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Tłumaczenie i publikacja książki 
Paula Thompsona i Joanny Bornat 
pt. „The Voice of the Past. Oral History” 
dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

premiera 16 grudnia 2021



MONIKA FALKUS
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz 
historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się malarstwem olejnym, 
tworzy instalacje i prace wideo. Penetruje tematy miłości, kobiecej natury 
związanej z intymnością oraz seksualnością. W swoich działaniach sięga 
do tradycji, baśni i osobistych wspomnień. Wierzy, że nastroje mają kolory. 
Współpracuje z Galerią Szarą.

Monika Falkus: Between You & Me, 130 x 115 cm, 2021
Rozmowę z artystką czytaj na str. 90.

OKŁADKA
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6. STUDENCKIE
BIENNALE
MAŁEJ FORMY
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IM. PROF. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO

WYSTAWA KONKURSOWA 
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Kinoteki 

20 lat

PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa weronika ziarek



 
Kinoteki 

20 lat

PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa weronika ziarek

Państwowe 
Muzeum 
Etnograficzne 
w Warszawie 

Projekt “Malarz nad malarzami” 
sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie jest jednostką organizacyjną 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.







OPEN
CALL
2022

TWARDA
KOMUNA WARSZAWA

kuratorka: Anna Smolar



TOUGH LOVE

TWARDA MIŁOŚĆ

KOMUNA WARSZAWA

zgłosznia do 10.01.2022
na wwww.komuna.warszawa.pl
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Dominika Olszowy, Beton i śnieg / Concrete and snow, 2021, fot. Maciej Landsberg
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PAZURY 
ART
Warszawskie Asian Town, sierota po transformacji i Jar-
marku Europa, to jedno z najbardziej inkluzywnych i wie-
lokulturowych miejsc na współczesnej mapie stolicy. 
Pomiędzy straganami, barami i salonami manikiuru, w świe-
cie kuszącym wizualnym i etnicznym koktajlem rodem 
z filmów sci-fi, w legendarnej Alei Pazurów odbyła się wy-
stawa sztuki współczesnej na paznokciach. W Pazur / Claw 
/ Kіготь / Cái vuốt / 爪 / Klou/ճանկ udział wzięli współ-
cześni artyści i artystki, których sztuka eksploruje synkre-
tyczną tożsamość takich systemów jak naród, miasto czy 
internet. #nailart, jako jeden z najbardziej popularnych 
hashtagów czasów pandemii, został tu wykorzystany jako 
nowy i emergentny format wystawy. Lokalni wietnamscy 
manikiurzyści i manikiurzystki przenosili prace artystek i ar-
tystów na pazy wszystkich osób zainteresowanych sztuką 
współczesną, oddolną architekturą, targowaniem się i nail- 
artem. Wystawa na bazarze wykorzystuje masowy charak-
ter nailartu do codziennej redystrybucji sztuki poza ramami 
instytucjonalnymi.
Kuratorką projektu jest architektka Aleksandra Wasilkow-
ska, która do projektu zaprosiła osoby ze świata sztuki, 
architektury, kultury popularnej, nailartu. Wzory zaprojek-
towali: Agnieszka Kurant, Aleksander Prowaliński, Alicja 
Konarska, Anastasiia Vorobyova, Andrzej Szpindler, Arman 
Galstyan, Dominika Olszowy, Dream Adoption Society, 
Grzegorz Piątek, Jan Eustachy Wolski, Janek Simon, Krzysz-
tof Kaczmarek, Lucjan Bonawentura Szczęsny, Lude Reno, 
Maciej Landsberg, Maryna Tomaszewska, Joanna Warsza 
and Ngo Van Tuong, Oghele Ugonoh, Post-Noviki, Sisters 
Bui, Slavs and Tatars, Yulia Krivich
TARGOWISKO BAKALARSKA, UL. BAKALARSKA 11, WARSZAWA
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????, fot. Maciej Landsberg
Janek Simon, Syntetyczni Polacy / Synthetic Poles, 2021, fot. Maciej Landsberg
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KOLEKTYWIZM JAPOŃSKIEJ 
AWANGARDY
Lata 50. i 60. to czas przełomowych zdarzeń i przemian. Także w Japo-
nii, która przekształcała się wtedy, zarówno pod względem kulturowym 
jak i gospodarczym, w zawrotnym tempie. Czas powojennego fermentu 
politycznego, otwarcia na wpływy Zachodu i włączania się w globalne 
procesy współpracy, to dla Japonii również moment kształtowania się 
współczesnego języka sztuki. Nowe malarstwo, instalacje, performans, 
fotografia, grafika czy film, uświadamiają dynamikę zachodzących w 
kraju przemian. Wystawa Między kolektywizmem a indywidualizmem to 
pierwsza w Polsce prezentacja awangardowej sztuki japońskiej połowy 
ubiegłego wieku. Zobaczymy na niej, rzadko pokazywane poza Japonią, 
dzieła najważniejszych artystów tamtego czasu, m.in. obrazy tzw. malarzy 
reportażystów czy dokumentację radykalnych akcji i happeningów. Eks-
pozycja – jak wskazuje jej tytuł – skupia się na awangardowych grupach 
i nieformalnych nurtach artystycznych, takich jak Jikken Kōbō, Demo-
kratyczne Stowarzyszenie Artystów, Stowarzyszenie Artystyczne Gu-
tai, Kyūshū-ha, kolektyw fotograficzny Vivo, czy późniejsze – Neo Dada, 
Zero Jigen, Hi Red Center, The Play, GUN (Grupa Ultra Niigata), Bikyōtō i 
Provoke. 

