Dotyka cię dosłownie, w ciele. Jeśli coś jest 
trwale zaznaczone w przeszłości, to nie możemy tego zmienić. 
Ale ważne są luki. Chcę, żebyście zobaczyli obraz palestyńskiego 
gotowania, chodzenia, radości, nudy. My też jesteśmy ludźmi. Do-
konując interwencji w przeszłość, chcę uciec od binarności, chcę 
stworzyć prawdziwą nadzieję na przyszłość.

Wasza wystawa przede wszystkim koncentruje się na 
codzienności. Za pomocą środków artystycznych pre-
zentuje codzienność dzisiejszej Palestyny. Jaka jest tu 
rola artysty?

J.R.: Każdy z nas ma do tego zupełnie inne podejście. Ja skupiłam 
się na Mohammadzie i jego kolekcji kamieni. Wyraziłam to po-
przez malowanie. To bardzo dobry sposób. Po prostu malujesz, 
a energia tego, co malujesz, przepływa przez twój mózg, przez 
twoje oczy i ręce. Wszystko działa, aktywny jest każdy nerw. Jest 
to część procesu twórczego, nawet jeśli ostatecznie nie pokażesz 
obrazu nikomu. Jeśli urzeczywistniam jakąś myśl, mogę stworzyć 
strukturę, która staje się punktem energetycznym. Kiedy pojawia 
się publiczność, łączysz się z nią dzięki tej samej energii, która 
była obecna w procesie tworzenia. Podstawową rzeczą, której 
uczą cię jako młodą artystkę lub artystę, jest odtwarzanie tej 
energii. Przekazuj ją w najlepszy, najskuteczniejszy sposób, aby 
nic z niej nie uronić. Spróbuj się nią podzielić, wtedy ona po pro-
stu zadziała.

Pamiętacie, że zaczęliśmy tę rozmowę od energii? A te-
raz zataczamy koło i odkrywamy, że jesteście przekaźni-
kami energii. Co za zwrot akcji!
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M.S.: Jestem tak zaskoczony, że nasza rozmowa tego dotyczyła. 
Zwykle kiedy mówię o energii, roślinach, wibracjach, akceptacji, to 
widzę zdziwione spojrzenia. Dla Palestyńczyków te tematy wydają 
się zbyt skomplikowane. To nie jest coś, o czym się głośno mówi. 
A tu widzę, że trafiłem we właściwe miejsce! (wszyscy się śmieją)

Fragment rozmowy, która odbyła się w lipcu 2021 roku w Warszawie.

NOOR ABED
urodziła się w Jerozolimie; jest artystką interdyscyplinarną i autorką filmów. Bada 
takie pojęcia jak choreografia i wyobrażone relacje między jednostkami, tworzy 
sytuacje, w których możliwości społeczne są ćwiczone i wykonywane. W 2020 roku 
wraz z Larą Khaldi założyła School of Intrusions, platformę edukacyjną w Ramallah 
w Palestynie.

JOANNA RAJKOWSKA
artystka wizualna, mieszka i pracuje w Warszawie i Londynie. Jest artystką 
wszechstronną, jednak jej najbardziej znane prace to projekty publiczne. Realizując je, 
wykorzystuje realnie istniejące miejsca, energie, organizmy i materiały. Od-swajanie, 
od-człowieczanie i budowanie relacji to metody, które Rajkowska stosuje najczęściej. 
Jej celem jest minimalizowanie złych skutków działalności człowieka, pomnożenie 
podmiotów sprawczych oraz budowanie ludzkich i nie-ludzkich relacji.

MOHAMMAD SALEH
projektant permakultury, aktywista i pedagog. Założył Mostadam Eco Design, 
przedsiębiorstwo społeczne, które tworzy ekologiczne rozwiązania poprzez 
oddolne praktyki dostosowane do kultury, klimatu i wyzwań, z jakimi zmaga się 
Palestyna, poprzez wprowadzanie różnorodnych technik w celu osiągnięcia lokalnej 
samowystarczalności i wspierania działań na rzecz natury. 

JAŚMINA WÓJCIK
artystka wizualna, reżyserka i pedagożka. W swej pracy skupia się na (nie)widoczności 
i samoreprezentacji zmarginalizowanych społeczności. Zajmuje się edukacją 
empatyczną, rozwijając autorskie praktyki w tworzeniu ekspresji artystycznej dzieci. 
Jednocześnie pracuje nad budową interaktywności w instytucjach kultury, traktując 
odwiedzających je jako współtwórców i rozmówców w dialogu kulturowym. 

IKA SIENKIEWICZ-NOWACKA
menadżerka kultury i kuratorka. W 2002 roku stworzyła w U–jazdowskim program 
rezydencji artystycznych, który prowadzi do dziś. Jej zainteresowania koncentrują się 
na znaczeniu rezydencji w obszarze praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Praktykę 
kuratorską traktuje jako narzędzie budowania twórczych sytuacji i długotrwałych 
relacji. Realizuje projekty, w których sztuki wizualne stają się narzędziem zmiany 
i służą do kształtowania i promowania alternatywnych modeli rozwoju społecznego.

Wystawa Codzienne formy oporu opowiada o sposobach radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktów zbrojnych czy katastrof ekologicznych, gdy dotychczasowe metody 
zawiodły. Troska, czułość, uważność, pielęgnacja roślin – będące kulturowo kobiecą 
domeną – praktykowane są w okupowanej od przeszło 70 lat Palestynie, ale również na 
europejskim gruncie stają się alternatywą wobec stosunków opartych na przemocy, 
hierarchii i wyzysku. Wystawa jest wynikiem wieloletniej pracy grupy artystów 
i artystek, efektem odbywających się w ciągu ostatnich czterech lat rezydencji 
artystycznych, podróży, badań i pracy na terenie Palestyny oraz Polski.

do 21.11.2021, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
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Esteban Cone, Elżbieta Wieland, Prathibha Nambiar, Instructions for How to Be Together, 
dzięki uprzejmości artystów
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SPOTKAJMY 
SIĘ! 

ALE ALE 
JAK?JAK?

O zmaganiach z cyfrowymi ograniczeniami  
z KAROLINĄ BREGUŁĄ, JULIĄ BORKOWSKĄ,  

JULIĄ BRODOWSKĄ, MICHAŁEM DOROSZENKĄ, 
MARTĄ SUNDMANN  

rozmawia JAROSŁAW LUBIAK
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Karolino, około półtora roku temu zaprosiłaś do współ-
pracy przyjaciół z Tajwanu i Ekwadoru — miejsc po 
przecieległej stronie globu. Powodem było poczucie, 
że w obliczu kryzysu środowiskowego, przegrzania kli-
matu dobrze byłoby się zastanowić, jak można budować 
relacje bez bezpośredniego kontaktu. Sama miałaś oka-
zję spotkać ich dzięki swoim podróżom, ale to właśnie 
podróżowanie na dalekie dystanse jest jedną z rzeczy, 
które powinny być ograniczone lub wyeliminowane. Wy-
myślenie sposobów, jak zaprzyjaźnić się bez fizycznych 
spotkań, jest jednym z celów projektu, który realizujesz 
z Adeliną Cimochowicz. Co jeszcze was interesuje?

Karolina Breguła: Let’s Meet Tomorrow Before the End of Our Time 
rozpoczęliśmy w lutym 2020 roku wraz ze studentkami i studen-
tami oraz wykładowcami i wykładowczyniami z uczelni w Polsce, 
Ekwadorze i Tajwanie. Przez regularne spotkania wokół zagad-
nień związanych z antropogeniczną katastrofą zamierzaliśmy za-
stanawiać się, jak być razem i jak współpracować w tym kryzysie. 
Mieliśmy nadzieję na określenie w międzynarodowych zespołach 
problemów, które wydają nam się najważniejsze, i wspólne poszu-
kiwanie rozwiązań. Okazało się, że rozpoczęcie naszej pracy zbie-
gło się z początkiem pandemii. Większość z nas z dnia na dzień 
musiała przejść w tryb pracy online.
Krótko potem byliśmy zmęczeni siedzeniem przez komputerami, 
co nie pomagało nam w pracy. Jednocześnie jednak przez to, że 
byliśmy niespodziewanie skazani na kontakty przez komputer, 
okazało się, że nasz projekt odpowiada na aktualne potrzeby bar-
dziej, niż zamierzaliśmy. Po kilku miesiącach zmagań z trudnoś-
ciami komunikacyjnymi potrafiliśmy już nazwać niedoskonałości 
praktykowanych przez nas metod pracy online i to one stały się 
głównym tematem naszego projektu. W ten sposób celem naszej 
około pięćdziesięcioosobowej międzynarodowej grupy stało się 
poszukiwanie nowych metod współpracy na odległość, umożli-
wiających nie tylko satysfakcjonującą wymianę informacji, ale też 
uzupełniających niedostatki w doświadczaniu współodczuwania, 
współbycia i wspólnotowości. Propozycje młodych uczestników 
projektu stworzyć miały zupełnie nową przestrzeń spotkania. 
Z czasem dołączyły do nas studentki i studenci z Kenii, Singapuru, 
RPA, Holandii i Korei Południowej. Zaczęliśmy ćwiczenia, które 
nazwaliśmy Instrukcjami, jak być razem. Polegały na tym, że uczest-
nicy i uczestniczki projektu spotykali się raz w tygodniu, by zrea-
lizować zadanie zawarte w prostej instrukcji. Chodziło o wspólne 



135JAK SIĘ POROZUMIEĆ

Lizzy Wee (Singapore), David Benítez (Quito), Maria Plucińska (Szczecin), Instructions for How to 
Be Together, dzięki uprzejmości artystôw
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wykonywanie krótkich czynności, których celem było sprawienie, 
że poczujemy to samo w tej samej chwili albo wyobrazimy sobie 
uczucia innych oraz że poczujemy się, jakbyśmy byli razem w tej 
samej fizycznej przestrzeni, i podzielimy się wiedzą przez wspólne 
doświadczenie. 
Po 10 tygodniach realizowania Instrukcji, jak być razem i półtora 
roku wspólnej pracy spotkaliśmy się na 72-godzinne sympozjum 
w szczecińskiej Trafostacji. Sympozjum było rozciągnięte pomię-
dzy kilka stref czasowych, przez co wykłady odbywały się nie tylko 
za dnia, ale też o zmierzchu, w nocy i nad ranem polskiego czasu. 
Na program sympozjum składały się prezentacje studenckich 
projektów realizowanych we współpracy, prezentacje związane 
z naszymi półtorarocznymi działaniami, ale też szereg wykładów 
artystów i artystek oraz badaczek i badaczy podejmujących między 
innymi kwestie współpracy transnarodowej, współautorstwa czy 
kolektywnych praktyk artystycznych.

Którą z Instrukcji uznalibyście za najbardziej skutecz-
ną? Na sympozjum wspominane było parokrotnie ćwi-
czenie jednoczesnego jedzenia czegoś ostrego.

