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KAROLINA BALCER
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2014) oraz 
międzywydziałowych studiów doktoranckich na tej samej uczelni (2017). 
Stypendystka MKiDN (2020) oraz uczestniczka rezydencji artystycznych, 
m.in KulturKontakt w Wiedniu (2018). Zajmuje się malarstwem, wideo, tworzy 
instalacje w przestrzeni publicznej, ostatnio pracuje w technice dywanowej 
(tufting). W latach 2015–2019 współtworzyła galerię Wykwit. W latach 2017–
2020 była członkiem zarządu Wytwórni Wykwitex. Od 2019 roku wraz z Iwoną 
Ogrodzką współtworzy nomadyczną inicjatywę Why Quit. Aktualnie pracuje 
nad rodzinnym projektem poruszającym zagadnienia zdrowia psychicznego. 
Mieszka i pracuje w Warszawie. 
http://happyfamilyproject.com
http://karolinabalcer.com

Chill Pills to praca Karoliny Balcer, artystki, w twórczości której prywatne  
historie i doświadczenia stają się pretekstem do dyskusji o problemach  
społecznych, takich jak choroby psychiczne, uzależnienia czy bezdomność. 
Rozmowę z artystką czytaj na str. 108.OKŁADKA
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z których da się 
zbudować 
przyszłość
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Aleksander Maciak), Tomasz Fudala, Maciej Rawluk

Zamów: www.sklep.beczmiana.pl

                Fundacja Bęc Zmiana poleca: 
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Staramy się o wpis na 
Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO
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Róża Litwa, bez tytułu, 2020, olej na papierze, dzięki uprzejmości Gdańskiej Galerii Miejskiej
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ZDARZENIA 
Z UDZIAŁEM 
OBIEKTÓW
Ludzie, zęby w warszawskiej galerii Import Export to wystawa rzeźbiarza 
i performera Przemysława Branasa. Na wystawie zobaczyć można instala-
cję Plotka składającą się z 12 prac rzeźbiarskich, a także obiekt Stół twarz, 
wokół którego zostały zaplanowane rozmaite zdarzenia.
Import Export to działająca od września galeria sztuki najnowszej. Współza-
łożycielem tego miejsca, obok Soni Jakimczyk, jest Piotr Bazylko, kolekcjo-
ner sztuki najnowszej od ponad 20 lat. Bazylko prowadził blog ArtBazaar 
popularyzujący kolekcjonowanie sztuki, a wraz Krzysztofem Masiewiczem 
napisał przewodniki kolekcjonowania sztuki najnowszej, które ukazały się 
w latach 2008 i 2019 (wyd. Fundacja Bęc Zmiana i Fundacja Sztuki Polskiej 
ING).
Przemiana Piotra Bazylki z kolekcjonera w galerzystę przez jednych została 
uznana za złamanie etykiety, przez innych za śmiały ruch i szansę na prze-
wietrzenie warszawskiej sceny galeryjnej. Bazylko przez ponad 10 lat był 
dziennikarzem telewizyjnym, prasowym, pracował m.in. w Agencji Reutera. 
Później przez ponad 20 lat był partnerem w Bridge – firmie strategicznego 
doradztwa medialnego. 

OD 5.11
LUDZIE, ZĘBY
IMPORT EXPORT, WARSZAWA, AL. UJAZDOWSKIE 22/3
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Przemysław Branas, bez tytułu, dzięki uprzejmości galerii Import Export
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CHWILOWE 
ROZKRUSZANIE 
WIELKICH 
NARRACJI 
Ożywione skrawki zapomnianych rzeczywistości i starannie podejmo-
wane ucieczki w poszukiwaniu znaczeń. Wystawa Róży Litwy w Gdań-
skiej Galerii Miejskiej to przestrzeń poezji i alegorii. Artystka wytwarza 
obrazy i figury, które odnoszą się do różnorodności i pojemności prze-
żywania: „galimatiasu złożonego z oksytocyny, endorfin i rozkojarzenia 
elektromechanicznego”. Mural stworzony przez Różę Litwę, który wid-
nieje na ścianach galerii, nawiązuje do malowideł naskalnych i odwiecz-
nych prób wyrażenia ludzkich przeżyć, zawieszonych między rozumem 
a sercem. Rozkruszanie wielkich narracji czy prawd ostatecznych przy-
pomina akt wandalizmu, ograniczony czasem i okolicznościami. Próby 
oderwania się od granic, mierzone przestrzenią w sterylnym, galeryjnym 
sześcianie, są manifestowane przez raczkujące postaci z rzeźb czy cie-
lesne, smagające ściany obrazy. Miejsca pomiędzy wypełnia nasza wy-
obraźnia. „To oko zapłodniło myśl, przyszło na pomoc innym zmysłom. 
Łyżeczko-plemnik nafaszerowany informacjami uderza w nie z impe-
tem, doprowadzając do Wielkiego Wybuchu. W jego wyniku wyłaniają 
się mikroświaty, filigranowe symulakry. Pomniki matek-założycielek, 
babek-siłaczek, dresów-wrażliwców. Zebrani na agorze, pilnują ospale 
bram królestwa” – czytamy w tekście towarzyszącym wystawie. Gubie-
nie się w mikrohistoriach, zagięciach czasu i poetyckich niuansach co-
dzienności to według artystki uczucie odwieczne (i potrzebne).
15.10–21.11
KRÓLESTWO KRÓTKIEJ CHWILI 
GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA 1, UL. PIWNA 27/29
WWW.GGM.GDA.PL
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Róża Litwa, bez tytułu, 2020, olej na papierze
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POCZTÓWKI 
Z PRZYSZŁOŚCI
Pięćdziesiąt lat temu artyści, kuratorzy i teoretycy sztuki przyjechali do 
Opolna-Zdroju na pierwszy w Polsce plener ekologiczny Ziemia Zgo-
rzelecka 1971, by dzielić się refleksjami na temat ówczesnej kondycji 
świata, m.in. gospodarki, zużycia zasobów naturalnych i zagrożeń eko-
logicznych. W tym roku, w ramach obchodów 50-lecia pleneru, Biuro 
Usług Postartystycznych zorganizowało plener ponownie. Opolno, zlo-
kalizowane na krańcu Polski, gdzie stykają się trzy granice, reprezentuje 
w skali mikro globalne problemy, takie jak wykup ziemi przez kopalnie, 
burzenie zabytkowych domów czy zatruwanie gleby. Pobliska kopalnia 
w Turowie działa wbrew nakazowi natychmiastowego zamknięcia, wy-
danemu w maju br. przez Trybunał Sprawiedliwości EU – Polska płaci 
pół miliona euro kary dziennie za niezastosowanie się do tej decyzji. 
Opolno jest przede wszystkim miejscem, gdzie toczy się codzienne życie 
mieszkańców, dyktowane przetrwaniem i dalekie od binarnych podzia-
łów za i przeciw. Niemal 30-osobowa grupa artystek i artystów zrea-
lizowała tam kilkanaście efemerycznych działań artystycznych, m.in. 
Ceremonię drzew energetycznych, Pocztówki z przyszłości czy Kosmiczne 
trawy. W trakcie pleneru we współpracy z mieszkańcami i mieszkankami 
powstały też odpowiedzi na lokalne potrzeby: najwytrzymalsza huś-
tawka świata i kawiarenka Wypoczęty Kuracjusz.

Fot. Alicja Kochanowicz
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GOŚCINNY 
LISTOPAD
Nawet w listopadzie Polska może być inna. Wyobraźcie sobie, że zamiast 
marszu szowinistów, obłaskawianych milionowymi dotacjami, organizuje 
się marsz gościnności. Że Polska nie jest ksenofobicznym i homofobicznym 
krajem, naznaczonym nieprzepracowaną historią antysemityzmu i mizo-
ginicznymi fantazjami. Że jest otwarta, tolerancyjna, gościnna, przyzwo-
ita. Że udziela się tu schronienia potrzebującym, nie skazuje ich na śmierć 
z głodu, zimna i wyczerpania. Że jest krajem, w którym szanuje się tych, któ-
rzy pomagają bliźnim, a nie tych, którzy ich biją i popychają. Marsz Goś-
cinności to platforma dla artystycznych wizji oraz hołd dla codziennych 
praktyk międzyludzkiej solidarności. Wydarzenie przyjmie formę rozciąg-
niętego w czasie festiwalu idei i praktyk gościnności oraz marzeń o innej, 
otwartej i tolerancyjnej Polsce. Festiwal nie ma jednego miejsca, tak jak 
gościnność nie powinna mieć granic. 11 listopada organizatorzy zapraszają 
do dołączenia do  Bloku Gościnności, który przejdzie przez Warszawę w ra-
mach antyfaszystowskiego street party – największej w Polsce demonstracji 
wspólnego, społecznego, publicznego sprzeciwu wobec nienawistnych, kse-
nofobicznych haseł podnoszonych w trakcie Marszu Niepodległości. Inne 
działania w ramach Marszu Gościnności mogą być zaproponowane przez 
każdego w odpowiedzi na open call. 

9.11–15.11
MARSZ GOŚCINNOŚCI
ZGŁOSZENIA PRAC I POMYSŁÓW:  MARSZGOSCINNOSCI@GMAIL.COM
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JESTEŚMY 
ZMĘCZENI!
Do kogo należy nasz czas? Jak tworzyć dla siebie, nie pod dyktando 
rynku? Po co nam nuda? Na te i inne pytania szukają odpowiedzi organi-
zatorzy Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej i – tradycyjnie już – proponują wy-
razistą myśl przewodnią festiwalu. W tym roku wydarzenia przebiegną 
pod hasłem Jesteśmy zmęczeni!. Podczas wykładów, dyskusji, warsztatów 
twórczych i ćwiczeń uczestniczki i uczestnicy będą z jednej strony ana-
lizować swoje zmęczenie i mechanizmy, z których ono wynika, z drugiej 
– praktykować nudę. Przyjrzą się presji kapitalizmu: „systemowi, który za-
właszcza wszystko: ludzi, zwierzęta, przyrodę, czas; naszym pracom bez 
sensu; pozorom wolności i posiadania czasu; działaniom artystycznym 
i kreatywnym, które stały się środkiem produkcji i czymś, co podsyca na-
szą konsumpcję”. W programie m.in. powrót do idei starożytnej greckiej 
schole (czyli czasu odpoczynku) i ćwiczenia z nudy z Aleksandrą Gor-
dowy, autorką książki Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produk-
tywna i nieproduktywna, wydanej przez Fundację Bęc Zmiana.

15–21.11
6. FESTIWAL MYŚLI ABSTRAKCYJNEJ
OSIEDLE JAZDÓW I ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY
WWW.FMA.WAW.PL 

4. edycja Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej, fot. Marcin Sarnowski
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UZDROWISKO 
ZMYSŁÓW
Prawo do ciszy i dźwięku, naturalnego smaku i zapachu, dobrze zapro-
jektowanej szkoły, ulicy i domu, a także do udziału w dyskusji na te-
mat otaczającej rzeczywistości – to postulaty utopijnej konwencji praw 
dziecka do komfortowego odbioru świata poprzez zmysły. Na wysta-
wie Chłód w pokoju sączy waniliowe mleko zostały zaprezentowane 
w formie wizualnej. Instalacje, stworzone przez artystki i artystów 
w czasie pobytów twórczych w Bytomiu, są odpowiedzią na propozy-
cje dzieci, ich wizualne wyobrażenia takich zagadnień jak abstrakcja, 
funkcja przestrzeni, wpływ hałasu i ciszy. Tytuł wystawy nawiązuje do 
wiersza Juliana Tuwima Zapach szczęścia, o pamięci zmysłów z czasów 
dzieciństwa. 
13.11–30.12
CSW KRONIKA, BYTOM, RYNEK 26 
WWW.KRONIKA.ORG.PL

Grafika: Julia Pałkowska
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PRZEWROTNE 
PYTANIA DO JEDNOSTKI
Grupa Twożywo działała w latach 1994–2011, zwieńczając swoją aktywność 
wystawą WYbór obRAZ w łódzkim Atlasie Sztuki. Książka Plądrujemy ru-
iny rzeczywistości, wydana w 2020 roku jako podsumowanie działalności 
grupy, stała się impulsem do stworzenia retrospekcyjnej wystawy we wroc-
ławskiej przestrzeni 66P. Wystawa prze\T/rwanie to wybór prac Grupy Two-
żywo, które Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek wspólnie zakomponowali, 
przyglądając się zmianom, które nastąpiły globalnie w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. „Powstanie dziury ozonowej nad Arktyką, pierwsze ludzkie ko-
mórki macierzyste uzyskane ze sklonowanego ludzkiego embrionu, brexit, 
pożar katedry Notre Dame, covid” – to tylko niektóre z wymienianych przez 
artystów zdarzeń. Wskazując na sprawy niewygodne w przewrotny sposób, 
Twożywo przygląda się temu, co uwierało nas 20 lat temu i uwiera nas dziś. 
Skupiając się na ryzyku ślepego konformizmu i zaniku własnego, odrębnego 
ja, artyści przetwarzają cytaty, zadają pytania w formie twierdzącej i zdają 
się ćwiczyć uwagę odbiorcy, którego umysł powinien pozostać czujny.

20.11.2021–29.01.2022 
PRZE\T/RWANIE, TWOŻYWO 
SZEŚĆ SZEŚĆ PE, WROCŁAW, UL. KSIĘCIA WITOLDA 66
WWW.66P.PL

Grupa Twożywo, Przetrwanie kultury, mural, Stary Rynek, galeria miejska BWA Arsenał, Poznań, 2005
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PRZYRODA, 
HISTORIA 
I GEOPOLITYKA 
NA GRANICY
W Izraelu, na granicy z Jordanią, w pobliżu ujścia rzeki Jordan do Mo-
rza Martwego, leży Kasr al-Jahud. W tym miejscu, zgodnie z chrześci-
jańską tradycją, odbył się chrzest Jezusa, a według starotestamentowych 
podań Izraelici po czterdziestoletniej tułaczce po pustyni właśnie tędy 
wkroczyli do Ziemi Obiecanej. Tam też powstały najnowsze prace Elli 
Littwitz. Artystka, nawiązując do biblijnych narracji, odnosi się do na-
warstwiających się w tamtym obszarze kwestii geopolitycznych. Lit-
twitz ujawnia mechanizmy stojące za takimi pojęciami jak tożsamość 
narodowa, polityczne czy geograficzne granice, redefiniując przy tym 
powszechne przekonania. W swojej twórczości, poprzez odtwarzanie 
artefaktów i wykorzystywanie określonych gatunków roślin, pokazuje 
wpływ archeologii, historii, rolnictwa, a nawet przyrody na kulturę i geo-
politykę. W instalacjach, rzeźbach, rysunkach i haftach Littwitz dostrzec 
też można opowieść bardziej uniwersalną: o podbitych terenach, ziemi 
niczyjej, granicach oraz migracji.
15.10.2021–15.01.2022
ELLA LITTWITZ, JEŚLI WSZYSTKO, CO ISTNIEJE, MA SWOJE MIEJSCE
SIC! BWA WROCŁAW, PL. KOŚCIUSZKI 9/10
WWW.BWA.WROC.PL

Fot. Yoav Arri, materiały BWA Wrocław
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CZY MUZEUM 
MOŻE BYĆ 
AWANGARDOWE?
Co łączy rosyjską sieć Muzeów Kultury Artystycznej, hanowerski Ka-
binett der Abstrakten, nowojorską Société Anonyme Inc. i łódzką Mię-
dzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”? Wszystkie 
powstały jako inicjatywa artystek i artystów pragnących wyjść poza mo-
del muzeum rozumianego jako świątynia kultywowania przeszłości. Nie 
odrzucili muzealnych ram – w zamian postanowili wypracować nową 
formułę wewnątrz instytucji, przekształcić je w laboratoria nowej sztuki 
i nowych sposobów obcowania z nią. Wystawa Awangardowe muzeum to 
pierwszy na świecie projekt pozwalający równolegle prześledzić histo-
rię tych czterech niezwykłych inicjatyw. Pracom takich artystek i arty-
stów jak Marcel Duchamp, Katherine S. Dreier, Natalia Gonczarowa, El 
Lissitzky, Kazimierz Malewicz, Piet Mondrian, Pablo Picasso i Aleksandr 
Rodczenko, towarzyszyć będą cenne materiały archiwalne dotyczące hi-
storii awangardowych inicjatyw artystycznych. 
15.10.2021–27.02.2022
AWANGARDOWE MUZEUM
MS1, ŁÓDŹ, UL. WIĘCKOWSKIEGO 36
WWW.MSL.ORG.PL 

Kazimierz Malewicz, Obraz suprematystyczny, 1916-17, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości Museum of Modern Art, Nowy Jork
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NOWE 
MUZEUM 
SZTUKI
Jak działa sztuka? Na to wcale nie nowe pytanie odpowiada główna wy-
stawa w muzeum NOMUS, Kolekcja w działaniu. Czym ta odpowiedź 
będzie różnić się od wielu innych, które słyszeliśmy wcześniej? Przede 
wszystkim lokalnością. Zobaczymy prace ponad 40 artystek i artystów, 
którzy w większości pochodzą z Gdańska. Działanie sztuki zostało tu 
potraktowane nie tylko jako jej „skuteczność”,  wpływ na życie spo-
łeczne i polityczne, ale także dosłownie – jako działanie performera. To 
właśnie ta dziedzina sztuki ma swoje szczególne miejsce na wystawie, 
gdzie zobaczymy liczne dokumentacje performansów, a także perfor-
mansy na żywo. NOMUS, nowy dział Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
to przestrzeń dla sztuki współczesnej mieszcząca się na terenach daw-
nej stoczni. 
22.10.2021–23.10.2022
KOLEKCJA W DZIAŁANIU
NOMUS, GDAŃSK, UL. JARACZA 14
WWW.NOMUS.GDA.PL

Elżbieta Jabłońska, Nowe Życie, neon, fot. Barbara Filipiak
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PATRZĄC 
NA ŚWIAT 
SPOD KOŁDRY
Marzena Nowak, jako artystka, zainteresowana jest pamięcią i snami. 
W jej pracach można też często dostrzec elementy autobiograficzne. 
Tak będzie i tym razem na wystawie w Ośrodku Sztuki Lescer. W gale-
rii mieszczącej się w przedwojennej willi w Zalesiu Górnym zobaczymy 
rzeźby, obrazy, rysunki oraz pracę wideo. Nowak wystawą Pamiętam, że 
słońce świeciło w oczy powraca do dzieciństwa spędzonego w położonym 
tuż obok Zalesia Piasecznie. Artystka zaprasza widzów do osobistego 
świata wspomnień, snów oraz pamięci, która – jak wiemy – może płatać 
figle. Wystawie towarzyszy tekst-opowiadanie Ewy Sułek o zniekształ-
conych wspomnieniach i bezpiecznych światach budowanych pod koł-
drą z różowej krepy. 
23.10–11.12
MARZENA NOWAK, PAMIĘTAM, ŻE SŁOŃCE ŚWIECIŁO W OCZY
OŚRODEK SZTUKI LESCER, ZALESIE GÓRNE, UL. PIONIERÓW 11/13
WWW.LESCER.ORG 

Ośrodek Sztuki Lescer
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MALARSTWO 
JAKO VIRAL
Malarstwo ma się świetnie! A w przypadku te-
gorocznej edycji Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień stało się nawet obosiecznym viralem. 
Praca Tomasza Kokotta o wdzięcznym ty-
tule Królestwo grzybów, która przedstawia 
kardynała Dziwisza z muchomorem na gło-
wie, wywołała niedawno ożywioną dyskusję 
w internecie – zdecydowanie nie tylko o ma-
larstwie. Historia z muchomorem całkiem do-
brze ilustruje czasy, w których poszukujemy 
zarówno mocnych, prowokujących rozmowy 
komunikatów wizualnych, jak i przestrzeni sen-
sorycznego spokoju lub fantazji… Muchomor 
towarzyszy nam przecież od zarania dziejów. 
Bielska Jesień, będąca otwartym konkur-
sem malarskim kierowanym do polskich ar-
tystek i artystów, jest przestrzenią, w której 
można przyjrzeć się współczesnemu malarstwu 
i światu w ogóle. Od 12 listopada będzie można 
przyglądać się pracom ponad 80 malarek i ma-
larzy zakwalifikowanych do finału konkursu 
Bielska Jesień. Redakcja „Notesu na 6 Tygodni” 
również przyznała wyróżnienie w konkursie. 
Komu? Dowiecie się podczas ogłoszenia wyni-
ków, w dniu otwarcia wystawy. 
12.11.2021–12.01.2022
45. BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 
GALERIA BIELSKA BWA, BIELSKO-BIAŁA, UL. 3 MAJA 11
WWW.GALERIABIELSKA.PL
WWW.BIELSKAJESIEN.PL
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Paweł Olszewski, Mustang, 2020, olej na płótnie
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MIASTO 
I BIORÓŻNORODNOŚĆ
Tracimy dzikie miejsca, różnorodność krajobrazów i ekosystemów. 
Zrozumienie potrzeb ludzkich i nie-ludzkich użytkowników miasta to 
współcześnie konieczność. Wystawa Refugia. Strzeż (się) tych miejsc 
mówi właśnie o tym. Tytułowe „refugia” dają nie tylko schronienie, ale 
również możliwość zdrowego rozwoju i zawiązywania nowych soju-
szy. Narastające zaburzanie naturalnych procesów przez ludzką dzia-
łalność prowadzi do wyniszczeń i mutacji. Artyści i artystki zaproszeni 
do wzięcia udziału w wystawie zauważają w miastach porzucone, za-
nieczyszczone przez ludzi miejsca, zamieszkiwane przez nie-ludzkich 
mieszkańców. Przyglądają się skomplikowanym relacjom miejsc i gatun-
ków. Jak nie hamować zmian, a jednocześnie chronić ekosystemy? Dla 
kogo znajdzie się miejsce w kosmopolitycznym ruchu międzygatunko-
wym, w którym utworzą się nowe hybrydy oddziaływań? Wystawa roz-
pościera się na trzy lokalizacje: siedzibę Galerii Miejskiej Arsenał, Dom 
Spotkań, a także Ostrów Tumski, gdzie artyści i artystki podążają śladem 
niedostrzeganych sieci lokalnych i globalnych zależności.
24.09–21.11
REFUGIA. STRZEŻ (SIĘ) TYCH MIEJSC 
GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ, POZNAŃ, STARY RYNEK 6
WWW.ARSENAL.ART.PL

Jakub Czech, Chęch, 2021, dzięki uprzejmości Galerii Miejskiej Arsenał, fot. Tomasz Koszewnik
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CZARY 
W XXI WIEKU
Kim dla nas jest postać czarownicy, wiedźmy? Dlaczego jest nam potrzebna 
właśnie teraz? Artystki zaproszone do wystawy Sabat na wiele sposobów 
nawiązują do figury wiedźmy, mówiąc jednocześnie o różnych wymiarach 
kobiecości. Wiedźma żyje w zgodzie ze światem roślin i zwierząt, potrafi le-
czyć, wspierać, dodawać otuchy. Wiedźma burzy porządek, wywołuje dy-
skomfort, domaga się zmian. Jej mądrość nie jest racjonalna – jej wiedza 
nie ma nic wspólnego z logiką (ani porządkiem kapitalistycznym). Wiedźma 
jest też – jak podkreślają ironicznie kuratorki wystawy – „figurą bardzo po-
ręczną, gdy chce się mówić o metafizyce i naturze. Od tego już tylko krok 
dzieli nas od mody na czarodziejstwo, kultury osobistego dobrostanu, którą 
można osiągnąć, łącząc się ze swoją łagodną boginią”. Wystawa wykorzy-
stuje postaci czarownicy i wiedźmy jako pretekst do mówienia o kobiecej 
sile i mądrości. 

30.10–27.11
SABAT
GALERIA PODBRZEZIE, KRAKÓW, UL. PODBRZEZIE 3
WWW.GALERIAPODBRZEZIE.UP.KRAKOW.PL

Marta Niedbał, Sungazing (alchemical curtain), 2021
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FANTAZJA-
-ZDRÓJ
Pejzaże, architektura miejska, ale 
też fantastyczna, dworce kole-
jowe, wnętrza świątyń i sklepów, 
postacie świętych – to najczęst-
sze tematy obrazów jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych 
na świecie malarzy naiwnych, Ni-
kifora. Jego malarstwo wyróżnia 
nie tylko wyjątkowa wrażliwość 
na kolory. W pracach Nikifora od-
czuwa się wpływ religii grecko-
katolickiej, w której malarz się 
wychował, a także kultury Łem-
ków, odziedziczonej przez matkę 
Łemkinię. Jest w nich też obecna 
atmosfera małego miasta – naj-
częściej rodzinnej Krynicy, wraz 
z jej budynkami zdrojowymi, sty-
lowymi willami, wnętrzami świą-
tyń różnych wyznań. Najbardziej 
błahy motyw dekorował siłą swo-
jej fantazji, czego efektem były 
nierealistyczne budowle, pomniki 
czy pejzaże, stanowiące jakby 
syntezę tematu. Na wystawie Ni-
kifor – malarz nad malarzami zo-
baczymy ponad sto obrazów, 
z których część pochodzi z pry-
watnej kolekcji Alfonsa Karnego. 
„Wybrane przez niego osobiście 
u Nikifora, są tym cenniejsze, że 
– jako rzadko eksponowane – za-
chowały tę niepowtarzalną »ni-
kiforową« barwę w pierwotnym 
nasyceniu”. 

16.11.2021– 28.02.2022
NIKIFOR – MALARZ NAD MALARZAMI
PAŃSTWOWE MUZEUM 
ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE, UL. 
KREDYTOWA 1
WWW.ETHNOMUSEUM.PL

→

(UN)COMMON GROUND /  
PIOTR JĘDRZEJOWSKI DLA NN6T

JOANNA 
RAJKOWSKA  
NAPRAWDĘ /  
(UN)COMMON  
GROUND 
PODCAST
Kiedyś trudno było wyobrazić sobie 
palmy w Warszawie, dzisiaj nie spo-
sób wyobrazić sobie Warszawę bez 
Palmy. Projekty Rajkowskiej stają się 
częścią miast, elementem ich toż-
samości, punktami orientacyjnymi. 
I czymś więcej. Sama mówi, że „zaj-
muje się magią przestrzeni”.
Ta magia, realizowana w wielopozio-
mowych partnerstwach, wieloosobo-
wych zespołach i przy niemałych bu-
dżetach wymaga określonych cech 
charakteru. Zorganizowania, kontro-
li, zdolności planowania i bezwzględ-
nej umiejętności realizowania zało-
żonych celów.
Chyba że jesteś Joanną Rajkowską…
W nowym odcinku (Un)common Gro-
und Podcast Karolina Sulej pyta Jo-
annę Rajkowską o tajniki jej pracy, 
marzenia, galerie, z którymi chciała-
by pracować i te, które doprowadzi-
ła do upadku. O Rhizopolis i Azyl dla 
uchodźców w Uhyst. O Dotleniacz 
i o jajo… znaczy Pisklę, na które War-
szawa czeka niecierpliwie.
WWW.UNCOMMONGROUND.PL
SPOTIFY: (UN)COMMON GROUND

(Un)common Ground Podcast
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Nikifor, Krynica – pijalnia, fot. Edward Koprowski
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SZTUKA WSZĘDZIE
Nietrudno dziś wybrać się na „alternatywny” spacer – wiele metropolii, 
organizacji związanych z turystyką oraz mieszkańcy i pasjonaci dzielą się, 
odpłatnie lub za darmo, mniej oczywistymi szlakami poznania miasta. Mo-
żemy wybrać się w podróż po współczesnej architekturze, wegańskich 
knajpach, ulubionych miejscówkach bohaterów powieści kryminalnych, 
a nawet… szlakiem krachu finansowego po Reykjaviku. Dla spragnionych 
flaneurowania i odkrywania kolejnych warstw miasta powstała właśnie 
druga edycja Warszawskiej mapy sztuki w przestrzeni publicznej. Brzmi kla-
sycznie? Nie do końca – twórcy i twórczynie zadbali, by spacer po cen-
trum i rubieżach stolicy obejmował nie tylko znane i lubiane realizacje 
(murale, rzeźby, neony czy mozaiki), ale i mniej znane wizualne cymesy, 
miejskie porzuty i miastotwory. To mapa, która jest tylko początkiem 
praktyki uważnego patrzenia na miasto, rejestracji zmian, kaprysów miej-
skiej materii i nieprzewidzianych ludzkich ingerencji. Brzmi tajemniczo? 
Po stolicy oprowadzają Ola Litorowicz z Fundacji Puszka, Henryk Kwiatek 
z Kwiaciarni Grafiki i pomysłodawca całego przedsięwzięcia – fundacja 
Do Dzieła! Mapa dostępna jest w wybranych miejscach w Warszawie, 
w tym w sklepiku Bęc Zmiana przy ul. Mokotowskiej 65 i Kwiaciarni Gra-
fiki przy ul. Smulikowskiego 6/8. Listę miejsc znajdziecie na FB i stronie 
internetowej www.fundacjadodziela.org.

Miastotwór, czyli osobliwość betonowa, ul. Franciszkańska 18, fot. Maciej Kruger
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ODWOŁANY LOT
o/b/c/y to miejsce-galeria w mieszkaniu w Warszawie. W lipcu tego roku 
pierwszą wystawą z sześcioczęściowego cyklu działalność wystawienniczą 
zainicjowali tam Anna-Maria Karczmarska i Mikołaj Małek. Każda z czę-
ści to kolejny rozdział tej samej opowieści. Zbiorowe wystawy za każdym ra-
zem zderzają ze sobą prace kilku twórców, tworząc nowe treści i znaczenia. 
W listopadzie oglądać będzie można część czwartą, zatytułowaną Odwo-
łany lot. Wystawa, w nawiązaniu do koncepcji nie-miejsca, opowiada o sy-
tuacjach ugrzęźnięcia, zapętlenia, tkwienia w strefie tranzytu. Kluczowe 
hasła to: błąd, niepokój i bezczas. O pracach zaproszonych artystów i arty-
stek (Irena Kalicka, Jan Płatek, Maria Rostocka i Michał Rostocki) gospoda-
rze miejsca mówią:  „Mimo że formalnie oraz tematycznie od siebie dalekie, 
mają na swoich krańcach ten sam nawias. Chichot historii, która ciągle każe 
nam wejść w te same buty”. 