25.11.2021 – 13.03.2022
ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI, WARSZAWA,  PL. MAŁACHOWSKIEGO 3
MIĘDZY KOLEKTYWIZMEM A INDYWIDUALIZMEM — AWANGARDA JAPOŃSKA W 
LATACH 50. I 60. XX WIEKU
WWW.ZACHETA.ART.PL

Tsuruko Yamazaki, Blaszane puszki, 2013, barwnik, lakier, rozcieńczalnik na 54 blaszanych 
puszkach, Estate of Tsuruko Yamazaki, dzięki uprzejmości Take Ninagawa, Tokio, © Estate of 
Tsuruko Yamazaki, dzięki uprzejmości LADS Gallery, Osaka i Take Ninagawa, Tokyo, fot. Okano Kei
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HISTORIA ŁEZ  
I PRAW KOBIET
Poruszająca wystawa Kto napisze historię łez oddaje głos artystkom, które 
poprzez osobistą perspektywę, przywracają walce o prawa kobiet do decy-
dowania o sobie i do aborcji wymiar egzystencjalny. Prace zgromadzone na 
wystawie pochodzą z wielu krajów i posługują się różnorodnymi sposobami 
materializowania opowieści, a ich celem jest ucieczka od władzy niszczą-
cych stereotypów. Kuratorami wystawy, której tytuł został zapożyczony z 
pracy Barbary Kruger Who Will Write the History of Tears? z 1987 r., są Magda 
Lipska, Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda. Wystawa pokazuje, że spór o 
granice wolności jednostki trwa od ponad stulecia i dotyczy wielu miejsc na 
świecie – na wystawie zobaczyć można prace odwołujące się do doświad-
czeń kobiet m.in. z Argentyny, Hiszpanii, Irlandii, USA, Portugalii oraz Polski. 
Wszędzie ścierają się odmienne wizje społeczeństwa i państwa, roli religii i 
granic wolności człowieka. Kto ma w tej sprawie decydujący głos? Kwestia 
ta potrafi fundamentalnie dzielić i prowokować akty agresji. Magda Lip-
ska zaznacza: „W sporze ginie opis jednostkowych doświadczeń, a przede 
wszystkim – kobieca perspektywa. Celem jest wyjęcie tematu aborcji spod 
władzy politycznych klisz i przywrócenie jej osobistego wymiaru”.
Przestrzeń ekspozycji zaprojektowana została przez niemiecką architektkę 
Johannę Meyer-Grohbruegge i nawiązuje do legendarnej wystawy Woman-
house (Dom Kobiet) z 1972 r., pierwszej feministycznej wystawy w Stanach 
Zjednoczonych.

26.11.2021-13.02.2022 
KTO NAPISZE HISTORIĘ ŁEZ. ARTYSTKI O PRAWACH KOBIET
MUZEUM NAD WISŁĄ, WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 22, WARSZAWA
WWW.ARTMUSEUM.PL 

Artists’ Campaign to Repeal the Eighth Amendment (Kampania Artystek na Rzecz Zniesienia 8. 
Poprawki), Mia Mullarkey, kadr z pracy wideo Fartuchy Mocy – ACREA – Sprzeciw!, 2018, Dzięki 
uprzejmości artystki
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REKONSTRUKCJE 
ZE WSPOMNIEŃ
 
Prace Moniki Sosnowskiej oraz Asty Gröting i Yael Efrati rozpoczy-
nają swoją wspólną podróż w ramach projektu międzynarodowej wy-
stawy City Limits. Wystawa prezentowana będzie w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, a następnie w Kunsthalle w Düsseldorfie i w MoBY 
w Bat Yam w Izraelu. W międzynarodowym projekcie zróżnicowane do-

świadczenia trzech 
artystek łączą się w re-
fleksji nad historycz-
nym i kulturowym 
otoczeniem czło-
wieka. Efrati, Gröting 
i Sosnowska dorastały 
w bardzo różnych wa-
runkach społeczno-
-politycznych. Ich 
twórczość łączy za-
miłowanie do hi-
perrealizmu, a także 
łamanie ograniczeń 
narzucanych zarówno 
przez architekturę, 
jak i przez normy spo-
łeczne – szczególnie 
te dotyczące roli ko-
biet. Monumental-
ność  kontrastuje tu 
z kruchością formy, 
a surowość przed-
miotów z ich poety-
ckością. Bazując na 
własnych wspomnie-
niach, artystki two-
rzą rekonstrukcje 
architektoniczne, wy-
chodzące poza ramy 
relacji architektura–
człowiek (jeśli takowe 
w ogóle istnieją). 
 