Michał Doroszenko: To było bardzo fajne ćwiczenie. I grupa, 
w której je wykonaliśmy, bardzo długo się ze sobą potem komu-
nikowała. Było coś fajnego w tym, że robimy taką niecodzienną, 
trochę emocjonującą rzecz i wszyscy wiemy, że czujemy w miarę 
to samo w tym samym momencie. To chyba było bardzo łączące. 
I drugie równie lub może nawet bardziej łączące ćwiczenie pole-
gało na tym, że wysyłaliśmy do siebie pytania, jak się mamy, i od-
powiadaliśmy na nie jakoś krótko, przy czym staraliśmy się to robić 
w języku osoby, do której skierowane było pytanie. Ja np. wysyła-
łem po niderlandzku i w singlish, to jest angielskim, którym mówi 
się w Singapurze. Robiliśmy to dłużej, niż Karolina nas prosiła. 
Chyba mieliśmy na to dwa dni, a my to robiliśmy w sumie cały ty-
dzień i dopiero po tygodniu wysłaliśmy relację. Pojawiło się uczu-
cie, że z zupełnie przypadkowymi osobami, o których nie do końca 
wiem, gdzie się akurat znajdują, wysyłamy do siebie to pytanie 
i rzeczywiście nas to obchodzi. To było coś super, superłączącego, 
przynajmniej dla mnie.
K.B.: Ćwiczenia miały sprawić, że trochę tego czegoś, czego nas 
internet pozbawia, dolejemy sobie do naszych relacji online’owych. 
Miało to być na przykład wspólne fizyczne doświadczenie – gdy 
zrobimy coś fizycznego razem w tym samym momencie i będzie-
my się czuli, jakbyśmy rzeczywiście byli w tej samej przestrzeni 
i emocjonalnie odczuwali to samo. Czy to się udało, czy nie – tego 



137JAK SIĘ POROZUMIEĆ

nie wiem… W swoim wystąpieniu na sympozjum Cheng-Yu Pan 
z Tajwanu powiedział coś, co pomogło mi dostrzec w naszych 
ćwiczeniach potencjalny błąd. Zauważył on, że oczekujemy od 
relacji internetowych, że one będą takie same jak relacje w realu, 
że chcemy doprowadzić cyfrowe związki do stanu jak najbliższego 
temu, jaki znamy z fizycznej przestrzeni. Podczas gdy może znajo-
mości w internecie, które są naszymi nowymi relacjami, powinny 
być zupełnie inne i nie powinniśmy od nich oczekiwać, że one 
będą się wpisywały w ten model, jaki znamy spoza internetu.

A cały zestaw Instrukcji miał na celu kompensację bra-
ków komunikacji zdalnej, zamiast szukania nowych spo-
sobów zachowań?

K.B.: Tak. Pomyślałam sobie po tym wykładzie, że zaprosiłam was 
wszystkich – studentów i studentki, wykładowców i wykładow-
czynie z innych krajów – do tego, żebyśmy spróbowali zbudować 
relację, ale ta relacja, którą sobie wyobrażam czy nakłaniam was, 
żebyśmy sobie wspólnie wyobrażali, jest być może nie tym, czego 
powinniśmy szukać. Cheng-Yu Pan pozwolił mi odkryć, że ta nowa 
przestrzeń dla wspólnoty, której poszukujemy, może nie być oparta 
na fizycznym doznaniu.
Julia Borkowska: Moje doświadczenie z nawiązywaniem relacji 
online było ciężkie. Szło mi to bardzo opornie. Przy pracy online 
z domu nie czułam odpowiedzialności za to, co się dzieje. Nie mia-
łam poczucia, że po drugiej stronie jest jakaś osoba. Przeszkadzało 
mi to, że mam kolejne zadanie do wykonania, a nie jakąś fajną re-
lację do zbudowania. I tak naprawdę dużym przełomem było sym-
pozjum w Trafo, kiedy mogłam zobaczyć siebie z grupą na wielkim 
ekranie, ukazującym obraz sali. Dopiero gdy zobaczyłam, jak sie-
dzimy obok siebie, każdy przed swoim ekranem, ale razem, poczu-
łam dużą więź również z widocznymi na ekranie osobami, które 
były w innych częściach świata, a których wcześniej nie spotkałam 
na żywo. To był dla mnie przełom. W tego typu projektach zaanga-
żowanie może się pojawić, gdy uda się zbudować relację online na 
wyższym poziomie.
M.D.: Cheng-Yu Pan jako analogię dla komunikacji internetowej 
wskazał nie kontakt z drugą osobą, ale kontakt z listem. To uzmy-
słowiło mi, że w jakiś dziwny sposób wchodzimy tak naprawdę 
w kontakt z materialnością telefonu, czymkolwiek ona jest. Ona 
jest bardzo dynamiczna. Ona się zmienia. Ona jest jakaś dziwna. 
Ale wydaje mi się, że w jakiś sposób telefon jest jak list. I tak na-
prawdę w pewien sposób nabieramy emocjonalnego kontaktu z te-
lefonem, który gdzieś trochę kojarzymy z tą drugą osobą. Jest to 



138 JAK SIĘ POROZUMIEĆ

bardzo dziwna relacja. Wydaje mi się, że to, co powiedziała przed 
chwilą Julia, jest podsumowaniem wręcz doskonałym.
Z tym wiąże się kwestia skuteczności ćwiczeń. Z jednej strony 
prostota narzędzi komunikacyjnych jest teoretycznie atutem, bo 
umożliwia nam szybki kontakt. Z drugiej strony nie wymaga za-
angażowania, wysłanie kilku emotikonów czy wiadomości jest 
bardzo łatwe. Może dlatego Instrukcje, które najbardziej skupiały 
się na fizycznym zaangażowaniu, wymagały wspólnego działania 
i wzajemnej uwagi, w jakiś sposób przeciwdziałały samej naturze 
narzędzi cyfrowych i wychodziły poza nie. I one były najfajniejsze 
i najbardziej cenne.
Julia Brodowska: To było też natężone przez pandemię. Na po-
czątku weszliśmy w ten projekt, nie wiedząc w ogóle, jak się w nim 
obracać, i zaraz nas wszystkich pozamykali w domach, więc byli-
śmy stęsknieni za kontaktami fizycznymi. Jestem ciekawa, jak by to 
wyglądało, gdybyśmy wystartowali w zupełnie innych warunkach. 
Może nikt z nas nie byłby tak zmęczony elektroniką.
K.B.: Gdy wybuchła pandemia, byliśmy naprawdę odgrodzeni od 
siebie. W tych pierwszych tygodniach czy nawet miesiącach rze-
czywiście nie wychodziliśmy z domu i nie spotykaliśmy się ze sobą. 
Przez to nagle kolega czy koleżanka, student, studentka z Ekwado-
ru czy z Tajwanu byli tak samo nieosiągalni, jak ktoś mieszkający tuż 
obok nas, z kim normalnie się spotykamy każdego dnia na korytarzu 
w szkole. I to mi się wydało wtedy ciekawe, że do każdego mamy 
tak samo utrudniony dostęp. To był moment, kiedy mogliśmy sko-
rzystać z tego, że geograficzne odległości jakby przestały istnieć.

Funkcjonowanie sfery cyfrowej zostało poddane sze-
rokiej i wszechstronnej refleksji. Gert Lovink zwraca 
uwagę na to, że dzięki współczesnym technologiom 
jedne granice zostają uchylone, ale w ich miejsce wy-
twarzane są nowe. Czy uważacie, że projekt pozwolił 
przekroczyć jakieś granice i spowodował wytworzenie 
nowych umiejętności cyfrowych? Nie chodzi oczywiście 
o techniczny aspekt operowania aplikacjami czy platfor-
mami, ale raczej o coś w rodzaju cyfrowych umiejętności 
społecznych.

M.D.: Po pierwsze, jest czymś absolutnie przerażającym rozma-
wiać z drugą osobą, z którą w ogóle nie czujesz punktów wspól-
nych językowo, kulturowo ani nawet nie ma wspólnego tematu. 
Wiecie tylko, że jesteście artystami i artystkami, i to jest jedyny 
punkt wspólny. Jest to trudne nawet przy spotkaniu fizycznym, 
a co dopiero online’owym. Świadomość, że to się da jakoś zrobić, 
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Michał Doroszenko, Janice Lum, Nicole Intriago, Instructions for How to Be Together, 
dzięki uprzejmości artystów
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jest bardzo dużą rzeczą. A druga kwestia to świadomość, że te 
błędy komunikacyjne są po prostu nieprzewidywalne i zupełnie 
nie spotkają się z jakimkolwiek oczekiwaniami, które moglibyśmy 
mieć. Trzeba być bardzo wyczulonym na to, żeby je po prostu jakoś 
przetrwać i nie odbierać jako na przykład brak zaangażowania. 
W grupie, w której ja robiłem koncert, okazało się, że skuteczna 
komunikacja między nami wymagała też nauczenia się zupełnie 
od punktu zero, ile od tej drugiej osoby można się po takiej współ-
pracy spodziewać, na jakich etapach i w jaki sposób, ponieważ tryb 
online stawia oczekiwania w zupełnie innym miejscu. Dzieje się to 
zupełnie inaczej niż na spotkaniach twarzą w twarz, kiedy jednak 
wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać: że ktoś będzie 
współpracował, że komunikacja ma jakąś regularność, że będzie 
energia i że to się jakoś będzie kręcić. Natomiast w trybie online 
wszystko mogło wydarzyć. Umiejętność kryzysowego, szalonego 
nawigowania projektem jest czymś zupełnie innym – przerażają-
cym, stresującym – ale jak już się to przeszło, to następnym razem 
będzie chyba dużo prościej. 
K.B.: Mnie też zawsze ciekawiło to, że praca w grupie najczęściej 
wymaga kompromisów. Musimy zrezygnować z części tego, czego 
sami, same oczekujemy od naszej pracy. Obserwuję to, kiedy pra-
cujemy grupowo u nas w pracowni. W przypadku projektów mię-
dzynarodowych i online’owych ten problem jest jeszcze większy.
M.D.: Jeśli chodzi kompromisy artystyczne, to mogę podzielić się 
anegdotą, która doskonale to oddaje. W ramach jednego z działań 
otrzymałem pliki audio od osoby, która po prostu fałszowała i nie 
śpiewała w tonacji, którą sobie ustaliliśmy. Piszesz o tym, a ta dru-
ga osoba już nigdy nie odpisuje. I koniec. Nawet nie wiesz, co mo-
gło się stać. Jednocześnie ustalone jest, że w wystawie bierzecie 
udział wszyscy, więc nie możesz wyciąć fragmentu z nieczystym 
śpiewem. Masz pliki, w których ktoś fałszuje, wkurza cię to, ale po 
prostu tak będzie i trzeba z tym zrobić coś kreatywnego. Nie mia-
łoby to miejsca, gdybyśmy się spotkali fizycznie na miejscu, żeby 
zrobić nagranie. A tu po prostu tak jest. Jest to jakaś jakość tej pra-
cy i jakaś estetyka, która się pojawia. 
K.B.: To znaczy, że to jest wyzwanie dla ciebie jako twórcy?
M.D.: Myślę, że dla nas wszystkich. Mam wrażenie, że współpraca 
online bywa bardzo bezkompromisowa. Jeśli ktoś coś zrobi, ciężko 
jest powiedzieć: zrób to trochę inaczej. Praktycznie nie ma ne-
gocjacji, do której jesteśmy przyzwyczajeni w „tradycyjnej” pracy 
artystycznej, na miejscu. Po prostu każdy wrzuca swoje i z tego 
powstaje jakaś mieszanka.
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M.S.: Całą sytuację, o której mówił Michał, porównałabym do pra-
cy nad dokumentem, a nie nad klasyczną narracją. Nie mamy moż-
liwości wielokrotnego powtarzania, wyboru precyzyjnych para-
metrów, np. kadrów. Mamy tylko taki materiał, jaki do nas dotarł, 
i po prostu z nim pracujemy, bo sytuacji już nie można powtórzyć. 
Wprawdzie próbujemy ten dokument ułożyć w narrację o zasta-
nej rzeczywistości, ale to nigdy nie uda się w pełni. Odczuwam to 
jako wartość, właśnie dlatego, że jest to denerwujące i niemożliwe 
do ukrycia. Kłopoty wynikają również z naszego zakorzeniania 
w określonej geografii artystycznej – tego, jak jesteśmy nauczeni 
wykonywać artystyczne projekty i do jakiego formatu jesteśmy 
przystosowani: pięć razy nakręcę dane ujęcie, żeby nie było krzy-
we itd. A we współpracy online’owej czerpiemy wartość raczej 
z procesu, z dokumentu niż z kreowania. Chociaż, jak wspomniał 
Michał, potem się naginamy. Jak w głuchym telefonie – usłyszeli-
śmy to, ale może przekręcimy, bo chyba chodziło o tamto, ale nie 
wiadomo, czy to przekręcenie cokolwiek da, bo może druga osoba 
usłyszy coś totalnie innego. 
J.Br.: Problem polega na tym, żeby pozbyć się wartościowania. 
Uznajemy coś za błąd, bo tkwimy w środowisku, w którym panu-
je takie przekonanie. Jesteśmy wyedukowani, że to jest błędem, 
a tamto błędem nie jest. Ktoś może postrzegać w tym, co my uzna-
jemy za błędne, przejaw estetyki – komuś może się to całkiem po-
dobać. Chodzi o to, żeby nie definiować, co jest złe, a co dobre.
M.D.: Chyba to jest też okazja do kwestionowania własnych per-
spektyw i wartości, nawet czysto estetycznych.
K.B.: Na pewno artystyczne gesty, które my wykonujemy, osobom 
z innego geograficznie końca projektu – gdzieś z Tajwanu, Ekwa-
doru czy innych krajów – też mogą się czasami wydać błędne, nie-
poprawne i irytujące.
J.Bor.: Sytuacja, w której Michał nie dostał odpowiedzi, pokazuje 
wyraźnie, że kluczowe jest znalezienie sposobu właściwego an-
gażowania się. Na początku projektu byliśmy, jak już mówiliśmy, 
w chaosie internetowych zajęć – cały czas byliśmy online. Spotka-
nia związane z projektem zlewały się innymi zajęciami. Kluczową 
kwestią jest, jak sprawić, żeby nie były to kolejne zajęcia online, 
tylko żeby służyły budowaniu relacji w zupełnie inny sposób. Za-
miast wznosić bariery, lepiej spróbować je gdzieś jakoś zacierać. 
Choćby przez zmianę tego, co pokazujemy w naszej kamerce. 
Zamiast statycznych widoków, które teraz najczęściej oglądamy, 
można by pokazać wycinek rzeczywistości, np. z naszego okna. To 
już byłoby pewnym przekroczeniem jakiejś tam granicy. Wyjściem 
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poza regularną online’ową sytuację, w której zazwyczaj mamy ja-
kieś okienko, w którym się ukazujemy i nic wokoło się nie porusza. 
Tak się przyjęło, żeby nie rozpraszać rozmówców. A może właśnie 
lepiej byłoby, żeby na tych spotkaniach rozpraszać uczestników. 
Może trzeba właśnie złamać te wszystkie zasady online’owe, które 
mamy na zwykłych zajęciach. 
M.S.: Trudność nawiązania relacji jest chyba szerszym tematem. 
Często jest tak, że spotykamy kogoś i od razu wytwarza się bli-
skość z daną osobą, a czasem widujemy kogoś przez sześć czy 
osiem lat podstawówki i nie mamy z nim bliskości. Mamy tylko 
jego obraz, pamiętamy go jakoś. A w sferze cyfrowej jest to proces, 
nie ma jednej recepty, są sytuacje, które nas przybliżają lub odda-
lają. Deadline jest czymś dobrym, bo daje nam jakiś konkret, jakąś 
fizyczność, np. powstanie film i mimo że film jest odbierany przez 
komunikatory, to będzie jakimś takim naszym wspólnym ulepem 
— moim i dajmy na to czterech pozostałych studentów, którzy są 
rozproszeni gdzieś po naszym globie. Upierałabym się przy tym, że 
potrzebujemy czegoś dotykalnego. I deadline to umożliwia. A jeśli 
chodzi o papryczkę, to jest trudne, bo nawet w fizycznej przestrze-
ni mam mało osób, z którymi bym się umówiła na takie jedzenie. 
Ale może to jest kwestia czasu koniecznego w tym procesie budo-
wania relacji. 