29.10–15.11
O/B/C/Y ARTIST RUN SPACE, WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 18/28
WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ PO UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM: 608 636 775, 503 
304 989

Maria Rostocka, the hunt / polowanie, 2019, gwasz (fragment)
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OSOBISTA 
TRANSGRESJA
Tymon Tymański wydaje swoją pierwszą książkę. Sclavus to opowieść 
o trójmiejskiej Tranzytoryjnej Formacji Totart – jednej z najbarwniej-
szych grup artystycznych lat 80. XX wieku. Historie i fantazje Tymań-
skiego snują się po ponurych czasach niemożności, a wspomnienia 

performansów i hap-
peningów Totartu 
łączą się z odnie-
sieniami do muzyki 
i lite ratury, stając się 
dialektyczną maszyną 
inspiracji. Poezja mie-
sza się z prozą, niskie 
z wysokim, potoczne 
z intelektualnym. Eks-
perymenty postarty-
styczne są pretekstem 
do opowiedzenia 
o duchowych prze-
życiach, przyjaźniach 
i wizjach. To też opo-
wieść o samym Gdań-
sku lat 80. i 90., na 
tle którego przewi-
jają się zarówno Lech 
Wałęsa, jak i gdań-
scy buddyści czy anar-
chiści. Bardziej niż 
tradycyjna powieść 
biograficzna, Sclavus 
to eksperyment lite-
racki, osobista trans-
gresja, która skleja ze 
sobą wiele elementów 
kreacji w postmoder-
nistycznej swobodzie. 
TYMON TYMAŃSKI, 
SCLAVUS
WYDAWCA: CZĘŚCI 
PROSTE
PREMIERA: 15.11.2021
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PSY I LUDZIE
Dopadła was jesienna chandra? Nie macie energii na przetwarzanie in-
telektualnie wymagających wydarzeń artystycznych? Mamy rozwiązanie 
wprost idealne. Wycieczka nad morze i podziwianie psów. Nie, to nie żart. 
Co więcej, nie mówimy o psach prawdziwych, a o psach w sztuce. Wystawa 
My i psy, psy i my w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie zbiera obrazy, 
rzeźby i rysunki polskich twórców – od XVIII-wiecznych po współczesne – 
których nie łączy nic poza motywem psa. Tak jak istnieje comfort food („po-
cieszające” jedzenie), tak musi istnieć comfort art i chyba jesteśmy blisko 
jej zdefiniowania. A jeśli do Sopotu macie za daleko albo preferujecie bar-
dziej krytyczne podejście, zajrzyjcie do naszej księgarni, a w szczególności 
do książki Marty Bogdańskiej, Shifters / Zmiennokształtne. Autorka przed-
stawia w niej, często pełne strachu i przemocy, historie zwierząt wciąga-
nych przez ludzi w machiny wojenne, struktury policyjne czy używanych do 
tajnych operacji i programów szpiegowskich. Warto zwrócić uwagę na per-
spektywę snucia podobnych opowieści. Bogdańska próbuje wyjść poza an-
tropocentryczny model poznania i oddać głos samym zwierzętom.

15.10.2021–16.01.2022
MY I PSY, PSY I MY
PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI W SOPOCIE, PLAC ZDROJOWY 2
WWW.PGS.PL 

MARTA BOGDAŃSKA, SHIFTERS / ZMIENNOKSZTAŁTNE
WYDAWCA: FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCH
WWW.SKLEP.BECZMIANA.PL/PL/P/MARTA-BOGDANSKA.-SHIFTERS-
ZMIENNOKSZTALTNE/6168 

Agnieszka Sandomierz, bez tytułu, 2004, olej, płótno, kolekcja prywatna
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UFO 
I APOKALIPSA
Tytuł wystawy Statek kosmiczny wielki na pół wsi zainspirowany jest opi-
sem apokaliptycznego snu, który przyśnił się ojcu artysty Bartosza Za-
skórskiego – Tomaszowi Zaskórskiemu. Śniło mu się gigantyczne UFO 
wiszące nad ich rodzinną miejscowością. Wystawa jest wspólną reali-
zacją syna i ojca. Stworzone wspólnie lub osobno obiekty, rzeźby, ry-
sunki, filmy i ścieżki dźwiękowe, łączą się w opowieść o oswajaniu lęków 
i spełnianiu marzeń, a także o relacji ojca i syna, ich wspólnych inspira-
cjach i fascynacjach. Pracom towarzyszy przewodnik w formie gawędy 
o rodzinnej wsi, w którym wspomnienia mieszają się z literacką fikcją 
z gatunku weird fiction. Zaskórski tak komentuje skłonności swojego ojca 
do apokaliptycznych myśli: „Mam wrażenie, że jest w tym rodzaj oczeki-
wania na coś, co się stanie i załamie codzienną rzeczywistość. Wtedy bę-
dzie można żyć naprawdę, np. walczyć o przetrwanie, uciekać, zamiast 
żyć w marazmie”. Z kolei o wystawie pisze: „Interesuje mnie przyro-
dzony ojcu i mnie niepokój, z którym najłatwiej sobie radzić za pomocą 
czarnego humoru i wymyślania rzeczy, które czają się w lesie nieopodal 
naszego domu. Zmyślone zagrożenie może odciągać uwagę od prawdzi-
wych problemów”. 
24.09–28.11
STATEK KOSMICZNY WIELKI NA PÓŁ WSI
MIEJSCE PROJEKTÓW ZACHĘTY, WARSZAWA, GAŁCZYŃSKIEGO 3 
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Fot. dzięki uprzejmości Bartosza Zaskórskiego
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GESTY 
MOŻLIWOŚCI
Jana Shostak, przyjmując zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzo-
wie Wielkopolskim, zamiast wystawy indywidualnej, postanowiła stworzyć 
wielogłos. Dała przestrzeń artystom i artystkom oraz aktywistom i aktywist-
kom, których gesty wyrażają solidarność i wsparcie wobec osób potrzebują-
cych i zagrożonych wykluczeniem. Wspólnie z nimi mówi o rzeczach pilnych, 
ważnych, rozgrywających się teraz. W czasie kryzysów humanitarnych, które 
dzieją się na granicy Polski lub tuż za nią, dla młodego pokolenia twórców 
potrzeba realnego działania staje się bardziej odczuwalna niż kiedykol-
wiek. Historie i gesty, których można doświadczyć na wystawie, starają się 
rozbroić strukturę white cube i pokazać różne możliwości działania – także 
poprzez sztukę. Wszystkie honoraria z wystawy zostaną przeznaczone na 
inicjatywę „Partyzantka”, która niesie pomoc osobom represjonowanym. 

21.10–21.11
JANA SHOSTAK, SOLIDARNOŚĆ IN PROGRESS
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, UL. POMORSKA 73
WWW.MOSART.PL

Jana Shostak, Minuta krzyku
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(UN)COMMON GROUND / PIOTR JĘDRZEJOWSKI DLA NN6T

KTOŚ TAM U GÓRY 
WYRAŹNIE MNIE LUBI
Malarstwo Kingi Burek jest pełne przemocy. Realnej i symbolicznej. Sy-
stemowej i indywidualnej. Intencjonalnej i przypadkowej. Malarstwo 
Kingi Burek jest też pełne ironii i poczucia humoru. Ale humor Burek to 
nie humor Tarantina. Tu nie ma dystansowania się od tego, co niewyra-
żalne, bo malarstwo Kingi Burek nie jest ani dystansowaniem się od, ani 
oswajaniem przemocy. Jest próbą jej zrozumienia. To nie jest wystawa 
o zanurzaniu się w bezradności, to jest wystawa o dochodzeniu do świa-
domości. O tym, że raz na trzepaku, raz pod trzepakiem.
WYSTAWA CZYNNA DO 14.11
PAWILON SZTUKI ERGO HESTIA, WARSZAWA, UL. KOSTRZEWSKIEGO 1 

Widok z wystawy Kingi Burek w Pawilonie Sztuki, fot. Ola Grochowska
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ARCHITEKTURA 
JAKO MODELOWANIE 
SPOŁECZNEJ 
RZECZYWISTOŚCI
Osiedle Koło na warszawskiej Woli to bohater wystawy W poszukiwa-
niu idei osiedla społecznego. Projektanci osiedla, Helena i Szymon Syr-
kusowie, kreśląc jego założenia, kierowali się ideą osiedla społecznego, 
wyrosłą z modernistycznej architektury międzywojnia. Interdyscypli-
narne idee – w Polsce lat 40. zdawać by się mogło zbyt nowatorskie – 
idealnie wpisywały się w europejskie, progresywne trendy dyktowane 
przez szkołę Bauhausu. Architektka i teoretyczka architektury Helena 
Syrkus w 1948 roku zaprosiła na budowę osiedla samego Pabla Picassa. 
Artysta w jednym z mieszkań namalował dwumetrową syrenkę z młot-
kiem w ręku. Twórcy wystawy pytają o aktualność już ponad 80-letnich 
koncepcji, stawiając je w świetle organicznej metafory, inspirowanej 
wypowiedzią Tima Ingolda: „Czyż wszystko, co żyje i rośnie, nie jest 
miejscem, w którym to łączenie – to splatanie – zachodzi? Jeśli tak, to 
być może to samo dałoby się powiedzieć o budynkach”. Na ekspozycji 
zaprezentowane zostały zdjęcia archiwalne, wypowiedzi mieszkańców, 
a także specjalnie stworzone prace: instalacja dźwiękowa Diany Lelo-
nek, wideo 360°  Mateusza Kowalczyka oraz prototypy urządzeń spo-
łecznych wykonane przez studentki Wydziału Architektury Wnętrz ASP 
w Warszawie. Celem projektu jest zainicjowanie debaty wśród miesz-
kańców osiedla, środowiska akademickiego, praktyków i użytkowników 
architektury. 
DO 28.02.2022
W POSZUKIWANIU IDEI OSIEDLA SPOŁECZNEGO
WOLSKIE CENTRUM KULTURY, WARSZAWA, UL. DZIAŁDOWSKA 6
WWW.WCK-WOLA.PL/W-POSZUKIWANIU-IDEI-O-WYSTAWIE 
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Bar Wenecja, zdjęcie archiwalne
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ŚWIAT BEZ 
ARCHITEKTÓW?
Dlaczego ściany w arabskich domach są grubsze niż w europejskich? Czy 
da się zorganizować wieś w wieżowcu? Jak architektura może reagować 
na współczesne wyzwania, takie jak migracje czy katastrofa klimatyczna? 
Na te wszystkie pytania odpowiada w swojej książce Witaj w świecie bez 
architektów Jakub Szczęsny – architekt, projektant Domu Kereta, najwęż-
szego domu świata, wykładowca i autor felietonów na tematy związane 
z architekturą. Co sugeruje ten przewrotny tytuł? Nic innego jak odej-
ście od wielkich nazwisk, architektów-gwiazd i zwrot ku anonimowym bu-
downiczym, od których – dzięki ich zakorzenionej w lokalnych warunkach 
wiedzy – możemy nauczyć się o często niesamowitych rozwiązaniach. 
Szczęsny zabiera czytelników w podróż po ludzkich siedliskach na całym 
świecie: od mazowieckich wsi i miasteczek, przez Kazbę w Algierze i pły-
wające wioski w Iraku, aż po podziemne domy w Chinach, brazylijskie 
fawele i obozy dla uchodźców. To wszystko, aby pokazać, jak kontekst – 
a więc warunki historyczne, klimatyczne, polityczne czy ekonomiczne – 
wpływa na to, jak ludzie mieszkają i budują. 

JAKUB SZCZĘSNY, WITAJ W ŚWIECIE BEZ ARCHITEKTÓW
WYDAWCA: MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE 
PREMIERA: 8.11.2021
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METROPOLIE 
NA PERYFERIACH
Organizatorzy wystawy Poliperyferia. Przestrzenie negocjacji proponują 
spojrzenie na cztery miasta: Kijów, Warszawę, Brno i Budapeszt, jako na 
miasta specyficzne ze względu na swoje półperyferyjne położenie i historię. 
Tematem wystawy są przestrzenie wspólne, których kształt poddawany jest 
ciągłym negocjacjom, a tymczasowe adaptacje stosuje się tam częściej niż 
dalekosiężne planowanie strategiczne. Podczas wizyt studyjnych w każdym 
z miast zebrano materiały: dokumentację fotograficzną, wywiady, dane 
przestrzenne i plany zagospodarowania. Ekspozycja podzielona jest na 
ścieżki tematyczne zaproponowane przez lokalnych partnerów: przedsta-
wicieli administracji, organizacji pozarządowych, badaczy i mieszkańców. 
Są to: zarządzanie, policentryczność, własność oraz współpraca. Przez pry-
zmat tych kategorii analizowane są lokalne strategie, przyjmowane od 1989 
roku, sposoby radzenia sobie z problemami dotyczącymi przestrzeni pub-
licznej oraz – szczególnie ważna dla Europy Środkowej i Wschodniej – kwe-
stia mieszkaniowa. 

POLIPERYFERIA. PRZESTRZENIE NEGOCJACJI
22.10–13.11
PAWILON WYSTAWOWY SARP, WARSZAWA, UL. FOKSAL 2
KIJÓW, 18.09–28.09
BRNO, WIOSNA 2022
BUKARESZT, WIOSNA 2022

Fot. Kuba Rodziewicz
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HYDROBOTANIKA 
I ARCHITEKTURA
Odkąd Joseph Paxton odzwierciedlił konstruk-
cję liścia amazońskiej lilii wodnej w projek-
cie Pałacu Kryształowego w Londynie (1851), 
świat roślin wodnych stał się obiektem fascy-
nacji wielu architektów. Baseny dla lilii wod-
nych projektowali Carlo Scarpa, Roberto Burle 
Marx i Gio Ponti, a w Polsce – Alina Scho-
ltz, twórczyni donic na roślinność wodną dla 
ulic i osiedli Warszawy. Lilie i strzałki wodne 
pojawiały się również we wspólnych projek-
tach Ludwiga Miesa van der Rohe i Lilly Re-
ich, zostały jednak pominięte przy rekonstrukcji 
i konserwacji ich kluczowych dzieł: willi Tu-
gendhatów w Brnie czy pawilonu w Barcelo-
nie. Grupa projektowa Centrala i kuratorka 
Aleksandra Kędziorek postanowili to zmie-
nić i w ramach projektu badawczego realizo-
wanego w ramach i-Portunus – pilotażowego, 
europejskiego programu mobilności twór-
ców i profesjonalistów sektora kultury – wy-
ruszyli śladami Miesa i Reich oraz tropem lilii 
wodnych do Czech, Włoch i Hiszpanii. Re-
zultaty ich projektu, łączącego badania hi-
storyczne ze współczesnymi wyzwaniami 
budowania błękitno-zielonej infrastruktury, bę-
dzie można oglądać w przyszłym roku w Bar-
celonie, a na bieżąco śledzić na Instagramie: 
@hydrobotany_and_architecture.
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Sekcja roślin wodnych w historycznej części Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Padwie, 2021, 
fot. Simone de Iacobis (Centrala)
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ANNA CYMER DLA NN6T

KOLORY 
TRANSFORMACJI
Od 12 października dzięki stronie archiwumlat90.pl można przenieść się 
w czasie do epoki u jednych wywołującej rozrzewnienie, u innych zażenowa-
nie. Badaczki architektury Aleksandra Stępień-Dąbrowska i Alicja Gzowska 
oraz fotograf Maciej Leszczełowski z pomocą grupy wolontariuszy stworzyli 
mapę warszawskich budynków z lat 90. Są na niej nie tylko te najbardziej 
rozsierdzające przeciwników kiczu gmachy, jak Hotel Sobieski, ale także 
mało znane plomby, ukryte wśród osiedli biurowce – siedziby pierwszych 
prywatnych firm, kolorowe wspomnienia lat wielkiej przemiany. Wśród po-
nad 300 zinwentaryzowanych budowli są także do dziś cenione realizacje, 
jak Szara Willa na Powiślu czy Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta na 
Kawęczyńskiej. 
Warszawa była wtedy dla Polski wzorem i punktem odniesienia, to tu loko-
wały się pierwsze firmy, które wnosiły do kraju kapitalizm, tu kształtowały 
się więc stosowne do tego formy architektury. Nawet jeśli budownictwo z lat 
90. nie cieszy się dobrą opinią, jest zapisem ważnego etapu rozwoju Polski 
i polskiej architektury, wywołującym sentyment wspomnieniem niezwykłych 
czasów. 

WWW.FACEBOOK.COM/ARCHIWUMLAT90

→

CZUJNOŚĆ NA ŚWIAT 
„Doznania zmysłowe są tak bogate, że żadna kultura ani nikt z nas nie 
jest w stanie z nich korzystać w całości. Słuchanie, wąchanie, dotyka-
nie, czucie są czynnościami prostymi, codziennymi. Jednak w praktyce 
nikt nas nie uczy słuchać, wąchać i odbierać bodźce dotykowe” – mówią 
przedstawicielki fundacji Wielozmysły, która niedawno wydała bezpłatny 
przewodnik Doświadczanie przestrzeni. Przewodnik ma być inspiracją 
do odkrywania otaczającej nas przestrzeni na nowe sposoby. Powstał 
jako domknięcie trzeciej edycji Wielozmysłowych Wycieczek Kultural-
nych, w trakcie której osoby z niepełnosprawnością wzroku poznawały 
miasto, budynki i detale architektoniczne, posługując się zmysłami wę-
chu, dotyku i słuchu. Zebrane wskazówki pozwolą każdemu doświadczać 
przestrzeni inaczej: wsłuchując się w dźwiękowe krajobrazy budynków 
czy odkrywając olfaktoryczną warstwę miast i wspomnienia związane 
z zapachem. 

WWW.WIELOZMYSLY.ORG 
PRZEWODNIK DOŚWIADCZANIE PRZESTRZENI: WWW.API.WIELOZMYSLY.ORG/WP-
CONTENT/UPLOADS/2021/10/DOŚWIADCZANIE-PRZESTRZENI-3.PDF
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Dom Handlowy Panorama, Warszawa, fot. Anna Cymer
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Lucas Harari, Uwodzenie. Historia architektoniczno-kryminalna, fragment komiksu, 
Fundacja Centrum Architektury, 2021

ANNA CYMER DLA NN6T

W ROLI GŁÓWNEJ: 
ARCHITEKTURA
Tak jak w londyńskiej dzielnicy Notting Hill nie sposób nie szukać wzro-
kiem Hugh Granta, tak na uliczkach Sandomierza wypatruje się księdza 
na rowerze. Christ Church Collage w Oxfordzie już na zawsze będzie 
jadalnią Hogwartu, Dubrownik – miejscem potyczek bohaterów Gry 
o tron, a Lubomierz – konfliktu Kargula z Pawlakiem. Bloki warszaw-
skiego Służewa nad Dolinką „grały” w Dekalogu Kieślowskiego, pa-
łac w Nieborowie był Akademią Pana Kleksa, a szkoła Torrance High 
School w Los Angeles – miejscem perypetii bohaterów serialu Beverly 
Hills 90210. Budynki często stają się czymś więcej niż scenografią, tłem 
zdarzeń – można mnożyć przykłady, kiedy architektura stała się ważną 
bohaterką opowieści. Nie inaczej jest w przypadku wydanego właś-
nie przez Centrum Architektury komiksu Lucasa Harariego Uwodzenie. 
Historia architektoniczno-kryminalna. Obrazkowa opowieść toczy się 
w termach w Vals, w legendarnym budynku projektu Petera Zumthora, 
którego surowa, kamienna bryła jest równoprawną bohaterką narracji 
francuskiego autora. 
WWW.CENTRUMARCHITEKTURY.ORG
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ARCHITEKT, 
KTÓRY WPŁYWA
Magazyn „Time” co roku publikuje listę 100 najbardziej wpływowych ludzi 
świata. Jak każde tego typu zestawienie, również to wywołuje wiele emo-
cji i komentarzy. Tegoroczna wzbudziła poruszenie w świecie architektury, 
bo w owej setce pojawił się Kengo Kuma, japoński architekt, dostrzeżony 
w tym roku ze względu na swój projekt stadionu na Igrzyska Olimpijskie 
2020 w Tokio (odbyły się w lipcu tego roku). To Kuma „przejął” opracowa-
nie formy areny po skandalu związanym z odrzuceniem konkursowej wizji 
Zahy Hadid, którą uznano za nazbyt kosztowną, niepasującą do miasta, za 
dużą. Kuma zaprojektował stadion nie tylko mniejszy i skromniejszy, ale i… 
drewniany, a więc odpowiadający temu, co obecnie uważa się za bardziej 
ekologiczne. Warto dodać, że pojawianie się architektów i architektek na 
liście najbardziej wpływowych ludzi świata nie jest zjawiskiem nowym – 
branżę projektowo-budowlaną w 2013 roku reprezentował tam Chińczyk 
Wang Shu, w 2016 Bjarke Ingels, rok później pochodzący z Ghany Brytyj-
czyk, David Adjaye. W kolejnych latach dostrzeżono architektki: w 2018 Eli-
zabeth Diller z pracowni Diller Scofidio + Renfro, a w 2019 Jeanne Gang, 
założycielkę chicagowskiego biura Studio Gang. 

WWW.TIME.COM/COLLECTION/100-MOST-INFLUENTIAL-PEOPLE-2021

Stadion Narodowy, Tokio, fot. Syced, CC0, Wikimedia
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PRZENIKANIE
Pewnie zdziwi was, czemu w rubryce o wydarzeniach architektonicz-
nych pojawia się zapowiedź wystawy o projektantce mody Helenie 
Bohle-Szackiej. Już śpieszę z wytłumaczeniem. W listopadzie trafi się 
na pewno kilka dni, które idealnie nadadzą się na dłuższe lub dalsze po-

dróże architektoniczne po Polsce. 
Jedną z takich podróży warto od-
być do Łodzi, choćby po to, żeby 
zobaczyć odnowiony Księży Młyn 
czy kamienice zrodzone z potęgi 
XIX-wiecznych fabrykantów na 
Piotrkowskiej. Podczas takiej po-
dróży nie może was też zabrak-
nąć w Muzeum Włókiennictwa. 
Powody są dwa: Skansen Łódz-
kiej architektury drewnianej ze 
świetnie zaaranżowaną wystawą 
stałą Łódzkie mikrohistorie i wy-
stawa Przenikanie, która potrwa od 
października 2021 do marca 2022 
roku. Na tej ostatniej poznamy hi-
storię życia wizjonerki mody pol-
skiej okresu powojennego i PRL 
Heleny Bohle-Szackiej. Pocho-
dząca z polsko-żydowskiej rodziny 
Bohle-Szacka była podczas wojny 
więziona m.in. w obozie Ravens-
brück. Po wojnie, w latach 60., po 
objęciu stanowiska dyrektorki ar-

tystycznej wielkiego domu mody Telimena, współtworzyła życie kul-
turalne Łodzi. Była tam współautorką kolekcji inspirowanych sztuką 
awangardową, op-artem i futuryzmem. Wystawa zaprezentuje nie tylko 
dzieła projektantki, ale także nowe prace stworzone przez polskich 
artystów specjalnie na potrzeby ekspozycji. Jedną z centralnych prac bę-
dzie wyjątkowa scenografia przestrzenna całej wystawy, którą zapro-
jektowała artystka Zuza Golińska, znana ze swojej inspirującej pracy 
z przestrzenią i formą architektoniczną.
21.10.2021-20.03.2022
HELENA BOHLE-SZACKA. PRZENIKANIE
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 282
WWW.CMWL.PL

Architektura wystawy oraz dywan autorstwa 
Zuzy Golińskiej
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PĄCZKOWANIE 
PRZESTRZENI 
Jan Domicz jest artystą, który w swojej twórczości pracuje z przestrzenią 
architektoniczną – jej wizualnością i znaczeniem. W najnowszej pracy wi-
deo pt. Rooms Rooms, zaprezentowanej podczas Warsaw Gallery Weekend 
2021, Domicz zabrał nas w podróż po ciągu pokojów na wynajem, urządzo-
nych z podzielonego mieszkania w nowojorskiej kamienicy. W miarę rozwoju 
narracji układ pokoi staje się zalążkiem do snucia wizji architektonicznej 
utopii, w której sprywatyzowana przestrzeń pączkuje i rozrasta się w nowy 
układ społeczny i ekonomiczny. Tak stanie się też z samą wystawą – w listo-
padzie zobaczymy jej nową odsłonę, gdzie zapis wideo zostanie przetłuma-
czony na układ architektoniczny zaaranżowany w przestrzeni galerii.

23.10-6.11
JAN DOMICZ, ENFILADE ENFILADE
GALERIA WSCHÓD
WWW.GALERIAWSCHOD.COM

Jan Domicz, Enfilade Enfilade, fot. dzięki uprzejmości Galerii Wschód
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BETON 
Warsaw Gallery Weekend 2021 się skończył, ale wiele wystaw zostanie 
z nami na dłużej. I dobrze! Dzięki temu do 23 listopada można oglądać 
serię nowych prac Moniki Sosnowskiej, pokazywanych w siedzibie 
Fundacji Galerii Foksal. Twórczość artystki w ostatniej dekadzie rozwija 
się w bezpośrednim kontakcie z nowoczesnymi metodami i materiałami 
konstrukcyjnymi. Dlatego wielu z was może kojarzyć rzeźby Sosnowskiej 
z zimnem i higieniczną prostotą stalowych prętów zbrojeniowych czy te-
owników. Jednak od pewnego cz
asu artystka coraz częściej pracuje z betonem, który to materiał pozwala 
na nowo zrozumieć, odczytać dialog artystki z nowoczesnością w archi-
tekturze i inżynierii. Na wystawie w FGF ponownie napotkamy druty 
zbrojeniowe, jednak tym razem są one prawie w całości zatopione w be-
tonie odlanym metodą ręczną w ziemi. Efektem są rzeźby, w których 
materialność betonu – organiczna, plastyczna i skomplikowana – wska-
zuje na nowoczesność jako wynik współpracy maszyn i ludzkich rąk.
30.09 – 27.11
MONIKA SOSNOWSKA, BETON
FUNDACJA GALERII FOKSAL
UL. GÓRSKIEGO 1A, WARSZAWA
WWW.FOKSALGALLERYFOUNDATION.COM

Monika Sosnowska, Beton, 2021, fot. Marek Gardulski
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WIELE 
TWARZY 
WZORNICTWA. 
SZKŁO
Polskie Projekty Polscy Projektanci 
to wieloletni projekt Muzeum Miasta 
Gdyni, w ramach którego odbywają 
się wystawy prezentujące twórczość 
wybitnych polskich projektantów. Do 
tej pory mogliśmy oglądać wystawy 
poświęcone twórczości m.in. pro-
jektantki mody Barbary Hoff, ce-
ramika Marka Cecuły, projektanta 
samochodów Janusza Kaniewskiego 
czy grafika Karola Śliwki. Tym ra-
zem na ekspozycji zobaczymy reali-
zacje Eryki i Jana Drostów – jednych 
z najsłynniejszych, powojennych 
projektantów szkła. Drostowie pro-
jektowali zarówno masowo produko-
wane naczynia codziennego użytku, 
jak i obiekty unikatowe. Pracom du-
etu towarzyszy opowieść o znacze-
niu – przełomowej w tamtym czasie 
– technologii szkła prasowanego. 
Ich nowatorskie działania pokazane 
są zarówno w świetle historii pol-
skiego wzornictwa, jak i obecnego 
powrotu zainteresowania kolekcjo-
nowaniem szkła użytkowego. 

4.07.2021–9.01.2022
ERYKA I JAN DROSTOWIE. POLSKIE 
PROJEKTY POLSCY PROJEKTANCI 
MUZEUM MIASTA GDYNI, UL. ZAWISZY 
CZARNEGO 1 
WWW.MUZEUMGDYNIA.PL
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Szkło projektu Eryki i Jana Drostów, fot. Grupa Projektor
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KATALOG 
POTENCJALNYCH 
STRAT (I ZYSKÓW)
Jaka jest wartość pojedynczego oddechu? „Oddech to tymczasowy pakt 
niestabilnej wymiany między królestwami zwierząt i roślin” – mówi Ka-
mila Iżykowicz, projektantka przyszłości, artystka i badaczka empatii. 
W swojej praktyce skupia się nad badaniami projektowymi dotyczącymi 
„biorównoległości”, tworząc zmysłowy dialog między gatunkami. W naj-
nowszym projekcie AuraForest Iżykowicz tworzy cyfrowe archiwum za-
pachów charakterystycznych dla gatunków (roślin, grzybów, bakterii, 
owadów) z najbliższego otoczenia sosny zwyczajnej. Inicjuje tym samym 
Bibliotekę Zapachów Wielogatunkowych, konceptualnego bytu Depar-
tamentu Kultury Oddechu 2030. Skąd ta wizja? 2030 to rok, w którym 
wiele rządów obiecuje, że staną się neutralne pod względem emisji dwu-
tlenku węgla, aby poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Wylesia-
nie rodzimych lasów i rosnące zanieczyszczenie powietrza to niszczące 
problemy społeczno-polityczne, a ograniczony dostęp do przyrody – 
szczególnie doświadczony podczas pandemii – ma udowodnione kon-
sekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Pokazanie wartości 
„oddechowej” – sensualnej, zdrowotnej, ale i szerszej, ekosystemowej – 
pojedynczego drzewa, jest budowaniem świadomości i empatii. AuraFo-
rest w poetycki sposób przypomina ludzkim podmiotom, że: „Jesteśmy 
częścią znacznie większego, żywego, oddychającego, wąchającego, roz-
mawiającego, walczącego, kochającego organizmu”. 
WWW.AURAFOREST.COM
WWW.KAIZYKOWICZ.COM 
INSTAGRAM: @PARALLELUM_DESIGN

AuraForest, zapach The Warrior, Kamila Iżykowicz
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EPOKA POTENCJAŁU 
Epoka kamienia, brązu, metalu… W historii ludzkości to materiały definio-
wały poszczególne cezury czasowe. Czy żyjemy w epoce odpadów? Współ-
czesność nas rozpieszcza: nieustannie pozyskujemy, tworzymy i marnujemy 
tysiące materiałów. Dla przykładu: rocznie jedna trzecia wyprodukowanej 
żywności idzie do kosza, a w samej Europie 87% tekstyliów kończy na wysy-
piskach śmieci i w spalarniach. Świat sfinalizował rok 2019 z 50 tonami od-
padów elektronicznych na koncie, z prognozami przyrostu o kolejne 20 
milionów w kolejnej dekadzie. Zatem najwyższy czas, by potraktować śmieci 
jako cenny zasób i potencjał do rozwoju. Londyńskie The Design Museum 
otwiera właśnie wystawę i debatę wokół opadów jako materiału przyszło-
ści. Czy możemy tworzyć odzież z recyklowanego plastiku, a architekturę 
hodować z grzybów? Wystawa Waste Age: What can design do? prezentuje 
prace wizjonerskich projektantów, którzy na nowo odkrywają naszą relację 
z odpadami, m.in. duetu Formafantasma, Stelli McCartney, The Ellen Ma-
cArthur Foundation, Lacaton & Vassal, Fernando Laposse, Bethany Williams, 
Phoebe English i Natsai Audrey Chieza. Zobaczymy także wielkoskalową in-
stalację Ibrahima Mahamy wykonaną z e-odpadów z Ghany. „Zamiast my-
śleć o przedmiotach jako o rzeczach, które mają swój koniec, spójrzmy na 
nie jako takie, które mogą mieć wiele żyć. To nie tylko wystawa, to kampa-
nia – wszyscy mamy aktywny udział w naszej przyszłości” – mówi kuratorka 
Gemma Curtin. 