27.11.2021–13.02.2022
CITY LIMITS
CENTRUM RZEŹBY 
POLSKIEJ W OROŃSKU, 
UL. TOPOLOWA 1
WWW.RZEZBA-ORONSKO.
PL

Monika Sosonowska, fot. Simon Vogel
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RYSUNKI O MŁODOŚCI
Wspomnienia wczesnej młodości, dorastania, powoli zmieniających się per-
spektyw, czasów przedwarszawskich. Wściekłość, chęć wyrwania się, zro-
bienia wszystkim psikusa. Pragnienie życia gdzieś indziej, gdzie podobno 
jest fajnie, gdzie młodych nie omija życie. Słodkie chłopaki to tytuł debiu-
tanckiej wystawy Piotra Marca, autora powieści wizualnej o tym samym 
tytule, którą wydrukował samodzielnie w domu. Po uzyskaniu kilku prestiżo-
wych nagród książka została finalnie wydana przez wydawnictwo Kultura 
Gniewu. W Galerii Komputer Marzec pokazuje malowane płótna, oryginalne 
szkice i rzeźby z plasteliny i zaprasza nas do podglądania procesu two-
rzenia swoich opowieści, wypełnionych detalami, gęstymi formami i dziw-
nymi kształtami. Świat Marca, jak na swoje niepozorne rozmiary mieszczący 
wiele wątków, czeka na nasze ciekawskie oczy.
 
26.11–19.12
PIOTR MARZEC, SŁODKIE CHŁOPAKI
GALERIA KOMPUTER, WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 6/12 

Fragment powieści 
graficznej Piotra Marca 
Słodkie chłopaki
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ODGRYWANIE RÓL, 
POGŁĘBIANIE 
RELACJI
Matki i córki. Doświadczanie za-
równo macierzyństwa, jak i bycia 
córką, więzi międzypokoleniowe, 
momenty wsparcia i konfliktu, 
głębokie lekcje, niełatwe relacje, 
nieraz pustka. Biuro Wystaw Ar-
tystycznych w Krośnie zaprosiło 
artystki współczesne, których re-
lacje rodzinne przełożyły się na 
praktykę artystyczną, by pomó-
wić o matkach i córkach. Aneta 
Grzeszykowska, Cecylia Malik, Ali-
cja Bielawska i wiele innych ar-
tystek, opowiadają na wystawie 
o złożoności swojego doświadcze-
nia międzypokoleniowej bliskości 
kobiet. Czy bliskie sobie kobiety 
wspierają się w byciu artystkami? 
Czy rozumieją artystyczne aspi-
racje swoich babć, mam, córek, 
wnuczek? Czy role społeczne ko-
lidują z tworzeniem sztuki? To 
niektóre z licznych pytań zada-
wanych na wystawie. Złożoność 
bycia artystką i matką, normy 
społeczne, rodzinne projekcje 
i codzienne potyczki są przedsta-
wione w sposób szczery, wręcz in-
tymny. Oprócz prac zaproszonych 
artystek, częścią wystawy są też 
rozmowy przeprowadzone z nimi 
w czasie pandemii za pomocą ko-
munikatorów internetowych. Ich 
zapis dostępny jest do obejrzenia 
na stronie BWA Krosno.

2.10.2021–9.01.2022
MOJA MATKA, MOJA CÓRKA
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 
W KROŚNIE, UL. PORTIUSA 4
WWW.BWAKROSNO.PL

POST- 
APOKA-
LIPTYCZ-
NA  
KOLEK-
CJA 
SZTUKI
Którzy artyści XX i XXI wieku 
przejdą do historii? Czy będzie 
to Marcel Duchamp i Jeff Koons? 
A może zapomniany dziś rosyjski 
rzeźbiarz Edward Baranov-Knepp? 
Gabinet Ramona Haze to wystawa, 
której filarem jest retro-futury-
styczna, detektywistyczna opo-
wieść, rozgrywająca się w świecie 
sztuki. Zaciekawieni? „Ramon 
Haze to detektyw i kolekcjoner 
sztuki, który będzie żył w przyszło-
ści. Na jego zlecenie Holmer Feld-
mann i Andreas Grahl zdobywają, 
konserwują i katalogują artefakty 
– najważniejsze dzieła sztuki, ja-
kie pozostawi po sobie nasza cy-
wilizacja” – tak zaczyna się opis 
wystawy. Według jej inicjatorów 
pierwszy pokaz dzieł z kolekcji 
miał miejsce w piwnicach opusz-
czonej fabryki w Lipsku, w kilka 
lat po upadku muru berlińskiego. 
Po dwudziestu latach od pierwszej 
wystawy widmo katastrofy powró-
ciło, a kolekcja zyskała na powrót 
ciężar znaczeniowy. „Pesymi-
styczny klimat naszych czasów, za-
zębiające się i coraz poważniejsze 
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Jeff Koons at work, © Ramon Haze

kryzysy sprawiają, że wizja skrywana w gabinecie Ramona Haze staje się 
dziś szczególnie pociągająca” – czytamy dalej. Wystawa w poznańskiej 
Galerii SKALA to wyjątkowa okazja do zajrzenia do gabinetu Ramona 
Haze i zapoznania się z jego kolekcją zatytułowaną, nie inaczej, a właś-
nie Gabinet. Czy są to prawdziwe prace? Czy Haze istnieje…? A jakie ma 
to znaczenie?
4.12.2021–25.02.2022
HOLMER FELDMANN & ANDREAS GRAHL, GABINET RAMONA HAZE
GALERIA SKALA, POZNAŃ, ŚWIĘTY MARCIN 49A
WWW.GALERIASKALA.COM