Uczestniczenie w online’owym projekcie jest nawigo-
waniem przez kryzys, jednocześnie jest narzędziem, 
które ma pomóc w tworzeniu czy też zanurzeniu się 
w innego rodzaju kryzysie. Częściowa utrata kontroli 
ma być szczepionką pozwalającą wytrzymać nieprzewi-
dywalność online’owych sytuacji. To chyba ciekawe ot-
warcie dla dalszych poszukiwań nowych form cyfrowych 
relacji i społecznych protokołów. Dziękuję za rozmowę.

Czytaj pełną wersję tekstu na www.nn6t.pl
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JULIA BORKOWSKA
studentka Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy filmy, instalacje, rzeźby i fotografie. 
W swoich pracach porusza tematy społeczno-polityczne, dziejących się „tuż za rogiem 
jej ulicy”.

KAROLINA BREGUŁA
artystka wizualna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Tworzy filmy, fotografie, instalacje i performansy. W swojej 
twórczości porusza tematykę statusu dzieł sztuki i materialności obiektów 
artystycznych. Tworzy opowieści o sztuce i architekturze, które są dla niej obszarem 
obserwacji antropologicznych i socjologicznych. Interesuje ją związek sztuki 
z rzeczywistością – efekty pracy artystów, polityczna, naprawcza i niszczycielska 
siła działania twórczego oraz związane ze sztuką rytuały i ich rola społeczna. 
Wiele ze swoich prac współtworzy z ich bohaterami i uczestnikami, zacierając 
granice pomiędzy profesjonalnym i amatorskim działaniem artystycznym. Jej prace 
pokazywane były między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Jewish 
Museum w Nowym Jorku i w MOCA Taipei oraz na międzynarodowych imprezach, 
jak Biennale Sztuki w Wenecji czy Biennale w Singapurze. Jest laureatką drugiej 
nagrody w konkursie Spojrzenia 2013, trzeciej nagrody Samsung Art Master 2007 
i Złotego Pazura Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jej prace znajdują się między innymi 
w kolekcjach Tokyo Photographic Art Museum, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, 
Muzeum Współczesnego Wrocław i Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jest wykładowczynią 
Akademii Sztuki w Szczecinie, współpracuje z lokalem_30. Mieszka w Warszawie.

JULIA BRODOWSKA
absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie, kierunku grafika, specjalność fotografia, 
oraz kognitywistki komunikacji na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmuje się sztuką 
wizualną. Twórczyni prac wideo, fotografii i współorganizatorka akcji o charakterze 
społecznym. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zależności językowe, 
feminizm i alternatywne metody przekraczania konwenansów utartych w kulturze. 
Współorganizatorka takich wydarzeń jak Prezentuj się lokalnie w Szczecinie oraz 
kiermaszu charytatywnego na rzecz społeczności Rożawy.

MICHAŁ DOROSZENKO
student na wydziale filmu eksperymentalnego w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz 
filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Tworzy muzykę, poezję oraz filmy. Jego 
główne zainteresowania są skupione wokół fikcji spekulatywnej, filozofii politycznej 
i teorii queer. Grał koncerty oraz brał udział w grupowych wystawach, m.in. w TRAFO 
(Szczecin), BWA Katowice, Tunghau University Art Gallery (Taichung, TW). Tworzy 
w Szczecinie.

JAROSŁAW LUBIAK
teoretyk, historyk sztuki, kurator. Pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie. 
W latach 2014–2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych 
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Wcześniej 
pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jako kurator i teoretyk sztuki zajmuje się 
przekształceniami sztuki współczesnej i historią sztuki XX w. w relacji z aktualną 
filozofią, w odniesieniu do przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych, 
w szczególności do transformacji sfery publicznej i kryzysu środowiskowego. 
Ostatnio był kuratorem wystawy Angelika Markul. Formuła czasu, Openheim, Wrocław 
2021, oraz programu Plastyczność planety składającego się m.in. się z dwóch 
równoległych wystaw: Bezludzka Ziemia i Forensic Architecture: Centrum Natury 
Współczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2019. 
Wśród książek, które redagował, ostatnio ukazała się Pandemia. Nauka. Sztuka. 
Geopolityka, współredakcja z Mikołajem Iwańskim, Szczecin–Poznań 2018.

MARTA SUNDMANN
urodzona w Warszawie. Studiuje na Akademii Sztuki w Szczecinie. Realizuje projekty 
w medium filmu i performans, w których porusza zagadnienia deformacji oraz 
problemów społecznych.
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Marcin Janusz, Słodki deszcz, olej, cukier, 2020, dzięki uprzejmości artysty



145LORENC

IZO-IZO-
TO-TO-
NIKINIKI
DLA MÓZGU

Co może przynieść zwrot w nauce i kulturze 
w postrzeganiu psychodelików? Czy staniemy się 

bardziej empatyczni, kreatywni i szczęśliwi? 
Czy będziemy żyć ekologiczniej? 

Z MACIEJEM LORENCEM 
rozmawia KOLEKTYW DZIDY 

(Aleksandra Liput i Michalina Sablik)
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Obserwujemy dużą zmianę podejścia do psychodelików 
w ciągu ostatnich lat. Dotychczas kojarzyły się z impre-
zowaniem, hipisami lub podlegały tabu społecznemu 
i były zrównywane z innymi narkotykami. Skąd się wzię-
ła taka zmiana?

Psychodeliki zostały wrzucone do jednego worka z wieloma bar-
dziej niebezpiecznymi substancjami za sprawą konwencji ONZ 
z 1971 r. Powstała ona w dużej mierze pod wpływem Stanów Zjed-
noczonych, które zmagały się z problemami społecznymi związa-
nymi z nadużywaniem psychodelików przez coraz szersze kręgi 
społeczne, zwłaszcza hipisów. Należy jednak pamiętać, że weszły 
one do kultury i nauki europejskiej dużo wcześniej. Badano je na-
ukowo pod kątem leczenia psychiatrycznego już od lat 50. XX wie-
ku, ale po przyjęciu konwencji z 1971 r. zostały objęte tabu. Mimo 
że nie było formalnego zakazu prowadzenia badań, stało się to 
bardzo trudne, a naukowcy obawiali się prowadzenia eksperymen-
tów nad nimi, bo kojarzyły się z ideologami kontrkultury i sianiem 
chaosu społecznego. Przełomowym momentem w ostatnich latach 
było opublikowanie w 2006 r. wyników badania na Uniwersyte-
cie Johnsa Hopkinsa dotyczącego wpływu psylocybiny na zdrowe 
osoby i ich życie wewnętrzne. Zauważono, że silne doświadczenia 
mistyczne wywoływane przez tę substancję wpłynęły korzystnie 
na poczucie dobrostanu uczestników, a pozytywne zmiany zostały 
zaobserwowane również przez ich najbliższych. Autorytet takich 
badaczy jak Roland Griffiths pomógł przywrócić dobre imię psy-
chodelikom, a zmiana w postrzeganiu psychodelików dokonuje się 
dzięki rzetelnym badaniom naukowym, których autorzy dystansują 
się wobec kontrkultury. Obecnie celem jest współpraca z syste-
mem i wdrażanie psychodelików do systemu opieki zdrowotnej.