23.10.21–20.02.2022
WASTE AGE: WHAT CAN DESIGN DO?
THE DESIGN MUSEUM, LONDYN
WWW.DESIGNMUSEUM.ORG

Kadr z wystawy Waste Age: What can design do?, 
dzięki uprzejmości Design Museum London
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NAPRA- 
WIACZE 
„Trudno w jeden dzień uratować świat, 
ale można zacząć od zacerowania 
skarpetki” – to hasło jest bliskie kura-
torkom wystawy Naprawiacze, która 
pokazuje dawne zasady gospodaro-
wania, naprawiania i powtórnego wy-
korzystywania przedmiotów, bliskie 
współczesnej idei zero waste. Na wy-
stawie zgromadzone są przedmioty 
(od załatanych drewniaków sprzed 
wojny przez uratowaną z kontenera 
na śmieci figurkę z Ćmielowa po od-
restaurowane XIX-wieczne obrazy) 
przedstawiające pracę zarówno rze-
mieślników, jak i amatorów. Dziś recy-
kling i upcycling to założenia, którymi 
chwalą się często modne marki. Twór-
czynie wystawy, pokazując rozwią-
zania z różnych okresów i dziedzin, 
zwracają uwagę, że naprawianie, 
które kiedyś wynikało raczej z niedo-
statku, biedy czy sentymentu, dziś po-
winno na powrót stać się obowiązkiem 
– nie tyle związanym z trendami, ile 
z koniecznością zadbania o naszą pla-
netę w obliczu kryzysu klimatycznego. 
W czasach masowej produkcji rzeczy 
tanich i jednorazowych to szczególnie 
trudne wyzwanie. W ramach praktyki 
polecamy wybrać się na któreś z war-
sztatów towarzyszących wystawie: in-
troligatorskie, tańca intuicyjnego (jako 
„naprawiacza” ciała, duszy i umysłu) 
lub japońskiej sztuki reperowania por-
celany – kintsugi.

23.10.2021–30.01.2022
NAPRAWIACZE
MUZEUM ETNOGRAFICZNE, MUZEUM 
NARODOWE WROCŁAW, UL. TRAUGUTTA 
111-113
WWW.MNWR.PL
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Grzybki do cerowania, XX–XXI wiek, fot. Magdalena Lorek
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GABINET 
OSOBLIWOŚCI
Czy projektując w sposób zrównoważony – dla środowiska i dla ludzi – 
trzeba porzucić marzenia o pięknej formie? W projektach Ewy Bochen 
i Macieja Jelskiego, czyli studia Kosmos Project, to co zdaje się skrajne, 
łączy się ze sobą w harmonijny sposób, według własnego alfabetu. Rze-
miosło równoważy surowość materiału, duchowość splata się z użyt-
kowością obiektu, a seryjna produkcja zakłada unikalność. Najnowszy 
projekt studia we współpracy z marką Square Drop to kolekcja Oddity. 
Meble niczym wyjęte z historycznych gabinetów: gondola, etażerka, 
biurko czy kabinecik, w interpretacji projektantów zyskują współczesny, 
sensualny charakter. Konstrukcja mebli i sposób ich wykończenia ekspo-

nują rzeźbiarski cha-
rakter brył. Kolekcja 
powstała z wykorzy-
staniem wyłącznie 
polskich surowców 
i przy współpracy 
z lokalnymi rze-
mieślnikami. Meble 
wykonane są z litego 
jesionu, tapicerowane 
tomaszowską wełną, 
kamień pochodzi ze 
złóż Gór Świętokrzy-
skich, a elementy 
okuć żeliwnych i mo-
siężnych wykonują 
miejscowi odlew-
nicy i ślusarze. Precy-
zja i kunszt wykonania 
sprawiają, że obiekty 
wraz z upływem czasu 
nabiorą szlachetności, 
w pełni zasługując na 
miano współczesnych 
antyków. 
WWW.KOSMOSPROJECT.
COM
MARKA: SQUARE DROP
PROJEKTANT: KOSMOS 
PROJECT: EWA BOCHEN, 
MACIEJ JELSKI
DESIGN MANAGER: 
MONIKA OSINKOWSKA

Kolekcja Oddity, fot. Pion Studio
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STALINOWSKIE 
REALITY SHOW
Ilya Khrzhanovsky początkowo zamierzał nakręcić film wyłącznie bio-
graficzny, opisujący dokonania rosyjskiego noblisty, fizyka Lwa Landaua. 
Wkrótce jednak dzięki finansowemu wsparciu rosyjskiego oligarchy Ser-
gieja Adoniewa pomysł reżysera rozrósł się i przyjął prawdziwie mon-
strualne rozmiary (sam plan filmowy zajmował 12 tysięcy metrów 
kwadratowych). Właśnie w ten sposób powstał kontrowersyjny i tajemni-
czo brzmiący multimedialny projekt artystyczny DAU, który doprowadził 
do licznych dyskusji na temat etyki oraz granic we współczesnym kinie. 
Natasza pokazywana premierowo na Berlinale to tylko skromny wycinek 
z 700 godzin materiału filmowego, a jego sporą część można zobaczyć 
online na internetowej stronie projektu (www.dau.com). Tytułowa Nata-
sza jest kierowniczką kantyny, miejsca swobód i niczym nieskrępowanej 
wolności, z którego korzystają odwiedzający je zagraniczni naukowcy. Re-
żyser zestawia ten radosny świat z brutalną przemocą władzy, która prze-
nika i kontroluje wszystkie dziedziny życia.

DAU. NATASZA, REŻ. ILYA KHRZHANOVSKY, JEKATERINA OERTEL
PREMIERA 5.11

DAU. Natasza, reż. Ilya Khrzhanovsky, Jekaterina Oertel, fot. Nowe Horyzonty
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KRAINA 
GRZYBÓW
W ostatnich latach jesteśmy świadkami 
„zwrotu grzybowego” w kinie – prawdziwego 
wysypu filmów o grzybach. Ten film jednak jest 
na swój sposób wyjątkowy, bo opowiada nie 
tylko o jednym z najbardziej cenionych przy-
smaków, jakim są trufle, ale przede wszyst-
kim o ich zbieraczach oraz towarzyszących 
im psach. Reżyserom udało się zdobyć za-
ufanie włoskich grzybiarzy – uroczych, eme-
rytowanych starszych panów, którzy nocami 
w poszukiwaniu grzybów pokonują pieszo ki-
lometry oraz prowadzą niekończące się roz-
mowy ze swoimi niesamowicie uzdolnionymi 
psami. Gregory Kershaw i Michael Dweck nie 
tylko z powodzeniem tworzą niezwykle in-
tymny portret zbieraczy grzybów, ale również 
starają się przekroczyć ramy sztuk wizualnych, 
próbując na wiele sposobów pokazać smak, za-
pach oraz aromat trufli. Film stara się pokazać 
wiele przecinających się spojrzeń – fascynację 
grzybiarzy, pułapki i wyzysk ekonomii kapita-
listycznej oraz punkt widzenia psów, których 
niestrudzona szybkość przekłada się na drżące, 
pospieszne, lecz pełne pasji kadry.
TRUFLARZE, REŻ. GREGORY KERSHAW, MICHAEL 
DWECK
PREMIERA 19.11
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Truflarze, reż. Gregory Kershaw, fot. Park Pictures
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MITOLOGIA 
PRACY
Włoski kolektyw artystyczny Zapruder znany jest z tego, że jego członkowie 
nie respektują reguł wyznaczonych przez kanon współczesnego kina, lecz 
zazwyczaj sprowadzają swoich widzów na wizualne manowce. Warto wspo-
mnieć choćby o zrealizowanej całkowicie w technologii 3D, wyobrażonej 
biografii Georges’a Bataille’a (Daimon, 2007). Tym razem w Maszynie Zeusa 
autorzy skupiają się na postaci Herkulesa, prawdopodobnie najbardziej po-
pularnego bohatera mitologii oraz właściwie jedynego herosa, który był 
znany z wykonywania rozmaitych prac. Reżyserzy zwracają uwagę na to, że 
mit Herkulesa jest szczególnie żywy w kapitalistycznej rzeczywistości kultu 
pracy, a mitologiczny bohater staje się metaforą współczesnego życia oraz 
niestrudzonej walki o przetrwanie. Współczesny Herkules w ich filmie będzie 
musiał zmierzyć się z buldożerami, workami treningowymi, maszynami, cza-
sem oraz samym sobą.
MASZYNA ZEUSA, REŻ. NADIA RANOCCHI, DAVID ZAMAGNI

2.11
PROJEKCJA W RAMACH CYKLU KRÓTKIE SPIĘCIA
PAWILON, POZNAŃ, UL. EWANGELICKA 1

Maszyna Zeusa, reż. Nadia Ranocchi, David Zamagni, fot. Nowe Horyzonty
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MUZYCZNE SPA
Sauna Studio mieści się w opuszczonym kompleksie SPA w podziemiach 
byłego Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie. Obecnie pełni 
funkcję studia nagraniowego, a także miejsca koncertów, wystaw i dzia-
łań audiowizualnych. Z inicjatywy saksofonisty Jerzego Mączyńskiego 
w tej niecodziennej przestrzeni odbywa się cykl koncertów o wspólnej 
nazwie Sariani. Muzyce towarzyszyć będą prace wizualne. Do projektu 
zaproszeni zostali artyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Grecji, Holandii 
i Polski. Międzynarodowe grono podkreśla metaforyczne znaczenie ba-
senu jako przestrzeni współdzielonej i uwspólniającej. Do tej pory w ra-
mach cyklu wystąpili: Poly Chain, Anthina Vahla, Joanna Cieślak, Andrzej 
Karałow, Jerzy Mączyński i Katarzyna Dębska. W listopadzie usłyszymy 
Pietera Jansena. Wydarzenie zamykające cykl, czyli koncert z wizualiza-
cjami, odbędzie się 1 grudnia. 
24.11 ORAZ 01.12
CYKL KONCERTÓW SARIANI
SAUNA STUDIO, WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 115

Fot. Katarzyna Dębska
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JESIENNE 
SZTORMY, 
JESIENNE 
BURSZTYNY
Kuratorzy i kuratorki tegorocznych listopadowych festiwali wyraźnie zde-
cydowali się rozciągnąć je na październik – tak by w wypadku kolejnych 
pandemicznych obostrzeń zwiększyć szansę na to, że chociaż część kon-
certów odbędzie się z udziałem publiczności. W takim kontekście ma miej-
sce m.in. jesienna edycja festiwalu Jazz Jantar, która przypada 20 lat po 
pierwszej i rozciąga się na cztery tygodnie: od drugiej połowy października 
do połowy listopada. Tegoroczna edycja zahacza o różne sceny – od nor-
weskiej do nowojorskiej, od holenderskiej po monachijską. I tak np. muzyka 
monachijskiej formacji Ark Noir to próba redefinicji tego, czym w XXI wieku 
może być muzyka fusion, wychodząca momentami mocno w stronę prog- 
oraz mathrocka; zespół łączy jazzowe rytmy oraz brzmienia także z roz-
maitymi elementami szerokiego wachlarza nurtów muzyki elektronicznej. 
Z kolei Mary Halvorson – na festiwalu ze swą formacją Code Girl – to jedna 
z najciekawszych współczesnych gitarzystek jazzowych, operująca bogatą 
gamą technik wychodzących z jazzowego idiomu, by na wiele sposobów na-
ginać go i poszerzać. Świetnie słychać to choćby w zeszłorocznym Artlessly 
Falling Code Girl. Do tego w ramach festiwalu m.in. trio Vijaya Iyera oraz po-
wracająca formacja Shofar. 

5, 6, 11, 12.11
FESTIWAL JAZZ JANTAR
GDAŃSK, KLUB ŻAK
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NOWOMEDIALNE 
OBLICZA MUZYKI 
WSPÓŁCZESNEJ
Marek Chołoniewski zapewne najmniej obawia się perspektywy wystę-
pów streamowanych – w latach 90. należał do pionierów eksperymento-
wania z różnymi strumieniowymi i transmisyjnymi formami koncertów. 
Tegorocznej edycji również będzie można doświadczyć zarówno w prze-
strzeniach koncertów, jak i w sieci. Tradycyjnie program rozpięty jest 
między różnymi nurtami współczesnej muzyki komponowanej, improwi-
zacji oraz soundartu. Z jednej strony np. duet Kateriny Gryvul – poruszają-
cej się między kompozycjami muzyki współczesnej oraz avantpopowymi 
czy wręcz poststylowymi eksperymentami – i Francesca Capanniego 
(elektronika). Z drugiej np. interaktywny, oparty na AI performans Britty 
Fehrmann i Hansa W. Kocha. Nowomedialne wątki są zresztą zwykle 
mocno obecne podczas festiwalu – w programie znalazły się m.in.: pro-
jekt Artura Lisa na lasery i oscylatory oraz algorytmiczne kompozycje Ge-
rarda Lebika, a także np. solowy koncert Aleksandra Wnuka, podczas 
którego perkusista wykona utwory Pierre’a Jodlowskiego oraz Nicole 
Lizee.

12–21.11
FESTIWAL AUDIO ART
KRAKÓW I ONLINE
HEVRE I AKADEMIA MUZYCZNA

Dieter Vandoren i Mariska de Groot, Shadow Puppet
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PRAWYKONANIA 
I PRAPERFORMANSE? 
Katowicki festiwal prawykonań przeszedł w tym roku w tryb nieomal 
całoroczny. Na listopad przypadł wielki finał rozłożony na cztery kon-
certy. Najpierw Ensemble Kompopolex odbije się od legendarnego, 
silnie performatywnego TIS MW2 Bogusława Schaeffera, aby zaprezen-
tować kompozycje Aleksandry Gryki, Rafała Ryterskiego i Agaty Zemli. 
Następnie Camerata Silesia zagra koncert, w którym zabrzmią m.in. pra-
wykonania kompozycji Agnieszki Stulgińskiej i Karola Nepelskiego. 
Trzeci punkt listopadowego programu – niejako z powrotem w odniesie-
niu do TIS MW2 – stanowi Audycja Tomasza Wieleckiego w wykonaniu 
Orkiestry Muzyki Nowej. I wreszcie na koniec Klanforum Wien w pra-
wykonaniu „rocznicowo-Lemologicznego” utworu Cezarego Duchnow-
skiego (do tego w programie utwory Agaty Zubel i Aureliana Cattanea). 
Wszystko to układa się w program, który obiecuje liczne elementy 
teatralno-performatywne – świadectwo ważnego nurtu we współczes-
nej polskiej muzyce komponowanej. 
7, 20, 25, 26.11
FESTIWAL PRAWYKONAŃ
KATOWICE, NOSPR

Ensemble Klangforum, fot. Tina Herzl
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DYSCYPLINOWANIE 
CIAŁA
Florentina Holzinger to austriacka choreografka, która od kilku lat należy 
do jednych z ważniejszych głosów młodego pokolenia. Jej prace są bar-
dzo mocne i bezkompromisowe. Nie pozostawiają nikogo obojętnym. Hol-
zinger operuje krzykliwą estetyką i bawi się popkulturowymi odniesieniami, 
które gęsto wpisuje w swoje projekty. Zaraz po skończeniu studiów w SNDO 
w Amsterdamie wprowadzała do swoich choreografii elementy akrobatyki 
– taniec na linie. W kolejnych pracach dominować zaczęło zainteresowanie 
sztukami walki. W ramach festiwalu Nowa Europa. Nowe Spojrzenia poka-

zywać będzie spek-
takl Tanz opowiadający 
o ciele jako spektaklu 
i o jego dyscyplinowa-
niu. Ramy dla Tanz sta-
nowią zajęcia baletowe 
pod kierunkiem Bea-
trice Cordua, pierw-
szej baleriny, która 
zatańczyła w Świę-
cie wiosny nago (Le 
Sacre Johna Neume-
iera, 1972). Perfor-
merki przechodzą 
rygorystyczny trening, 
we wspólnych rytua-
łach uczą się pano-
wać nad swoim ciałem 
i umysłem, a także na-
bywają nadprzyrodzo-
nych mocy, takich jak 
latanie. 

FLORENTINA HOLZINGER, 
TANZ
19–20.11
WWW.NOWYTEATR.ORG

Florentina Holzinger, Tanz, 
fot. Eva Würdinger
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MĘCZENNICZKI
Kat Válastur jest choreografką 
w Polsce w zasadzie nieznaną. Jej 
prace nigdy nie były tutaj prezen-
towane. A szkoda. Być może koja-
rzą ją ci, którzy śledzą dokonania 
Marysi Zimpel. Zimpel tańczyła 
w kilku jej ważnych spektaklach, 
a poziom precyzji ruchu, jaki udało 
im się razem wypracować, pozwa-
lał na oszukanie zmysłu wzroku. 
Fragmentacja, upływ czasu, en-
tropia i wirtualność to niektóre 
z pojęć, które wyłaniają się z prac 
choreograficznych Válastur. Two-
rzy specyficzne, fikcyjne pola si-
łowe, na które wystawione są ciała 
performerów. 
W październiku w berlińskim Heb-
bel am Ufer odbędzie się premiera 
jej nowego solo: Eye, Lash!, po-
święconego kobietom. Jak czytamy 
w zapowiedzi: „z pomocą duchów 
kobiet z przeszłości i teraźniejszo-
ści, które były uciskane, marginali-
zowane, maltretowane, palone lub 
dekapitowane, Kat Válastur prze-
kształca scenę w strefę, zamknięty 
świat i potencjalny dom magicznej 
mocy, naładowany kobiecą trans-
cendencją i duchowością”.
KAT VÁLASTUR, EYE, LASH!
10–12.11
HEBBEL AM UFER
WWW.HEBBEL-AM-UFER.DE

Kat Válastur, Eye, Lash!, fot. Leon Eixenberger
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Zdjęcie: screenshot ze strony www.pudding.cool

ADA BANASZAK DLA NN6T

MIKRONIEWOLNICTWO
Temat powrotu do niewolnictwa w kontekście systemu więziennictwa 
w Stanach Zjednoczonych regularnie pojawia się w amerykańskiej deba-
cie publicznej, a nawet doczekał się filmu dokumentalnego na Netflixie. 
W skrócie chodzi o to, że osoby pozbawione praw (w tym przypadku 
więźniowie), którymi cieszą się inni obywatele, mogą być w łatwy spo-
sób zmuszone do nieodpłatnej albo ekstremalnie nisko płatnej pracy. 
Niedawno dowiedziałam się, że w podobnej sytuacji znajdują się rów-
nież ludzie przebywający w obozach dla uchodźców. Mogą oni nająć 

się do tzw. mikropracy dla firm 
technologicznych, m.in. takich 
gigantów jak Amazon, Tesla czy 
Nokia. Mikropraca, jak podaje 
Wikipedia, to „najmniejsza jed-
nostka pracy przy wirtualnej ta-
śmie produkcyjnej” – małe, 
powtarzalne i banalne zada-
nia, których automatyzacja czę-
sto jest trudna i nieopłacalna. 
Z mikropracy w dużej mierze 
korzystają firmy rozwijające al-
gorytmy sztucznej inteligen-
cji – uchodźcy zajmują się więc 
m.in. przypisywaniem etykiet do 
zdjęć („to jest ulica”, „to jest hy-
drant”, „to jest dom”), na których 
„uczą się” programy AI wyko-
rzystywane m.in. w autonomicz-
nych pojazdach. Jest to praca 
prekarna, nieprzynosząca żadnej 
stabilizacji ani szans na odmianę 
życia, np. legalne zatrudnie-
nie poza obozem. Skoro wiemy, 
że coraz więcej – głównie czar-
nych – mieszkańców USA ląduje 
w więzieniach za drobne przewi-
nienia, a nawet „za niewinność”, 

tylko po to, by nie zabrakło rąk przy liniach produkcyjnych, dlaczego to 
samo nie miałoby się dziać z uchodźcami? Czy tego rodzaju „szanse” da-
wane uchodźcom przez firmy technologiczne nie staną się świetnym 
argumentem na rzecz znormalizowania życia w obozach, a wręcz desta-
bilizowanie sytuacji w różnych regionach świata, by pozyskiwać tanią 
siłę roboczą?
WWW.RESTOFWORLD.ORG/2021/REFUGEES-MACHINE-LEARNING-BIG-TECH/
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PUDDING
Pudding.cool to internetowy magazyn, który analizuje zjawiska w (amery-
kańskiej) kulturze popularnej za pomocą interaktywnych wizualnych ese-
jów. Moim absolutnym faworytem jest artykuł poświęcony Karen, która chce 
rozmawiać z managerem. Autorzy artykułu wyjaśniają, analizując dane 
dotyczące żeńskich imion w Stanach Zjednoczonych, dlaczego akurat to 
imię zostało przypisane „umemowionej” uprzywilejowanej białej kobie-
cie w średnim wieku, jakie inne imiona mogłyby zastąpić Karen (w czołówce 
Kathy, Brenda i Pamela) i jakie imię będzie nosić „typowa Karen” za 10 
(Lisa), 20 (Amy) i 30 (Danielle) lat. Z magazynu „Pudding” możemy dowie-
dzieć się również, którzy raperzy mają najbogatsze słownictwo (i dlaczego), 
które nazwiska amerykańskich celebrytów są najtrudniejsze do przelite-
rowania, jakie znaczenie we wrestlingu mają maski czy jak zmiana mapy 
obrazującej zagęszczenie zaludnienia na świecie z 2D do 3D zmieni po-
strzeganie tego zagadnienia.
 
WWW.PUDDING.COOL/2020/06/KAREN/

Phil Jones, Work Without the Worker Labour in the Age of 
Platform Capitalism, Verso Books
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ALGORYTMY 
TRAUMY
Fundacja Panoptykon prowadzi kampanię informacyjną mającą na celu 
uświadomienie użytkownikom Facebooka, że treści podsuwane im (nam) 
przez aplikację mogą wpływać negatywnie na stan naszego zdrowia psy-
chicznego. Często żerują one bowiem na naszych lękach czy trudnych 
przeżyciach, którymi dzielimy się z Facebookiem nieświadomie, wyszu-
kując informacje w internecie. Jak pokazuje Panoptykon, sama zmiana 
ustawień w aplikacji nie jest odpowiedzią na ten problem – potrzebu-
jemy rozwiązań prawnych i dostępu do informacji o algorytmach rzą-
dzących mediami społecznościowymi. Więcej o tym możecie posłuchać 
w podcaście Panoptykonu, w rozmowie z prezeski fundacji i prawniczki 
Katarzyny Szymielewicz z drem Piotrem Sapieżyńskim, który w swojej 
pracy badawczej zajmuje się audytowaniem algorytmów. W ramach pro-
jektu Algorytmy traumy Panoptykon zbiera również świadectwa osób, 
którym algorytmy służące do personalizacji treści na platformach inter-
netowych wyrządziły szkodę. Jeżeli chcielibyście podzielić się swoją hi-
storią, możecie zrobić to na stronie fundacji. 
WWW.PANOPTYKON.ORG/ALGORYTMY-TRAUMY
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WPROWADZENIE

Poprzednie dwa numery Raportu dotyczyły osób młodych w Polsce: sy-
tuacji rodzinnej i zawodowej dwudziestolatek i dwudziestolatków, a także 
problemów, z jakimi mierzą się uczniowie i uczennice szkół podstawo-
wych i średnich. Oczywiście wiek absolutnie niczego nie określa. Jednak 
zwykle właśnie z wiekiem związane są między innymi pewne wyzwania 
dotyczące szczególnego momentu w życiu, szanse będące skutkiem 
wzrastania w określonych realiach czy wydarzenia kształtujące tożsa-
mość pokoleniową. 
W Bęcu wychodzimy z założenia, że warto się temu wszystkiemu przyglą-
dać, by lepiej zrozumieć uczestników szeroko rozumianej kultury, którą 
się zajmujemy, również z uwagi na miejsca, w których może być ona 
obecna i zyskiwać nowe formy oraz znaczenia. Z tych właśnie powodów 
w najnowszym Raporcie Notesu zajmujemy się danymi na temat osób 
starszych. Okazją ku temu jest jedno z najnowszych opracowań Eurosta-
tu – europejskiej agencji statystycznej – dotyczące nie tylko starzenia się 
społeczeństw w Europie, ale też po prostu starzejącej się Europy.  
W oryginale dokument ten składa się z sześciu rozdziałów: zmiany  
w strukturze demograficznej; warunki mieszkaniowe i życiowe; zdrowie  
i niepełnosprawności; praca i przechodzenie na emeryturę; wynagrodze-
nia, dochód i wydatki; życie społeczne i opinie. 
Poniżej koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących jakości życia 
i uczestnictwa w kulturze. Przyglądając się wynikom, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że ten pierwszy wymiar stanowi „konieczne serio” tego drugie-
go (to nawiązanie do tytułu książki Jerzego Kmity). Trudno bowiem inter-
pretować wyniki wskazujące na relatywnie niską aktywność Polek  
i Polaków w wieku 65 lat i więcej na polu kultury w oderwaniu od lektury 
danych o trudnościach egzystencjalnych tej zbiorowości. Z drugiej stro-
ny, jak wspomnieliśmy, patrzenie jednym okiem na wskaźniki uczestni-
ctwa osób starszych w kulturze instytucjonalnej i codziennej, a drugim 
na dane mówiące o deprywacji materialnej, przejawach depresji i osa-
motnienia, pozwala dostrzec potrzebę projektowania oraz tworzenia kul-
tury i sztuki, które byłyby obecne nie tylko w muzeach, samolotach czy 
na stadionach, ale także w domach, wśród ludzi i między pokoleniami. 
Raport jest z 2020 roku, ale ostatnie dane zbierano w roku 2019. A zatem 
jeszcze przed pandemią, która wiele z opisanych tu wyzwań i problemów 
jedynie pogłębiła. Trzeba działać, jeśli chcemy, by prognozy o starzeją-
cym się społeczeństwie były dla współczesnych zbiorowości – ale też 
każdego i każdej z nas z osobna – czymś więcej niż tylko straszeniem.

MACIEJ FRĄCKOWIAK
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Mediana wieku
2020

Polska: 41,3 lat

UE: 43,9 lat

2050

Polska: 50,9 lat

UE: 48,2 lat 

2100 

Polska: 51,5 lat

UE: 48,8 lat

LEGENDA: 
Mediana oznacza przeciętny wiek – połowa zbiorowości jest 

młodsza, a połowa starsza od wskazanej wartości.  
Źródło: Eurostat.
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WARUNKI 
ŻYCIA

11,5%
Polek i Polaków w wieku 65+ 

deklaruje objawy depresji

LEGENDA: 
Średnia unijna w tej kategorii wiekowej wynosi 9,5%. Śred-
nia dla Polek i Polaków w wieku od 15 do 64 lat wynosi 3,9% 
(ok. 2% w młodszych kategoriach wiekowych i 5–6% u osób 

w wieku 45–64 lata). Źródło: Eurostat (dane z 2014 r.).
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Osoby w wieku 65+ 
żyjące w warunkach 

deprywacji materialnej

ŹRÓDŁO: 
Eurostat (dane z 2014 r.).

REGION LICZBA 
OSÓB 
(W TYS.)

Łotwa 10
Litwa 20

Luksemburg 1
Węgry 74
Malta 2

Holandia 51
Austria 16

Polska 101
Portugalia 50

Rumunia 222
Słowenia 3
Słowacja 38

Finlandia 21
Szwecja 15

Norwegia 15
Szwajcaria 11

REGION LICZBA 
OSÓB 
(W TYS.)

Unia Europejska  
(27 państw, od 

2020 r.)

2 021

Belgia 45
Bułgaria 87

Czechy 18
Dania 14

Niemcy 167
Estonia 3
Irlandia 38

Grecja 134
Hiszpania 225

Francja 298
Chorwacja 19

Włochy 338
Cypr 13
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Trudności w wykonywaniu 
czynności związanych 
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LEGENDA: 
Odsetek osób deklarujących wskazane trudności.  

Źródło: Eurostat (dane z 2014 r.).
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z funkcjonowaniem 
gospodarstwa domowego – 

deklaracje osób w wieku 65+



RAPORT NN6TX

AKTYWNOŚĆ  
FIZYCZNA  

I UCZESTNICTWO 
KULTURZE

16–24 lat: 11,9%
25–34 lat: 19,9%

35–49 lat: 26,3%
40–64 lat: 31,2%
65–74 lat: 32,1%

75+: 48%
LEGENDA: 

Odsetki wskazują na to, jaka część wybranych subpopulacji 
nie poświęca czasu na aktywność fizyczną realizowaną poza 

pracą. Źródło: Eurostat (dane z 2017 r.).

Polki i Polacy, 
którzy nie angażują się 

w żadną aktywność fizyczną
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Osoby w wieku 50+ uczestniczące 
w wydarzeniach kulturalnych  

i/lub sportowych

LEGENDA: 
Odsetki wskazują na to, jaka część wybranej subpopulacji w ciągu ostatnich 
12 miesięcy przynajmniej raz uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych/
sportowych. Osoby realizujące badanie zdefiniowały wydarzenia kulturalne 

i sportowe jako: wyjścia do kina, występy na żywo (teatr, koncerty muzyczne, 
balet), wycieczki do miejsc związanych z kulturą (zabytki historyczne, muzea, 

galerie sztuki lub inne). Źródło: Eurostat (dane z 2015 r.).

50–64 lat

Polska: 46,7% 
Niemcy: 71,8% 

65–74 lat

Polska: 37,4% 
Niemcy: 71,3% 

75+ 

Polska: 18,9% 
Niemcy: 63,8%
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Osoby w wieku 50+ hobbystycznie 
uprawiające twórczość 

artystyczną

LEGENDA: 
Odsetki wskazują na to, jaka część wybranej subpopulacji w ciągu ostatnich 

12 miesięcy przynajmniej raz zajmowała się twórczością, a więc zgodnie z 
przyjętą definicją angażowała w: hobbystyczną grę na instrumencie, kompono-
wanie muzyki, śpiew, taniec, aktorstwo, fotografię, robienie filmów, rysowanie, 
malowanie, rzeźbienie lub inne sztuki wizualne/ rękodzieło, pisanie wierszy, 

opowiadań, fikcji itp. Źródło: Eurostat (dane z 2015 r.).

50–64 lat

Polska: 7,6% 

UE: 5,5% 
65–74 lat

Polska: 6,4% 

UE: 4,2% 
75+

Polska: 4,3% 
UE: 3,1% 
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Udział w kształceniu i szkoleniach

EDUKACJA 
I SPOŁECZEŃSTWO 

CYFROWE

LEGENDA: 
Odsetki wskazują na to, jaka część wybranej subpopulacji w okresie do czte-

rech tygodni poprzedzających badanie uczestniczyła w formalnych lub niefor-
malnych działaniach edukacyjnych. Źródło: Eurostat (dane z 2015 r.).

55–64 lat

Polska: 1,4% 
Szwecja: 19,1% 

Szwajcaria: 18,9% 
65–74 lat

Polska: 0,4% 
Szwecja: 13,3% 
Szwajcaria: 9,6% 



RAPORT NN6TXIV

Osoby niekorzystające  
z internetu w ostatnich trzech 

miesiącach

ŹRÓDŁO: 
Eurostat (dane z 2019 r.).