Jeff Koons at work, © Ramon Haze
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HUMORY
Cztery lata temu zostali przez galerię Raster okrzyknięci „najbardziej 
obiecującą formacją malarską ostatnich lat”. Teraz możemy z całą pew-
nością powiedzieć, że była to trafiona diagnoza. Potencję, w jej róż-
nych wcieleniach (pracownia, grupa malarska, galeria czy platforma 
współpracy artystycznej i kuratorskiej), tworzą Karolina Jabłońska, To-
masz Kręcicki i Cyryl Polaczek. Co malują? „Obrazy na temat ziemnia-
ków, oczu, paznokci, wypadków, filmów, jedzenia, światła i wielu innych 
rzeczy – a także takie, których tematem jest sam obraz” – pisze, po-
czątkowo sceptyczny wobec ich twórczości, dziś kuratorujący wystawę 
grupy, Stach Szabłowski. Wykorzystują malarstwo, żeby mówić o ży-
ciu, ale ich płótna nie naśladują życia. Są raczej efektem malarskiej gry 
w eksplorowanie możliwości tego medium. Tytuł wystawy Potencji  
w BWA Zielona Góra odnosi się do protonaukowej koncepcji medyczno-
-psychologicznej, zgodnie z którą w ciele człowieka znajdują się cztery 
życiodajne płyny: krew, żółć, flegma oraz czarna żółć, a ich proporcje 
wpływają na zdrowie i temperament. Teoria humoralna, główny nurt 
w starożytnej medycynie, posłużyła za klucz organizacji obrazów na wy-
stawie. Ekspozycji towarzyszy publikacja – słownik pojęć związanych 
z twórczością grupy.
19.11–12.12
POTENCJA, TEORIA HUMORALNA
BWA ZIELONA GÓRA
WWW.BWAZG.PL
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Cyryl Polaczek, Young and old smoking, 220 × 160 cm, olej na płótnie, 2020, 
dzięki uprzejmości Galerii Monopol
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NIEWIDOCZNE
Czy da się nie zauważać jednej piątej społeczeństwa? Na przełomie XIX 
i XX wieku blisko 20 procent wszystkich osób pracujących w Warszawie – 
średnio 40 tysięcy młodych kobiet każdego roku – wykonywało pracę słu-
żących: sprzątało, gotowało i prało w setkach mieszkań. Wówczas pomijane 
ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, do niedawna również na margi-
nesie zainteresowań historyków, którzy opisywali je co najwyżej jako zbioro-
wość ujętą w statystykach. W Muzeum Warszawy otwarto pierwszą wystawę 
opowiadająca o zapomnianej historii kobiet i roli pracy domowej: Niewi-
doczne. Historie warszawskich służących. Zebrano na niej ponad 400 
obiektów, przedmiotów historycznych i dzieł współczesnych artystek, ko-
mentujących pracę domową. Inaczej niż w utrwalonej narracji historycznej, 
służące, których obecność w znacznym stopniu oddziaływała na społeczny 
pejzaż miasta, są tutaj na pierwszym planie. 

18.11.2021–20.03.2022 
NIEWIDOCZNE. HISTORIE WARSZAWSKICH SŁUŻĄCYCH
MUZEUM WARSZAWY, RYNEK STAREGO MIASTA 28-42
WWW.MUZEUMWARSZAWY.PL

Źródło: Muzeum Warszawy



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE 29

FUNERALNY 
FUTURYZM
Jakie znaczenie ma śmierć w życiu współczesnych nam ludzi? Jak będą 
wyglądały pogrzeby w przyszłości? Skąd wziął się obecny kształt cere-
monii pogrzebowych? Kuba Maria Mazurkiewicz bada polskie prawo 
pogrzebowe, w szczególności ustawę z 1959 roku, która do dziś okre-
śla zasady chowania zmarłych i organizacji cmentarzy. Jego wnioski 
dotyczą, co ciekawe, wyobraźni i są następujące: „Skrajne skonwencjo-
nalizowanie obrzędowości ostatniego pożegnania ograniczyło naszą 
wyobraźnię i nie potrafimy pomyśleć szerzej, jaki mógłby być pogrzeb 
przyszłości oraz czym jest lub mogłaby być śmierć w życiu ludzi XXI 
wieku”. Wystawa Wyobraźnia funeralna przedstawia cztery scenariusze 
futurystycznych rytuałów pogrzebowych. 
19.11.2021–16.01.2022 
WYOBRAŹNIA FUNERALNA. WOBEC POLSKIEGO PRAWA POGRZEBOWEGO 1959–2021 
DIZAJN BWA WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 2-4
WWW.BWA.WROC.PL

Grób we własnym ogrodzie, rys. Kuba Maria Mazurkiewicz
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BIOMORFICZNE 
OSTRZEŻENIA
Tytuł wystawy czeskiej rzeźbiarki Anny Hulačovej sugeruje woła-
nie o pomoc. Ale pochodzące ze świata sci-fi pszczoły Hulačovej mo-
żemy prosić o ratunek, tylko jeśli spróbujemy je dostrzec i zrozumieć. 
Pszczoły, w wielu kulturach uznawane za istoty łączące świat żywych 
z zaświatami, mają w jej twórczości szczególne znaczenie. Poprzez od-
wołania do insektów wskazuje ona na obecne w świecie dualizmy: 
utopię i dystopię, przeszłość i przyszłość, człowieka i maszyny, indy-
widualność i kolektywność, organiczność i technologię. Obecne na 
wystawie rzeźby z serii Kooperacja odnoszą się do uprzemysłowienia rol-
nictwa. Industrializacja w Czechosłowacji, przedstawiana jako realizacja 
utopii o symbiozie człowieka i maszyny, miała destrukcyjny wpływ na 
środowisko. Współcześnie łańcuchy produkcji i użycie pestycydów rady-