Interesujące jest przejście psychodelików z kontrkultu-
ry do sfery nauki. Przez to, że zajmują się tym autorytety 
naukowe, zaczęły one „kusić” inne grupy społeczne. 
Psychodeliki, szczególnie ich mikrodawkowanie, zaczę-
ły być traktowane jako sposób na zwiększanie swojej 
kreatywności i bycie bardziej wydajnym. Wszyscy sły-
szeliśmy o tych zjawiskach w Dolinie Krzemowej. Jak się 
odnosisz do wprowadzania psychodelików nie tylko do 
sektora kreatywnego, ale też korporacyjnego?

Psychodeliki były obecne w Dolinie Krzemowej od samego po-
czątku. Już w latach 60. w Menlo Park podawano ludziom LSD 
w celu sprawdzenia działania tej substancji na kreatywność, a ba-
dania te prowadzili nie psychiatrzy, lecz inżynierowie w asyście 
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psychologa. Eksperci z różnych dziedzin przychodzili na sesje psy-
chodeliczne z konkretnym projektem zawodowym i dostawali LSD 
w połączeniu ze stymulantem, a swój „trip” spędzali nie na auto-
analizie, ale na pracy. Co ciekawe, udział w tych eksperymentach 
brał m.in. Douglas Engelbart, wynalazca myszki komputerowej, 
interfejsów użytkownika i wielu innych narzędzi, które zrewo-
lucjonizowały kontakt człowieka z komputerem. Psychologiem 
nadzorującym te sesje był James Fadiman, który bywa nazywany 
„ojcem chrzestnym mikrodawkowania”, bo rozpropagował tę me-
todę i jako pierwszy opisał przypadki ludzi, którzy zamiast poran-
nej kawy przyjmują małe dawki psychodelików jako swego rodzaju 
izotonik dla mózgu. Zbierał raporty od mikrodawkujących ludzi 
i zauważył, że większość używała ich nie do pobudzania kreatyw-
ności, ale do łagodzenia zaburzeń nastroju, traktując je jako alter-
natywę dla standardowych leków antydepresyjnych.

Czy są potwierdzone badania dotyczące tej metody?
Badań na temat mikrodawkowania jest bardzo mało. Wstępne wyni-
ki sugerują, że u ludzi biorących mikrodawki zachodziły pozytywne 
zmiany w poczuciu dobrostanu i codziennym funkcjonowaniu. Jed-
nak były one takie same jak u osób, które przyjmowały placebo.

Ewa Ciepielewska, Syrenka, dzięki uprzejmości artystki
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A czy są jakieś badania potwierdzające wpływ psychode-
lików na kreatywność?

Już w latach 50. psychiatra Oscar Janiger badał wpływ LSD na 
kreatywność. Wtedy LSD nie było kontrolowane prawnie, więc 
zapraszał ludzi do swojego domu w Los Angeles na specjalne se-
sje. Wielu spośród nich było malarzami, którzy podczas tripów 
tworzyli obrazy. Zostały one potem przeanalizowane przez histo-
ryka sztuki, który uznał, że nie były jakościowo lepsze ani gorsze 
od obrazów tworzonych w normalnym stanie świadomości, ale 
bardziej abstrakcyjne i niefiguratywne. Wniosek z badania był 
taki, że LSD samo w sobie nie wywołuje kreatywności, ale może 
ją potęgować u osób, które już mają pewien potencjał twórczy. 
Współcześnie badacze opisują psychodeliki jako amplifikatory tre-
ści psychicznych i jako środki działające rozluźniająco na sztywne 
schematy myślowe. LSD zmniejsza tendencje umysłu do tworzenia 
linearnych myśli, przez co może zwiększać kreatywność. 

Czyli to nie jest takie proste, że po kilku sesjach z psy-
chodelikami możemy stać się bardziej kreatywni?

Według neurobiologów takich jak Eric Kandel kluczowe dla krea-
tywności jest nie tylko poluzowanie umysłu, ale także wcześniej-
sze kompetencje warsztatowe i determinacja do ciężkiej pracy.

Jaki jest twój stosunek do sztuki psychodelicznej? Po 
grzybkach ludzie często widzą fraktale, podobne płynne 
formy, wyostrzone kolory. Po niektórych pracach widać, 
że były inspirowane grzybami. Skąd się biorą te wizual-
ne podobieństwa?

Geometryczne desenie pojawiające się w każdej kulturze są nazy-
wane zjawiskami entoptycznymi i były badane przez antropologów 
i historyków sztuki, ale nie należy wnioskować, że wszyscy przed-
stawiający je artyści byli pod wpływem substancji halucynogen-
nych. Można je wywoływać na różne sposoby, np. przez głodówkę 
czy wprowadzenie w trans za pomocą bębnienia. Warto jednak 
wspomnieć, że w północnej Afryce są malowidła naskalne, które 
uznaje się za pierwsze przedstawienia tripów psychodelicznych. 
Widać na nich m.in. tańczące grzybowe postacie i obrośniętego 
grzybami szamana z głową pszczoły. W wielu kulturach granica 
między duchowością a sztuką nie istniała.

Współcześnie także wielu artystów się do tego odnosi, 
chociaż sztuka psychodeliczna raczej kojarzy się z ki-
czem albo znowu z hipisami.

Sztuka psychodeliczna faktycznie nie jest darzona estymą i kojarzy 
się z kiczem lub tandetną ezoteryką, ale jest wielu interesujących 
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artystów, którzy czerpali inspiracje z psychodelików. Wspomnieć 
można Pabla Amariga, peruwiańskiego samouka, który zyskał dużą 
popularność za sprawą swoich rysunków przedstawiających wizje 
ayahuaskowe. Bardzo znany jest też Alex Grey, amerykański ma-
larz, którego sztuka obecnie jest już raczej wtórna, ale ludzie nadal 
go kochają, bo umiejętnie oddaje warstwę wizualną doświadczeń 
psychodelicznych. Innym interesującym artystą jest Fred Tomaselli.

Psychodeliczny rodowód sztuki jest potwierdzony 
przez naukowców. Zastawiam się, jak odnosisz się do 
Terance’a McKenny, który uważał, że nawet język po-
wstał na bazie doświadczeń psychodelicznych?

Koncepcja McKenny jest bardziej radykalna, ponieważ zakłada, 
że nasz gatunek powstał dzięki temu, że nasi dalecy przodkowie 
człekokształtni zaczęli przyjmować psylocybinę. Jego teorie pozo-
stają niepotwierdzone, bo nie da się sprawdzić, w jaki sposób psy-
chodeliki mogłyby wpłynąć na kod genetyczny i doprowadzić do 
narodzin Homo sapiens. Te substancje mogły jednak odegrać ważną 
rolę w wielu momentach kluczowych dla ludzkiej historii i kultu-
ry. Przykładem może być „soma” opisana w Wedach, która miała 
duży wpływ na życie duchowe Indoirańczyków. W Europie takim 
przykładem są natomiast starogreckie misteria w Eleusis, które 
odbywały się przez prawie dwa tysiące lat, a brali w nich udział 
m.in. Platon czy Sokrates. W trakcie tego święta, obchodzonego 
ku czci Demeter i Persefony, przyjmowano jakiś psychodelik, ale 
nie wiadomo jaki, bo misteria były owiane tajemnicą. 

Co byś doradził artystkom i artystom, którzy chcieliby 
zacząć swoją przygodę z psychodelikami i przy ich po-
mocy popracować nad swoim dobrostanem, kreatyw-
nością czy kondycją psychiczną?

Przede wszystkim nie wszyscy powinni je przyjmować. Jeśli ktoś 
jest w grupie zwiększonego ryzyka zaburzeń psychotycznych, 
powinien unikać psychodelików, ponieważ mogą uaktywnić tego 
rodzaju dolegliwości. Osobom z chorobą dwubiegunową czy schi-
zofrenią mogą wyrządzić trwałą krzywdę. Nawet jeśli przyjmuje 
się je w odpowiednich warunkach i z odpowiednim nastawie-
niem, również mogą wywołać nieprzewidywalne i negatywne 
doświadczenia.

Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na wyruszenie w psycho-
deliczną podróż i doświadczy „bad tripa”, to jak można 
mu pomóc?

Najbardziej klasyczne psychodeliki, czyli LSD i psylocybina, cha-
rakteryzują się względnie niską toksycznością. Osobę odczuwającą 
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silny strach i mającą wrażenie, że oszalała i już nie wróci do nor-
malności, często wystarczy uspokoić, zaproponować wodę i źródło 
cukrów oraz zadbać o to, żeby poczuła się bezpiecznie. Prawdo-
podobnie w ciągu kilku godzin powróci do codziennego stanu 
świadomości. Niekoniecznie będzie taka sama jak wcześniej, ale 
prawdopodobnie nie będzie wymagać żadnej interwencji medycz-
nej. Udokumentowano przypadek ludzi, którzy wciągnęli do nosa 
sproszkowane LSD, ponieważ myśleli, że jest to kokaina. Przez 
przypadek przyjęli tysiące standardowych dawek i musieli trafić na 
oddział intensywnej terapii, ale niedługo później zostali wypisani 
bez żadnych niepokojących objawów. Oczywiście to nie jest zachę-
ta do przyjmowania LSD w dużych dawkach, ponieważ takie eks-
perymenty mogą mieć długofalowy negatywny wpływ na psychikę. 

A czy są jakieś pozytywne skutki przyjmowania 
psychodelików?

Z analiz populacyjnych wynika, że użytkownicy psychodelików 
rzadziej zmagają się z różnego typu dolegliwościami psychicznymi, 
a nawet rzadziej popełniają przestępstwa. Oprócz tego badania su-
gerują, że ludzie po doświadczeniach psychodelicznych wykazują 
większą tendencję do proekologicznych zachowań i stają się bar-
dziej otwarci. Wiele wskazuje, że w ogólnym rozrachunku psycho-
deliki mają pozytywny wpływ na ludzi. Badacze z Johns Hopkins 
University zrobili sondaż na temat „bad tripów” i zauważyli, że 
około 10% respondentów potrzebowało pomocy medycznej i dłu-
gofalowo czuło się źle. Osoby te wymagały pomocy terapeutycznej 
i żałowały, że przyjęły psychodelik. Warto jednak zaznaczyć, że 
ogromna większość ludzi, którzy przeżyli „bad tripa”, po jakimś 
czasie dostrzegała głębię tego doświadczenia i sygnalizowała, że 
w perspektywie długofalowej nauczyło ich ono znacznie więcej 
niż przeżycia pozytywne i ekstatyczne.

Czy da się sterować swoim tripem i wpływać na niego 
i czy można się do tego przygotować?

Kluczowe znaczenie przed podróżą ma określenie konkretnej 
intencji. Warto wygospodarować odpowiednią ilość czasu i zna-
leźć w sobie przestrzeń, żeby poddać to doświadczenie refleksji. 
Przeciwstawianie się temu, co pojawia się w trakcie sesji, często 
jest przeciwskuteczne. Uciekanie przed straszną wizją może skut-
kować większym strachem i dłuższym trwaniem tego doświad-
czenia, więc psychiatrzy zalecają pacjentom, żeby pozwalali tym 
przeżyciom rozwijać się w naturalny sposób. Jeśli pojawia się 
strach, należy go zaakceptować i próbować dociec, co jest jego 
źródłem. Psychodeliki nie zawsze dają nam to, czego chcemy, ale 
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przeważnie dają nam 
to, czego w danym 
momencie potrzebu-
jemy, więc najlepiej 
jest się nie nastawiać, 
że doświadczenie 
psychodeliczne prze-
biegnie w określony 
sposób. Psychodeliki 
działają różnie w za-
leżności od kontekstu. 
Niektórzy przyjmują 
je na imprezach, ale 
ludzie wynoszą znacz-
nie więcej z doświad-
czeń, które odbywają 
się w spokojnych 
warunkach, zwłasz-
cza na łonie natury, 
w towarzystwie zaufa-
nych, bliskich osób, 
z którymi zostało to 
wcześniej omówione 
i zaplanowane. Ważne 
jest to, żeby nie przyj-
mować zbyt dużych 
dawek. Dlatego dy-
stansuję się od wspo-
mnianego wcześniej Terence’a McKenny, który twierdził: „Jeśli nie 
masz poczucia, że wziąłeś za dużo, to znaczy, że wziąłeś za mało”. 
Przyjmowanie ogromnych dawek psychodelików może być dla nie-
których traumatyzujące. 