55–64 lat

Polska: 36%
Czechy: 19%

65–74 lat

Polska: 63%
Czechy: 48%
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Internetowa aktywność osób 
starszych w Polsce

LEGENDA: 
Odsetki oznaczają procent badanych w poszczególnych grupach, 

którzy wskazali korzystanie z sieci jako sposób realizacji wybranych 
aktywności do celów prywatnych w okresie do trzech miesięcy po-

przedzających badanie. Źródło: Eurostat (dane z 2019 r.).

Wysyłanie/odbieranie maili

55–64 lat: 42%
65–74 lat: 23%

(Wideo)rozmowy

55–64 lat: 27%
65–74 lat: 16%

Bankowość

55–64 lat: 33%
65–74 lat: 15%

Poszukiwanie informacji na temat zdrowia

55–64 lat: 39%
65–74 lat: 24%

Media społecznościowe

55–64 lat: 23%
65–74 lat: 13%
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Krajowe

Polska: 30,7%
UE: 27,6%

Zagraniczne

Polska: 5,3%
UE: 6,6%

Krajowe i zagraniczne

Polska: 5,3%
UE: 14,7%

TURYSTYKA

LEGENDA: 
Wyjazdy prywatne to podróże niezwiązane z pracą zawodową. 

Źródło: Eurostat (dane z 2018 r.).

Wyjazdy prywatne osób 
w wieku 65+
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Finansowe: 

59,3%
Zdrowotne: 

57,2%
Brak zainteresowania wyjazdami: 

36,5%
Brak czasu z uwagi 

na zobowiązania zawodowe/edukacyjne: 

9,5%
Brak czasu z uwagi na zobowiązania rodzinne: 

6,5%
Bezpieczeństwo: 

1,5%
Inne: 

4,2%

Przyczyny braku wyjazdów 
prywatnych Polek i Polaków 

w wieku 65+

ŹRÓDŁO: 
Każda z badanych osób mogła wskazać więcej niż jeden powód, dla 
którego nie wyjeżdża prywatnie (nie spędza jednego lub więcej dni 

poza domem). Źródło: Eurostat (dane z 2016 r.).
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SIECI WSPARCIA

Polki i Polacy, które/którzy 
nie mają z kim porozmawiać 

o sprawach osobistych

ŹRÓDŁO: 
Eurostat (dane z 2015 r.).

50–64 lat: 

5,7%
65–74 lat: 

5,6%
75 lat i więcej: 

8,5%
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50–64 lat: 

5,2%
65–74 lat: 

5,8%
75 lat i więcej: 

6,2%
ŹRÓDŁO: 

Eurostat (dane z 2015 r.).

Polki i Polacy, 
które/którzy nie mają się 
do kogo zwrócić o pomoc
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INFORMACJA O BADANIACH

Zaprezentowane w raporcie dane pochodzą  
z raportu Ageing Europe. Looking at the lives 
of older people in the EU, przygotowanego 
przez Eurostat we wrześniu 2020 roku. 

Opracowanie pod redakcją Louise Corselli-
-Nordblad i Helene Strandell zawiera 
wyniki różnych badań prowadzonych przez 
europejskie urzędy statystyczne w latach 
2014–2019, których elementem były pytania 
dotyczące warunków życia, uczestnictwa 
w kulturze oraz opinii osób starszych.

Z pełną wersją interaktywnego raportu można 
się zapoznać na stronie: https://ec.europa.eu/
eurostat/cache/digpub/ageing/



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).

Elektroencefalograf (EEG) służy do rejestracji aktywności poszczególnych  
obszarów mózgu, w tym przypadku odpowiadających za pozytywne i negatywne emocje 

wywołane obserwowanymi zdjęciami krajobrazu.
Młynarczyk Z., Potocka I., Rogowski M., 2015, Zastosowanie nowatorskich narzędzi do obiektywizacji  

ocen atrakcyjności wizualnej krajobrazu – metodyka i przebieg eksperymentu

n r 2 9
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STARO-NOWY  
JĘZYK KRAJOBRAZU
Alina Scholtz to pionierka polskiej architektury 
krajobrazu i jedna z najważniejszych projektantek 
zieleni Warszawy. Mało kto o tym wie, a jednak z jej 
realizacji korzystamy na co dzień, przechadzając się po 
stołecznych parkach, skwerach, korzystając z ogródków 
jordanowskich czy zieleni pomiędzy blokami. W ramach 
prawie dwuletnich badań wielokrotnie zadawaliśmy 
sobie pytania: czego możemy się dziś od niej nauczyć? 
Podczas gdy efekt poszukiwań można wciąż oglądać 
na jej pierwszej monograficznej wystawie w Muzeum 
Woli, poniżej prezentujemy leksykon wybranych 
pojęć, które definiują najbardziej charakterystyczne 
elementy projektów Scholtz, zarówno tych przed-, 
jak i powojennych, które dotyczą narzędzi budowania 
miejskiego krajobrazu.

Hasła opracowali: Natalia Budnik, Klara Czerniewska-
-Andryszczyk, Simone De Iacobis i Małgorzata 
Kuciewicz (czyli Grupa Projektowa Centrala) oraz Ewa 
Perlińska-Kobierzyńska – interdyscyplinarny zespół 
badawczy powołany do życia w 2019 roku w celu 
realizacji wystawy i publikacji poświęconej Alinie 
Scholtz.
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BOSKIET W SZYKU 
DIAMENTOWYM
Alina Scholtz nawiązywała do chęt-
nie stosowanego w renesansie na-
sadzenia szachownicowego – zro-
biła tak np. w Ogrodzie Saskim. 
Boskiet to zwarty masyw drzew 
nasadzonych na geometrycznej 
siatce – w szyku diamentowym, na 
rozstawie siatki (tak jak w forma-
cji diamentu), opartym na module 
trójkąta. Powstałe skośne rzędy po-
wodują, że zadrzewienia nie zlewa-
ją się w „ściany”, ale jak kolumnady 
odbierane są w rytmicznym, mar-
szowym charakterze. Jednocześnie 
kąt diagonalnych linii w stosunku 
do ścieżek pozwala odbierać je pod-
czas spacerów jako zmienne widoki. 
Sadzone drzewa były w tym samym 
wieku i w jednym gatunku (np. lipy 
drobnolistne). Stworzyło to wyjąt-
kowe, niewystępujące w naturze 
warunki wzrostu. Drzewa, konkuru-
jąc o światło, zbudowały zwarty 
„dach” wysoko osadzonych koron, 
dając jednocześnie przezierność na 
poziomie wzroku przechodnia. [nb]

CHODNIK PŁYTOWY 
(RZYMSKI)
Ścieżki i tarasy układane z pozo-
stawieniem szczelin, z których wy-
rastają rośliny, w odróżnieniu od 
nawierzchni szczelnych pozwala-
ją przesiąkać wodzie deszczowej 
w głąb ziemi i umożliwiają oddy-
chanie systemowi korzeniowemu 
roślin. Dzięki szparom chodniki 
szybko obsychają, nie stoi na nich 
woda. Nie ujawniają one drobnych 
nierówności występujących szcze-
gólnie często na zboczach, gdy 
grunt lekko osiądzie lub się prze-
sunie. Alina Scholtz nie stosowała 

obrzeży, bo według niej krawężni-
ki wprowadzają „sztywność”, gdy 
płyty poprzerastane trawą „wsiąka-
ją” w całość ogrodu. Rośliny wyższe 
tam, gdzie nie są przedeptywane, 
powodują zamazywanie się kra-
wędzi z murawą. Łamane kamie-
nie w płaszczyźnie trawnika Scholtz 
stosowała również jako oprawy sa-
dzawek. Chodniki płytowe mogą 
też „wkroczyć” do wody sadzawki 
jako kładki („przejścia płytowane”) 
i nie blokują przy tym cyrkulacji 
wody. [mk]

CZASOPRZESTRZENNE 
SZPALERY
Regularne ciągi drzew, szpalery, 
były chętnie stosowane przez Ali-
nę Scholtz. Te żywe przegrody po-
zwalały na kształtowanie wnętrz 
w skali krajobrazowej. Ich rytmicz-
ny charakter pomagał nadawać kie-
runek, oprawę przemieszczania się 
w przestrzeni. Równomierne od-
ległości między drzewami oraz ich 
cienie uwidaczniają upływ czasu 
– czwartego wymiaru przestrzeni 
krajobrazu. Wrażenia przestrzen-
ne zależne są od prędkości prze-
mieszczania się obserwatora. Od-
powiadają różnym tempom: jazdy 
samochodem, marszu czy konnego 
galopu. Linearne formy stanowią 
dynamiczne tło dla odbioru wyda-
rzeń, zmieniają się w rytmie go-
nitw na Torze Wyścigów Konnych 
na Służewcu. [nb]

DRZEWA OWOCOWE
Alina Scholtz stosowała drzewa 
owocowe na wielu etapach swojej 
kariery. W otoczeniu projektowa-
nej przez nią i Marię Wyganowską 
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Trasy W-Z, na skarpie u podnóża 
kościoła św. Anny projektantki za-
sadziły jabłonie Niedźwieckiego 
(odmiana tzw. rajskich jabłuszek) 
i grusze, które na wiosnę, w okresie 
świąt majowych, kwitły „patriotycz-
nie” na biało i czerwono. Zastoso-
wanie drzew owocowych służyło 
też nawiązaniu do historii miejsca, 
jak w przypadku osiedla Sady Żoli-
borskie projektu Haliny Skibniew-
skiej (słynne motto „Sady = sady”) 
czy w przypadku ogrodu hotelu 
Rady Ministrów przy ulicy Klono-
wej, w okolicach którego dawniej 
istniało Towarzystwo Ogrodni-
cze Warszawskie. Rodzime drzewa 
owocowe budowały efekt swojsko-
ści, oswajały przestrzeń nowo po-
wstałych osiedli mieszkaniowych 
– od Mariensztatu po Szwoleżerów. 
[kc-a]

DRZEWO SYMBOL
Drzewa stanowiły główny element 
kompozycyjny w projektach tere-
nów zielonych Aliny Scholtz. Nie 
zawsze jednak stanowiły tylko śro-
dek plastycznego wyrazu kompono-
wanych przestrzeni, niejednokrot-
nie urastały do rangi symbolu. To 
metaforyczne traktowanie przyro-
dy jako nośnika idei szczególnie wi-
doczne jest we wspólnych pracach 
Aliny i Romualda Gutta. Projektując 
otoczenie zniszczonego dworu Pił-
sudskich w Zułowie na miejsce po-
mieszczenia, w którym urodził się 
Marszałek, przewidzieli posadzenie 
dębu złotolistnego, symbolizujące-
go długowieczność, potęgę i wol-
ność. Symbolicznie można również 
odczytywać ich pomysł stworzenia 
oprawy z lip drobnolistnych dla Gro-
bu Nieznanego Żołnierza. Drzewa 

zastąpiły skrzydła nieodbudowa-
nego Pałacu Saskiego, tworząc jego 
zielony ekwiwalent. Również w tym 
kontekście można postrzegać drze-
wa owocowe posadzone na skarpie 
u podnóża kościoła św. Anny, kwit-
nące na biało-czerwono na pochody 
pierwszomajowe. [ep-k]

LIPA WARSZAWSKA 
To odmiana lipy, która powstała 
jako spontaniczna siewka w szkół-
kach miejskich w Warszawie, praw-
dopodobnie z nasion lip zebranych 
w Alejach Ujazdowskich. Pierw-
szy raz odmiana ta została opisana 
w 1926 roku, a do kanonu weszła 
dzięki dendrologowi Romanowi 
Kobendze, który w roku 1951 opisał 
ją w „Rocznikach Sekcji Dendrolo-
gicznej” jako lipę warszawską (Tilia 
x varsaviensis). By uzyskać efekt na-
tychmiastowego zazielenienia klu-
czowej powojennej realizacji propa-
gandowej: Trasy W-Z, Alina Scholtz 
dokonała brawurowego przesadze-
nia trzydziestoletnich okazów takiej 
lipy z jej znanych szkółek. Chętnie 
stosowała ją też później w innych 
swoich realizacjach, np. na terenie 
Sadów Żoliborskich. [nb]

KRĄG, OWAL, SPIRALA
Motyw sadzenia drzew po okręgu 
czy stosowania okrągłych placyków 
i polanek pojawia się w wielu pro-
jektach Scholtz, zarówno przed woj-
ną, jak i po wojnie. Jednogatunkowe 
kręgi drzew wyróżniają się w prze-
strzeni pomiędzy blokami osiedla 
Szwoleżerów i przywołują starsze 
o kilka dekad rysunki mentora Ali-
ny – profesora Franciszka Krzywdy-
-Polkowskiego. W projektach 
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odbudowy Ogrodu Saskiego i Cen-
tralnego Parku Kultury (dziś parku 
im. gen. Edwarda Rydza-Śmigłego) 
skrzyżowania alejek rozwiązano 
często jako okrągłe lub owalne pla-
ce, tudzież kręgi taneczne i miejsca 
zgromadzeń. W przedwojennym 
Zułowie z kolei okrągły gazon na-
wiązywał do barokowych założeń 
pałacowo-ogrodowych. W latach 
60., pod wpływem rodzącego się 
nurtu organicznego, Scholtz ule-
gła modzie na formy owalne – takie 
były baseny w ogrodzie ambasady 
PRL w Korei Północnej czy pola-
ny w konkursowym projekcie Par-
ku Kultury w Powsinie. Warto też 
zauważyć, że Scholtz rysowała ko-
rony drzew jako spirale – zaznacza-
jąc tym samym ich rozrost w czasie. 
[kc-a]

LIPA SASKA / ZIELONA 
KOLUMNADA
Zielona kolumnada Pałacu Saskie-
go to „80-letni boskiet” lip drobno-
listnych w odbudowanym po woj-
nie Ogrodzie Saskim. Drzewa stare 
przesadzone i nowe nasadzone we-
dług projektu Scholtz do tej pory 
tworzą unikatowy koncept w od-
budowie założeń urbanistycznych 
w tworzywie zieleni. Dziś przyszłość 
zielonego monumentu częściowo 
zagrożona jest ze względu na chęć 
odbudowy historycznej budowli Pa-
łacu i pomysł „przywrócenia baro-
kowego charakteru” Ogrodu. [nb]

ODBUDOWA
Wojna ludzi doprowadziła do 
śmierci nie tylko tkankę material-
ną Warszawy, lecz także jej zielony 
ekosystem. Zinwentaryzowaniem 

tych zniszczeń zajęła się Pracownia 
„Zieleń” znajdująca się w struktu-
rze Wydziału Urbanistycznego Biu-
ra Odbudowy Stolicy. Od czerwca 
1946 roku Alina Scholtz kierowa-
ła tą pracownią, gdzie miała wpływ 
na podejmowane decyzje w spra-
wie odtworzenia zieleni miejskiej, 
a także samodzielnie projektowa-
ła m.in. nasadzenia wzdłuż alei 
Niepodległości, skwery i zieleńce, 
np. na placu Unii Lubelskiej, oraz 
liczne ogródki jordanowskie. Zie-
leń była jednym z podstawowych 
komponentów w urbanistycznych 
wizjach odbudowy stolicy, jako no-
woczesnej i higienicznej przestrzeni 
życia. Bosowcy zakładali zwiększe-
nie terenów zieleni w Warszawie 
z 9,6 m² na osobę w 1948 roku do 
45 m² w przyszłości. [ep-k]

OGRÓDKI NOWE, 
CZYLI MODERNIZM 
W ARCHITEKTURZE 
KRAJOBRAZU
Nowoczesne ogrody Aliny Scholtz 
stanowiły dopełnienie moderni-
stycznej architektury Romualda 
Gutta czy Juliusza Żórawskiego. Ar-
chitektura krajobrazu rozumiana 
była przez nią dosłownie, jako bu-
dowanie przestrzeni architekto-
nicznej przy pomocy elementów 
naturalnych zastanych w otocze-
niu oraz tych wybudowanych przez 
człowieka. Ogród miał być przedłu-
żeniem domu, pełnić funkcje za-
równo rekreacyjne, jak i gospodar-
cze. Modernizm w architekturze 
krajobrazu wyrażał się poprzez geo-
metryczne układy: natura była 
ujarzmiana za pomocą elementów 
małej architektury – pergoli, base-
nów, nieregularnie ułożonych płyt 
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chodnikowych czy tzw. suchych 
murów oporowych, które ujmowa-
ły w ryzy nierówności terenu. Swoje 
recepty na stworzenie nowoczesne-
go ogrodu Scholtz zawarła w trud-
no dziś dostępnej pozycji Ogródki 
nowe, wydanej w 1937 roku. W tym 
samym roku ogród Scholtz, ota-
czający pawilon projektu Bohdana 
Pniewskiego i Stanisława Brukal-
skiego, reprezentował Polskę na 
międzynarodowej wystawie Sztuka 
i technika w Paryżu. [kc-a]

PRZEJŚCIOWE KRAJOBRAZY
Krajobraz to nie obraz – to pro-
ces. Zmienia się on bezustannie 
i w odniesieniu do jednego miej-
sca należałoby raczej mówić o na-
stępujących po sobie krajobrazach, 
zmieniających się w cyklach do-
bowych i rocznych, ewoluujących 
w czasie. Projekt architektury kra-
jobrazu nie jest dziełem skończo-
nym – jest dążeniem do momentu, 
który okazuje się jedynie kolejnym 
etapem w procesie przekształcania 
przestrzeni. 
Alina, rozumiejąc tę zależność, pro-
jektowała strategie – kształtowała 
natychmiastowy efekt, np. projektu-
jąc tuż po wojnie Trasę WZ. Nasta-
wione na szybki efekt kompozycje 
z czasem zostały wyparte przez for-
my docelowe. W kompozycję par-
ku na Powiślu wplotła stary drze-
wostan, a na gruzowiskach sadziła 
drzewa gęsto jak w lesie, by doce-
lowo stworzyć „miejski las” i leśne 
mikroklimaty. Na Moczydle zapro-
jektowała zielone przesłony z drzew 
„szybkościowych”, wzrastających 
w kilka sezonów. Rezerwowała 
tym przestrzeń pod przyszłe tereny 
otwarte w szybko zabudowującym 

się mieście. W 1965 roku pisała, 
że realizowane przez nią projekty 
mają zapewnić „zdrowo zorganizo-
wane warunki życia mieszkańców 
miasta”. Przestrzeń otwarta Aliny 
Scholtz miała być „żywym monu-
mentem”, świadectwem przeszło-
ści, ale dzięki swojej długowieczno-
ści jest dziś też ważnym zielonym 
rezerwuarem przyszłej Warszawy. 
[nb]

STARODRZEW
Alina Scholtz kochała stare drzewa. 
Wycinanie wiekowych drzew uwa-
żała za sadystyczne. Starodrzewy 
stanowiły w jej pracach ważny ele-
ment plastyczny, czego doskonałym 
przykładem jest projekt rekonstruk-
cji Ogrodu Saskiego i wkompono-
wanie nowych nasadzeń w siatkę 
starych lip oraz pozostawienie do-
rodnych kasztanowców w świetle 
alei głównej. Zresztą nie tylko sta-
rodrzewy znajdowały się w kręgu 
zainteresowania Aliny, drzewostan 
dojrzewający i dojrzały również. 
Każdy jej projekt powstawał z po-
szanowaniem zastanych nasadzeń 
i wykorzystaniem ich do nowej 
kompozycji krajobrazu, niezależnie 
czy był to park (Centralny Park Kul-
tury), otoczenie budynku użytecz-
ności publicznej (budynek ZETO), 
czy osiedle mieszkaniowe (osiedle 
Szwoleżerów). Doskonale zdawała 
sobie sprawę z długiego cyklu roz-
woju drzew, stąd też pozostawienie 
osobników o rozwiniętej koronie 
pozwalało na zarówno uzyskanie 
efektu kompozycyjnego, jak też 
utrzymanie tworzonego przez nie 
mikroklimatu (cień, wilgoć, tlen). 
[ep-k]
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TERENOPLASTYKA
Równie istotne co tworzywo ro-
ślinne, woda i obiekty budowlane, 
w zamyśle projektantki krajobra-
zu były zmiany w ukształtowaniu 
powierzchni, nasypywanie i obni-
żanie terenu, „wypukłości i wklę-
śliny”. Podczas odbudowy stolicy 
miała do dyspozycji niekończące 
się tworzywo: gruzy warszawskie, 
którymi modelowała teren. Two-
rząc parki na Skarpie Warszaw-
skiej, zmieniła kształt zbocza, ale 
tak, by nie zasypać korzeni starych 
drzew. Strome pochyłości, podzie-
lone chętnie przez nią stosowanymi 
murkami oporowymi na mniejsze 
wypłaszczenia, są mniej narażo-
ne na rozmycie wodami opadowy-
mi, równomiernie rozprowadzają 
deszczówkę. W innych jej projek-
tach dodatkowo układ alejek stano-
wi system odprowadzający wodę. 
Fałdy krajobrazu kierują odpływem 
nie tylko wody, ale również przepły-
wem wiatru. Niewielkie wklęśliny 
umożliwiają tworzenie się zastoisk 
zimna, a wypukłości terenu rzucają 
aerodynamiczny cień. Bryły tere-
nowe odpowiadają również za ruch 
i zasięg cieni. Modelunek terenu 
ujawnia rolę światłocienia w kom-
pozycji, zmienność wyglądu relie-
fu w różnych porach dnia, dlatego 

ważne było dla Scholtz rozumienie 
„możliwości plastycznych utworów 
architektoniczno-krajobrazowych”. 
[mk]
 

WINOBLUSZCZ
Projektantka chętnie okrywała nimi 
ściany, murki czy pergole. W reali-
zacjach Romualda Gutta czy Haliny 
Skibniewskiej, z którymi współpra-
cowała, samoczepne pnącza stano-
wią wręcz charakterystyczny kom-
ponent elewacji. Winobluszcz spaja 
zieleń i architekturę w jedno. Nasy-
cająca powietrze wilgoć przetrzy-
mywana przez pnącza wpływa na 
mikroklimat miejsca. Doceniając 
to, architekci zapewniali detal dedy-
kowany roślinom, donice lub taką 
oprawę przyziemia, by zapewnić 
elewacji styk z gruntem. Na osiedlu 
Szwoleżerów, na nieocieplonych 
fragmentach ścian można zobaczyć 
pierwotny tynk. Strukturę dobrano 
specjalnie tak, aby jej chropowatość 
ułatwiła wspinanie się roślinom. 
Mieszkańcy osiedla opowiadali 
ze zdziwieniem, że po ścięciu wi-
nobluszczu i termomodernizacji 
pogorszyła się akustyka między-
blokowych wnętrz, czego nikt nie 
przewidział. [mk]

Wystawę Więcej 
zieleni! Projekty 
Aliny Scholt można 
oglądać w Muzeum 
Woli – oddziale 
Muzeum Warszawy  
do 28 listopada 
2021. 

Książka Alina 
Scholtz. 
Projektantka 
warszawskiej 
zieleni ukaże 
się nakładem 
Muzeum Warszawy 
w listopadzie 2021.

SŁUCHAJ 
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Karolina Balcer: Panic, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Temat zdrowia psychicznego jest jednym  
z najsilniejszych tabu. Mierzy się z nim  

w swoich pracach artystka  
KAROLINA BALCER,  

z którą o jej wielowątkowym Happy Family Project 
rozmawia BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

PODPOD  
DYWA-

NEM



110 BALCER

Na stronie twojego Happy Family Project czytamy: 
„Z problemami psychicznymi często radzimy sobie, 
zamiatając je pod dywan. Depresję nazywa się chandrą, 
nerwice nerwowością. Na depresję cierpią głównie oso-
by w wieku od 35 do 55 lat. Powodem zaburzeń  jest czę-
sto niemożność pokonania stresu związanego z pracą, 
uznawanego przez WHO za jedną z najpoważniejszych 
przyczyn chorób cywilizacyjnych. Chociaż rocznie 
sprzedaje się 19 milionów opakowań leków o łącznej 
wartości 300 milionów złotych, a w Polsce antyde-
presanty zażywa ponad milion osób, to wciąż trudno 
nam przyznać się przed najbliższymi, że chcemy sobie 
pomóc. W samym zażywaniu leków czy suplementów nie 
ma wstydu, ale w głębi duszy nie chcemy być określani 
jako »wariaci«, którzy nie mogą sobie poradzić bez po-
mocy małej białej pigułki”. Dotykasz tematu wymagają-
cego nie tylko uwagi i troski, ale też przełamania wielu 
stereotypów. Zdrowie psychiczne, bądź też ogólnie 
nasz dobrostan umysłowy, mają ostatnio ciężki czas. Co 
z twojej perspektywy jest tu ważne?

Punktem wyjścia dla mojego zainteresowania zagadnieniami 
związanymi ze zdrowiem psychicznym jest moja sfera rodzinna. 
Nasza rodzina, jak wiele innych, konfrontowała się z takimi trud-
nościami jak zaburzenia psychiczne, uzależnienia czy wynikające 
z tego wykluczenie społeczne. Poza tym wydaje mi się, że wciąż 
temat zdrowia psychicznego jest jednym z najsilniejszych tabu, 
co niestety powoduje wysoki poziom stygmatyzacji, a co za tym 
idzie – wstydu. No więc ja teraz czuję się trochę jak taka osoba, 
która się wyautowała ze swoich doświadczeń. Mój brat choruje 
na schizofrenię, był też okresami osobą bezdomną, właśnie z tego 
względu. Mój tata miał chorobę dwubiegunową, która została 
zdiagnozowana bardzo późno. To są bardzo ważne zdarzenia 
w moim życiu, które w znacznym stopniu wpływały i nadal wpły-
wają na jego jakość. Zagłębianie się w te tematy w mojej pracy 
artystycznej pozwala mi je lepiej poznać i oswoić się z nimi, ale 
też w jakiś sposób zainspirować inne osoby – odbiorców projektu 
– które zmagają się z podobnymi problemami. Jeszcze jakiś czas 
temu po prostu nie wiedzieliśmy, co się dzieje z naszym bliskim. 
W czasach, kiedy ja czy mój brat dorastaliśmy, pewne zachowania 
były postrzegane nie przez pryzmat zaburzenia, tylko po prostu 
jako niewłaściwe zachowanie. Tematu na dobrą sprawę w ogó-
le nie było. Ani my, ani nasi rodzice nie byliśmy świadomi tego, 
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z czym mamy do czynienia. Teraz pracuję w szkole publicznej i wi-
dzę różnice. Mimo wszystko nadal nasza świadomość jest bardzo 
mała. Pomoc społeczna w tym zakresie jest w opłakanym stanie. 
Ostatnio trochę się to zmienia – powstają pilotażowe programy 
centrów zdrowia psychicznego. Na te wszystkie zagadnienia, które 
wynikają z moich własnych przeżyć i doświadczeń, chciałabym 
w Happy Family Project zwrócić uwagę.

To, co mówisz, jest bardzo ważne dla wielu osób, któ-
re dopiero nabierają odwagi, by otwarcie rozmawiać 
o swoich problemach psychicznych, nie tylko z najbliż-
szymi, ale także w szerszym otoczeniu, na przykład 
w pracy czy w gronie znajomych. Nie jest to w ogóle ła-
twe – to temat, który generuje strasznie dużo blokad.

Tak, jest to po prostu wstydliwe. To, co pokazujemy na co dzień, 
choćby w mediach społecznościowych, jest właśnie głównie o tym, 
jak nam się powodzi, jak jest nam fajnie, jak jest nam dobrze. A je-
żeli mówimy o doświadczeniach, które niekoniecznie są szczęśli-
we – często są ciężkie – to może to wywołać u kogoś zakłopota-
nie. Proces stygmatyzacji osób z problemami ma źródło w nas.

Odnosząc się bardzo wprost do wszystkich tych kwe-
stii, używasz form i środków, które działają na zasadzie 

Karolina Balcer: Współuzależnienie, 2021, dzięki uprzejmości artystki



112 BALCER

kontrastu. Kolorystyka jest – no, śmiało użyję tego sło-
wa – wesoła. Technika, którą się posługujesz – zwłasz-
cza w tych pracach, w których wykorzystujesz włóczkę 
– wymaga cierpliwości i opanowania. Co chcesz uzyskać 
tą metodą?

Obiekty, które tworzę, można nazwać dywanami lub obiektami 
malarskimi, ale faktycznie aktualnie posługuję się włóczką. Prob-
lematyka, którą podejmuję, często determinuje media, które wyko-
rzystuję. Sam temat chodził mi po głowie od lat. W zeszłym roku 
otrzymałam stypendium ministra kultury, i to w pewnym stopniu 
zmusiło mnie do konfrontacji z tym tematem. Tym razem więc 
technika oparta jest na skojarzeniu z zamiataniem problemów pod 
dywan. Taki tradycyjny i trochę rzemieślniczy sposób wydał mi się 
stosowny. Każdy ma dywan, jest to obiekt bardzo domowy, więc 
występuje w naszym architektonicznym anturażu. Używam weso-
łych kolorów, żeby ująć tematowi ciężaru, ale też po prostu żeby 
przyciągać uwagę, oswajać z problematyką, aby odbiorcy poczuli 
się bezpiecznie w obcowaniu i z pracami, i z samym zagadnieniem. 
Prace, które sukcesywnie powstają, są czymś w rodzaju instrukcji, 
taką linią czasu pokazującą, co aktualnie przerabiam. Powstają na 
bieżąco wraz z postępem, można powiedzieć, mojej terapii.

Oprócz prac włóczkowych są też takie, które odnoszą 
się, nie wiem, czy do architektury, ale z pewnością do 
kwestii różnego rodzaju obiektów przestrzennych. Na 
przykład w cyklu Zdrowie psychiczne/Mental Health 
znajdują się prace, które mocno odwołują się do geo-
metrii, do brył i do codziennego doświadczenia. Z tego 
budujesz opowieść, w której jest element labiryntu.

Od dłuższego czasu zajmuję się tematem architektury, którą klasy-
fikuję jako narzędzie do budowania życia społecznego, ale też jako 
swojego rodzaju schronienie. Wiele moich wcześniejszych prac 
wynikało właśnie z tego zagadnienia. Poza tym, że malowałam 
właśnie te obrazy czy obiekty malarskie, powstawały też różne-
go rodzaju instalacje w przestrzeni publicznej, jak ogrodzenie na 
Krakowskich Błoniach z napisem „Teren prywatny”, wielometrowy 
labirynt z parawanów na plaży w Sopocie czy Dom z cukru – duża 
instalacja, którą sukcesywnie budowałam, a potem topiłam w ga-
lerii BWA (wówczas jeszcze Awangarda) we Wrocławiu. Wszystkie 
te prace powstawały w wyniku moich obserwacji, ale też z biegiem 
czasu stawały się coraz bardziej osobiste. Aż doprowadziły do 
momentu, kiedy jakoś tam to autuję i teraz jesteśmy na tym, a nie 
innym etapie.
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Karolina Balcer: Day, after day and it’s Monday again, 2020, dzięki uprzejmości artystki
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Twoje prace dotyczą też dużo bardziej złożonych kwe-
stii: projektowania przestrzeni, w której wszyscy się 
poruszamy, odnoszą się do jakości świata, który sobie 
sami konstruujemy. Bardzo śmiało działasz w prze-
strzeni, zagarniasz ją, właściwie twoje obiekty często 
nie poddają się grawitacji. Albo wręcz zachęcasz różne 
elementy w twoich pracach, żeby wychodziły z ram czy 
też skręcały w jakąś stronę, która jest nieprzewidziana 
i jakaś taka zaskakująca. Czy to jest taka zamierzona gra 
właśnie z tym, czego byśmy się spodziewali?