kalnie zmniejszają popu-
lację owadów. Hulačová 
porusza historyczne 
i aktualne problemy,  
wypełniając przestrzeń 
wystawy hybrydami, 
technologiczno- 
-antropomorficznymi 
i technologiczno- 
-biomorficznymi bytami, 
które ostrzegają nas 
przed skutkami naszych 
działań.
19.11.2021–10.07.2022
ANNA HULAČOVA, 
ALIENBEES, SAVE US, 
PLEASE!
GALERIA ARSENAŁ 
W BIAŁYMSTOKU, UL. ADAMA 
MICKIEWICZA 2
WWW.GALERIA-ARSENAL.PL

Anna Hulačová, Bez tytułu, 2021
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DEMONY 
ZEWNĘTRZNE
Holenderska artystka Puck Verkade instalacjami wideo wprowadza nas 
do swojego nasyconego, intensywnego pod każdym względem świata. 
Pomimo tego, że w swoich pracach podejmuje inne tematy oraz wyko-
rzystuje różne walory estetyczne i techniki filmowe, łączy je we wspólne 
wątki ogólnie poruszające aktualną kondycję współczesnego świata 
i społeczeństwa. Cursed w Muzeum Współczesnym to nie tylko pierwsza 
prezentacja jej prac w Polsce, ale także dotychczas największa wystawa 
w karierze. Wystawę otwiera trzykanałowa instalacja wideo Breeder, po-
święcona rozmnażaniu, idei reprodukcji w biologicznym i kulturowym 
sensie, skupia się na zawikłanych relacjach pomiędzy kobiecym cia-
łem, ludzką i nie-ludzką płodnością. Idąc dalej, zobaczymy pracę Bait, 
stworzoną w odpowiedzi na ruch MeToo, podejmującą kwestie współ-
odpowiedzialności analizowane w odniesieniu do języka władzy, który 
jedynie udaje solidarność. Tytułowa realizacja Cursed to podróż prowa-
dzona przez wewnętrznego demona przez pokoje nawiedzonego umysłu. 
Następna praca, Doing Lucy, poświęcona jest przekłamaniom i nie-
ustannemu przepisywaniu historii gatunku ludzkiego w odniesieniu do 
aktualnie dominującej ideologii. Zamykające wystawę wideo Plague doty-
czy solastalgii, czyli depresji klimatycznej.

19.11.2021–21.02.2022 
PUCK VERKADE, CURSED
MUZEUM WSPÓŁCZESNE, PL. STRZEGOMSKI 2A, WROCŁAW
WWW.MUZEUMWSPOLCZESNE.PL

Puck Verkade, Plaga, kadr z wideo, 2019
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POLITYCZNOŚĆ 
CODZIENNOŚCI
W Kolonii oglądać można pierwszą 
w Niemczech, solową wystawę Ali-
cji Rogalskiej: From Ground to Hori-
zon, na której zebrane zostały prace 
artystki z ostatniej dekady. Rogal-
ska, znana ze współpracy z różnymi 
grupami społecznymi czy zawo-
dowymi, balansuje pomiędzy za-
stanymi kontekstami a możliwymi 
wizjami przyszłości. Jej prace – wi-
deo, performansy, instalacje – kon-
centrują się na wątkach społecznych 
i politycznych kontekstach co-
dzienności. Proces pracy Rogalskiej 
obejmuje zarówno badania, jak i wy-
twarzanie nowych sytuacji. Artystka 
wykorzystuje swoje położenie, two-
rząc platformę do wypowiedzi dla 
osób, których głosy są mniej sły-
szalne. W ten sposób powstają tym-
czasowe kolektywy składające się 
z członków i członkiń określonych 
społeczności, np. migrantów czy rol-
ników. Jak zauważa kuratorka wy-
stawy Aneta Rostkowska: „Kruche 
wspólnoty, które powstają w tym 
procesie, tworzą się ze względu na 
wspólną sytuację ekonomiczną, kla-
sową lub polityczną, a niekoniecznie 
ze względu na wspólną tożsamość 
kulturową”. Rogalska dba o etykę 
pracy, szczególnie ważną przy two-
rzeniu sztuki partycypacyjnej. Na 
potrzeby wystawy w Temporary Gallery artystka, wraz z kuratorką, prze-
prowadziła wywiady z osobami, które brały udział w jej projektach. Celem 
było usłyszenie opinii samych uczestników, wyjście poza dyskurs krytyczny 
prowadzony wewnątrz świata sztuki.