Bardzo ciekawie w twojej wypowiedzi wybrzmiał wątek 
kontaktu z naturą. Psychodeliki bardzo dobrze dzia-
łają na psychikę w otoczeniu przyrody, a wiele korzy-
stających z nich osób doświadcza rozpuszczenia ego 
i bycia częścią wszechświata. Może tkwi w tym jakiś 
potencjał w dzisiejszej, nastawionej na indywidualizm 
rzeczywistości?

Takie są też przeczucia badaczy z Imperial College w Londynie, 
gdzie działa jeden z głównych ośrodków badań nad psychodelika-
mi. Naukowcy zaznaczają, że kluczowe znaczenie dla procesów 

Paweł Olszczyński, Toksyna, olej na płótnie, 2020, dzięki 
uprzejmości artysty
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terapeutycznych ma poczucie połączenia pojawiające się na wielu 
poziomach. Pacjenci odzyskują poczucie połączenia z samym sobą 
i własnymi odczuciami, a także z otaczającymi ludźmi i całym 
światem, a nawet kosmosem. Poczucie zjednoczenia z kosmosem 
i mocne stany mistyczne wydają się szczególnie korzystne w przy-
padku pacjentów terminalnych, którzy na łożu śmierci przyjmowali 
psychodeliki. Stan rozpadu codziennej tożsamości ukazywał im ich 
nietrwałość i przygotowywał ich do procesu umierania. Właśnie 
na tym polega terapeutyczna moc psychodelików: rozpuszczają 
sztywne wzorce i schematy myślowe i pozwalają wprowadzać 
zmiany w codziennym myśleniu lub funkcjonowaniu. Mogą więc 
być przydatne w leczeniu wszelkich zaburzeń, które opierają się na 
nadmiernej sztywności umysłu, np. zaburzeń odżywiania, zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych, depresji, zespołu stresu pourazowego 
czy uzależnień. Spektrum potencjalnych zastosowań jest szerokie 
i dopiero od niedawna pojawiły się środki finansowe i przyzwole-
nie na badania.

Widzimy coraz więcej nagłówków w prasie mówiących 
o tym, że psychodeliki zwalczają depresję. Jak się do 
tego odnosisz?

Wiele osób z depresją lekooporną, którym nie pomogły leki ani 
żadna forma psychoterapii, pewnie może czuć się zachęconymi do 
ich przyjmowania. Ale jeśli sięgnie się po nie bez odpowiedniego 
przygotowania i nadzoru, zaburzenia nastroju mogą się wręcz po-
głębić. Psychodeliki są amplifikatorami procesów psychicznych. 
Dlatego tak istotna jest integracja wywołanych przez nie doświad-
czeń przy profesjonalnym wsparciu terapeutycznym. 

Ta pomoc zdecydowanie jest potrzebna, jednak w syste-
mie, w którym żyjemy, bardzo trudno ją uzyskać. Wiele 
ludzi chce mieć poczucie, że ktoś będzie o nich dbał 
i kontrolował sytuację. Może stąd coraz większą popu-
larnością cieszą się ceremonie ayahuaski z szamanami, 
którzy przyjeżdżają do danego miejsca na weekend. Czy 
takie doświadczenie również bywają traumatyzujące?

Są ludzie, którzy po doświadczeniach z ayahuascą mają rozchwia-
ną psychikę i potrzebują wsparcia terapeutów, aby je zintegrować. 
W Ameryce Południowej te ceremonie są mocno osadzone w lo-
kalnej kulturze i stanowią element bardzo złożonego systemu wie-
rzeń szamanistycznych. Poza tym kontekstem działanie ayahuaski 
może być znacznie mniej transformujące i stać się po prostu ko-
lejnym towarem na rynku nowej duchowości. Dodatkowy problem 
z weekendowymi ceremoniami polega na tym, że szaman wraca 
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MACIEJ LORENC
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, socjolog, autor książki 
Czy psychodeliki uratują świat?, tłumacz wielu książek o środkach psychoaktywnych, 
publikował m.in. na łamach „Focusa”, „Tygodnika Powszechnego”, „National 
Geographic”, „Krytyki Politycznej”, newonce.media i „Strefy Psyche” Uniwersytetu 
SWPS.

Duet kuratorski DZIDY został założony przez Aleksandrę Liput i Michalinę Sablik 
w Warszawie w 2018 roku. Wspólnie organizują pop-upowe, grupowe site-specific 
wystawy w nietypowych przestrzeniach, zapraszając do współpracy polskich 
i zagranicznych artystów. Interesują je współczesne zagadnienia związane 
z kwestiami politycznymi, tożsamościowymi, gender, nowoplemiennością czy estetyką 
postinternetową.

po nich do domu, a osoby z ewentualnymi problemami pozostają 
same. Ich doświadczenia psychodeliczne mogą być bardzo odległe 
od codziennego życia i mocno nimi wstrząsnąć, co niekoniecznie 
spotyka się ze zrozumieniem ze strony najbliższego otoczenia.

Jaka jest przyszłość psychodelików? Jak wyobrażasz 
sobie utopijny świat przyszłości oraz miejsce, w którym 
znajdowałyby się w nim psychodeliki w społeczeństwie? 
Jak mogłyby to zmienić strukturę społeczną i to, jak ży-
jemy? Jak wyglądałby nasz świat, gdyby nasi tatusiowie 
przyjmowali psychodeliki?

 Ogromna nauka płynąca z kontrkulturowej rewolucji lat 60. jest 
taka, że samo przyjmowanie psychodelików świata nie zmieni. 
Dopiero w odpowiednim kontekście mogą ukazać potencjał do 
samouzdrawiania i samorozwoju. Najbliższa jest mi wizja przy-
szłości Aldousa Huxleya, który nie ukrywał swojej fascynacji 
psychodelikami, a wręcz przyjął LSD na łożu śmierci. Większość 
z nas zna go za sprawą antyutopii pt. Nowy wspaniały świat, 
w której masy społeczne przyjmują otępiający narkotyk o nazwie 
soma, ale temat środków psychoaktywnych pojawia się również 
w jego ostatniej powieści pt. Wyspa. Jest to utopia, w której życie 
społeczne i duchowe koncentruje się wokół silnych doświadczeń 
mistycznych wywoływanych przez psychodeliczny lek o nazwie 
moksza. Dla mnie ta wizja była bardzo inspirująca i natchnęła mnie 
pewnym optymizmem. Uważam, że w idealnym społeczeństwie 
psychodeliki byłyby podawane w specjalnych ośrodkach pod opie-
ką specjalistów. Byłyby dostępne niezależnie od diagnozy, a więc 
również dla ludzi zdrowych, którzy przeszli odpowiednie badania 
przesiewowe. To nie jest kwestia odległej przyszłości. Terapie psy-
chodeliczne w najbliższych latach zapewne wejdą do społeczeństw 
w Stanach Zjednoczonych i niektórych europejskich państwach. 
Fala zmiany świadomości do nas też dochodzi.
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BOLESŁAW CHROMRY 
rysownik, ilustrator, autor powieści graficznych. Czasem nazywają go 
poetą, czasem pajacem. Za to w dowodzie ma napisane Damian Siemień.
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WAŻNE ABC 
CZ 1

Uwaga! BAL architektek ma dla Was definicje ważnych haseł. I to w ko-
lejności alfabetycznej. Takie ABC, żeby wiedzieć, co i jak, i nie zosta-
wać w tyle. Z uwagi na liczbę liter w alfabecie dzielimy abecadło na dwa 
odcinki. W tym dowiecie się, czym jest ekofeminizm i poznacie różnicę 
między gender mainstreaming a intersekcjonalnością. Za sześć tygodni 
opowiemy Wam więcej o urbanistyce feministycznej.

ARCHIDZIADERS – osoba po architekturze o wielu niepożądanych 
cechach, takich jak wiara w patriarchat, nieposzanowanie kobiet i ich 
dążeń do równego traktowania. Patrzy z góry na kobiety, osoby młod-
sze i nieheteronormatywne. Uprawia nieekologiczną, tradycyjną beto-
nowo-stalową architekturę oraz mansplaining. Brzydzi się słowem „fe-
minizm”, a feminatywów ponoć nie umie wymówić.

BAL ARCHITEKTEK – inicjatywa poruszająca temat kobiet w ar-
chitekturze. Na balowych profilach w  mediach społecznościowych 
promowane są postaci kobiet architektek i projektowanie z uwzględ-
nieniem potrzeb wszystkich grup, a obnażane są absurdy, seksizm i nie-
równości w zawodzie.

CZARNY GOLF – stereotypowo: ubranie i  znak rozpoznawczy 
wszystkich architektów i architektek, bez którego ponoć nie można być 
szanowanym w zawodzie. Tak jak nie można ponoć zasługiwać na szacu-
nek w zawodzie, gdy chodzi się na obcasach, zakłada sukienki w kwiat-
ki albo maluje paznokcie. MIT i bujda.

DEKLINACJA – odmiana rzeczowników przez przypadki. Osobom, 
które podważają zasadność stosowania feminatywów, polecamy dekli-
nować słowo „architektka” przynajmniej raz dziennie. Można to zro-
bić publicznie, performatywnie i na Instagramie, oznaczając przy tym 
@bal_architektek.

EKOFEMINIZM – feministyczny nurt, który podkreśla potrzebę 
ochrony środowiska naturalnego, jako kolejnego obszaru cierpiące-
go przez ekspansywne polityki – pochodne kapitalizmu i patriarcha-
tu. Z  jednej strony przyznaje prawa w mieście aktorom nie-ludzkim, 
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z drugiej bada nierówności płciowe będące skutkiem kryzysu klimatycz-
nego i degradacji biologicznej.

FEMINATYWY – żeńskie końcówki rzeczowników określających 
role i zawody wykonywane przez kobiety. Mają działanie prorównościo-
we i emancypacyjne. Polecamy serdecznie.

FEMINIZM – idea równościowa, według której kobiety powinny mieć 
takie same prawa jak mężczyźni (np. do decydowania o sobie, swoim ży-
ciu, ciele, do równego wynagrodzenia za taką samą pracę). Bycie femi-
nistą/feministką nie jest radykalne. To jak nie-bycie rasistą, faszystą czy 
homofobem.

GENDER MAINSTREAMING – strategia (np. w projektowaniu) 
wprowadzająca równość szans i sprawiedliwe traktowanie kobiet i męż-
czyzn, np. przy projektowaniu usług albo urbanistyki. Nastawiona na 
konkretne rozwiązania praktyczne, korzysta z syntezy potrzeb poszcze-
gólnych płci kulturowych (czym różni się od podejścia intersekcjonal-
nego).