Bardzo cieszy mnie to, że osoba, która nie przyjdzie galerii – no, 
umówmy się, dużo osób wstydzi się wejść do galerii, jakoś to 
nie są miejsca, które by odwiedzili – może się spotkać ze sztuką 
w przestrzeni publicznej. Tam możemy porozmawiać, możemy 
nawet wpłynąć na szerszą publiczność. Może elementy prowoka-
cji faktycznie występują w moich pracach. Ale zawsze mam dobre 
intencje, więc wszystko jest OK.

Czy nie korci cię czasem zaprojektowanie – być może 
we współpracy z jakimś architektem lub architektką – 
miejsca, w którym ludzie dochodzą do równowagi? Czy 
myślałaś w ogóle o tym?

Oczywiście, bardzo chętnie podjęłabym się zaprojektowania od stro-
ny wizualnej takiego miejsca sprzyjającego zdrowieniu, aczkolwiek 
nie jestem terapeutką, nie jestem osobą aż tak doświadczoną, żebym 
mogła samodzielnie wykonać tego typu projekt. Takie miejsca zresz-
tą właśnie powstają – na początku wspomniałam o pilotażowym 
programie centrów zdrowia psychicznego, które mają być wsparciem 
czy w przyszłości może nawet i alternatywą dla szpitali psychia-
trycznych, w których w obecnych warunkach niestety, ale nie da się 
wydobrzeć. Odwiedzałam wiele razy i mojego brata, i mojego tatę, 
kiedy byli hospitalizowani – to są okropne miejsca i w ogóle niesłu-
żące zdrowieniu. Centra zdrowia psychicznego mają mieć zupełnie 
inny charakter. Mają przede wszystkim sprzyjać zdrowieniu, wspie-
rać terapię, a nie tylko przetrzymywać chorych. Wprowadzono tam 
również program asystentów zdrowienia, w którym osoby, które już 
uporały się z danym schorzeniem, na bazie swojego doświadczenia 
pomagają innym pacjentom dojść do zdrowia. Na szczęście więc coś 
takiego już powstaje, co prawda powoli i dostępność nie jest jeszcze 
taka, jakiej moglibyśmy sobie życzyć, zwłaszcza w mniejszych miej-
scowościach. Oczywiście na tego typu programy brakuje pieniędzy 
i wiadomo, że na zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych przeznacza 
się bardzo mało środków z kasy państwa.
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Na razie jedyne, co zaprojektowałam tak naprawdę, to moja kuch-
nia, z czego jestem bardzo dumna.

No i jak ci poszło? Jak ta kuchnia wygląda?
Wygląda jak mój obraz, więc uważam, że poszło mi bardzo dobrze. 
Jest i ładna, i funkcjonalna. Mój mąż bardzo dobrze się w niej czu-
je, więc jest OK.

Tworzenie miejsc to następny temat, o którym chcia-
łam z tobą porozmawiać, bo jesteś współzałożycielką 
Galerii Wykwit, co prawda już nieistniejącej, ale ważnej 
inicjatywy artystycznej.

Galeria Wykwit działała od 2015 do 2019 roku we Wrocławiu, 
w poniemieckiej willi przy ulicy Kochanowskiego. Współtworzyły 
ją osoby, które albo jeszcze studiowały, albo już właśnie ukończyły 

Karolina Balcer: Więzy rodzinne, 2020, dzięki uprzejmości artystki
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akademię i które mieszkały w tej willi. Sama galeria mieściła się 
w piwnicy, ale na wydarzenia udostępniliśmy też pomieszcze-
nia w domu oraz wielki ogród. Skład osobowy w trakcie nam się 
mieszał, rozdzielaliśmy się i łączyli. Było bardzo dużo emocji 
wokół tego, bardzo się wspieraliśmy, ale też dochodziliśmy do 
kompromisów i pewnych wniosków. To był czas, kiedy bardzo dużo 
się nauczyłam – przede wszystkim jak z ludźmi współpracować, 
a jak nie współpracować. Nawiązałam przyjaźnie, ale też oczywi-
ście wiele znajomości się zweryfikowało. Swój charakter w dużej 
mierze szlifowałam właśnie dzięki temu doświadczeniu.

A czym się tak naprawdę zajmowaliście w Wykwicie?
„Wykwit” to metafora stanu tej willi, bo była po prostu cała za-
grzybiona. Nie ukrywajmy, mieszkało się tam dość okropnie, 
zwłaszcza zimą. Natomiast latem mieliśmy do dyspozycji wielki 
ogród, i to umilało nam życie. A poza tym – no właśnie – robiliśmy 
wystawy, które były umieszczone w kontekście samego domu czy 
naszej oddolnej działalności. Miało tam miejsce wiele wydarzeń, 
była nawet rezydencja artystyczna. Nawiązaliśmy współpracę ze 
środowiskiem lokalnym, instytucjonalnym. Otrzymaliśmy nagrodę 
„Warto” od prezydenta Wrocławia, dzięki której mogliśmy wspól-
nie pojechać na targi sztuki Supermarket w Sztokholmie. Byliśmy 
jako Wykwit na triennale w Orońsku, więc nasze działania zostały 
zauważone również poza Wrocławiem. Naprawdę działo się wiele, 
może w pewnym okresie wręcz zbyt wiele. Z perspektywy czasu 
się zastanawiam, jakim cudem miałam na to wszystko energię.

Jakie ma dla ciebie dziś znaczenie to doświadczenie 
współtworzenia instytucji czy inicjatywy?

Bardzo istotne, wręcz kluczowe. Poza tym przy Wykwicie powsta-
ła grupa artystyczna Wykwitex, która funkcjonowała przez 3–4 
lata i w której skład wchodziły osoby już niekoniecznie związane 
z samą Galerią. W tamtym czasie bardzo dużo działałam kolek-
tywnie, co było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem na wielu 
poziomach. Nadal bardzo sobie cenię współpracę. 

Wasze działania były odpowiedzią na mocno stawiane 
w tamtym czasie i nadal właściwie aktualne pytanie 
o to, dlaczego w Polsce jest tak mało inicjatyw tworzo-
nych oddolnie przez artystki i artystów, którzy mogliby 
na tej bazie budować swoją niezależną pozycję? Wasze 
działania pokazały, że takie inicjatywy mają miejsce, 
tyle że mają charakter pulsujący.

Tak, mają po prostu swój termin przydatności. Myślę, że inicjaty-
wa dorasta wraz z jej uczestnikami i – jak to w życiu – po prostu 
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Karolina Balcer: Help, 2020, dzięki uprzejmości artystki



118 BALCER

drogi się rozchodzą i trzeba ruszyć dalej, zabrać te doświadczenia 
ze sobą. To nie jest tak, że jest mało inicjatyw oddolnych. Mam 
wrażenie, że jest właśnie na nie wielki boom. Tego typu inicjatywy 
często wywodzą się z chęci wzięcia losu w swoje ręce i osiągnięcia 
niezależności lub z chęci działania kolektywnego. W naszym przy-
padku wystąpiły wszystkie powyższe punkty, ale przede wszystkim 
mieliśmy dodatkową przestrzeń w domu – piwnicę, która się wręcz 
prosiła o naszą ingerencję.
Kiedy obserwuję, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo 
pandemia nie pozwalała na odwiedzanie tego typu kryjówek, to 
wydaje mi się, że w tej kwestii jest w Polsce całkiem nieźle.

Projekt, nad którym teraz pracujesz, Happy Family Pro-
ject, wygląda na bardzo pracochłonny, rozrastający się 
i właściwie nie do zakończenia – czy tak go wymyśliłaś?

Projekt jest otwarty. Nie jestem w stanie przewidzieć jego fina-
łu czy określić, że w ogóle taki nastąpi. Prace sukcesywnie się 
kumulują. Do projektu Happy Family Project stworzyłam osobną 
stronę internetową, która funkcjonuje jako rodzaj instruktażu – 
przedstawia definicje dotyczące zagadnień zdrowia psychicznego. 
Intymną częścią tego projektu jest opisywanie przeze mnie mojej 
rodziny. Bardzo ważny jest dla mnie jego edukacyjny potencjał – ta 
część jest dla mnie równie ważna jak część wizualna. Przy jej opra-
cowaniu pomaga mi Wojtek Skibicki, który pracuje w MiserArt we 
Wrocławiu. Jest to „strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia”, 
która zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności i obok części 
pomocowej organizuje też m.in. warsztaty artystyczne. Od począt-
ku wykluwania się projektu wspiera mnie także Paweł Jarodzki, 
który był moim promotorem. Bardzo zależy mi, żeby nagłośnić 
tę część edukacyjną Happy Family Project, stworzyć bezpłatną 
publikację, w której głos zabiorą osoby doświadczone, terapeuci, 
psycholodzy, psychiatrzy. Na rok 2022 mam zaplanowane dwie 
wystawy w instytucjach sztuki. Chciałabym, żeby w ich przestrzeni 
odbywały się warsztaty edukacyjne i oprowadzania po wystawach 
przez osoby, które nie są związane ze sztuką, ale zajmują się tera-
pią i mogą podejść do mojego projektu od innej strony. Pod koniec 
tego roku na zaproszenie Marty Gendery z Fundacji „Salony” 
w Zielonej Górze będę miała okazję na pierwszą konfrontację 
z publicznością. W ramach startującego tam programu Na zdro-
wie stworzę użytkową instalację odnoszącą się do stygmatyzacji 
tematu zdrowia psychicznego, głównie z zakresu języka, w której 
odbędą się pierwsze warsztaty. Zależy mi, żeby podejść do tematu 
odpowiedzialnie, a nie tylko tak egoistycznie, artystycznie.
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(ur. 1988 r.) – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2014) oraz 
międzywydziałowych studiów doktoranckich na tej samej uczelni (2017). Stypendystka 
MKiDN (2020) oraz uczestniczka rezydencji artystycznych, m.in KukturKontakt 
w Wiedniu (2018). Zajmuje się malarstwem, wideo, tworzy instalacje w przestrzeni 
publicznej, ostatnio pracuje w technice dywanowej (tufting). W jej projektach 
często pojawia się wątek rodzinny, kiedy członkowie rodziny aktywnie angażują się 
w przedsięwzięcia. Świadoma współpraca z rodziną to dodatkowy i bardzo ważny 
aspekt tego typu realizacji, który pozwala zachować realny kontekst. Prywatne 
historie i doświadczenia stają się pretekstem do dyskusji o problemach społecznych, 
takich jak choroby psychiczne, uzależnienia czy bezdomność. W latach 2015–2019 
współtworzyła galerię Wykwit. W latach 2017–2020 była członkiem zarządu Wytwórni 
Wykwitex. Od 2019 roku wraz z Iwoną Ogrodzką współtworzy nomadyczną inicjatywę 
Why Quit. Aktualnie pracuje nad rodzinnym projektem poruszającym zagadnienia 
zdrowia psychicznego. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
http://happyfamilyproject.com
http://karolinabalcer.com

Jak można wesprzeć twój projekt?
Na tym etapie potrzebuję wsparcia specjalistów – terapeutów, psy-
chologów, psychiatrów, osób zaznajomionych z tematem, którzy 
mogliby odnieść się do podejmowanych przeze mnie zagadnień 
i przyczynić się do powstania publikacji. Kontakt przez stronę:
http://happyfamilyproject.com

Transkrypcja: Janina Zakrzewska

Karolina Balcer przy pracy nad Anxiety, 2021, fot. dzięki uprzejmości artystki
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Okrągłe łoże i sypialnia pana domu zaprojektowane przez Donalda Jaya, opublikowano 
w magazynie „Playboy” w maju 1962 r., rys. ©Antonio Gagliano
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Architektoniczne dziedzictwo „Playboya”, 
wnikliwie analizowane przez hiszpańskiego filozofa 

Paula B. Preciado, pokazuje gęstą sieć wpływów, 
jakie to czasopismo, założone w latach 50. XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych, miało na liczne aspekty życia 
społecznego, a ich konsekwencje stały się fundamentem 

naszej codzienności. Prezentujemy fragment książki 
Pornotopia w tłumaczeniu Grzegorza Piątka, która 
ukazała się właśnie nakładem Fundacji Bęc Zmiana
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Pracownik poziomy
W styczniu 1958 roku w „Playboyu” ukazał się tekst Hollywood 
Horizontal: Battle Cry of a Vertical Screenwriter: My Kingdom for 
a Couch (Hollywood w poziomie. Okrzyk bojowy pionowego scena-
rzysty: Królestwo za kanapę!), zwiastujący historyczną przemianę 
wywołaną przez nowy sposób siedzenia. W eseju tym dziennikarz 
Marion Hargrove ujawniał rzekomą, a tak naprawdę fikcyjną, pry-
watną korespondencję Williama T. Orra, producenta telewizyjnego 
z hollywoodzkiej wytwórni Warner Bros., z kilkoma tamtejszymi 
scenarzystami. W ironicznym wielogłosie za pionowością i prze-
ciw niej padały architektoniczne i ekonomiczne argumenty prze-
ciwstawiające nowy typ pracownika poziomego – dobrze prospe-
rującego wielkomiejskiego pisarza i biznesmena – pracownikowi 
sztywnemu, pionowemu. Pod hasłami czerpania radości z pracy 
poziomość rozumiano jako nowy antyweberowski etos kapitali-
zmu, który sprawiał, że praca i seks stawały się wzajemnie zastę-
powalnymi zmiennymi w tym samym równaniu ekonomicznego 
i życiowego sukcesu w dostatnim społeczeństwie konsumenckim 
powojennej Ameryki Północnej. O ile Giedion sławił pionowość 
jako źródło doświadczenia architektury, o tyle „Playboy” za-
kładał, że jest ona subiektywnym odchyleniem i kulturowym 
schorzeniem, brzemieniem odziedziczonym po przestarzałym sy-
stemie produkcji. Jeden z pisarzy przepytanych przez „Playboya” 
wyjaśniał Williamowi T. Orrowi:

Poważnie zaniepokoiły mnie ostatnie narzekania, że moja twórczość 
staje się coraz bardziej pionowa. Mówiąc przystępniej, chodzi o to, 
że twardo zmierza ona ku dołowi strony, ale rzadko zauważalnie się 
rozszerza. Oskarżenie to wprawiło mnie w osłupienie, ale niestety nie 
potrafię go odeprzeć. Pisarstwo pionowe to poważny problem, którego 
nie możemy dłużej tolerować. To schorzenie, które należy leczyć, gdy 
tylko wystąpią pierwsze objawy. […] Naga prawda, proszę pana, jest 
taka, że pisać poziomo nie da się inaczej niż w pozycji poziomej – na 
biurku albo na zimnym linoleum. Szeregowi działacze naszej orga-
nizacji podjęli skrupulatne i odważne wysiłki w celu wyrugowania 
postępującej pionowości, wyposażając pisarzy w niezastąpione narzę-
dzie: kanapę.

Powierzchnią, na której Hefner z początku pisał i projektował 
„Playboya”, była pozioma płaszczyzna większa od jego kanapy, 
a mianowicie podłoga. Zwyczajna posadzka w kuchni i salonie 
w jego mieszkaniu w Hyde Parku służyła za przedłużenie stołu, 
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na którym redaktor rozkładał zdjęcia. „Używałem dywanu jako 
gigantycznego biurka” – wspominał. „Kiedy spotykałem się z pla-
stykami, projektantami i autorami tekstów, oglądaliśmy efekty 
naszej pracy, czołgając się”. Po sukcesie pierwszych wydań, pod 
koniec 1954 roku, kiedy redakcja przeniosła się na East Superior 
Street 11, Hefner postanowił nadal pracować na podłodze i rzadko 
zasiadał przy biurku. Zmuszał w ten sposób swoich pracowników, 
mimo wszystko ubranych w garnitury i krawaty, do chodzenia ca-
łymi dniami na czworakach i poniekąd przenosił ich z dorosłości 
w dzieciństwo, a jednocześnie ze stanu ludzkiej pionowości do 
zwierzęcej poziomości. Ten zwrot oznaczał jednocześnie od-
rzucenie powojennej, neowiktoriańskiej moralności seksualnej. 
W XIX-wiecznej Francji poziomymi nazywano bowiem prostytut-
ki. Jak wyjaśnia w biografii Hefnera Steven Watts, „w biurze seks 
był na porządku dziennym”. Wydawca akceptował, a nawet zachę-
cał pracowników, aby się wyluzowali, i pozwalał im folgować ich 
seksualnym instynktom. Studio fotograficzne, pozbawione świateł 
i okien, spełniało funkcję redakcyjnego darkroomu, idealnie przy-
stosowanego do wymieniania się partnerami czy imprezowania. 
Hefner wierzył, że wolność ruchu i ekspresji wpływała korzystnie 
na jakość artykułów i wyniki pracowników. Zaburzał w ten sposób 
fordowską hierarchię, w której pozycję poziomą kojarzono z cza-
sem wolnym i wypoczynkiem, a pionową – ze stanem produkcji 
kapitału. Jak zażartował pewnego razu jeden z redaktorów, Ray 
Russell, „większość firm wylałaby pracownika, który w godzinach 
pracy kręci z innym pracownikiem. W «Playboyu» mogło to słu-
żyć za podstawę awansu”. Topograficzne imaginarium Hefnera, 
niestrudzone budowanie niemal kafkowskiej multimedialnej jamy, 
miało też rzucać wyzwanie panującemu w nowoczesnym mieście 
podziałowi na przestrzenie domowe i przestrzenie pracy zawo-
dowej. Po wyprowadzce na East Superior Street coraz bardziej 
oderwany od życia małżeńskiego i domowego Hefner właściwie 
zamieszkał w swoim gabinecie. Kiedy w 1957 roku centrala „Play-
boya” przeniosła się na Ohio Street, wydawca wyobraził sobie, 
że zbuduje dla siebie mieszkanko w redakcji – zwyczajny pokój 
z łóżkiem, łazienką i garderobą. Dzięki temu mógłby co rano w pi-
żamie zabierać się do pracy na redakcyjnej podłodze. Takie były 
początki mitycznego wizerunku Hefnera w piżamie i kapciach, 
zabarykadowanego w przestrzeni, która nie jest ani ściśle za-
wodowa, ani ściśle domowa. Wezwanie do pracy w poziomie 
implikowało też zakwestionowanie nowoczesnej, hierarchicznej 
relacji między przestrzeniami prywatnymi i nieprywatnymi. Teraz 
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Hugh Hefner z pierwszą makietą klubu „Playboya” projektowanego do realizacji w Los Angeles. 
Fotografia przedstawiająca tę scenę ukazała się w „Building News” 7 czerwca 1962 r., rysunek 
dzięki uprzejmości ©Antonio Gagliano
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przenikały się i mieszały 
jak płyny wylane na tę 
samą powierzchnię.
Między sypialnią wydaw-
cy a pomieszczeniami, 
w których powstawały 
ostateczna makieta ma-
gazynu i materiały do 
druku, ciągnął się po 
podłodze dwukierun-
kowy szlak teczek ze 
zdjęciami. Granica była 
nieoczywista. W zbiorze 
dopuszczalnych do pub-
likacji zdjęć znajdowały 
się podobizny dziewczyn 
Hefnera w kostiumach 
kąpielowych czy Janet 
Pilgrim – sekretarki od-
powiedzialnej za sprze-
daż – wychodzącej spod 
prysznica. Wkrótce do 
grona postaci wystę-
pujących w magazynie 
dołączył sam Hefner. 
Redakcja opanowała jego 
mieszkanie, a jednocześ-
nie jego prywatne życie 
przeniknęło każdy zaką-
tek redakcji. „Playboy” 
wynalazł przestrzeń do-
mowo-zawodową – nowy 
styl wyluzowanego pra-
cownika w wykwintnej 
piżamie.
Podział na miejsce pracy 
i mieszkanie, umożliwio-
ny dzięki powszechnej 
motoryzacji, był domi-
nującą cechą miejsko-
-przedmiejskiego życia 
w powojennej Ameryce. 
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Zakwestionowanie go oznaczało atak nie tylko na strukturę ame-
rykańskiego miasta, lecz także na fordowską ekonomię produkcji 
i jej moralne pojmowanie relacji między pracą, produkcją a przy-
jemnością. Jednak zamiast rozumieć obronę pozycji poziomej jako 
radykalną krytykę kapitalizmu pokrewną późnodziewiętnasto-
wiecznemu apelowi Paula Lafargue’a o prawo do lenistwa, powin-
niśmy rozumieć likwidację pionowości pracowników przez „Play-
boya” raczej jako oznakę przemiany samego kapitalizmu i jego 
sposobów produkcji. Wprowadzając postać poziomego pracownika 
medialnego (który mógłby się zajmować zarówno pisaniem, jak 
i pracą seksualną, a najlepiej jednym i drugim) i konstruując nową, 
postdomową, publiczno-prywatną przestrzeń, która zacierała 
granice między wypoczynkiem a pracą, „Playboy” wyprzedzał póź-
nodwudziestowieczny dyskurs na temat elastycznej siły roboczej 
i pracy niematerialnej oraz przejście od gospodarki fordowskiej do 
systemu produkcji, w którym towarem są informacja, wiedza, afekt 
i przyjemność.
Skrócenie dystansu między pracą a wypoczynkiem, seksem a pro-
dukcją wyznaczało wektor innowacji w ramach przemiany, która 
na dłuższą metę doprowadzi do powstania kapitalizmu farmako-
pornograficznego. Krytyka fordowskiego podziału przestrzeni 
produkcji doprowadziła do tego, że w 1969 roku nawet „Ladies’ 
Home Journal” opublikował materiał A Home in the Office (Dom 
w biurze) – nieoczekiwaną obronę wolności interpretowania prze-
strzeni domowej i zawodowej. Przebudowana w 1959 roku rezy-
dencja „Playboya” była kulminacją tego procesu przenikania się 
i niekończących się rekombinacji. Obrotowe łoże, choć położone 
powyżej podłogi, było powierzchnią poziomą par excellence, ide-
alną hybrydą podłogi, łóżka i biurka, która służyła Hefnerowi za 
podstawowe środowisko życia. Siedział w nim oparty o skórzany 
zaplecek, ubrany tylko w piżamę, rozmawiał przez telefon i spo-
śród setek stykówek rozłożonych na pościeli wybierał kolejną 
playmate miesiąca. Od czasu do czasu, nie przerywając sobie „pra-
cy”, przyjmował wizyty stadka starannie wybranych króliczków. 
Filmowane i fotografowane na miejscu, stawały się one częścią 
jego rosnącego, przeznaczonego do potencjalnej publikacji, ero-
tycznego foto- i wideoarchiwum.
Elektroniczne obrotowe łoże Hefnera, służące jednocześnie jako 
stół roboczy, kanapa z telewizorem, teatralna scena, scenografia 
do sesji, seksualny plac zabaw, platforma do spania, miejsce orgii, 
a nawet rodzinnych imprez, było nowym ośrodkiem produkcji eko-
nomicznej i seksualnej. Działało jako obrotowy mechanizm, który 
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zamieniał pion w poziom, górę w dół, prawo w lewo, dorosłego 
w dziecko, jednostkę w grupę, ubiór w nagość, pracę w wypoczy-
nek, a prywatne w publiczne. Jako biopolityczny transformator 
obrotowe łoże było turbiną napędzającą multimedialną fabrykę 
rezydencji „Playboya”. Wypuszczała ona produkt w zasadzie nu-
meryczny (tekst, fotografie, materiały wideo i tak dalej), który, 
rozszyfrowany, dawał produkt w postaci kapitału i afektów, dóbr 
niematerialnych i tożsamości.
(…)

Kawaler z protezą
W latach 60. obrotowe łóżko fascynowało czytelników „Play-
boya” i wzbudzało krytykę tych, którzy sceptycznie podchodzili 
do jego rozwiązań technicznych i uważali, że mechanizm łoża 
odziera z wolności śpiącego tradycyjnego mężczyznę. Nie widzieli 
już mebla, lecz symptom kliniczny – niezdrowy pomnik psychicz-
nej topografii jego użytkownika. Russell Miller opisywał obro-
towe łóżko jako ostrzegawczy sygnał tego, co później nazwano 
syndromem Piotrusia Pana – schorzenia cofniętego w rozwoju 
i narcystycznego dorosłego, który ucieka w sztuczne dzieciństwo 
– „człowieka […], który ciągle nie chce być dorosłym. Żyje w domu 
pełnym zabawek, poświęca wiele swojej energii na dziecięce 
zabawy, zakochuje się i odkochuje jak nastolatek, urządza przy-
jęcia w piżamach i staje się nieznośny, jeśli otrzyma zbyt zimny 
sos”. Miller uznawał to, że Hefner odmawia wyjścia z łóżka, za 
patologię, za odbicie fizycznej ułomności i seksualnej kompulsji, 
która zmusza go do życia w pozycji poziomej i sprawia, że uni-
ka rzeczywistości, „pieszczony i otoczony zmysłowością w swej 
twierdzy”. „Time”, podobnie, uważał, że łoże odebrało Hefnerowi 
zdolność wchodzenia w bezpośredni kontakt ze światem. Nie tylko 
usunęło go z naturalnych współrzędnych czasoprzestrzennych, 
lecz także zamieniło w „całkowicie elektronicznego człowieka”, 
który „unika kontaktu twarzą w twarz i pozyskuje informacje 
o świecie zewnętrznym z gazet, magazynów i ośmiu telewizorów. 
Rzadko ogląda programy telewizyjne w czasie emisji, a zamiast 
tego nagrywa je, by obejrzeć później. Ma też kolekcję setek nagra-
nych filmów”.
Skoro – jak zauważył Sigfried Giedion, a nad czym Henri Lefebv-
re ubolewał – przedmioty zawsze zapośredniczają relacje spo-
łeczne, Hefner doprowadził to zapośredniczenie, ucieleśnione 
przez obrotowe łoże, do skrajności. Jak to zapowiadał już projekt 
penthouse’u „Playboya” w 1956 roku, niezrealizowany projekt 



128 PORNOTOPIA

domu „Playboya” Donalda Jaye’a w 1959 roku oraz ostatecznie 
powstałe łoże w rezydencji „Playboya”, multimedialne łóżko 
wydawało się nabierać własnej elektronicznej świadomości, pre-
figurować i rejestrować ruchy i czyny swojego mieszkańca, jego 
afekty i żądze. Ściśle rzecz biorąc, ludzie nie mieszkają w łożu 
playboya ani nie odwiedzają go, lecz ucieleśniają je, lub raczej są 
przez nie wchłaniani. Obrotowe łoże działało jako farmakoporno-
graficzna, multimedialna proteza, do której trzeba było podłączyć 
swoje ciało, aby zostać playboyem. To multimedialne połączenie 
pozwalało mu pozostać w kontakcie ze światem zewnętrznym, 
choć był właściwie zamknięty, a jednocześnie zamieniało jego 
bezruch w seks i w biznes, w przyjemność i w pracę. Właściwsze 
niż diagnozowanie praktyk Hefnera jako psychologicznej patologii 
wydaje się opisywanie amerykańskiego powojennego społeczeń-
stwa w ogóle jako coraz bardziej protetycznego środowiska, w któ-
rym playboy zajmował wyróżniające się miejsce.
Wyprzedzając przyszły, siedzący styl życia ery cyfrowej, Hef-
ner postanowił żyć na leżąco, przyjąć stan, który przypisu-
je się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Łóżko i jego 
farmakologiczne dodatki służyły mu jako techniczne przedłużenie 
ciała i (seksualnych) zmysłów. Chociaż „Playboy” wydawał się 
konstruować model heroicznej, białej i heteroseksualnej męskości, 
zamach na pionowość oraz zamiana kawalera w organizm przy-
wiązany do łóżka nieoczekiwanie przybliżyły playboya do figury 
męskiego pariasa czasów powojennych – inwalidy wojennego. 
Na długo przed końcem wojny obrazy rannych żołnierzy w czasie 
rekonwalescencji czy po amputacji zajęły istotne miejsce w mass 
mediach – zarówno informacyjnych, jak i rozrywkowych. Hef-
ner, portretowany często w piżamie, leżący w łóżku w otoczeniu 
technologii, kobiet, jedzenia i papierosów, przedstawiał sobą na 
tym tle sprzeczny obraz męskości oscylującej między niespraw-
nością a seksualnym rozpasaniem, między zależnością i medialną 
gorączką.
Trzymając się ściśle Giedionowskiej wizji historii domowych 
technologii, łoże playboya można rozumieć jako popową, podla-
ną blichtrem wersję łóżek ortopedycznych, które po raz pierwszy 
pojawiły się w XVIII wieku. Udoskonalone przez medycynę woj-
skową w czasie obu wojen światowych, weszły w użycie w szpi-
talach jako narzędzia pozwalające wspierać i kontrolować ruch 
ciał chorych, po amputacji i unieruchomionych. Według historyka 
i krytyka Davida Serlina wraz z nowym podziałem pracy między 
płci, który wyłonił się w życiu cywilnym, oraz z porzuceniem przez 
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mężczyzn tradycyjnych ról rodzinnych powrót niepełnosprawnych 
żołnierzy do społeczeństwa amerykańskiego po II wojnie świato-
wej wywołał w rozwijającej się gospodarce produkcyjnej bezpre-
cedensowy polityczny lęk o męskość i spójność męskiego ciała. 
Według Serlina zadaniem projektów i reprezentacji protez opra-
cowywanych dla kombatantów po wojnie, łączących w sobie wzor-
nictwo medyczne, domowe i przemysłowe, było skonstruowanie 
i wynalezienie na nowo amerykańskiej heteroseksualnej męskości:

Do połowy lat 50. rozwój nowych materiałów i technologii prote-
tycznych był skonsumowanym związkiem inżynierii przemysłowej 
i domowej. Protezy projektowane i konstruowane w latach 40. i 50. 
nie były jedynie symbolicznymi czy abstrakcyjnymi metaforami. Dla 
inżynierów i protetyków te sztuczne części były biomedycznymi na-
rzędziami zaprojektowanymi i stosowanymi do rehabilitowania ciał 
i tożsamości społecznych. Dla lekarzy i pacjentów – potężnymi an-
tropomorficznymi narzędziami, które przekierowywały współczesne 
wyobrażenia na temat sprawności i możliwości zatrudnienia, hetero-
seksualnej męskości i amerykańskiego obywatelstwa.