ALICJA ROGALSKA, FROM GROUND TO HORIZON
TEMPORARY GALLERY, KOLONIA, MAURITIUSWALL 35
13.11.2021–13.02.2022
WWW.TEMPORARYGALLERY.ORG
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News Medley, 2020, kadr z wideo, 
fot. dzięki uprzejmości Alicji Rogalskiej, Katalin Erdődi, Réki Annus oraz Women’s Choir of Kartal
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CODZIENNIK 
MOTYWACYJNY 
Małgorzata Mycek, która dorastała w małej bieszczadzkiej wsi, łączy 
w swoich pracach wątki obecne we współczesnej kulturze z – często 
fałszywie romantyzowanym – tematem peryferii. Jej obrazy i perfor-
mansy są wieloelementowe i nierzadko sarkastyczne. Mycek mówi 
w nich o wykluczeniu, szczególnie seksizmie i klasizmie. W ramach wy-
stawy w Nowym Złotym artystka zaprezentuje cykl obrazów o wyzysku 
w pracy. Motywacyjne hasła nieustannie obecne w naszym otoczeniu – 
na plakatach, kubkach czy w reklamach – są dla niej inspiracją do two-
rzenia prześmiewczych scenek z życia. Gęste chmury haseł o jodze, 
siłowni, kosmetyczce i ekologicznej żywności towarzyszą wyzwaniom 
codzienności i multiplikują się bez końca: w mieście, w internecie, w ro-
dzicach, w głowie.
10.12.2021–30.01.2022
MAŁGORZATA MYCEK, LIFE IS TOO SHORT TO DRINK BAD WINE
NOWY ZŁOTY, LUBLIN, UL. KS. JANA POPIEŁUSZKI 5 
WWW.LABIRYNT.COM/PROJEKTY/NOWY-ZLOTY

Małgorzata Mycek, Never Give Up



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE 35

MISTYCZNY 
WANDALIZM 
Nowe prace Edwarda Lipskiego oglądać można w Antwerpii. Lip-
ski to jeden z najbardziej docenianych brytyjskich artystów. Swoje pol-
sko brzmiące nazwisko odziedziczył po ojcu – urodzonym w Ukrainie, 
ale identyfikującym się jako Polak. Z kolei matka artysty pochodzi z Pa-
ragwaju. Nawiązania do obu tych kultur są widoczne w jego pracach. 
Rzeźby Lipskiego ewokują skojarzenia ze sztuką różnych nurtów, trady-
cji i czasów. Artysta żongluje stylistycznymi odniesieniami, zachowując 
przy tym własny, charakterystyczny styl. Uciekając od kategorii i instytu-
cji, proces tworzenia nazywa „mistycznym wandalizmem”. Swoje rzeźby 
przyrównuje do języka i twierdzi, że oba te systemy – język i sztuka – 
mają wpisany w siebie błąd, niemożliwość pełnej ekspresji i porozumie-
nia, ograniczenie do istniejących zasobów – słów, materiałów. 
25.11.2021–5.01.2022
EDWARD LIPSKI
TIM VAN LAERE GALLERY, ANTWERPIA, JOS SMOLDERENSTRAAT 50

Edward Lipski, The Mexican, 2020–2021, fot. dzięki uprzejmości Tim Van Laere Gallery
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IDEALNY MOMENT
Są takie momenty, kiedy wszystko wydaje się wspaniałe. Czy to zasługa 
idealnej perspektywy? A może światła? Co sprawia, że czasami, patrząc, 
odczuwamy zachwyt? Jak dostać się do magii obserwowanych rzeczy? Wy-
stawa Agnieszki Polskiej i irańskiego artysty Sama Samiee Two-Headed 
Horse w galerii Georg Kargl Fine Arts to opowieść o zawiłościach ludzkiej 
percepcji. Zaczyna się jak bajka. Polska i Samiee podczas górskiej wycieczki 
dostrzegają i nagrywają dwugłowego konia. Ale modernizm i kapitalizm 
zrobiły swoje – zmieniły się nie tylko sposoby obrazowania, ale i samego 
przeżywania. Shanay Hubmann w tekście o wystawie nazywa artystów 
współczesnymi poetami, „których proces przeżuwania i wypluwania świata 
nie jest już napędzany przez bukoliczny spacer na wsi”. Zamiast tego rządzą 
nim strumienie danych, obrazów, dźwięków, słów i liter. Dwugłowy koń od-
nosi się teraz bardziej do chaosu i zaplątania w XXI wieku niż do magii. 

16.10–23.12 
AGNIESZKA POLSKA I SAM SAMIEE, TWO-HEADED HORSE
GEORG KARGL FINE ARTS, WIEDEŃ, SCHLEIFMÜHLGASSE 5 
WWW.GEORGKARGL.COM

Agnieszka Polska i Sam Samiee, Two-Headed Horse, 2021, 
dzięki uprzejmości Georg Kargl Fine Arts, fot. kunstdokumentation.com
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NIEWIDZIALNE 
BARWY 
MUNDURU
 
Karol Radziszewski wraca do Wrocławia, Lubiewa i wojskowych kosza-
rów, gdzie przygląda się ponownie postaci żołnierza. Ściągający przed 
aparatem mundur, ucieleśniony, bezbronny żołnierz podaje w wątpli-
wość mit walecznego, normatywnego mężczyzny. Mon chéri Soviétique, 
film bazujący na setkach kolorowych fotografii archiwalnych, rozbraja 
typowe narracje o wojsku, w ich miejsce proponując obraz żołnierzy jako 
towarzyszy zabaw, kochanków, pracowników seksualnych. Po raz kolejny 
okazuje się, że odkrywane na nowo archiwa – zdjęcia, które właściwie 
nie powinny już istnieć – wyjawiają to, co skrywane, niewygodne, ważne. 
Praktyka Karola Radziszewskiego, która odnawia queerową pamięć, to 
istotny akt także z perspektywy pozaartystycznej, nieustannie zmienia-
jący myślenie o historii poprzez to, co intymne.
 