INTERSEKCJONALNOŚĆ – nurt w feminizmie, mówiący o róż-
nicach w obrębie grup defaworyzowanych, krzyżowanie się cech, które 
multiplikują (ale i urealniają) zestawy potrzeb różnych grup (przykład: 
osoba z niepełnosprawnością × kobieta × osoba majętna ma inne potrze-
by lub oczekiwania wobec danej przestrzeni miejskiej niż osoba z nie-
pełnosprawnością × kobieta × osoba uboga). Ważny wniosek: kobiety 
są bardzo zróżnicowaną grupą i mają bardzo różne potrzeby w mieście. 
Wrzucanie ich do jednego worka (np. kobieta × matka × prowadząca wó-
zek) jest uproszczeniem.
Uwaga: Istnieje pojęcie i wspaniałe zjawisko pn. „sojusz intersekcjonal-
ny”. Sojusze zawiązywane są wtedy, gdy np. osoby homoseksualne stoją 
po stronie kobiet, np. w sprawie praw reprodukcyjnych.

BAL ARCHITEKTEK – inicjatywa wspierająca kobiety w architekturze, zarówno 
projektantki, jak i jej użytkowniczki. Do tej pory mogłyście nas śledzić online na  
@bal_architektek, ale wkroczyłyśmy na papier! Balowiczki: Dominika Janicka,  
Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska.
PS Niech żyje Bal!
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W czasie konferencji Nowy Euro-
pejski Bauhaus1 w  kwietniu 2021 
komisarki Mariya Gabriel i  Eli-
sa Ferreira ogłosiły paneuropejski 
konkurs na pomysły i projekty, któ-
re pomogą pokazać nie tylko euro-
pejskie marzenia i spekulacje do-
tyczące przyszłości architektury 
i projektowania, ale również reali-
zacje. Jak wspomina Daniel Braga 
Lourenço w książce O valor da Na-
tureza2 potrzebujemy pozytywnych 
scenariuszy na przyszłość, takich 
które nie tylko dają nadzieję, ale 
również pobudzają kreatywność, 
prowokują innowacje i instaracje3. 

1 New European Bauhaus. Conference,  European 
Union [online], https://europa.eu/new-europe-
an-bauhaus/co-design/conference_en, [dostęp: 
01.09.2021].

2 D.B. Lourenço, Qual o Valor da Natureza?. Uma 
introdução à ética ambiental, Editora Elefante, 
2019.

3 instaracja – przywracanie starych sprawdzonych, 
często prostych rozwiązań, które kiedyś były sto-
sowane, a potem zapomniane; zob.: Rozmowy on-
line. Nowy Europejski Bauhaus, Narodowy Insty-

Wśród ponad 2000 zgłoszonych 
projektów zabrakło mi szczególnie 
dwóch, które reprezentują ducha 
i wartości wspólnoty europejskiej, 
wiedzy i  wrażliwości budowanej 
przez pokolenia, a także użycie od-
powiedniej technologii tam, gdzie 
to potrzebne.

Kate Raworth, brytyjska ekono-
mistka w  Ekonomii obwarzanka4 
wskazuje, że bezpieczna i  spra-
wiedliwa przestrzeń dla ludzko-
ści znajduje się pomiędzy pułapem 
ekologicznym a  podstawą spo-
łeczną. Pułap ekologiczny stano-
wią: zmiana klimatu, zakwaszenie 
oceanów, zanieczyszczenia che-
miczne, przeżyźnienie wód azotem 

tut Architektury i Urbanistyki, [online], https://
niaiu.pl/2021/04/rozmowy-online-13-04-g-11-
00-18-00-nowy-europejski-bauhaus/, [dostęp 
30.08.2021].

4 K. Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposo-
bów myślenia o ekonomii XXI wieku, tłum. A. Pasz-
kowska, Krytyka Polityczna, 2021.
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Gleis 21, fot. Adrian Krężlik
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i  fosforem, pobór słodkiej wody, 
przekształcanie gruntów, utrata 
bioróżnorodności, zanieczyszcze-
nie powietrza, uszkodzenie war-
stwy ozonowej; podstawę spo-
łeczną zaś: woda, energia, zdrowie, 
edukacja, dochód i  praca, pokój 
i sprawiedliwość, głos polityczny, 
równość społeczna, równość płci, 
mieszkanie i sieci. Zobaczmy, jak 
dwa projekty Gleis 21 i 2226 jadą 
na czele peletonu zmian w wybra-
nych wymiarach pułapu ekologicz-
nego i podstawy społecznej. 

Projekt Gleis 21 w  Wiedniu wy-
kracza poza architekturę, szcze-
gólnie tę przed zamieszkaniem, tę 
fotografowaną w żurnalach i ren-
derowaną, tę certyfikowaną przez 
Green Building Council. Epigraf 
wyryty na projekcie głosi: Mite-
inander Weichen Stellen, czyli: 
„Wspólnie kreślimy kierunek”. Ha-
sło nie wynika z taniej próżności, 
a z ambicji mieszkańców i współ-
twórców projektu. Gleis 21, czy-
li „peron dwudziesty pierwszy”, 
powstał na odzyskanych terenach 
kolejowych, odwraca zatem pro-
ces przekształcania gruntów na 
tereny przemysłowe. Daje miej-
sce na nowe mieszkania, a  wpro-
wadzając tereny zieleni na nie-
używane tereny, które właściwie 
nie miały powierzchni biologicz-
nie czynnych, szuka możliwości 
budowania i wzmacniania bioróż-
norodności. Projekt rozpoczął się 
od uformowania stowarzyszenia, 
które wspólnie decydowało o jego 
przyszłym wyglądzie i  działaniu. 
W czasie warsztatów wypracowali 
trzy zasady działania: życie w soli-
darności (solidarisch wohnen), mą-
dra przyjemność (gscheit genießen), 
współprodukcja i wiedza w zakre-
sie nowych mediów (medial ge-
stalten). Architektura powstawała 

wspólnie z pracownią Einszueins. 
Proces wyznaczył nie tylko zmia-
nę relacji projektant–mieszkaniec, 
ale również doprowadził do za-
wiązania grupy projektowej wśród 
mieszkańców (bez dwóch zdań, to 
ogromne wyzwanie nie tylko dla 
mieszkańców, ale również dla ar-
chitekta). Wspólne decyzje doty-
czące nie tylko rozwiązań prze-
strzennych, ale i  materiałowych 
wymagają empatii i cierpliwości. 

Budynek łączy w  sobie funkcję 
mieszkaniową z  funkcją społecz-
ną. Na parterze znajduje się sala 
wielofunkcyjna, gdzie odbywa-
ją się warsztaty multimedialne, co 
wypełnia misję edukacyjną podsta-
wy społecznej, a bistro z lokalnymi 
i sezonowymi produktami zapew-
nia pracę mieszkańcom okolicy. 
Dla twórców projektu ważne było 
wypełnianie misji solidarności, ro-
zumianej przez nich jako współ-
dzielenie przestrzeni mieszkalnej. 
Dlatego część mieszkań postano-
wili przeznaczyć dla uchodźców. 
Wraz ze Stowarzyszeniem Diako-
nie działają, aby pomóc uchodźcom 
w  potrzebie, wypełniając w  ten 
sposób wymiar równości społecznej 
i  sprawiedliwości. Sala wielofunk-
cyjna pomaga zdobyć niezbędne 
umiejętności, w tym językowe, aby 
ułatwić nowe życie, umożliwiając 
dochód i  pracę. Jak pisze Michael 
Kerbler: społeczność Gleis 21 sta-
ra się działać i pomagać, rozwiązu-
jąc duże i małe problemy uchodź-
ców. Właściwie mógłbym już teraz 
skończyć, ale warto lepiej poznać 
sam budynek. Parter i ostatnie pię-
tro tworzą elastyczne przestrzenie 
mieszkalne, które mają wzmacniać 
sąsiedztwo, podobną funkcję speł-
niają podcienia i  balkony. Zwar-
ta forma zapewnia wysoką ener-
gooszczędność. Drobne wycięcia 
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2226, detal, fot. Baumschlager Eberle

2226, widok ogólny, fot. Eduard Hueber
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i  przełamania bryły umożliwiają 
komunikację w pionie oraz zazie-
lenienie elewacji. Modułowość po-
zwala na elastyczność i dostosowa-
nie do zmiennych w czasie potrzeb. 

Do wybudowania użyto certyfiko-
wanych materiałów, okien drew-
niano-aluminiowych z  potrójnym 
szkleniem, co obniża koszty eks-
ploatacji budynku (nie udało mi 
się dotrzeć do informacji o  ilości 
szarej energii i śladzie węglowym 
tych materiałów). Stropy wykona-
ne są z drewna klejonego krzyżowo 
(CLT) i  betonu, ściany zewnętrz-
ne z  prefabrykowanych elemen-
tów skrzynkowych, a ścianki dzia-
łowe z CLT. Drewniane elewacje 
dopełniają materiałową spójność 
rozwiązań. Myślę, że ważne jest, 
aby zwrócić uwagę na użycie CLT, 
o którym jest dość głośno5 ostatnio 
i kontekście jego użycia. W Austrii 
ten materiał należy uważać za lo-
kalny, wyprodukowany w okolicz-
nych fabrykach w oparciu o lokalną 
wiedzę. To ukłon w stronę trady-
cji budowlanej regionu. Inaczej się 
ma budowanie wieżowców w miej-
scach, gdzie drewna nie ma i  nie 
było. To zwyczajnie kolejny prze-
jaw postekstraktywizmu i  green-
washingu.

Obiekt obrazuje też powrót do 
przemyśleń wczesnomoderni-
stycznych, takich jak chociażby 
w Casa de las Flores w Madrycie 
czy dyskusja o formie otwartej. Ar-
chitektura musi mieć możliwość 
reagowania na zmiany w  czasie. 
Dlatego elastyczność jest jednym 
z jej najważniejszych przymiotów. 

5 Zob. A. Hadley, Mass Timber in the Age of Mass 
Extinction, Failed Architecture, [online], https://
failedarchitecture.com/mass-timber-in-the-age-
-of-mass-extinction/, [dostęp: 01.09.2021].

W tym przypadku są to mieszkania 
typu plug-in, które można moduło-
wo połączyć z obydwoma sąsiedni-
mi mieszkaniami. Umożliwiają to 
zmiany przestrzenne, które dosto-
sowują obiekt do aktualnych po-
trzeb. Co więcej, goście, przyja-
ciele lub rodzina w odwiedzinach 
mogą korzystać z  apartamentów 
gościnnych, które są rozmieszczo-
ne na wszystkich piętrach. Zmniej-
sza to potencjalny metraż miesz-
kań, a przy tym równocześnie ich 
zużycie energii.

2226 oznacza temperaturę pomię-
dzy 22 a 26 stopni Celsjusza. Idea 
zaczęła się od jednego budynku, 
(nazwijmy go proof of concept) po 
to, by ją zreplikować w innych lo-
kalizacjach. Projektanci pracow-
ni Baumschlager Eberle Architek-
ten w Lustenau w Austrii poruszają 
się między innowacją a instaracją, 
chętnie uczą się na starych rozwią-
zaniach, a technologie – szczegól-
nie te z okresu boomu na instalacje 
grzewcze i  wentylacje – traktują 
z rezerwą. 

Biurowiec działa bez systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji, bazując tylko na samych roz-
wiązaniach architektonicznych, 
które są rozszerzane przez pro-
gram sterujący pracą budynku, co 
zdecydowanie zmniejsza zużycie 
energii.