Paradygmatycznym przykładem sojuszu protetyki z biopolityką 
było wyprodukowanie mioelektrycznej protezy ręki (zwanej też 
Boston arm i Liberty limb) we wczesnych latach 60. przez Norber-
ta Wienera w MIT we współpracy z Harvard Medical School. Li-
berty limb działało na zasilanym baterią wzmacniaczu, który „mógł 
wzmacniać impulsy nerwowe występujące w kikucie pacjenta po 
amputacji, generując dość siły, by był on w stanie poruszać [prote-
zą] i ją podnosić”. Usprawniając ciało, a jednocześnie określając je 
jako niepełnosprawne, proteza ta w widoczny sposób wpisywała 
technologie wojenne w powojenne ciało. Podczas gdy obraz ciała 
pozbawionego kończyn w II wojnie światowej przedstawiano jako 
symbol wykastrowania i wojennej klęski, Liberty limb skonstruo-
wano jako triumf patriotycznej technologii nad traumą i rozpadem 
ciała narodu. Niepełnosprawne ciało tylko dzięki wsparciu techno-
logii protetycznej mogło się zamienić w wizualny i retoryczny znak 
męskiego patriotyzmu.
David Serlin dostrzegł zdumiewające podobieństwo między maga-
zynami takimi jak „Playboy” i „Esquire” a podręcznikami do reha-
bilitacji z czasów powojennych. Protezy pokazywano często jako 
„zaawansowane technicznie urządzenia czy wielofunkcyjne meble 
Hermana Millera”, jako nowe akcesoria powojennej męskiej tożsa-
mości. Jimmy’ego Wilsona – kombatanta, który stracił wszystkie 
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kończyny i stał się w czasach zimnej wojny ikoną mass mediów 
– często portretowano jak playboya: otoczonego kobietami użyt-
kownika najnowszych technik komunikacyjnych. Powojenne ciało 
mężczyzny – inwalidy czy playboya – nabiera sprawności dzięki 
konwencjom kulturowym, dzięki przedstawieniu w zgodzie z nor-
mami performowania genderowego i seksualnego obowiązującymi 
w okresie powojennym, dzięki paleniu, randkowaniu czy używaniu 
technologii komunikacyjnych.
Protetyczna kończyna, tak jak łoże playboya, była nie tylko polem 
doświadczalnym, na którym testowano nowe technologie komuni-
kacyjne i cybernetyczne oraz syntetyczne materiały wykorzysty-
wane w przemyśle powojennym (na przykład szkła akrylowe, jak 
Plexiglas czy Lucite, poliester, silikon, stal nierdzewną, wysokiej 
jakości plastiki i tak dalej), lecz także fikcyjną przestrzenią odbu-
dowy posłusznej heteroseksualnej męskości, „usprawniającą” po-
wrót kombatanta do domu, do integracji z amerykańską gospodar-
ką produkcyjno-konsumpcyjną i prowadzenia „normalnego życia 
seksualnego”, wolnego od niebezpieczeństw ułomności i homosek-
sualności. Inwalida wojenny i playboy byli dwiema skrajnymi po-
staciami powojennego dyskursu prostetycznego. O ile dla pierw-
szego technologie rekonstrukcji ciała i komunikacja były jedynymi 
sposobami na bycie „seksualnie normalnym”, o tyle playboyowi 
umożliwiały przekraczanie normalności, tworzenie romantycznej 
i utopijnej fantazji seksualnej. Technologie komunikacji i nadzoru 
pozwalały playboyowi jednym palcem kontrolować swoje oto-
czenie (klimatyzacja, oświetlenie, ogrzewanie, kontrola wejść, 
telefon, hi-fi stereo, telewizja, kamera, barek) i swoją seksualność 
(przyciąganie kobiet i nagrywanie obrazu), a obrotowe łoże (z dor-
mitorium króliczków jako tajemnym podwórkiem) działało też jako 
rodzaj libertyńskiej protezy chroniącej przed małżeństwem i ży-
ciem rodzinnym.
Hefner jako weteran pornobitew, stworzony własną ręką i dopo-
sażony mężczyzna, spędzi większość życia w łóżku, podłączony 
do rodzaju multimedialnej seksualnej protezy. W nieoczeki-
wanym efekcie zwrotnym pozycja pozioma wywołała w ciele 
Hefnera rodzaj niepełnosprawności ruchowej. W wieku 82 lat 
wyznał on Fox News, że jest zdrów jak ryba, oprócz tego, że 
wciąż dokucza mu kręgosłup: „Mam różne bóle i miałem prob-
lemy z dolnym odcinkiem od lat 80. Za dużo przewracałem się 
w łóżku z przyjaciółkami”. Unieruchomiony i z własnego wyboru 
przykuty do łóżka, Hefner wynalazł pornopopową wersję fizycz-
nej niepełnosprawności i wskazał, że przyszłe sposoby produkcji 
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i konsumpcji wymagać będą protetycznych, superpołączonych 
form bezruchu.
Łoże playboya – totalną protezę męskości – przedstawiano jako 
farmakopornograficzną szafę grającą, gadżetoarchitekturę, jak 
wyraził się Peter Cook w książce Experimental Architecture, która 
pozwalała swojemu mieszkańcowi stworzyć medialną przestrzeń 
dającą się w pełni kontrolować dzięki przepływowi informacji 
i przyjmowaniu syntetycznych molekuł. „Playboy” wydawał się 
przekraczać to, co Lewis Mumford nazwał w 1934 roku „mecha-
nicznym otoczeniem”, które mogło działać jako „amortyzator 
wstrząsów” powodowanych przez rzeczywistość i wywoły-
wać „zastępcze podniety”. Łoże było wyrazem powojennego 
przekształcenia technologii seksualnych, komunikacyjnych i nad-
zorczych w środowisko reprezentacji, a przez to – w elementy 
wystroju wnętrza. O ile Mumford obawiał się mechanicznej kon-
troli, o tyle „Playboy” prezentował obrotowe łoże jako utopijny 
farmakopornograficzny interfejs, który unieważniał ergonomiczny 
podział na mebel i maszynę, ale i metafizyczny dystans między 
ciałem, umysłem a maszyną. Przeciwieństwa uzgadniano poprzez 
produkcję przyjemności i kapitału.

Fragmenty rozdziału Wynalazek farmokopornograficznego łóżka  
pochodzą z książki Pornotopia Paula B. Preciado, tłum. Grzegorz Piątek,  
Fundacja Bęc Zmiana 2021.

Zamów w Bęc Księgarni:
www.sklep.beczmiana.pl
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Zamiast pytać, czym jest Szkoła Ekopoetyki, zapytam, 
po co ona jest? Jakie doświadczenia i obserwacje spra-
wiły, że pojawiła się myśl o potrzebie stworzenia czegoś 
takiego?

Filip Springer: Po 2018 roku, kiedy debata ekologiczna nabrała 
rozpędu na skutek raportu IPCC, mocno zastanawiałem się nad 
tym, co i gdzie można zrobić, żeby mieć jak największy wpływ na 
tę ponurą sytuację. Badałem różne terytoria i doszedłem do takiej 
mało odkrywczej, ale bardzo pocieszającej myśli, że prawdopodob-
nie największy wpływ i sprawczość mogę mieć w obszarze, którym 
zajmuję się zawodowo. To tam mam najwięcej kontaktów i moż-
liwości. A odkryłem to też dlatego, że przeczytałem książkę Julii 
Cyborg w ogrodzie. Z tej książki dosyć jasno wynika, że literatura 
jest obszarem pierwszofrontowym, jeśli chodzi o kwestie ekolo-
giczne czy środowiskowe.

W jakim sensie?
FS: Mamy na stole całą masę narzędzi związanych z tym, co trzeba 
zrobić, żeby powstrzymać najgorsze scenariusze katastrofy klima-
tycznej. To jest zasób narzędzi, do którego Szymon Malinowski 
jeszcze w 2018 roku na różnych konferencjach, na których go sa-
dzano razem z Olgą Tokarczuk i innymi humanistami, odwoływał 
się, mówiąc: „Tak, jasne, wyobraźnia, ale trzeba przestać emitować 
dwutlenek węgla”. Tylko z jakiegoś powodu nie przestajemy 
emitować dwutlenku węgla. Nie dlatego, że nie umiemy przestać 
w sensie technologicznym, tylko dlatego, że nie umiemy sobie 
wyobrazić innego świata. Książka Julii uświadomiła mi, że właśnie 
tu jest ogromna praca do zrobienia. Było to bardzo sympatycznym 
odkryciem, bo okazało się, że mam coś do zrobienia w obszarze, 
którym się zajmuję i w którym jestem kompetentny. I to jest wiel-
kie wyzwanie.

Od razu przyszła myśl o założeniu szkoły?
FS: Kiedy spotkaliśmy się z Julią, doszliśmy do wniosku, że takim 
działaniem, które może pomóc w wypracowaniu potrzebnej nam 
wyobraźni, jest stworzenie szkoły. Przy czym ta szkoła – i tu jest 
właśnie odpowiedź na „po co” z pierwszego pytania – nie powstała 
po to, żeby różnych fajnych ludzi uczyć pisania albo pomóc im się 
rozwijać, albo żeby oni odkryli swoją nową pasję. Jest po to, żeby ci 
ludzie aktywnie i intensywnie kształtowali nowe narracje. W tym 
sensie ta szkoła jest przedsięwzięciem aktywistycznym, a nie edu-
kacyjnym. Nie jest naszym celem pomaganie ludziom, którzy piszą 
o odkryciu swojej tożsamości pisarskiej, a wytworzenie w miarę 
sprawnie środowiska, grupy, głosów, które będą zmieniały narracje 
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okołoekologiczne w taki sposób, jaki uważamy za bardziej celowy. 
Po to powstała szkoła. Więc jeżeli ktoś chce przyjść do szkoły, 
żeby się nauczyć pisania, to niech nie przychodzi, bo u nas się pi-
sania nie nauczy. Zresztą jeśli nie umie pisać, to my go nawet nie 
przyjmiemy, bo potrzebujemy ludzi, którzy już to umieją.
Julia Fiedorczuk: Jest jeszcze jedna kwestia. Kiedy zaczynamy 
się przyglądać temu, jaka opowieść funkcjonuje o miejscu czło-
wieka na Ziemi, w jaki sposób, za pomocą jakich obrazów i war-
tości opowiada się o naszej pozycji względem innych istot na tej 
planecie, o planecie, o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach, 
to zauważymy, że w tym języku jest mnóstwo anachronizmów. 
Funkcjonują nie tylko po, nazwijmy to: „złej” stronie, czyli stronie 
korporacyjno-denialistycznej. Często ludzie bardzo zatroskani, 
którzy chcieliby coś zrobić, totalnie nie mają języka ani narzędzi, 
żeby opisać to, z czym się mierzą. O tym mówił Filip. Brakuje głę-
bokich podstaw tego, jak my w ogóle sobie wyobrażamy siebie na 
tej planecie, nasze miejsce, zadania, nasze funkcjonowanie razem 
z innymi istotami, jako części tej planety, części ekosystemu.

A jak sobie siebie wyobrażamy?
JF: Zazwyczaj nie umiemy wymyślić innej wizji przyszłości niż 
denialistyczna albo apokaliptyczna. Są dwie opcje. Albo: „do-
bra, jakoś to będzie”, albo apokalipsa. Poza tymi dwiema opcjami 

Szkoła Ekopoetyki, fot. Filip Springer
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wyłącza nam się umysł. Przy czym wiemy bardzo jasno z nauki, 
że nie będzie, jak do tej pory. Wynika to z praw fizyki. Trwanie 
w stanie, jak gdyby nigdy nic, to marazm, który napędza nałóg 
konsumpcjonizmu. Myślenie apokaliptyczne też sprawia, że popa-
damy w marazm, bo skoro świat się kończy, to się kończy, wszyst-
ko przesądzone. Tkwiąc w takich schematach, nie mamy pola do 
bycia aktywnym, dlatego tak ważne jest wzajemne wspieranie się 
w działaniu i wyjście poza ten dualizm.

Jak to wsparcie może wyglądać?
JF: Może to być chociażby wspieranie się psychologiczne. Kiedy 
mamy choćby niewielką grupę ludzi, która stanowi społeczność, 
ma wspólny cel i robi razem realne rzeczy, to jest to bardzo anty-
depresyjne. To jest najbardziej antydepresyjna rzecz, jaką można 
zrobić. Wspólne działanie w grupie daje ludziom ogromne poczu-
cie sprawczości. Nawet jeżeli ta sprawczość jest bardzo lokalna, to 
jest realna. Takie odczucie realnej sprawczości, tego, że możemy 
coś zrobić razem – przyjemność, radość z działania razem z innymi 
ludźmi, nieegoistycznego, tylko nastawionego na dzielenie się – 
jest dla mnie drugim, niezwykle ważnym aspektem tego naszego 
eksperymentu.

Bardzo dużo wątków się tutaj pojawiło, nie wiem, który 
dalej pociągnąć…

FS: To jest dopiero początek (śmiech).
No to może ten związany z apokalipsą. Apokalipsa to 
jeden z trzech mitów, które dekonstruujecie w trakcie 
zajęć w szkole. Jakie są pozostałe dwa mity i co je zastę-
pi, kiedy już zostaną rozbrojone?

JF: Mit apokalipsy przeraża, ale jest bardzo wygodny, bo zwalnia 
nas z wszelkiej odpowiedzialności i stanowi taką ładną klamrę dla 
opowieści o naszym bytowaniu na Ziemi. Kolejny mit to mit o sie-
lance. Opowiada o powrocie do natury, o pastoralnej, utraconej, 
harmonijnej przeszłości, do której teraz, na różne sposoby, po-
winniśmy próbować wracać. Z tym że w każdej epoce ludzi czuli, 
że kiedyś było lepiej. Nie wiem, czy to jest uniwersalny topos, czy 
może zachodni, czyli związany z tradycją judeochrześcijańską. To 
bardzo możliwe, bo ten motyw jest blisko biblijnego motywu utra-
conego raju. Jean-Jacques Rousseau sprecyzował ten utracony raj 
jako miniony stan natury. Romantycy dostrzegają ten stan natury 
w figurach dziecka i dzikusa. To się wiąże z romantyzacją i natu-
ralizacją pozaeuropejskich kultur, która w samym tym geście bar-
dzo mocno je upupia, robiąc z nich niewinne dzieci, zjednoczone 
z przyrodą.
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Co z tym mitem możemy zrobić?
JF: Pierwszy krok to wykazanie, że motyw powrotu do natury jest 
niczym innym jak ugruntowanym w naszym sposobie myślenia 
toposem literackim. Drugi to wykazanie, że raj to fikcja. W naszej 
psychice i naszych opowieściach istnieje jako coś od zawsze już 
utraconego. Nigdy nie byliśmy w raju. Wiec tęsknota jest tutaj zu-
pełnie niepraktycznym myśleniem, a motyw powrotu do raju jest 
błędny. To obracanie się na orbicie nostalgii za czymś, czego nigdy 
nie mieliśmy. Dalej, samo pojęcie natury jest obciążone i proble-
matyczne. To pojęcie nowoczesne, które weszło do użytku dopiero 
w momencie powstawania miast. W czasie rewolucji przemysłowej 
natura miała być miejscem odpoczynku, w opozycji do zindustria-
lizowanego miasta. Dla rdzennych kultur Ameryki Łacińskiej na 
przykład nie istnieje pojęcie natury, po prostu jest Ziemia, Kos-
mos, my, inni ludzie i osoby z innych gatunków. Nie ma podziału 
na kulturę i naturę. Jest jeden świat, w którym razem żyjemy. Mit 
powrotu do natury odwraca naszą uwagę od tego, co naprawdę 
jest do zrobienia w antropocenie. Bo jesteśmy w sytuacji, w któ-
rej cały świat jest hybrydyczny, składa się z kolektywów ludzkich 
i nie-ludzkich: ludzi, zwierząt, maszyn, technologii, fizyki. To 
jest nasza rzeczywistość. Następna rzecz, którą warto zauważyć, 
to że ten powrót do natury jest eksploatowany przez kapitalizm. 

Szkoła Ekopoetyki, fot. Filip Springer
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Natura, tak nostalgicznie ustawiana, jest towarem. Bardzo łatwo 
jest sprzedawać towary, których wartość buduje się na obietnicy 
powrotu do natury. Duchowość, well-being. To jest bardzo chodliwy 
towar. To tyle, jeśli chodzi o mit sielanki.

Został nam jeszcze jeden mit.
JF: Trzeci z mitów to mit postępu, który jest nieusuwalnym ele-
mentem kapitalizmu. Kapitalizm może działać tylko o tyle, o ile 
następuje wzrost. Znów można by omawiać ten mit, i to na wielu 
płaszczyznach. Przede wszystkim warto zauważyć, jak silnie jest 
on w nas obecny. Kojarzymy postęp z czymś bardzo pozytywnym, 
wręcz obligatoryjnym. W tym jest zawarte bardzo specyficzne ro-
zumienie czasu, bardzo specyficzne rozumienie sensu życia i tak 
dalej. Z automatu waloryzujemy postęp jako coś pozytywnego, 
tymczasem postęp w wymiarze gospodarczym jest niekompatybil-
ny z prawami fizyki obowiązującymi na tej planecie.

Czyli ta cała dekonstrukcja jest po to, żeby uświadomić 
sobie, w jakie schematy jesteśmy zaplątani, a potem być 
może stworzyć nowy język? Weźmy postęp. Z jakiejś 
przyczyny rozumiemy go jako wzrost ekonomiczny, a nie 
na przykład jako zwiększanie troski wobec innych by-
tów nie-ludzkich czy ludzi w gorszej sytuacji od naszej. 
Czy budowanie nowego słownika, nowych narracji może 
być rodzajem aktywizmu klimatycznego? Ktoś powie: 
co ma poezja, czy pisanie w ogóle, do klimatu? Z pozoru 
rzeczywiście nic.

FS: Dosyć trudno będzie przekonać orędowników postępu rozu-
mianego w tradycyjny sposób do tej nowej definicji. Nie wydaje 
mi się, że to droga skuteczna (śmiech). Najpierw trzeba zaznaczyć, 
że program szkoły jest tak zbudowany, że pierwsze trzy zjazdy 
z dziewięciu są poświęcone właśnie dekonstrukcji. I to jest rujno-
wanie świata, z którym ludzie przychodzą do szkoły. Oczywiście 
ci ludzie są świadomi różnych rzeczy. Nie są bandą denialistów, 
tylko ludźmi zainteresowanymi tą tematyką. Coś tam przeczytali, 
czasem przeczytali bardzo dużo, niektórzy mają doktoraty z dzie-
dzin, które wałkujemy, więc ta rozmowa od razu może się odbywać 
na dosyć zaawansowanym poziomie. Natomiast ta druga część 
szkoły, czyli te pozostałe sześć do nie wiadomo ilu zjazdów – bo 
to się tak w pandemii zmieniło, że ja do tej pory nie wiem, ile było 
zjazdów – to jest nie tyle poszukiwanie nowych słów czy zabawa 
w definiowanie, ile otwarcie się na inne poznawanie świata. My 
się za dużo nie bawimy w definiowanie na nowo. Zanim dojdziemy 
do tych słów i do tego pisania, to staramy się pootwierać na 
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różne inne sposoby dowiadywania się o świecie. Jednym z tych 
sposobów, bardzo ważnym dla szkoły, jest oczywiście poezja, 
ale też te wszystkie rzeczy, które wiążą się z doświadczaniem 
świata i rzeczywistości. Program szkoły jest zbudowany na bardzo 
aktywnych formach. Jest dużo chodzenia, dużo bytowania w lasach 
czy gdzieś tam w przyrodzie. To, jak my się przemieszczamy i co 
robimy w czasie zjazdów, jest równie ważne jak to, o czym mówi-
my, bo to nas otwiera na te różne nowe sposoby postrzegania. To 
nie jest tak, że coś przeczytamy, przetrawimy i będziemy gotowi 
do zdefiniowania tego na nowo, bo się oczytaliśmy. Ważne jest, co 
my wspólnie przeżywamy, jak przeżywamy i co z tego przeżycia 
wynika dla ewentualnych naszych działań twórczych. Może mnie 
Julia poprawi, ale ja nie mam wrażenia, żebyśmy mieli silny focus 
na definiowanie różnych rzeczy na nowo. To jest bardziej kwestia 
uświadomienia sobie, że definicje i metafory, którymi się posługu-
jemy, mogą tyle samo zasłonić, ile odsłaniają. Często powtarzam, 
że my w tej szkole uczymy czegoś, o czym sami nie wiemy, czym 
jest. Wszystko nabiera kształtu w procesie tworzenia. Oczywiście 
trzeba sobie uświadomić blokującą moc pewnych metafor, ale to 
nie jest tak, że wychodzimy z tej szkoły ze zbiorem nowych defi-
nicji czy przepisów, jak pisać w bardziej odpowiedzialny sposób 
o planecie. Tak nie jest.

Szkoła Ekopoetyki, fot. Filip Springer



140 EKOPOETYKA

JF: Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze ta zmiana na pew-
no nie polegałaby na takim prostym zastąpieniu jednego słowa 
drugim. No bo to nie jest coś, co może zadziałać. Natomiast jeżeli 
ktoś naprawdę zrozumie, jak te metafory i te fikcje skutecznie 
ustawiają nas i naszą relację do własnego życia i otoczenia, to 
otwiera się przestrzeń na zupełnie inny rodzaj tworzenia, zupeł-
nie inny rodzaj budowania. Nie da się z góry podyktować tego, 
czym to budowanie będzie. Nie da się podyktować ludziom, co 
oni znajdą, kiedy opowiedzą sobie na nowo tę relację. Wiadomo, 
że budowanie empatii czy uważności, o którym wspominasz, na 
poziomie wartości jest nam bliższe niż przyrost PKB. Tylko teraz 
w jaki sposób to wpleść w nasze opowieści czy praktyki twórcze? 
Na to nie dajemy gotowej recepty. Również dlatego, że nie 
chcemy tworzyć żadnego nowego dogmatyzmu. Czyli że teraz my 
stworzymy przepis na to, jak bardziej ekologicznie i bardziej pla-
netarnie myśleć i mówić, i ten przepis będzie obowiązywał jako 
bardziej planetarny język czy poetyka. Nie. Chcemy rozszczelniać 
obowiązujące struktury, po to żeby mogło się wyłonić coś nowe-
go. Robimy miejsce dla wyłaniania się czegoś nowego. A temu 
robieniu miejsca towarzyszy uczenie się. Także w takim sensie, na 
jaki wskazał Filip, czyli bezpośredniego, fizycznego doświadcza-
nia przestrzeni, pracy, wysiłku, bycia ze sobą i bycia z innymi isto-
tami – z drzewami, z bagnem, z elektrociepłownią. To jest bardzo 
ważne. Ale też uczenie się od naukowców. Bo w szkole mamy też 
zajęcia na przykład z profesorem Wiktorem Kotowskim, który 
jest wybitnym badaczem ekosystemów bagiennych. Chodzi o uru-
chomienie wyobraźni, która ma szanse spotkać się ze światem 
w sposób bardziej adekwatny niż bardzo już skostniałe sposoby 
mówienia, których wciąż odruchowo, z przyzwyczajenia używamy. 
Chcę podkreślić też, że słowo „poetyka”, które mamy w nazwie, 
nie jest synonimem poezji. To są dwie różne rzeczy. Poezja jest 
jednym ze sposobów tworzenia, ale istnieją inne sposoby tworze-
nia i one wszystkie mają swoją poetykę. Poetyka to jest forma, 
mówiąc najogólniej.
FS: Ja jeszcze tylko dodam, że to otwieranie swojej wyobraźni 
oznacza też gotowość na spektakularne porażki. Jesteśmy świa-
domi, że w toku działań, które inicjujemy w szkole – zarówno my 
sami, jak i ci, którzy ze szkoły wychodzą – w ramach różnych twór-
czych eksperymentów, których się podejmiemy, poniesiemy mniej 
lub bardziej zabawne porażki twórcze. Bez tego się nie obędzie.

Czy możecie dać przykład takiego uruchamiania wyob-
raźni, które otwiera, nie dając konkretnych rozwiązań?
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FS: Możemy na przykład wrócić do wspomnienia elektrowni, o któ-
rej mówiła Julia. To był bardzo ważny moment. Ten zjazd poświęco-
ny jest apokalipsie, dzieje się w scenerii apokaliptycznej, na terenie 
eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego pod Koninem. Przez 
cały dzień jeździmy po terenach zdegradowanych przez górnictwo, 
gdzie stajemy na dnie wysuszonego jeziora, albo patrzymy na to, jak 
wysycha rzeka i jej dopływy. Po doświadczeniu tego, w jaki sposób 
działalność górnicza degraduje środowisko, idziemy wieczorem 
popatrzeć na elektrociepłownię nad jeziorem w Koninie i to jest 
przepiękny widok. To jest widok absolutnie spektakularny. Wygląda 
jak statek płynący po morzu, trudno się tym nie zachwycić, wszyscy 
robią tam zdjęcia. I to jest taki mindfuck, który ładujemy ludziom 
do głowy, żeby nie popadać w takie sentymentalne i jednostronne 
nastroje. Oczywiście to nie jest tak, że my teraz będziemy afirmo-
wać elektrociepłownię tylko dlatego, że jest ładna, ale to pokazuje 
złożoność tego wszystkiego. I to się rozgrywa absolutnie poza sło-
wami, bo my tam po prostu idziemy i na to patrzymy.

Aby nawiązać do tych doświadczalnych elementów, 
które są poza książkami, poza przekazem wiedzy w sło-
wach, chciałabym przywołać teorię, wedle której to, że 
człowiek nie działa w kontekście kryzysu klimatyczne-
go, nie ratuje planety – mówiąc górnolotnie – wynika 
z tego, że po prostu nie potrafi sobie tego wyobrazić. 

Szkoła Ekopoetyki, fot. Filip Springer
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Skala planetarna przekracza czas życia człowieka 
i ludzkie pojmowanie. Nawet jeśli mamy świadomość 
kryzysu, to może dla nas być nadal niemożliwe do zin-
ternalizowania, do ogarnięcia rozumem. Co wtedy? Czy 
odpowiedzią jest właśnie doświadczanie?

JF: To, o czym mówisz, łączy się z teorią hiperobiektu Timothy’ego 
Mortona. Szczerze mówiąc, mam ochotę zacząć się z tym kłócić. 
Czy rzeczywiście zmiana klimatu jest hiperobiektem? Czy faktycz-
nie jest niewyobrażalna? Tak trudno uzmysłowić sobie te płonące 
lasy i miliardy umierających zwierząt? Czy tak trudno zauważyć, 
jak zmieniły się zimy lub że topnieją lodowce? 
FS: Julia ma skomplikowaną relację z Timothym Mortonem.
JF: Przyszło mi do głowy, że może powtarzamy w kółko tę opo-
wieść o niewyobrażalności zmiany klimatycznej, posiłkując się 
teorią hiperobiektu, bo to jest chwytliwe i naprawdę efektowne, 
ale czy na pewno o to chodzi? Wydaje mi się że sporą częścią prob-
lemu są nawykowe sposoby mówienia, które ugruntowują nasze 
codzienne przeświadczenie, że jakoś to będzie. Czyli na przykład 
nadal możemy mówić: „Och jak wspaniale, będzie wyjątkowo cie-
pły październik!”, nadal możemy bezrefleksyjnie i nadmiarowo ko-
rzystać z wysokoemisyjnej infrastruktury, na przykład latać samo-
lotami, nawet na nieduże odległości, i chwalić się tym w mediach 
społecznościowych, to jest całkiem w porządku, także wśród ludzi 
szczerze zatroskanych sprawą. Może po prostu powinniśmy zacząć 
mówić prawdę i wtedy stanie się ona łatwiej wyobrażalna?
FS: Ja dodam na drugą nóżkę. Dla mnie teoria hiperobiektu Mor-
tona jest cały czas użyteczna. I to z perspektywy praktyki dzienni-
karskiej. Właściwie dla mnie to jest nawet bardziej pytanie o sku-
teczność form opowiadania, które mamy, niż o hiperobiekt. Jak się 
chce opisać katastrofę klimatyczną, używając narzędzi reporter-
skich, to trzeba gdzieś pojechać, kogoś spotkać i coś zobaczyć. Ten 
ktoś doświadczył pożaru lasu albo trąby powietrznej. Powiedzmy, 
że wysłuchaliśmy doświadczenia gospodarza spod Piotrkowa 
Kujawskiego, który przeżył tornado i zmiotło mu stodołę. Teraz 
jedziemy do tak zwanego eksperta, który w ramach tej metody 
dziennikarskiej musi całą sytuację ukontekstowić naukowo. Po-
mijam już, czy takie jechanie ma sens, czy nie, tak się to po prostu 
robi. Więc, trzymając się scenariusza, jedziemy do eksperta i on 
mówi: „No, to tak nie można jednoznacznie powiedzieć, że ten 
konkretny pożar – czy ta konkretna susza, czy ta trąba powietrzna 
– jest konsekwencją zmiany klimatu. My to możemy powiedzieć 
na koniec roku albo dekady, jak sobie wszystko podliczymy, że to 
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stanowi składową pewnego trendu”. On nie może powiedzieć na 
pewno, bo wcześniej też przecież były pożary, były susze. W tym 
sensie to jest nieogarnialne tymi narzędziami, które mamy, i w tym 
sensie to jest hiperobiekt.

Bo jest nielokalne, w sensie rozproszone w czasie i prze-
strzeni, czy etapowe…

FS: Morton konstruuje całą charakterystykę hiperobiektów, która 
w moim odczuciu jest bardziej użyteczna niż samo to pojęcie. Opis 
hiperobiektów jest o tyle użyteczny, że uświadamia nam, w jaki 
sposób działają mechanizmy wyparcia, i wtedy jesteśmy wzglę-
dem nich uzbrojeni. Ale zgadzam się z Julią, że trochę sfetyszy-
zowaliśmy tę hiperobiektowość, bo łatwo powiedzieć, że coś jest 
nieogarnialne. Tylko że to znowu jest takie doświadczenie, które 
ja mam z pisania. Chociażby przy pisaniu cyklu dla „Pisma”. Tam 
piszę o czymś tak oczywistym i takich wyświechtanych przykła-
dów używam, typu ta Noteć, o której było pierdyliard artykułów, 
tylko że nikt nie pojechał na miejsce. Albo że Bałtyk szumi coraz 
bardziej i rozmywa plaże. O tym też już było. A mimo to mieliśmy 
ogromny odzew. Pierwszy raz w moim pisaniu dziennikarskim 
miałem takie doświadczenie, że tylu czytelników odzywało się, 
mówiąc, że im to otworzyło oczy. To się dzieje wokół nich, ale oni 
często nie umieli tych zjawisk, które w szerokiej skali są spowodo-
wane katastrofą klimatyczną, przyporządkować do tej katastrofy. 
Umówmy się, czytelnicy „Pisma” to jest jednak bańka. To nie są 
hardkorowi denialiści. A i tak nie umieli skojarzyć tych zjawisk, 
o których słyszeli w mediach, czytali czy nawet sami doświadczyli, 
jako części katastrofy klimatycznej. I tu się zgadzam z Julią, że to 
jest coś, co da się pokazać palcem. Ale jednocześnie bardzo trudno 
udowodnić, że coś jest konkretną konsekwencją katastrofy.
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ALEKSANDRA GORDOWY

Zakłócenie bezkarności, z jaką 
wielkie korporacje mieszka-
niowe starają się kształtować 
rynek, jest największym suk-
cesem referendum przeprowa-
dzonego ostatnio przez miesz-
kańców Berlina, gdzie tylko 
jedna firma jest właścicielem 
ponad 110 tysięcy mieszkań1.