27.11.2021–19.02.2022
KAROL RADZISZEWSKI, MON CHÉRI SOVIÉTIQUE
BWA WROCŁAW, UL. RUSKA 46A/301 
WWW.BWA.WROC.PL

Karol Radziszewski, kadr z filmu Mon chéri Sovietique, 2021
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SPISUJĄC 
EFEMERYCZNOŚĆ
Kto chce, niech wierzy, Kosałka Jerzy to zbiorowa publikacja Ośrodka Kul-
tury i Sztuki we Wrocławiu pod redakcją Marcina Ludwina, prezentu-
jąca nowe spojrzenie na twórczość Jerzego Kosałki. Książka wykracza 

poza sferę aktyw-
ności Kosałki w ra-
mach grupy Luxus 
czy jego działań trick-
sterskich, a obecne 
w publikacji teksty 
analityczne napisane 
m.in. przez Andrzeja 
Kostołowskiego, Ma-
rię Marszałek, Dorotę 
Monkiewicz czy sa-
mego Jerzego Kosałkę, 
stanowią wartościowe 
obserwacje i obudo-
wują kontekstami jego 
często efemeryczne 
prace. Autorzy współ-
tworzący publikację 
przeanalizowali sze-
reg projektów arty-
sty, skupiając się na ich 
stronie lingwistycz-
nej i partycypacyjnej. 
W książce poruszono 
tak różnorodne tematy 
jak podziały polityczne 
w Polsce, społeczne 
role kobiet i mężczyzn, 
tożsamość Wroc-
ławia w kontekście 
Ziem Odzyskanych 
czy obecność humoru 
w narracjach o otacza-

jącej nas rzeczywistości. Publikacja zawiera wywiad z artystą przepro-
wadzony przez Annę Markowską, osobiste refleksje autorów dotyczące 
doświadczenia współpracy z Kosałką oraz materiały wizualne z archi-
wum artysty – wiele z nich opublikowano po raz pierwszy.
PREMIERA: GRUDZIEŃ 2021
KTO CHCE, NIECH WIERZY, KOSAŁKA JERZY, RED. MARCIN LUDWIN
WWW.OKIS.PL

Okładka książki Kto chce, niech wierzy, Kosałka 
Jerzy, red. Marcin Ludwin
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ISKRY
Wiktoria Wojciechowska nad projektem Іскри (Iskry/Sparks) pracowała w la-
tach 2014–2016. Sfotografowała wtedy młodych ludzi, którzy z dnia na 
dzień porzucili swoje dotychczasowe życie i zostali żołnierzami. Poprzez fo-
tograficzne portrety, wideo, kolaże i opowieści artystka pokazała indywidu-
alne przeżycia z wojny na Donbasie, cierpienia zwykłych osób i ich traumy, 
powstałe w wyniku wojny. Wystawa Sparks, mimo że pokazywana już w wielu 
miejscach na świecie, po raz pierwszy prezentowana jest w Ukrainie. Po 
siedmiu latach od realizacji projektu zmieniła się zarówno sytuacja na fron-
cie, jak i życie portretowanych osób. Jednak, na co zwracają uwagę kurato-
rzy wystawy Antoni Burzyński i Pavlo Kovach, doświadczenia wojenne odbiły 
się na życiu osób, które nagle stały się żołnierzami. Dlatego ta odsłona wy-
stawy będzie skupiona wokół konsekwencji psychicznych, z jakimi mogą bo-
rykać się osoby wracające z frontu. W ramach wydarzeń towarzyszących 
przewidziany jest m.in. punkt informacyjny na temat zdrowia psychicznego. 

18.11–28.12
WIKTORIA WOJCIECHOWSKA, ІСКРИ/SPARKS
LVIV ART CENTER, LWÓW, STEFANYK 11
WWW.LVIVART.CENTER

Wiktoria Wojciechowska, The squad of nine killed and eight wounded, z serii Golden Collages, 2015-16
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DOMOWE 
KATASTROFY 
I BANALNE 
PRZYPADKI
W Warszawie otwiera się nowa miniinstytucja sztuki. Fundacja Dzielna 
to inicjatywa Rafała Bujnowskiego, Bartosza Przybyła-Ołowskiego 
i Agnieszki Tarasiuk. Wspólnie pragną stworzyć przestrzeń artystycz-
nej wolności. Zapowiadają nowe metody działania, zaskakujące sojusze 
i wymianę między dziedzinami, kulturami czy pokoleniami. Przestrzeń 
otwiera się wystawą nowych obrazów Rafała Bujnowskiego. Prace, imi-
tujące ceramiczne kafelki z lat 90., odnoszą się, poprzez metaforę recy-
klingu gruzów, do uczucia straty. „Takie kafle są dziś wstydliwie skuwane 
ze ścian jako przejaw złego gustu. Czas ich świetności zbiegał się z pol-
ską transformacją ustrojową, a także ze spektakularnym debiutem artysty 
(…). Fabrykując Kafelki, podobnie jak dwadzieścia lat temu Cegły, arty-
sta porzucił światłocień, perspektywę i inne techniki malarskiej repre-
zentacji na rzecz mimikry rzeczywistości, w której obraz niczym rzeźba 
powtarza kształt przedmiotu” – czytamy w tekście o wystawie. Obrazy 
o budowaniu i niszczeniu domów powieszone na muranowskich ścia-
nach, wzniesionych z mieszaniny betonu i zmielonych gruzów warszaw-

skiego getta, czytać 
można w kontek-
ście wojen i Zagłady. 
Przestrzeń budowy 
przenika się z pogo-
rzeliskiem, odnosząc 
się do współczes-
nego stanu kryzysów 
i niepewności. 
25.11.2021–25.02.2022
RAFAŁ BUJNOWSKI, DOM 
W BUDOWIE
FUNDACJA DZIELNA, 
WARSZAWA, UL. DZIELNA 7 
WWW.DZIELNA.
FOUNDATION