Lite, ceglane siedemdziesię-
ciodwucentymetrowe ścia-
ny (U  =  0,13  W/m2K) służą jako 
warstwy izolacyjne, wykończo-
ne gładzią wapienną i  pozwala-
jące budynkowi oddychać. Od-
powiednia liczba okien o  bardzo 
niskim współczynniku przenikal-
ności cieplnej (U  =  0,6  W/m2K), 
gra otwarciami i zamknięciami – to 
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sprawia, że budynek jest kompak-
towy, ale równocześnie ma odpo-
wiednią ilość światła we wnętrzu. 
Szczególną uwagę skupili na da-
chu, który jest świetnie docieplony 
(U = 0,09 W/m2K). System stero-
wania budynkiem (tzw. inteligent-
ny budynek) monitoruje warunki 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz od-
powiednio reguluje temperaturę. 
Wyraźnie widzimy tu równowagę 
między innowacją a instaracją. 

2226 działa   bez ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji – przypomnę 
jesteśmy w tej samej strefie klima-
tycznej co Polska. Ogrzewany jest 
ciepłem wytwarzanym w pomiesz-
czeniach przez ludzi, wyposażenie 
techniczne (komputery, serwerow-
nia) i oświetlenie. Panele wentyla-
cyjne sterowane czujnikami do-
stosowują temperaturę i  poziom 
CO2,w razie potrzeby zapewniając 
przyjemne środowisko wewnętrz-
ne o każdej porze roku. Architekci 
przyznają, że w momentach ekstre-
malnego zimna musiano zostawić 
włączone komputery i światło na 
kilka nocy, żeby dogrzać budynek. 
Konwersja energii elektrycznej 
w  ciepło w  taki sposób powodu-
je dużo strat, ale prawdopodob-
nie w  ostatecznym bilansie rocz-
nym nie jest to znacząca wartość. 

Ważnym elementem jest wysokość 
wnętrza: 3,5  m pomiędzy stropa-
mi. Uwolnione od systemów wen-
tylacji kilkadziesiąt centymetrów 
ponad sufitem pozwala na lepszą 
cyrkulację powietrza we wnętrzu. 
Budynek wskazuje również drogę 
do wypełnienia aneksu do Dyrek-
tywy EPBD mówiącego o kosztach 
i efektywności energetycznej. 

2226 to tylko początek, pracownia 
zaprojektowała sześć kolejnych 
budynków, wszystkie w  Austrii 
i Szwajcarii. Czy można je zrepli-
kować w Polsce? Czego można się 
nauczyć od podejścia Baumschla-
ger Eberle Architekten? Ten temat 
coraz bardziej mnie ciekawi, gdyż 
w 2017 roku przejęli oni krakow-
skie biuro DDJM. Czy uda się mieć 
wersję 2226 w Krakowie?

Oba projekty pokazują, że archi-
tektura może wpisywać się w „ob-
warzanek” Raworth. Wymaga to 
wysiłku zarówno od strony archi-
tektów, jak i  inwestorów, którzy 
– jak to pokazuje Gleis 21 – mogą 
przyjąć nową rolę: współtwórców. 
Wyznaczenie wartości i zasad, jaki-
mi się będzie kierować projekt, po-
kazuje, że architektura jest dialo-
giem i może budować społeczność. 

ADRIAN KRĘŻLIK
architekt, który zajmuje się zastosowaniem współczesnych technologii 
w projektowaniu szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. 
Prezes Fundacji Architektury Współczesnej. Założyciel platformy 
edukacyjnej Architektura Parametryczna oraz berlińskiej agencji 
Parametric Support, który zajmuje się aplikacją optymalizacji 
i automatyzacji do procesów architektonicznych. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał w Zaha Hadid Architects w Londynie, Rojkind 
Arquitectos oraz FR-EE Fernando Romero w Meksyku. Wykładowca 
Weißensee Kunsthochschule w Berlinie oraz School of Form.
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Być może pamiętacie, że kiedyś na 
łamach „Art-terapii” szkalowałam 
wszelkie zjawiska spod znaku well-
ness, i dziś w większości podtrzy-
muję swoje stanowisko. Nadal nie 
wierzę w to, że kryształy, joga twa-
rzy albo napar z  czystka zmienią 
czyjekolwiek życie. Ale jeśli miała-
bym być z Wami zupełnie szczera, 
to muszę przyznać, że istnieją rze-
telne badania potwierdzające sku-
teczność pewnych metod leczenia 
zaburzeń psychicznych uznanych 
dotychczas za alternatywne. Me-
dytacja, techniki kontroli oddechu 
prosto z mindfulness czy mikrodaw-
kowanie MDMA – to tylko niektó-
re ze sposobów, w  jakie intuicyj-
nie ludzie radzą sobie z kryzysami, 
a nasza dzisiejsza metodologia na-
ukowa przyklepała ich dobroczyn-
ny wpływ na naszą psychikę. Nauka 
z  tego płynie jedna, przynajmniej 
dla mnie: nie powinnam się zamy-
kać na tzw. metody alternatywne. 

Ponieważ pandemia wciąż trwa, 
a ja nadal staram się zrozumieć, jak 
doszło do tego, że właściwie nie 
istnieje już świat, który znałam i lu-
biłam, zanurzyłam się w  lekturze 
książki Strach ucieleśniony. Mózg, 
umysł i ciało w terapii traumy au-
torstwa szanowanego psychiatry 

Bessela van der Kolka. Często się-
gam po takie pozycje wydawni-
cze, bo przecież jestem psychote-
rapeutką, więc wmawiam sobie, że 
robię to dla swoich klientów. Tym-
czasem zupełnie serio robię to dla 
siebie. Van der Kolk od lat 70. le-
czy osoby cierpiące na złożony ze-
spół stresu pourazowego i  bada 
wpływ traumatycznych doświad-
czeń na rozwój i  funkcjonowanie 
swoich pacjentów. Na podstawie 
przytoczonych w  książce historii 
poszczególnych szpitalnych przy-
padków, jak i rzetelnych badań, do-
chodzę do wniosku, że wszyscy je-
steśmy ofiarami globalnej traumy. 

Charakterystyczne dla traumatycz-
nego doświadczenia jest jego frag-
mentaryczne przeżywanie. Trauma 
wymyka się historii i  nie podlega 
prawom chronologicznej narracji; 
składa się z flashbacków, atakują-
cych niespodziewanie i z nieprze-
widywalną siłą, wyzwalając niekon-
trolowane reakcje. Ofiary traumy 
często nie potrafią określić, co jest 
przeszłością, a co teraźniejszością. 
Nie wchodząc w  neurologiczne 
szczegóły, powiem Wam, że ludz-
ki mózg jest tak skonstruowany, 
że nawet jeśli zagrożenie jest nie-
realne, to ciało reaguje na nie jak 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 

JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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Vittore Carpaccio, Dwie weneckie damy (Due dame veneziane), około 1490-1510 r.
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najbardziej realnie. Przez traumę 
doświadczamy dysocjacji, czy-
li przeciążenia systemu, podczas 
którego reakcje obronne na prze-
żyte traumatyczne doświadcze-
nie są wciąż na nowo odgrywane. 
Doznania zmysłowe, fizjologicz-
ne i emocjonalne żyją własnym ży-
ciem i  dla ludzi z  zewnątrz mogą 
wydawać się zupełnie nieracjonal-
ne i nieadekwatne do sytuacji. Po-
nadto traumie towarzyszy uczucie 
osamotnienia, poczucie bycia nie-
widzialnym dla otoczenia i  stałe 
przeciążenie bodźcami, bo nicze-
go nie da się wyciszyć, zagłuszyć. 
Możemy też odczuwać wstyd z po-
wodu tego, co zrobiliśmy lub cze-
go nie zrobiliśmy w traumatycznej 
sytuacji. Dodajmy do tego depresję, 
poczucie braku sensu, brak moty-
wacji i wszechogarniającą rozpacz, 
wynikającą z poczucia, że znajduje-
my się w sytuacji bez wyjścia. Zrób-
my teraz „pandemia check” i wraz 
z majaczącym na horyzoncie wid-
mem czwartej fali mamy podręcz-
nikową receptę na traumę. 

Jeśli całymi dniami leżycie na ka-
napie, scrollujecie media społecz-
nościowe i  zamawiacie dostawę 
śmieciowego jedzenia Uberem, 
a wieczorem po prostu chce Wam 
się płakać z powodu wszechogar-
niającego poczucia beznadziei, to 
nie martwcie się – nie jesteście 
sami. W terapii Gestalt posługuje-
my się koncepcją „ucieleśnionego 
rezonansu”, stworzoną przez dr Ru-
ellę Frank w opozycji do klasycznie 
rozumianego freudowskiego prze-
niesienia. Najprościej mówiąc, oso-
ba odczuwa to, co się dzieje w polu 
– rezonuje więc z często niewypo-
wiedzianymi przeżyciami ze swo-
jego otoczenia. Nic więc dziwne-
go, że jeśli świat ogarnia poczucie 

bezsilności, strach przed niezna-
nym i  wali się właściwie wszyst-
ko, co dotąd było naszą normalno-
ścią, to nawet jeśli nigdy wcześniej 
nie doświadczyliście psychicznego 
kryzysu, jest wielce prawdopodob-
ne, że w końcu dopadnie on także 
Was. 

Być może Wasze życie podczas 
pandemii, tak jak moje, przypomi-
na scenę z obrazu Vittore Carpac-
cia, na którym znudzone typiary 
bawią się z  psami i  beznamiętnie 
wypatrują nastania lepszych cza-
sów. Jeśli chodzi o sztukę, to we-
dług mnie nie ma lepszej ilustra-
cji dla lockdownowego żywota niż 
Dwie wenecjanki. Dynamika traumy 
ma także to do siebie, że przecho-
dzimy od stanów nadmiernego po-
budzenia do totalnej apatii. Odci-
namy się wtedy od emocji i doznań 
płynących z ciała, może towarzy-
szyć nam strach przed głęboki-
mi uczuciami – a przecież w pan-
demii ten strach się pogłębia, bo 
podczas lockdownu nie ma dokąd 
uciec. Odpada siłownia, impreza, 
spotkania z przyjaciółmi czy jakie-
kolwiek inne opanowane przez Was 
sposoby radzenia sobie ze stresem. 
Van der Kolk uważa, że przez brak 
systemowego wsparcia trauma jest 
największym problemem zdrowia 
publicznego. Zupełnie prawdziwy 
jest bon mot powtarzany nie tyl-
ko przez terapeutów, że zranieni 
ludzie ranią innych ludzi. Trauma 
transgeneracyjna to nie mit – van 
der Kolk powołuje się chociażby na 
badania wskazujące na wzrost za-
chorowań na zespół stresu poura-
zowego u  osób, których rodzice 
przeżyli Holocaust. Być może po-
dobny los czeka dzieci rodziców, 
którzy przeżyli pandemię. 
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MARTA KRÓLAK
autorka, kuratorka, członkini kolektywu Spółdzielnia „Krzak” i adeptka 
sztuki terapeutycznej w nurcie Gestalt.

Jak sobie w  takim razie pomóc 
w  sytuacji bez wyjścia, w  której 
się znaleźliśmy? Nabieram wody 
w usta i za rekomendacją specjali-
stów polecam medytacje, regular-
ne ćwiczenie jogi i pracę z odde-
chem. Nie byłabym sobą, gdybym 
oczywiście nie reklamowała psy-
choterapii. Jednak to, co jest klu-
czowe w leczeniu traumy, to przede 
wszystkim wzajemne wspiera-
nie się i utrzymywanie zdrowych, 
szczerych i  otwartych na wszel-
kie przeciwności losu relacji z in-
nymi ludźmi, których darzymy za-
ufaniem. Społeczne dystansowanie 
się wystawia ten ultraważny aspekt 
naszego życia na wielką próbę, ale 
– jak głosi jedna z podstawowych 
zasad terapii Gestalt – lecząca jest 
przede wszystkim relacja, a metody 

terapeutyczne są na drugim planie. 
Ponadto warto pilnować regular-
nego trybu dnia, jeść posiłki o sta-
łych porach, pracować w  stałych 
godzinach i znaleźć chociaż chwi-
lę na spacer po zielonym skwer-
ku. Wszystkim strapionym osobom 
wrażliwym na społeczne i  klima-
tyczne krzywdy zamiast scrollo-
wania portali newsowych polecam 
oglądać na YouTubie kanał Posi-
tive Leftist News!, którego kon-
tent zdecydowanie lepiej wpłynie 
na wasze samopoczucie, jeśli prze-
raża Was całe zło, które się dzie-
je na świecie. A jeśli jeszcze jakimś 
cudem rozkminiacie, czy warto się 
szczepić na COVID-19, to z  całe-
go serca apeluję, żebyście zrobili 
to czym prędzej, żeby ten global-
ny koszmar nareszcie się skończył. 