1 Prywatna spółka Deutsche Wohnen & Co. 
tylko w Berlinie posiada ponad 114 tysięcy 
mieszkań i jest jednym z podmiotów 
bezpośrednio odpowiedzialnych za 
dramatyczny wzrost cen najmu mieszkań 
i tym samym uczynienia ich niedostępnymi 
dla wielu mieszkańców miasta; zob.  
Deutsche Wohnen & Co. enteignen, [online], 
https://www.dwenteignen.de/, [dostęp: 
11.10.2021].

26 września w Berlinie, powodo
wane silną wolą i zaangażowaniem 
mieszkańców, odbyło się referen
dum w sprawie odkupienia z rąk 
prywatnych i uspołecznienia 240 
tysięcy mieszkań. Celem inicjaty
wy „Deutsche Wohnen & Co. entei
gnen”2, w sprawie której odbyło się 
głosowanie, jest uzyskanie więk
szej sprawczości w regulowaniu cen 
najmu na rynku mieszkaniowym, 
tak by mieszkanie na powrót sta
ło się dobrem i prawem podstawo
wym, a nie podatnym na spekulacje 
ekskluzywnym towarem. Stawką są 
berlińczycy i to, by Berlin mógł po
zostać Berlinem.
Proponowane przez organizatorów 
referendum wywłaszczenie nie jest 
atakiem na własność prywatną per 

2 „Wywłaszczyć spółkę Deutsche Wohnen 
& Co.” (tłum. własne).
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Mieszkanie autorki, rys. Aleksandra Gordowy
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se, ale odpowiedzią na agresywne 
i ekspansywne działanie ogromnej 
maszynokorporacji, która w spo
sób bezwzględny zmusza berlińską 
społeczność do wyprowadzki poza 
miasto, przesiedleń, a co za tym 
idzie, demontażu lokalnych spo
łeczności i więzi społecznych, ruj
nując tym samym miasto u podstaw.
Mówi się, że koszty związane 
z mieszkaniem powinny stanowić 
około 25–30% naszych miesięcz
nych zarobków. Wtedy resztą do
chodów możemy rozporządzać 
dobrowolnie: przeznaczać je na je
dzenie, oszczędności, dla naszych 
najbliższych, na wakacje. W niektó
rych miejscach w Berlinie w cią
gu ostatnich 10 lat czynsze wzro
sły nawet czterokrotnie3, a pensje 
średnio pozostały na tym samym 
poziomie. Obecnie wielu berliń
czyków jest zmuszonych wydawać 
ponad połowę swych zarobków na 
opłacenie czynszu. Warto tu wspo
mnieć, że obecnie w Berlinie 85% 
mieszkańców miasta wynajmuje, 
nie zaś posiada na własność miesz
kania. I wcale nie jest tu mowa 
o nomadach, studentach i ludziach 
na początku drogi. Wynajmują ro
dziny z dziećmi, ludzie starsi, lu
dzie w pełni życiowo ustatkowani 
i ci, którzy zdecydowali się osiąść 
w Berlinie na stałe. Berlińczycy nie 
muszą mieszkań posiadać, aby czuć 
się pełnoprawnymi obywatelami 
swojego miasta. Wystarczy miesz
kanie wynajmować, ponieważ teo
retycznie tak skonstruowane jest 
prawo – ma chronić wynajmujących 
i tworzyć dobre zasady, według któ
rych mieszkańcom należy się god
ny dach nad głową. Organizatorzy 

3 Joanna Kusiak w wywiadzie dla inicjatywy 
„Die Balkone, Socialization of Housing 
A Practical Revolution!”; zob. Interview with 
Joanna Kusiak, [online], https://www.youtube.
com/watch?v=nbRYk2YuK60, [dostęp: 
11.10.2021.

i twórcy inicjatywy „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen”, formu
łując swój postulat, powołują się 
właśnie na prawo, a konkretnie na 
artykuł 15 niemieckiej konstytucji 
(o uspołecznieniu), który brzmi na
stępująco: „[Uspołecznienie] Zie
mia, bogactwa naturalne i środ
ki produkcji w celu uspołecznienia 
mogą być przekształcone we wła
sność społeczną (…)”4.

*

Wśród zwolenników państw opie
kuńczych panuje przekonanie, że 
nieprzyzwoite jest robienie pienię
dzy na tym, co warunkuje lub ratuje 
ludzkie życie, że to parszywy brak 
taktu, gdy te rzeczy kosztują wię
cej, niż potrzebujący mógłby za nie 
zapłacić. Gdyby na przykład ktoś 
zmonopolizował sobie prawo do 
korzystania z powietrza i każdy od
dech kosztowałby nas, powiedzmy, 
złotówkę, to czy pozwolilibyśmy 
ludziom bez wystarczającej ilości 
tych złotówek po prostu umrzeć? 
Czy gdyby nagle woda zdrożała tak, 
że tylko nieliczni mogliby sobie na 
nią pozwolić, to pilibyśmy ze sma
kiem, wiedząc, że sąsiedzi za ścia
ną dzielą na czworo ostatni łyk? 
A co z żywnością? Czy się zorgani
zujemy? Wyjdziemy na ulicę prote
stować, gdy jej ceny w najbliższych 
paru latach – co jak najbardziej jest 
prawdopodobne – wzrosną cztero
krotnie, a nasze pensje nie? 
Ponad milion uprawnionych do 
głosowania berlińczyków w sobo
tę 26 września wsparło inicjatywę 

4 Zob. Ustawa zasadnicza dla Republiki 
Federalnej Niemiec, Artykuł 15 
[Uspołecznienie], [online],  https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80205000.pdf, [dostęp 
11.10.2021]; oryginał zob. Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 15 
[Vergesellschaftung], [online], https://www.
bundestag.de/gg, [dostęp: 11.10.2021].
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odkupienia przez miasto po cenie 
niższej niż rynkowa ponad 240 ty
sięcy mieszkań. Samo w sobie re
ferendum nie jest jeszcze prawnie 
wiążące, jednak silny głos większo
ści (56% za, 39% przeciw) nie może 
zostać zlekceważony przez świeżo 
formujący się senat5, który z ko
lei ma moc wprowadzenia procesu 
wywłaszczenia w życie. Kandydat
ka na burmistrza zwycięskiej partii 
SPD Franziska Giffey, która w trak
cie kampanii stanowczo wypowia
dała się przeciw wywłaszczeniu, po 
wygranych wyborach oświadczy
ła, że wyniki referendum nie będą 
zlekceważone. Przygotowanie od
powiedniej ustawy wiąże się jednak 
nierozerwalnie ze szczegółowym 
sprawdzeniem jej pod kątem praw
nym, a tu zdania prawników na te
mat zgodności aktu wywłaszczenia 
z niemiecką konstytucją wciąż są 
podzielone.
Sukces całego przedsięwzię
cia w dużym stopniu jednak zo
stał już osiągnięty. Na fali wkurze
nia, poczuwania się do własnych 
(choć wynajmowanych!) mieszkań 
i do własnego miasta mieszkańcy 
Berlina zorganizowali się w moc
ną, świadomą swych praw i wyko
rzystującą prawo na swoją korzyść 
społeczność. Samo w sobie referen
dum ogrywa symboliczną rolę tak
że poza Berlinem. Podkreśla rolę, 
jaką zwykli lokatorzy – organizując 
się we wspólnym działaniu – mogą 
odegrać w walce o swoje prawo do 
tanich, dobrych i dostępnych miesz
kań.

5 Sobotnie głosowanie w referendum było 
połączone z trzema innymi: wyborami do 
Bundestagu, Izby Deputowanych i lokalnych 
dzielnicowych parlamentów.

Berlińskie referendum – mocny 
głos mieszkańców we własnej spra
wie – ma szansę stać się katalizato
rem ruchów mieszkaniowych i nie
zgody na przymusowe migracje 
powodowane brakiem dostępnych 
mieszkań w całej Europie.
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WAŻNE 
ABC 
cz. 2

JAJA 
Metaforyczny atrybut osób odważnych, przedsiębiorczych, przebo
jowych i odnoszących sukcesy zawodowe. Ponieważ element ten za
czerpnięty jest wprost z męskiego ciała, zestaw cech utożsamia się 
tylko z mężczyznami. Kobiety robiące karierę, według tej teorii, tra
cą swoją kobiecość i nabierają cech męskich, ponieważ zdolność osią
gania zamierzonych celów i bezkompromisowość jest zarezerwowa
na tylko dla świata mężczyzn. „Trzeba mieć jaja” to z pozoru zabawny 
i niepozorny frazes, głęboko jednak tkwiący w patriarchacie i krzyw
dzących stereotypach. Trzeba uważać. 

Uwaga! BAL architektek kontynuuje defini-
cje ważnych haseł w kolejności alfabetycznej. 
W poprzednim numerze znajdziecie pojęcia 
od A do I (od archidziadersa do intersekcjonal-
ności). Tym razem siłujemy się z patriarcha-
tem i kilkoma stereotypami oraz bierzemy na 
warsztat troskę, wrażliwość i urbanistykę fe-
ministyczną.
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KOBIECA ARCHITEKTURA 
(albo: KOBIECY SPOSÓB 
PROJEKTOWANIA) 
Określenie nieistniejącego zjawiska, w którym kobiety projektują ina
czej niż mężczyźni. W tym bazującym na stereotypach układzie męż
czyźni projektują tylko wieżowce i betonowe pustynie, a kobiety tylko 
prospołeczne przestrzenie troski. Faktem jest, że nierzadko kobiety są 
spychane do projektowania mało prestiżowych funkcji i częściej jest 
to przedszkole niż stadion. A że płeć determinuje rodzaj warsztatu? 
Bujda na resorach. 

LUKA PŁACOWA 
Różnica w średnim wynagrodzeniu brutto kobiet i mężczyzn pełnią
cych takie same stanowiska. W Unii Europejskiej ta różnica wynosi
ła 14,1% w 2019 roku i wiadomo już, że pandemia pogłębiła tę dyspro
porcję. Kobiety nie dość, że rzadziej awansują i dużo rzadziej zajmują 
stanowiska kierownicze, to jeszcze mniej zarabiają, mimo że posiada
ją te same kompetencje i pełnią te same obowiązki co mężczyźni. Jako 
pierwszy krok do rozwiązania tego problemu postuluje się transpa
rentność wynagrodzeń. 

MANSPLAINING 
Irytujący, paternalistyczny sposób prezentowania swojej opinii, naj
częściej przez starszego (wiekiem i/lub stanowiskiem) mężczyznę, 
który bazuje na założeniu, że rację uzależnia jedynie wysoka pozy
cja w hierarchii (patrz PATRIARCHAT), np.: „Znam się na nierówno
ściach genderowych, prowadziłem na ten temat seminarium”. 

NIEODPŁATNA 
PRACA OPIEKUŃCZA 
Wszystkie czynności związane z opieką nad osobami zależnymi, czyli 
dziećmi, rodzicami czy osobami chorymi lub z niepełnosprawnością. 
Ponadto sprzątanie, pranie, prasowanie, wynoszenie śmieci i karmie
nie psa, czyli tzw. obowiązki domowe. 75% tej pracy na świecie wyko
nują kobiety. Dopóki te proporcje się nie zmienią (dopóki mężczyznom 
nie przekaże się części tych obowiązków), dopóty będziemy tkwić 
w impasie i sprowadzać „projektowanie dla kobiet” do przystosowy
wania miasta do potrzeb matek z dziećmi w wózku i dostosowywania 
kuchni w celu zapewnienia lepszego komfortu przebywającej w niej 
pani domu. 
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OPIEKA 
Czynność sprawowana wobec innych (patrz: NIEODPŁATNA PRACA 
OPIEKUŃCZA) lub wrażliwa postawa (patrz: TROSKA).

PATRIARCHAT 
Hierarchiczny i opresyjny system społeczny, oparty na dominacji grupy 
uprzywilejowanej nad inną grupą, np. włościan nad chłopami, starszy
zną nad dziećmi, mężczyzn nad kobietami, mężem nad żoną. Całkowi
cie bezsensowny, niemodny już system, wciąż stanowiący fundament 
naszej cywilizacji. Najlepiej opisany ostatnio w książce Chamstwo Kac
pra Pobłockiego. Polecamy serdecznie!

 

RÓWNOUPRAWNIENIE 
Świat, w którym ludzie się skrzykują, żeby sobie wzajemnie pomóc 
wnieść lodówkę na szóste piętro i nikt nie pyta przy tym o płeć. Świat, 
w którym kobiety mogą wykonywać wszystkie zawody, na jakie mają 
ochotę, a za taki sam zakres obowiązków dostaną taką samą pensję co 
mężczyźni. W którym „bycie babą” albo zachowywanie się „jak baba” 
nie jest inwektywą. Świat, w którym kobiety, tak samo jak mężczyźni, 
mogą decydować o swojej obecności w przestrzeni miejskiej, o swojej 
przyszłości, swoim zawodzie, swoim państwie i swoim ciele. 

SIOSTRZEŃSTWO 
Pożądana, choć rzadka relacja pomiędzy kobietami, które stanowią dla 
siebie wzajemnie wsparcie, nie tylko we wspólnej biedzie i opresji, ale 
również w przypadku sukcesów przynajmniej części z nich. Układ po
zbawiony zazdrości i zawiści, dzięki któremu wspieramy się międzypo
koleniowo, zostajemy mentorkami młodszych koleżanek oraz szczerze 
życzymy sobie wzajemnie sukcesów zawodowych i finansowych. 

TROSKA 
Wyraz zaniepokojenia lub postawa wyrażająca dbałość o dobrostan 
(swój, cudzy, wspólnoty). Co ważne, nie jest ona domeną kobiet i nie 
powinna być jedynie kobietom przypisywana. W dojrzałych demokra
cjach jest to ciągły stan i świadomość wzajemnej zależności, relacja 
między ludźmi umożliwiająca wzajemne otaczanie się troską, zamiast 
udzielania pomocy jednostkom słabszym przez te silniejsze. 

URBANISTYKA 
FEMINISTYCZNA 
Projektowanie miast uwzględniające potrzeby osób defaworyzowa
nych, urbanistyka oparta na ekofeminizmie, demokracji i horyzontal
ności poszczególnych aktorów/aktorek, w której realizuje się nie tylko 
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potrzeby generujące zysk ekonomiczny. Projektowanie partycypacyjne 
i nastawione na dialog.

WRAŻLIWE 
(PROJEKTOWANIE) 
W odróżnieniu od projektowania uniwersalnego, proces uwzględniają
cy nie tylko wielość i potrzeby różnych grup docelowych, ale też różni
ce w obrębie tych grup (patrz: INTERSEKCJONALNOŚĆ). 

ZAWÓD 
Poczucie zgorzknienia w następstwie niespełnienia oczekiwań i/lub 
wyuczone zajęcie mające przynosić zarobek. Braciom i Siostrom w za
wodzie życzymy zadowolenia, stałego zatrudnienia, ubezpieczenia 
i składek ZUS. 

ŻEŃSKIE KOŃCÓWKI 
rzeczowników, 
czyli FEMINATYWY 
Określają role i zawody wykonywane przez kobiety. Mają działanie 
prorównościowe i emancypacyjne. Polecamy serdecznie. 
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Ostatnio na facebook.com/Fun
dacjaBecZmiana mogliście czy
tać o ZOErebelii. Termin ten – na
wiasem mówiąc, odnoszący się 
do świetnej książki ZOEpolis. Bu-
dując wspólnotę ludzko-nie-ludz-
ką – zręcznie opisuje naturę w na
tarciu. Hasztagiem ZOErebelii 
możemy oznaczyć kapibary, któ
re w  Argentynie wbrew dewelo
perom odzyskują swoje natural
ne siedliska zmienione przez ludzi 
na luksusowy prywatny kompleks. 
U wybrzeży Wielkiej Brytanii mors 
z topniejącego Spitsbergenu zata
pia drogie jachty. Te akty niepo
słuszeństwa zdarzać się będą coraz 
częściej, ze względu na kurczą
ce się miejsce i zasoby, które jako 
ludzkość zagarnęliśmy prawie wy
łącznie dla siebie. W tej nierównej 
walce nadal rozdajemy karty i zda
jemy się nie zauważać, że w mia
stach żyjemy z  tysiącami innych 
gatunków mieszkańców. Jak popra
wić ich jakość życia, by nie zmio
tła nas wszystkich – powodowana 
m.in. zanikiem bioróżnorodności – 
katastrofa klimatyczna?

NIE TYLKO CZŁOWIEK 
CZYLI RELACJE 
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
PRZEWODNIK SĄSIEDZKI

Zaprosić do miast! Najlepiej sys
temowo i odpowiedzialnie. A sko
ro, jak wiadomo, system nie działa, 
zrobić, ile się da, w swojej najbliż
szej okolicy. Za przewodnik świet
nie posłuży wielokrotnie nagra
dzany projekt Rewild My Street 
(rewildmystreet.org). Jak zauważa
ją jego autorzy, posługując się przy
kładem Londynu, 1/4 powierzchni 
miasta zajmują prywatne ogródki 
– a  to ogromny teren z  potencja
łem na miastozdziczenie. Rewild 
My Street jest bazą wiedzy o  ga
tunkach, które można zaprosić do 
naszego domu, na podwórko i uli
cę. To też instrukcja, jak zbudować 
np.  autostradę dla jeży, wygodny 
i  bezpieczny domek dla ptaków, 
plac zabaw dla robaków albo ogród 
deszczowy. 

Projekt odczarowuje więc górno
lotne hasła ekologiczne aplikowal
nym tu i teraz zielonym konkretem.
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Case, Super.lukas, Didier Descouens, Ninjatacoshell, Peter Mulligan, Claus Rebler, Karen Arnold, 
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ADRIAN KRĘŻLIK, MATEO BARBERO

Zgodnie z nową polityką Unii Eu
ropejskiej wszystkie branże mają 
ograniczyć emisję o  co najmniej 
55% do 2030 r. i  stać się niemal 
zeroemisyjne do 2050 r. Dekarbo
nizacja jest jednym z  najważniej
szych celów UE i narzędziem wal
ki z  kryzysem klimatycznym, to 
również polityka uniezależniania 
się od rosyjskiego gazu i ropy naf
towej z Bliskiego Wschodu. 

Od kilku lat toczy się dyskusja na 
temat outsourcingu węglowego, 
czyli takiego działania, kiedy Eu
ropa mówi, że nie jest niskoemi
syjna i  równocześnie otwiera fa
bryki w Bangladeszu i Wietnamie. 
Tam produkuje części do samocho
dów, ubrania, mikroczipy… i dwu
tlenek węgla, co więcej, nie musi 
przestrzegać surowych standar
dów. Temat outsourcingu węglo
wego powraca, gdy chcemy roz
mawiać o  budżecie węglowym 
i  budżecie węglowym budynku. 

Budżet węglowy to termin, który 
łączy antropogeniczną emisję ga
zów cieplarnianych ze wzrostem 
temperatury, mówi o tym, ile jesz
cze możemy wyprodukować CO2, 
zanim dotrzemy do punktu, w któ
rym nie będzie już powrotu, a ka
tastrofa będzie bardziej niż pewna. 
Ogranicza on plany na przyszłość, 
dając maksymalny próg dla emisji 
gazów cieplarnianych. Można go 
również nazwać całkowitym bu
dżetem węglowym w odniesieniu 
do sumy emisji wszystkich gałę
zi gospodarki. Wprowadzam tutaj 
termin „budżet węglowy budyn
ków” (BWB), czyli część całkowi
tego budżetu węglowego, która 
jest związana z architekturą, inży
nierią i budownictwem, a w szcze
gólności z jednym budynkiem. 

BWB określa ilościowo cały węgiel 
wykorzystywany przez budynek, 
począwszy od pozyskiwania i pro
dukcji, poprzez projektowanie, 
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Produkcja szkła w fabryce zużywa znaczące ilości energii i odpowiada za wysoką emisję gazów 
cieplarnianych, materiały prasowe Şişecam

Tabela prezentująca cykl życia budynku, według normy ISO14040, rys. A. Krężlik
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budowę, eksploatację aż do roz
biórki. W  tym tekście skupię się 
właśnie na całym cyklu życia bu
dynku, który obejmuje ślad wę
glowy. A  to zmienia zasady gry 
z  punktu widzenia outsourcingu 
węglowego. Skłania firmy budow
lane do weryfikacji produktów 
swoich dostawców i kontrahentów, 
do przeglądu technologii produk
cji, mierzenia zużycia energii i nie 
tylko. BWB może wydawać się bar
dzo podobny do oceny cyklu życia 
(LCA). I faktycznie się na nim opie
ra, chociaż w przeciwieństwie do 
LCA, który ocenia i mierzy wpływ 
w celu porównania z  innymi roz
wiązaniami, BWB szacuje wydat
ki na określony czas, ustala progi 
i szuka minimalizacji emisji gazów 
cieplarnianych związanych z pro
jektem. Podobnie jak znane z eko
nomii budżetowanie kosztów BWB 
może wykorzystywać te same na
rzędzia i  pojęcia: budżetowanie 
przyrostowe, planowanie budżetu, 
cięcia budżetowe czy przepływ wę
gla (carbonflow). Co więcej, może
my sobie wyobrazić cenę węglową 
budynku albo metra kwadratowe
go jego powierzchni. Powiedzmy, 
że metr kwadratowy nowej miesz
kaniówki to pół tony gazów cie
plarnianych w  perspektywie 30 
lat. Możemy wtedy dowolnie prze
suwać ilość węgla pomiędzy faza
mi projektu, np. inwestując więcej 
w materiały albo później w ogrze
wanie budynku. Możemy użyć jed
nostki znanej w LCA, czyli functio-
nal unit, tzn. miary, która pozwala 
porównywać różne materiały w za
leżności od ich funkcji. Dobrym 
przykładem mogą być kolumny, 
które mają unosić strop w budynku 
usługowym. Mogą być wykonane 
ze stali, drewna lub betonu. Każdy 
z tych materiałów pozwala spełnić 
kolumnom tę samą funkcję, każda 

kolumna będzie miała inny wymiar 
i zużyje inną ilość materiału, każ
dy materiał ma inny ślad węglowy. 
Spełniając tę samą funkcję, emitu
je inną ilość gazów cieplarnianych.

W  całym tekście używam LCA 
(Life Cycle Assessment) jako punk
tu wyjścia i dlatego muszę to poję
cie szczegółowo wyjaśnić. Jest to 
najczęściej używana metoda sza
cowania oddziaływania budyn
ku na środowisko, opisana w nor
mie ISO 14040. Podzielona jest na 
cztery części: A – produkcja i budo
wa, B – eksploatacja, C – koniec cy
klu życia i D – kolejne życie. Róż
ne działania dzielą się na wpływ 
materialności budynku (embodied 
impact) i użytkowania (operational 
impact). Materiały można podzielić 
na trzy grupy: od kołyski do bramki 
(cradle-to-gate), od kołyski do gro
bu (cradle-to-grave) i od kołyski do 
kołyski (cradle-to-cradle). Pozwól
cie, że wyjaśnię wszystkie kompo
nenty i  grupy, aby proces był jak 
najbardziej przejrzysty.

Etap A: Produkcja i budowa obej
muje wszystkie czynności potrzeb
ne do wybudowania obiektu. Po
zyskiwanie materiałów może być 
procesem uwalniającym duże ilo
ści CO2, na przykład jeśli używane 
są rudy metali, a proces uzyskiwa
nia czystego metalu jest kosztow
ny z punktu widzenia emisji gazów 
cieplarnianych; duże przeszklenia 
(płaskie lub krzywokreślne) wy
magają nie tylko wyprodukowania 
znacznych ilości paliwa, ale także 
często transportu ze specjalistycz
nych fabryk szkła. Czasem dzięki 
bardzo wydajnym procesom pro
dukcyjnym, a  nie mówimy tutaj 
o  aspekcie społecznym, tzw. So
cial Life Cycle Assessment (SL
CA), w Chinach produkcyjny ślad 
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węglowy jest niski, ale należy odpo
wiedzieć na pytanie, skąd pochodzi 
materiał, skąd i  jak jest transpor
towany na plac budowy. Czasami 
zdarza się, że po obciążeniu nisko
emisyjnego produktu z Chin wyso
kowęglowymi kosztami transportu 
ma on wciąż niższy poziom węgla 
ucieleśnionego niż produkt lokal
ny. Co wtedy? Dać priorytet ta
kiemu produktowi czy lokalnemu? 
Wydaje się, że wszystko zapisane 
jest w podatkach. Dlaczego mate
riały niskoemisyjne mają taki sam 
podatek jak wysoko emisyjne? To 
kontynuacja pytania, dlaczego pa
liwo lotnicze może liczyć na dopła
ty, a podróże pociągiem nie? 

Etap B związany jest z eksploata
cją budynku. To energia i  zaso
by potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania budynku. Na przy
kład w  budynkach komercyjnych 
na tym etapie ważną rolę odgrywa 
zarządca obiektu oraz zintegro
wane z  budynkiem systemy, któ
re monitorują potrzeby użytkow
ników i mogą dostosować do nich 
właśnie wydajność budynku. Na
leży podkreślić, że etapy A  i B są 
ze sobą ściśle powiązane i bardzo 
wskazane jest, aby w fazie projek
towej uczestniczył przedstawiciel 
przyszłych lokatorów czy zarząd
ca budynku. Pomaga to zespoło
wi projektowemu podejmować 
decyzje w  oparciu o  rzeczywiste 
potrzeby i zachowanie użytkowni
ków, godziny pracy, okres wakacji, 
liczbę osób, a  także sposób ubie
rania się (inaczej myśli się o kom
forcie cieplnym dla biura, gdzie 
wszyscy cały rok są garniturach 

Systemy wentylacji, klimatyzacji i ogrzewanie 
potrzebują dużo energii, zarówno do 
funcjonowania, jak i do wyprodukowania, 
fot. A. Krężlik
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i garsonkach, a inaczej, gdy mogą 
dostosować ubranie odpowiednio 
do pory roku), a później przekazy
wać informacje o najlepszym wy
korzystaniu budynków przyszłym 
mieszkańcom. 

Etapy A i B są szczególnie powią
zane systemami wentylacji, klima
tyzacji i ogrzewania (z angielskiego 
nazwane HVAC). Niedawne bada
nia przeprowadzone w sześciu ma
łych ośrodkach opieki zdrowotnej 
w Estremadurze w Hiszpanii wy
kazały, że ślad węglowy w tych sys
temach HVAC był 2,31 raza wyż
szy niż w fazie eksploatacji, biorąc 
pod uwagę 15letni okres eksplo
atacji systemów HVAC. Badajoz 
leży w Estremadurze i ma średnie 
minimum 4,5ºC w styczniu i śred
nie maksimum 33,7ºC w sierpniu. 
Oznacza to, że nie tylko ośrod
ki zdrowia pracują w  sposób cią
gły (w związku z tym ich systemy 
HVAC praktycznie się nie wyłą
czają), ale zarówno ogrzewanie, jak 
i chłodzenie są niezbędne w róż
nych momentach w  ciągu roku. 
Można więc śmiało powiedzieć, 
że proporcja śladu węglowego ma
teriałów do śladu wynikającego 
z  eksploatacji jest wysoka. Cze
mu? Cóż, gdy inżynierowie pod
chodzą do kwestii efektywności 
energetycznej w budynkach, zwy
kle biorą pod uwagę dwie rzeczy: 
przepływ ciepła przez ściany, dach 
i okna oraz efektywność wybranej 
technologii HVAC. Innymi słowy, 
dążą do zmniejszenia zużycia eks
ploatacyjnego (faza B cyklu życia) 
i nie zajmują się fazą A. Wydobycie 
materiałów, transport, produkcja 

1 J. GarcíaSanzCalcedo i in., Measurement of 
embodied carbon and energy of HVAC facilities in 
healthcare centres, „Journal of Cleaner Pro
duction” 2021.

i  instalacja to działania niezwy
kle energochłonne i  podatne na 
stosowanie paliw na bazie węgla 
(np.: benzyna używana w transpo
rcie czy górnictwie), co potwierdza 
wspomniany wskaźnik. Wystarczy 
pomyśleć o wszystkich częściach, 
które składają się na system chło
dzenia: dukty, urządzenia wenty
lacji mechanicznej, armatura, ter
minal wentylacyjny, centralka, 
dodatkowy metr w wysokości mię
dzy stropami. Lista jest długa. 

Do etapu C dochodzi, gdy budynki 
przestają odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców lub rynku i nie mogą 
być więcej odbudowywane lub od
nawiane, mówimy tu o  underper-
forming archiecture. To burzenie 
i przetwarzanie odpadów. Ten etap 
wydaje się dziś nieaktualny, ponie
waż używane są pojęcia takie jak 
śmieci czy gruz, nieprzystające do 
współczesnych idei projektowa
nia cyrkularnego. Chociaż biorąc 
pod uwagę, że większość budyn
ków w Europie ma 30 lat lub więcej, 
zdaję sobie sprawę, że idee takie
go budownictwa nie zostały jeszcze 
wprowadzone i  wiele elementów 
budynku nie może zostać podda
nych recyklingowi lub nie wiemy, 
jak je temu procesowi poddać.

Wreszcie etap D jest związany z ży
ciem po życiu budynku. Wszystkie 
części budynku są przeznaczone 
do wykorzystania w innym budyn
ku lub do recyklingu. Tutaj poja
wia się temat Building as Material 
Banks2. 