168 BĘDZIE TYLKO LEPIEJ

PRZYSZŁOŚĆ,  
JAKĄ 

ZNAMY!
Niecodzienne odkrycie w  przepastnych archiwach Bęc Zmiany! 
Podczas rutynowego poszukiwania zagubionych faktur odnalezio-
no prototyp wizjera sztuki. Dzięki niezwykłemu urządzeniu zespół 
badawczy Jest Super mógł przenieść się w przyszłość i jak z lotu 
ptaka zobaczyć panoramę wielkich stołecznych instytucji kultury. 
Wychyliliśmy się o dwadzieścia lat w przyszłość, a ponieważ jest 
to tylko prototyp, nie udało się ogarnąć większych połaci terenu 
i przyszłości przy zachowaniu ostrości obrazu, która dałaby nam 
pewność, że to, na co patrzymy, jest prawdą. Efekty pracy zespołu 
przedstawiamy w poniższym raporcie, który sporządził szef zespo-
łu badawczego Aleksander Budzik.

Centrum Sztuki Współczucia
Zarządzane od dwudziestu lat przez grupę poznańskich kuratorów, Cen-
trum Sztuki Współczucia stało się platformą dla rozwoju i eksperymen-
tów artystów tradycjonalistów. Jeszcze dwadzieścia lat temu wystawia-
jący tam artyści próbowali używać strategii takich jak prowokacja czy 
społeczny dyskomfort, tworząc memy i inne takie, ale z biegiem cza-
su konserwatywna sztuka zmieniła rejestr. Dziś organizowane są tam 
przede wszystkim warsztaty narodowego przytulania, które prowadzi 
znany polski artysta, filantrop i rzeźbiarz. Uściski i afekty są wkompo-
nowane w szerszy program oparty na ekonomii patriotycznego współ-
czucia. Warto zauważyć, że w CSW wciąż największą wagę przywiązuje 
się do współczucia wrażliwemu i podatnemu na każde najmniejsze na-
wet zadrapania męskiemu ego.
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ALEK HUDZIK
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.

Zachmuramirenta
W murach tej nobliwej instytucji od kilkunastu miesięcy prowadzi się 
wielki program, który próbuje na nowo przyjrzeć się sztuce narodowej 
pierwszych dekad XX wieku, niegdyś odrzuconej i uznanej za wstydliwy 
etap. Kiedyś krytykowana za nadętą propagandę i propartyjny serwilizm 
sztuka jest dziś rozpatrywana jako bezcenny rozdział polskiej kultury 
służący do lepszego, głębszego zrozumienia naszej uwikłanej w ludo-
wość tożsamości. Ponadto z przybitej obok drzwi galerii tablicy odczy-
tujemy, że wreszcie udało się wypracować system ubezpieczeń dla arty-
stów, artystek i osób artystycznych. Dzięki temu wiemy już, że w Polsce 
funkcjonuje dokładnie 665 twórców sztuk wizualnych. Niestety klauzu-
la sumienia nie pozwoliła pracownikom ministerstwa objąć ubezpiecze-
niem ani jednej osoby więcej.

Komunia Warszawa
Największe centrum chrześcijańskiej sztuki w Polsce od kilku lat sku-
pia się na działalności artystyczno-misyjnej w krajach Globalnego Po-
łudnia. Komunia sztuki i duchowości prowadzona przez holenderskiego 
artystę, który w latach 2012–2017 stawiał w Kongo muzea, spowodowa-
ła, że udało się z pieniędzy konkordatowych ufundować kilka nowych 
świątyń sztuki. Każda z nich opatrzona jest symbolem syrenki, co widać 
na wystawie podsumowującej dziesięć lat pracy instytucji.

Muzeum Sztuki Postprawdy
Muzeum jest! I to powinno nas cieszyć najbardziej, aktualnie nie trwa 
tam żadna wystawa, bo narodowy program sztuki nie uzbierał jeszcze 
wystarczającej liczby twórców, którzy byliby wystarczająco wykwalifi-
kowani do wystawiania w samym centrum stolicy. Obraz z wizjera jest 
ostry i widać na nim dokładnie, że aktualnie, czyli w roku 2040, trwa 
tam wystawa dysydenta z Chin, który udowadnia, że komunizm jest zły. 
Polskim artystom wciąż, mimo usilnych prób, nie udało się jeszcze prze-
prowadzić takiego dowodu. Tymczasem z gabinetu dyrektorskiego wy-
łania się na patio jakaś postać, twarz jej jakby znajoma. Na broszce, która 
dynda jej w klapie, ma wygrawerowane trzy słowa: „… bardzo kultural-
na”. Pierwszego słowa niestety nie odczytaliśmy, bo w tym momencie 
ostrość się nam popsuła, a połączenie z przyszłością zostało przerwane 
i prawdopodobnie nieprędko uda się je nawiązać ponownie.
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BARTEK JUREK: 
WEKSYLOLOGIA 
POTENCJALNEJ 

POLSKI
Nie wyobrażamy sobie ogromu pracy i przygotowań, jakie niezbędne 
będą do kolonizacji Marsa. Budowa rakiety zdolnej do podtrzymywania 
życia przez pół roku, wybór i przygotowanie załogi, lot, lądowanie, bu-
dowa habitatu odpornego na zabójcze promieniowanie i warunki atmos-
feryczne – to wszystko dopiero początek przygód w potencjalnej Polsce.
Należy pozaziemską miejscowość nazwać. Nietrudno zrobić to na Zie-
mi, gdzie wystarczyłoby przyjąć miano od okolicznej rzeki bądź górki 
(Biała Góra, Sanok itd.) bądź imienia założyciela (Warszawa, Kraków). 
Jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy nazewnictwo arktycznych stacji 
badawczych, to moglibyśmy mówić np. o Polskiej Stacji Marsjańskiej 
im. prymasa S. Wyszyńskiego. Stacja badawcza to nie miejscowość. Ko-
lonia na Marsie potrzebuje prawdziwej, poważnej nazwy. „Stara Wieś” 
to najczęstsza nazwa miejscowości w Polsce, może czas na Nową Wieś 
na Marsie.

Po ustanowieniu marsjańskiej gminy, następnie wyborze wójta oraz rady, 
kolonizatorzy będą mieli jeszcze kilka spraw do załatwienia. Przy wspar-
ciu doświadczonych misjonarzy Kościoła katolickiego zostanie ustano-
wiona pierwsza pozaziemska parafia. Rok marsjański trwa dwukrotnie 
dłużej niż ziemski i teolodzy już dziś debatują nad konwersją kalenda-
rza liturgicznego. Zostawmy ich przy tej potrzebnej pracy. Wybór patro-
na parafii (zapewne będzie św. Józef z Kupertynu, patron kosmonautów) 
wyznaczy również datę gminnego odpustu. Wciąż nie wiemy jednak, jak 
kalendarz świętych będzie wyglądał na Marsie, zatem i tę sprawę musi-
my zostawić na później.

Już na Ziemi możemy nakreślić potencjalny herb oraz flagę gminy. Zesta-
wiając ze sobą elementy istniejących flag i herbów, Bartek Jurek stwo-
rzył kilka potencjalnych flag, których dokładne znaczenia zostawiamy 
do rozszyfrowania Czytelniczce i Czytelnikowi.
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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.

Bartek @bajurek Jurek – internauta, wikipedysta, leń patentowany. 
Flagi prezentował na wystawie Rewizjonizm magiczny kolektywu 
Zbiorowy.
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Projekt: Zofia Sobota

BEHATON

Inspiracją dla tego kroju był ele-
ment nawierzchni twardej wszech-
obecny w polskim pejzażu.
– Tworzony przeze mnie font na-
wiązuje do najbardziej charakte-
rystycznego wzoru kostki Bauma 
– mówi Zofia Sobota, autorka fon-
tu, tegoroczna absolwentka Com-
munication Design na School of 
Form. – Wyszłam od zwykłej ob-
serwacji kształtu kostki i  zauwa-
żenia w niej litery „i” oraz jej moc-
nej konstrukcji szeryfowej. Pomysł 
oparł się właśnie na szeryfowości 
kroju. Potem przez rok pracowa-
łam nad stworzeniem wszystkich 
znaków, a  także nad towarzyszą-
cą projektowi częścią teoretyczną. 
Autorka, zagłębiając się w  histo-
rię kostki Bauma, przywołuje mało 
znane fakty. Jak na przykład to, że 
mimo powszechnego przekonania, 
że „pozbruk” (jak mówi się na kost-
kę w  Wielkopolsce) jest polskim 
wynalazkiem z  roku 1989, w  rze-
czywistości tego typu wzory produ-
kowane były już w 1951 roku na te-
renie Holandii, a później Niemiec.
„Powstające wpierw w  prostopa-
dłościennych kształtach, produ-
kowane były w odpowiedzi na ko-
nieczność szybkiej odbudowy 
infrastruktury po zniszczeniach 
wynikających z  drugiej wojny 

światowej, a ich wymiary miały uła-
twić zastępowanie używanych na 
holenderskich ulicach cegieł. Sam 
obiekt ma więc cechy funkcjonal-
nego, modernistycznego i  utyli-
tarnego designu. W Polsce kostka 
Bauma stała się symbolem lat 90. 
i  zmian towarzyszących transfor-
macji systemowej, choć w rzeczy-
wistości to tylko przykład późne-
go importu”. Mimo że jest zwykłą 
betonową kostką, stała się sym-
bolem tandety, generuje napięcia 
i ujawnia różnice estetyczne i eko-
nomiczne między użytkownikami 
przestrzeni miejskiej.
– Mój projekt typograficzny czerpie 
z wszystkich cech kostki Bauma, ale 
stara się również zdystansować od 
powszechnego ironizowania tema-
tu – mówi Zofia Sobota. – To pró-
ba stworzenia displayowego fontu, 
który wraz z modernistycznymi ko-
rzeniami kostki będzie funkcjonal-
ny i czytelny, a jednocześnie formą 
będzie przywodzić na myśl nostal-
gię za  Polską lat 90. 
Font Behaton powstał jako projekt 
dyplomowy na School of Form, któ-
rego promotorami byli Honza Za-
mojski i Paweł Starzec, a meryto-
rycznego wsparcia udzielił Marian 
Misiak.
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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.

Zofia Sobota, Behaton, 2021,  
dzięki uprzejmości autorki
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Zofia Sobota, Behaton, 2021, dzięki uprzejmości autorki
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ZOFIA SOBOTA 
(ur. 1998) – projektantka graficzna, absolwentka ukończonej z wyróżnieniem 
specjalności Communication Design w School of Form. Entuzjastka charakternej 
typografii, druku i ilustracji pełnej ludzkich niedoskonałości.

https://zofiasobota.tumblr.com
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Książki
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