Etapy można również podzielić na 
trzy grupy: od kołyski do bramki, 

2 Building as Material Banks, [online], 
https://www.bamb2020.eu/, [dostęp: 
11.10.2021].
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od kołyski do grobu i od kołyski do 
kołyski. W  pierwszej grupie oce
nia się tylko proces pozyskiwania 
i produkcji (tj. połowa etapu A), jest 
najczęstsza w deklaracjach środo
wiskowych produktu (EPD) i  jest 
dobrym narzędziem do porówna
nia, jak produkt jest wytwarzany, 
ale nie jest mierzony okres użyt
kowania produktu. Jeśli produkt 
jest biodegradowalny, to świetna 
podstawa. Ale zazwyczaj daje to 
fałszywe wrażenie, jeśli porównu
je się materiały izolacyjne takie jak 
włókno konopne i XPS. W podej
ściu „od kołyski do bramki” mogą 
one mieć taki sam wpływ na śro
dowisko (a  może nawet XPS ma 
na nie mniejszy wpływ), ale nie da 
się ocenić wpływu po okresie eks
ploatacji produktu. Ile zasobów 
jest potrzebnych do jego prze
tworzenia lub rozłożenia? W gru
pie „od kołyski do grobu” (tj. etapy 
od A do C) ocenia się wpływ mate
riału, który zostanie przetworzo
ny i unieszkodliwiony. Oznacza to, 
że nie stanie się on częścią ani su
rowcem w następnym cyklu mate
riału czy składnika odżywczego. 
Wreszcie w grupie „od kołyski do 
kołyski” (tj. wszystkie cztery etapy) 
zdefiniowane są wszystkie mate
riały, które pozostaną w zamknię
tej pętli użytkowania. Nie ma po
trzeby pozyskiwania surowców po 
odzysku i recyklingu. Chociaż nie 
oznacza to, że nie ma śladu węglo
wego w produkcji lub podczas po
zyskiwania. Ważne jest również, 

aby zweryfikować, gdzie materiał 
jest poddawany recyklingowi i od
zyskowi. Niestety w chwili obecnej 
informacje nie są jeszcze przejrzy
ste i potwierdzone.
Budżet węglowy budynków to spo
sób, który pomaga sprostać wy
zwaniu dekarbonizacji gospodarki. 
Bez wątpienia jest to trudne zada
nie. Chodzi o  planowanie, mie
rzenie i  integrowanie wszystkich 
stron zaangażowanych w cykl ży
cia budynku. Zamiana cyklu życia 
na sumę wszystkich działań anga
żuje wszystkich aktorów związa
nych z projektem, a  jednocześnie 
pozwala uniknąć sytuacji, w której 
węgiel jest przesuwany do kolej
nego etapu budowy lub do użytko
wania. Dzięki temu, że mierzymy 
wartość całkowitą, zapewniamy, 
że każdy etap i wszystkie zaanga
żowane strony są zdyscyplinowa
ne, aby utrzymać emisję dwutlen
ku węgla w założonych granicach. 
Pierwszym wyzwaniem jest ustale
nie rzeczywistych progów dla ty
pologii i lokalizacji budynków. Być 
może do tego właśnie będzie mógł 
nam posłużyć funcional unit, może 
właśnie metr kwadratowy budyn
ku będzie mieć limit 1 tony CO2. 
Mam nadzieję, że niedługo będę 
mógł powiedzieć, czy i w jaki spo
sób udało się takie wartości ustalić.

ADRIAN KRĘŻLIK
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Psychoterapia to niekończąca się 
lekcja pokory. Sama, będąc jesz
cze w  roli klientki, niejednokrot
nie doświadczyłam frustracji zwią
zanej z wolnym postępem procesu 
terapeutycznego. Tymczasem po 
drugiej stronie kozetki nierzadko 
znajdujemy się w  pozycji, w  któ
rej widzimy i wiemy więcej od na
szych klientów; a przynajmniej tak 
nam się wydaje. We współczesnej 
psychoterapii pełno jest mentor
skich osobistości, które z góry oglą
dają zmagania swoich zbłąkanych 
klientów i cmokają pobłażliwie na 
ich próby wyrwania się ze szponów 
toksycznych schematów. Terapeuta 
zapytany o sens swojej pracy pra
wie zawsze odpowie, że celem jest 
rozwiązanie problemów osób, któ
re trafiły do naszych gabinetów. Ale 
żaden terapeuta wprost nie powie 
wam, że tylko jego lub jej rozwiąza
nie jest lepsze niż rozwiązanie oso
by uwikłanej. 

Esencją uprawiania zawodu psy
choterapeuty jest nauka cierpli
wości i  odpuszczania – własnych 
przekonań,  doświadczeń 
i  wyobrażeń na temat naszych 
klientów. Myślę o  tym, czytając 
rewelacyjną książkę Jolanty Brach
Czainy Szczeliny istnienia. Ten 

zbiór fenomenologicznych esejów 
poświęcony jest refleksji nad tym, 
jak istniejemy w świecie pośród co
dzienności. BrachCzaina pisze nie 
o  złożonych koncepcjach teore
tycznych, ale o relacji z bytami naj
bliższymi, o wiśniach, szmatkach, 
kurzu, krzątaniu się. W tradycji fe
nomenologicznej od czasu Heideg
gera filozofowie pytają już nie o to, 
dlaczego coś istnieje, tylko raczej 
jak istnieje, i to ma największe zna
czenie także w uprawianiu psycho
terapii w nurcie Gestalt.

Czy można być bardziej niż to, co 
jest? Intelektualizowanie to jed
na z  pułapek psychoterapii, ryzy
ko leży zarówno po stronie klienta, 
jak i psychoterapeuty. Nadawanie 
znaczenia to integralny aspekt psy
choterapii, ale musimy odróżniać 
znaczenia fałszywe, wynikające 
chociażby z przekonań zaszczepio
nych przez środowisko klienta, od 
tych właściwych, zgodnych z uczu
ciami osoby i adekwatnych do sy
tuacji, w  której się ona znajduje. 
Czasem może się to okazać dla na
szych klientów zbyt trudne, a tera
peutę aż świerzbi, żeby zagubione
mu pokazać jak na obrazku, co się 
właściwie dzieje. Jednak nasza rola 
jako psychoterapeutów to przede 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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wszystkim towarzyszenie kliento
wi w procesie nadawania tych zna
czeń. Jak mawiał ojciec założyciel 
Gestaltu: nie wolno popychać rze
ki, ona sama płynie. BrachCzaina 
z kolei pisze o fałszywym wrażeniu 
milczenia bytu, który zwraca się do 
nas przez konkret egzystencjalny, 
„drobiny znaczące”. 

Odkąd zaczęłam zajmować się 
psychoterapią, coraz rzadziej cho
dzę na wystawy i  coraz mniej pi
szę o sztuce. Trudno jest mi nawią
zać głęboką relację z obiektem, bo 
świat ludzkich spraw znacznie bar
dziej mnie fascynuje; nie mówiąc 
już o tym, że w czasach, w których 
przyszło nam żyć, skuteczność 
sztuki wydaje się znikoma. Sztu
ka to już jakaś kuriozalna bańka 
w bańce dryfującej w chmurach da
leko od tego, co naprawdę ważne. 
Na szczęście mam jeszcze czasem 
takie zrywy, kiedy potrzebuję ode
tchnąć od ciężkiej terapeutycznej 
orki i doświadczyć czegoś nieoczy
wistego, czasem wręcz mistyczne
go. Kiedy z taką potrzebą wyszłam 
z domu, trafiłam na wystawę Od-
pływ w Galerii Dawid Radziszew
ski. Oglądając obrazy Yu Nishimu
ry, czułam się, jakbym pływała po 
głębokich wodach pamięci kogoś 
nieznajomego, trochę tak, jakby 
nowy klient powoli wpuszczał mnie 
do świata swoich przeżyć. Znacze
nie takich przeżyć – jak i obrazów 
japońskiego malarza – jest dla mnie 
ukryte, nie opowiada mi jasnej hi
storii i pozostaje poza interpreta
cją. To trochę tak, jakby znaleźć na 
ulicy obcego ajfona i oglądać zdję
cia w galerii nieznanego właścicie
la, a  jednocześnie widzieć, co za
trzymało jego uwagę, bez potrzeby 
pytania dlaczego. Być może to wła
śnie miała na myśli BrachCzaina, 

pisząc o  „drobinach znaczących”, 
fenomenach zjawisk niepostrzega
nych, które są przecież gwarancją 
istnienia w  takim samym stopniu 
jak wydarzenia wielkiej wagi. 

W swoich obrazach Nishimura za
pisuje jakby cały czas: na pierw
szym planie portretu osoby sie
dzącej nad rzeką kamienie są 
namalowane ostro i wyraźnie, a da
lej już się rozmywają, jakby wspo
mnienie stopniowo już przecho
dziło w inne. Na obrazie z rybami 
na dole widzimy tylko zarys stwo
rzenia, które być może było tam 
przed chwilą i zostawiło po sobie 
niewyraźny ślad w  świecie dryfu
jących kolorowych ryb, które już 
powoli zapominają o wizycie mu
renowego pyszczka. Na kolejnym 
obrazie widzimy człowieka idące
go przez las, a gdzieś między drze
wami, obok żołędzi pozostał jesz
cze cień psa, który był lub będzie 
zaraz w tym miejscu. 

Jestem już bardzo zmęczona ogar
nianiem życia i  nadawaniem sen
su temu, co dzieje się koło mnie, 
na świecie, rozmyślaniem o  spra
wach, które są dla mnie ważne. Ale 
nie mogę się tego do końca pozbyć, 
także ze względu na zawód, któ
ry sobie wybrałam. Czytając eseje 
BrachCzainy i oglądając obrazy Yu 
Nishimury, odkrywam, że jest coś 
magicznego w przebywaniu ze zja
wiskami pozornie bez znaczenia, 
w  – parafrazując filozofkę – po
strzeganiu czegoś jako niezauwa
żalne. BrachCzaina pisze o  zja
wiskach, których „nie rozświetlają 
wartości”, a mimo to pozostają one 
znaczące i  stanowią o  istocie by
cia w świecie. W procesie psycho
terapeutycznym często spotyka
my się z  sytuacją, w  której klient 
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autorka, kuratorka, członkini kolektywu Spółdzielnia „Krzak” i adeptka 
sztuki terapeutycznej w nurcie Gestalt.

mówi jedno, a język ciała pokazuje 
coś zupełnie innego – klienci sie
dzą sztywno, są spięci, oddychają 
płytko, ewidentnie prowadzą jakąś 
wewnętrzną walkę, lub odwrotnie, 
mówiąc o  wydarzeniach wielkiej 
wagi, są rozluźnieni i  swobodni. 
W takich sprzecznościach kryją się 
ważne informacje o  przeżywaniu 
trudności lub doświadczaniu ulgi, 
w  których klient w  chaosie co
dziennej pogoni za szukaniem zna
czenia może nie dostrzegać warto
ści. Kiedy psychoterapeuta zadaje 
pytanie o  takie fenomeny, odpo
wiedzią klienta często jest cisza.  

W  nurcie Gestalt pytamy milczą
cych klientów, o czym jest to mil
czenie. Za każdą cząstką ciszy, 
tak jak za każdym słowem, kry
je się jakaś historia. Nishimura po
równuje swój proces twórczy do 

przypływających i  odpływających 
fal; to także piękna i trafna meta
fora wspomnień, które przecież 
nigdy nie znikają bezpowrotnie 
w oceanach pamięci, ale pozosta
wiają ślady na brzegu. Na śladach 
starych powstają nowe doświad
czenia, które nigdy nie są przezro
czyste i zawsze odbijają w  jakimś 
stopniu echa przeszłości. Jednak 
pewne doświadczenia muszą po
zostać niewypowiedziane, niezin
terpretowane albo niepostrzegalne 
właśnie. Drgnięcie ciała, drobina 
kurzu czy cień mureny, choć nie 
czujemy potrzeby nadania im zna
czenia, stanowią fragment świata, 
w którym istniejemy po to, abyśmy 
– idąc tropem rozważań Brach
Czainy – mogli lepiej zrozumieć 
siebie dzięki ułamkom codzienno
ści. 
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Niekoniecznie potrzebujemy habilitacji, by namalo-
wać transparent na protest. A jednak w nieprzezroczy-
stym świecie, w którym dezinformacja staje się piątym 
jeźdźcem Apokalipsy, dywagowanie, rozważanie, do-
ciekanie – myślenie! – stają się niezłymi narzędziami 
dokopywania się do surowca deficytowego: prawdy. 
A filozofia? Cóż, to właśnie ona owe narzędzia podaje 
nam na srebrnej tacy.

TRENING MYŚLENIA NA ZASZUMIONE CZASY

Czy kiedy obserwujesz sytuację na polskiej granicy, zdumiewa cię, że 
ludzie potrafią mieć tak różne systemy wartości? A etyki? Czy czasem 
myślisz, że nie myślimy? Czy zgadzasz się z tezą, że pycha kroczy przed 
upadkiem? A  może po prostu zdarza ci się zatopić podczas spaceru 
w dużym znaku zapytania?

Filozofia to taki przedmiot, który wykładany jest przez życie, a nie szko
łę. To błąd. Bo zaprzyjaźniać się z nią możemy już od młodości. Wła
śnie wtedy zaczynamy poszerzać nasze horyzonty, a filozofia wspiera to 
doskonale: odsłania nowe perspektywy, rzuca światło na trudne tema
ty, pomaga nam poznawać świat prawdziwiej, bo także pozazmysłowo. 
Jest taką kumpelą, która wyśle Ci wieczorem coś zdumiewającego („wi
działaś to?!”), a Ty pół nocy nie będziesz mogła zasnąć. Przede wszyst
kim jednak filozofia uczy, jak autonomicznie myśleć. Jak myśleć logicz
nie, świadomie i… krytycznie.

FILOZUJ!
FILIP DĘBOWSKI
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FILOZOFIA W ERZE TIKTOKA

Teoretycznie to wszystko brzmi nieźle. A jaki jest praktyczny wymiar 
filo zofii? Żeby to zrozumieć, zapoznajmy się z jej podstawowymi dzia
łami.

Etyka
Zajmuje się pochodzeniem i uzasadnianiem przekonań moralnych. Może 
opisywać konflikt wartości. Debaty dotyczące tematów takich jak abor
cja, przestrzeganie Konstytucji, związki LGBT+, to nic innego jak etycz
ne dyskursy filozoficzne. Brzmi znajomo?

Metafizyka
Bada najogólniejsze właściwości bytu, zastanawia się, jaki ten świat 
tak naprawdę jest poza granicami zagadnień naukowych („metafizyka” 
to z j. greckiego „to, co następuje po fizyce”). Metafizyka współczesna 
stawia człowieka jako podmiot uwikłany w świat i historię (metafizyka 
dziejów) oraz bada jego naturę, egzystencję, ograniczenia (metafizyka 
wolności).

Epistemologia
Jest teorią poznania. Bada metody pozyskiwania i uzasadniania wiedzy. 
Pomaga dociekać, czym jest wiedza, prawda, argumentacja, przekona
nie czy osąd.

MYŚLENIE KRYTYCZNE
Jedna z kluczowych kompetencji przyszłości, wskazywana 
jako umiejętność na najbliższe dekady, m.in. w raportach 
i materiałach opublikowanych w 2021 roku przez Deloitte, 
World Economic Forum i PwC. Zakłada podawanie 
w wątpliwość nie tylko informacji konsumowanych 
z zewnątrz (np. z internetu), ale także własnych pomysłów 
i przekonań. Obejmuje także:
– sprawdzanie źródeł informacji i wyłapywanie  

tzw. fake-newsów
– poszukiwanie informacji faktycznie relewantnych
– ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów
– logiczne argumentowanie
– rozumienie błędów poznawczych.
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STOICKI AKTYWIZM

Mówiąc o filozofii, nie mogę powstrzymać się od wspomnienia o sto
icyzmie, którego jestem fanem (do fanklubu jeszcze mnie nie przyjęto, 
zapewne z powodu cyklicznych antystoickich incydentów). Nie zmie
nia to faktu, że tę piękną filozofię i zbiór postaw można w zasadzie brać 
w całości, inspirować się i wdrażać dla lepszego, bardziej harmonijnego, 
zdrowszego życia. Jak pisze Artur Negri (autor książki Planer stoika. Jak 
nie oszaleć i czerpać radość z życia): „Stoik skupia się na tym, co jest od 
niego zależne. Analizuje fakty, porzuca ograniczające wyobrażenia. Po
dejmuje logiczne decyzje. Analizuje emocje. Potrafi odpuścić. Robi to, 
co nakazuje zdrowy rozsądek. Stosuje myślenie krytyczne”.
Stoicyzm w średniowieczu wyewoluował jako propozycja pielęgnowania 
czterech cnót: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i odwagi. 
Czy potrzebujemy czegoś więcej w czasach pogłębiających się nierów
ności, izolacji, konsumpcjonizmu, niezrównoważenia i konformizmu?

FILOZOFIA A NAUKA

Filozofia nie stoi w kontrze do nauki (choć filozofia nauki jest meta
namysłem nad metodologiami i możliwościami weryfikacji i falsyfika
cji teorii naukowych). Wolę więc myśleć, że te dwie różnie usposobione 
matki poznania wzajemnie się uzupełniają. Jeśli świat dałoby się w pełni 
opowiedzieć, to usłyszenie całościowo ich dwugłosu umożliwiłoby jego 
holistyczne zrozumienie. Łatwiej nam jednak słuchać „matki nauki” i tu
taj czynić postępy, trudniej osiągać konsensus filozoficzny. W czasach 
dezinformacji szukajmy więc oparcia w filozofii, a może nastąpi jej re
nesans. Czy dołożysz do tego cegiełkę?

FILIP DĘBOWSKI
twórca ruchu Dobry Przodek inspirującego do naprawiania naszej przyszłości i troski 
o przyszłe pokolenia. Wcześniej project/program manager oraz business developer, 
m.in. w Cambridge Innovation Center, Venture Cafe Warsaw oraz hub:raum. 
www.dobryprzodek.pl

Cegiełki na początek:

Filozofia po prostu – rewelacyjny podcast Karoliny Polasik 
(jedna z inspiracji dla tego tekstu, serdeczne pozdrowienia!).

Filozofia wobec codzienności – kurs online dr Olgi 
Kłosiewicz w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.

Dla zainteresowanych stoicyzmem: Rozmyślania Marka 
Aureliusza.
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DLACZEGO 
POLSCY ARTYŚCI 
BOJĄ SIĘ 
SZTUKI?

Najtrudniej zadawać łatwe pytania. To pytanie musiało jednak 
w końcu zostać zadane. Narodowy Spis Powszechny wykazał, że 
polscy artyści boją się sztuki. Jakie są tego przyczyny i jak temu 
zaradzić? Odpowiada specjalnie powołany w tym celu zespół psy-
chologów Bęc Dobra Zmiana.
Carl Gustav Hudzik

Sztuka nas przeraża, niezależnie od tego, co byśmy nią nazwali. Prze
rażająca są rzeźby w parku nocą, krzesło, jeśli nazwiemy je brakującym 
elementem instalacji konceptualnego artysty, nawet auto, stary dobry 
samochód bywa przerażający, gdy tylko powiesić go za zderzak, żeby 
dyndał żałośnie. Okazuje się jednak, czego dowodzimy poniżej, że na
wet artyści i artystki (te zdecydowanie rzadziej) boją się sztuki. Oto kil
ka przyczyn takiego problemu. O tym, jak sobie z nim poradzić, napisze
my w kolejnym odcinku tej rubryki i wtedy to już naprawdę będzie super. 

Problem skali
Okazuje się, że najbardziej w obiektach sztuki artyści boją się samych 
obiektów sztuki. Kto w Polsce zrobił coś monumentalnego? Leon Ta
rasewicz – raz! Mural na parkingu w domu towarowym Gemini w Biel
skuBiałej. Joanna Rajkowska – raz! Palmę. Mało. Tak poza tym to już 
nic, wszystko takie małe, wystraszone. Obrazy – małe, instalacje – pu
dełkowe, nawet postkonceptualizm w Polsce jest zbyt ciasny, żeby moż
na go było zabrać ze sobą na targi w bagażu podręcznym i nie płacić za 
przewóz dodatkowych 130 złotych zgodnie z taryfą przewoźnika. Trze
ba nam wielkiej sztuki, ale o tym już wkrótce. 
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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.

Psychologia obrazu 
Mówił Kantor Tadeusz, że w Polsce nigdy nie wydarzył się surrealizm, bo 
tak nas religijne przyzwyczajenia spętały, że no po prostu nie ma mowy, 
nie ma co drapać pod powierzchnią. W skrócie chodzi o to, że każdy 
obraz może w artyście wywołać pewien rodzaj refleksji, nie tylko nad 
tym, co dzieje się wokół, ale także nad własną kondycją psychofizyczną 
i emocjonalną. Okazuje się, że malując, można wrócić do tego, co czuje
my lub co czuliśmy kiedyś, a tylko uczuć boją się polscy artyści bardziej 
niż sztuki! Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi – jak mawiał klasyk.

Stres związany 
z niską samooceną
Artyście od małego wmawia się, że nic z tego nie będzie. „Szkołę byś se 
lepszą wybrał”, „nic z ciebie nie będzie, ty barachło jedne”, „nie po to ci 
matka za korepetycje z angielskiego płaciła, żebyś teraz farbą chlapał” 
i tym podobne. Nieprzyjemna sprawa. Rodzi się więc tak zwany mecha
nizm oceny zbieżnej. Sztuka = odrzucenie. We wczesnym stadium, przy
padającym na okres późnoszkolny i studencki, mechanizm ten nie jest 
jeszcze groźny. Zazwyczaj manifestuje się tym, że co jakiś czas artysta 
namaluje brzydki obraz i odda go rodzicom, żeby potwierdzić ich wcze
śniejsze przypuszczenie. Później niestety jest już tylko gorzej. Sztuka ar
tystę odrzuca, tworzy on niby jeszcze, ale już wie, że to w tym magicz
nym obiekcie tkwi całe jego nieszczęście. 

Wstyd!
Jeśli „żółć” to najbardziej polskie słowo, to „wstyd” kroczy zaraz po nim. 
Całe życie się trzeba czegoś wstydzić, a jak się jest artystą, czyli przypa
łowcem, to się trzeba wstydzić bardziej. Alkohol nie pomaga. Wstydzi
my się, że na nas ktoś nakrzyczał, wstydzimy się, że mamy swoje zdanie. 
No generalnie wstyd. Najgorszy jest narodowy wstyd, a ten artyści pie
lęgnują w sobie najbardziej. Wstyd nie do końca związany z konkretny
mi sprawami, raczej nienazwany wstyd narodowy, aż wreszcie docho
dzi w głowie artysty do takiego równania: każda sztuka przypomina mi, 
że jestem Polakiem. To już lepiej nic nie robić. 

W części drugiej tego poradnika powiemy, jak uleczyć sztukę i jak dzięki 
temu naprawić cały świat. Obiecujemy, będzie super.
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

PIKIEL DLA 
WIEDZĄCYCH 
LORDA 
TIMOTHY’EGO 
DEXTERA

Najstarsi chicagowscy górale pamiętają jeszcze legendę o „amerykań
skim śnie”: otóż nawet niepiśmienny garbarz, jeśli będzie dużo i wy
trwale pracować, może zostać milionerem i oficjalnym zawiadowcą jele
ni stanu Massachusetts. Trudno dziś wyobrazić sobie tak udane życie. 
Tymczasem jeszcze na przełomie XVIII i XIX żył w Nowej Anglii przed
siębiorca Timothy Dexter, który taką właśnie drogę przebył i było mu 
z tym bardzo dobrze.

Za młodu pracował jako robotnik rolny i garbarz, dopiero ślub ze względ
nie majętną wdową pozwolił mu rozwinąć skrzydła. Zaczął handlować 
towarem zaskakującym dla konkurencji: sprzedawał koty w hurcie, spe
kulował wielorybią kością, dostarczał Biblię w promocji z odpuszcze
niem grzechów, woził węgiel do kopalni węgla, a podgrzewacze poście
li i grube skarpety sprzedawał na tropikalnych wyspach Atlantyku. Za 
każdym razem trafiał na innego ekscentrycznego lub jeszcze mniej ogar
niętego kupca, który godził się na jego ofertę. Nabył cały nakład bez
wartościowej waluty trzynastu zbuntowanych Stanów, które – dziwnym 
trafem – pokonały Wielką Brytanię i wykupiły swoje papiery wartościo
we. Za pieniądze zbudował postawny pałac otoczony 50 pomnikami naj
większych ludzi ówczesnego świata (w tym czterech lordów Dexterów 
w różnych pozach), marynarzy, lwów i jagnięcia, alegorii Matczynej Mi
łości, Napoleona Bonaparte i im podobnych. Do kompletu kupił sobie 
tytuł lorda, markiza oraz wspomniany wyżej urząd zawiadowcy jeleni.
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Na stare lata Dexter zebrał swoje wspomnienia i mądrości w postaci 
zbioru Pikiel dla wiedzących, który był wielokrotnie wznawianym best
sellerem w ówczesnej Nowej Anglii. Stało się tak mimo faktu, że Dexter 
był częściowym analfabetą. Gramatyka i znaki interpunkcyjne rzadko 
nawiedzały jego twórczość. Książka jest bowiem eksperymentalnym 
pierwowzorem literatury poradnikowej dla ludzi, którzy chcieliby się 
sprawnie dorobić: podręcznikiem filozofii sukcesu.

Poniżej przedrukowujemy (jeden z bardziej czytelnych) fragment Pikla 
dla wiedzących. Mam nadzieję, że i Wam pomoże w zrozumieniu tajem
nicy życia. Cała książeczka w tłumaczeniu Piotra PuldzianaPłucienni
czaka ukaże się wkrótce nakładem Oficyny Dar Dobryszyc.

ZWARZYWSZY że wielu filozofów roztrząsało i rozsądzało różne 
rzeczy o świecie, i tak dalej Otóż sądzę że sam roztrząsę bo jest czas 
na roztrząsanie. Uważam że świat jest jedną wielką żywą istotą, i był 
zawsze i zawsze będzie bez końca na wieki wieków, i bez końca. To co 
rośnie na tym ogromnym stworzeniu to drzewa i wiele innych. W hali 
włosów skały to narośla. To co nazywamy ziemią gdzie rosną włosy, 
brzuch morze – a wszelkie ryby to robaki w brzuchu. Wielkie ciało 
chce nawozu z naszego życia a my żyjemy dzięki pracy – My i wszyst
kie dzikie bestie to mniej niż pchły w porównaniu do grzbietu czy 
brzucha tego bezkresnego ogromnego ciała. Pośród włosów praco
wać na tym wielkim ciele to Natura wiadomoż. Wszystko co wiemy 
to że jesteśmy tutaj, przychodzimy na świat płacząc a odchodzimy ję
cząc. Ludzkość jest królewską bestią ziemi – w morzu wieloryb jest 
naczelną rybą – duże ryby jedzą mniejsze, a tak samo ludzie wynisz
czają jedni drugich, ale władają nad wszelką rybą i zwierzyną, nawet 
lwem, toteż człowiek jest królewską bestią i najgorszą z wszystkich 
– wie najwięcej i wedle swojej wiedzy czyni jak najgorzej. Myśląc 
o ludzkości tak podłej z natury, myślę kiedy zgaśnie wreszcie świeca, 
skończą się mężczyźni i kobiety, padną jak kurz albo skały aż wypali 
wielkie działo, a kiedy wielkie działo wypali będzie takie wielkie że 
pochłonie dziewięć setek milionów ton najlepszego prochu, wstrzą
śnie i wymiesza kości, a świat się skończy. Zabrzmi wszelka muzyka, 
padną systemy finansowe, melodia będzie wspaniała. Jak można nie 
wierzyć w to co tu napisane i inne jeszcze prawdziwe rzeczy, tak jak 
w to co napisali w ostatnim „Centinelu” w sprawie wykopania twar
dej jak głaz żaby spod dwudziestu stóp ziemi – jej kształt był jak ka
mień wyjęty ze skały. I to od pastora. A czemu nie wierzycie mnie?

podpisano:
TIMOTHY DEXTER

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.
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HALISA
Ten krój ma niebywałe bogactwo 
stylów, bo aż 60! Zgrupowane są 
w rodzinach: Condensed, Narrow, 
Regular, Wide i Extended. W każ
dej z nich występują w sześciu gru
bościach: są cienkie, lekkie, regu
larne, średnie, pogrubione, całkiem 
grube i oczywiście kursywy.
Konstrukcja Halisy oparta jest na 
superelipsie, co sprawia, że lite
ry zyskują jakby ściśnięty, pudeł
kowaty kształt. Dzięki temu tekst 
pisany Halisą charakteryzuje się 
znakomitą czytelnością, także na 
ekranach o niższej rozdzielczości. 
„We wszystkich 60 grubościach 
i  szerokościach panuje spójna, 
przemyślana równowaga neutral
ności i mocnego charakteru. Hali
sa to krój solidny i elastyczny, któ
ry oferuje szeroką gamę narzędzi 
typograficznych odpowiednich do 
każdego zastosowania” – czyta
my w opisie fontu i całkowicie się 
z tym zgadzamy.
Jak się  okazuje, Halisa powstała 
jako efekt uboczny projektowania 
systemu identyfikacji wizualnej 
i  oznakowania XIXwiecznej cu
krowni w Żninie, przekształconej 
w hotel. Obiekt, przeprojektowany 
przez biuro architektoniczne Less 
is core, został właśnie nominowa
ny do najważniejszej europejskiej 
nagrody architektonicznej, czyli 
European Union Prize for Contem
porary Architecture – Mies van der 

Rohe Award oraz do Nagrody Roku 
SARP.
– Otrzymałem wiele szyldów fa
brycznych, głównie z epoki socjali
zmu, które posłużyły mi jako punkt 
wyjścia – wspomina projektant. – 
Postanowiłem na tej podstawie na
rysować nowy font. Pierwszym za
daniem było narysowanie wersji 
rozszerzonej, a  następnie opero
wanie skrajnościami, aby znaleźć 
odpowiednie proporcje i  balans 
między industrialnym, nieozdobio
nym charakterem, a  czytelnością 
w  mniejszych formatach i  dłuż
szych tekstach. Wyzwaniem było 
to, jak rozłożyć kształty na ciężar 
i szerokość, aby zachować równo
wagę, czytelność i spójność całe
go systemu.
Jak działa Halisa możecie spraw
dzić w  internetowym wydaniu 
NN6T (www.nn6t.pl). Stronę za
projektował Michał Szota, któ
ry zaproponował nam zasto
sowanie kroju autorstwa Jana 
EstradyOsmyckiego. Jesteśmy 
wdzięczni!

JAN ESTRADA-OSMYCKI
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Jan Estrada-Osmycki, drzewo genealogiczne Słowian, grafika A3 na RISO, w ramach wystawy 
Rewizjonizm Magiczny
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Jan Estrada-Osmycki, font Halisa w użyciu na stronie www.nn6t.pl
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In physics, string theory is a theoretical 
framework in which the point-like particles 
of particle physics are replaced by one-di-
mensional objects called strings. String the-
ory describes how these strings propagate 
through space and interact with each other. 
On distance scales larger than the string 
scale, a string looks just like an ordinary par-
ticle, with its mass, charge, and other proper-
ties determined by the vibrational state of the 
string. In string theory, one of the many vibra-
tional states of the string corresponds to the 
graviton, a quantum mechanical particle that 
carries gravitational force. Thus string theory 
is a theory of quantum gravity.

String theory is a broad and varied subject 
that attempts to address a number of deep 
questions of fundamental physics. String 
theory has contributed a number of advances 
to mathematical physics, which have been 
applied to a variety of problems in black hole 
physics, early universe cosmology, nuclear 
physics, and condensed matter physics, and 
it has stimulated a number of major develop-
ments in pure mathematics. Because string 
theory potentially provides a unified descrip-
tion of gravity and particle physics, it is a can-
didate for a theory of everything, a self-con-
tained mathematical model that describes 
all fundamental forces and forms of matter. 
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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.

Jan Estrada-Osmycki, plakat promujący Halisę
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JAN ESTRADA-OSMYCKI (ur. 1987) – zajmuje się grafiką użytkową, ilustracją, 
projektowaniem fontów, znaków, systemów identyfikacji wizualnej, a także 
nagrywaniem muzyki elektronicznej. Studiował malarstwo na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni Jarosława Modzelewskiego.
https://estrada-osmycki.com
https://www.instagram.com/janestradaosmycki/
https://thedesignersfoundry.com/halisa
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