Rafał Bujnowski, Dom w budowie, 2021
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PYTANIA ZASADNICZE
Nowa wystawa czasowa w Muzeum Azji i Pacyfiku stawia pytanie o to, 
czego brakuje w muzeach, jakie znamy w Europie. Poszukuje śladów dzie-
jów odległych kultur wśród europejskich obiektów. Wystawa odnosi się do 
historii rozwoju nowożytnego muzealnictwa w Europie, pokazuje doskonale 
znane przedmioty codziennego użytku wywodzące się z kultur Azji i Pacy-
fiku, ale stawia też pytania, przed którymi na co dzień stają muzea: Co i jak 
pokazywać na wystawach? Jakim opatrzyć je komentarzem? Jak te przed-
mioty trafiły do kolekcji? Czy zostały kupione, odebrane, zagrabione? Czy 
oderwane od kontekstu, nadal „mówią”? Jaką rolę muzea i fascynacja 
Wschodem odegrały w historii kolonializmu? Wystawa zachęca do posta-
wienia Europy w pozycji „reszty świata”, namawia do refleksji na temat eu-
ropocentrycznej narracji i postawy wobec rzeczywistości. 

DO 11.09.2022
MUZEUM? A PO CO?
MUZEUM AZJI I PACYFIKU, WARSZAWA, UL. SOLEC 24 

Fot. Muzeum Azji i Pacyfiku
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KOMU DOLAĆ? 
W pracy Bar Restaurant brazylijskiej artystki Laury Limy ponad dwadzieś-
cia obiektów „siedzi” przy stolikach i „pije” piwo. W miarę jak alkohol znika 
z kufli, jest stale dolewany przez kelnerkę krążącą między stolikami. Mo-
żemy powiedzieć, że rzeczy zastępują tutaj ludzi. Laura Lima to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych brazylijskich artystek swojego pokolenia. Tworzy 
głównie sytuacje czy obrazy, w których następnie umieszcza żywe istoty – 
ludzi albo zwierzęta – przez cały czas trwania wystawy. Choć projekty Limy 
mają wyraźnie performatywny rys, artystka uparcie unika takich określeń, 
jak „performans” czy „instalacja”, w jej działaniach nie ma bowiem momen-
tów narracyjnych, scenariusza czy nawet zakończenia. W Migros Museum 
w Zurychu trwa wystawa Playful Geometry, która gromadzi prace z kolek-
cji prezentujących wariacje na temat geometrycznego słownictwa. Cen-
tralnym punktem wystawy jest instalacja Bar Restaurant. Wieloaspektowa 
praca prezentowana jest w dialogu z wybranymi dziełami z kolekcji, wyróż-
niającymi się pewnymi aspektami, które nasuwają skojarzenia z pełną nie-
skrępowanego humoru instalacją Limy. 

PLAYFUL GEOMETRY
DO 9.01.2022
MIGROS MUSEUM, ZURYCH
WWW.MIGROSMUSEUM.CH

Laura Lima, Bar Restaurant, 2010/13, Sol Lewitt, Geometric Figures, 1977, 
Sammlung Migros Museum für Gegenwartskunst, fot. Stefan Altenburger Photography, Zürich
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POTENCJAŁ 
POWIĘKSZAJĄCY
Przestrzenie publiczne wokół instytucji kultury tworzą miejsca spot-
kań, ale mają też zdolność – nie zawsze w pełni wykorzystywaną – bu-
dowania koalicji na rzecz równościowych, dobrze zaprojektowanych, 
wrażliwych na potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni spo-

łecznych. Mogą umożliwiać co-
dzienny kontakt ze sztuką i kulturą 
odbiorcom o zróżnicowanych gu-
stach i kompetencjach – co jest 
istotne zwłaszcza w czasie pan-
demii. Mogą również być miej-
scami bezinteresownej wymiany, 
wzajemnych inspiracji, oddol-
nych inicjatyw, a tym samym – 
ostoją wartości demokratycznych, 
wpływając pozytywnie na spo-
łeczną inkluzję, a w końcu na zna-
czenie i popularność instytucji. 
W ramach projektu Powiększenie 
badaliśmy w tym roku „powięk-
szający” potencjał placów przed 
instytucjami kultury na Mazow-
szu, od których otrzymaliśmy nie-
mal 40 ankiet analizujących stan 
otaczających je przestrzeni. Prze-
prowadziliśmy dwa warsztaty: 
w lipcu z architektami i archi-

tektkami w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w Radomiu, we współpracy z Survivalem Budowlanym SPOT, oraz we 
wrześniu w ramach Konwentu Animatorów Kultury w Siedlcach z oso-
bami pracującymi w instytucjach kultury. Powiększenie opiera się na 
wiedzy, doświadczeniach oraz rekomendacjach projektu Place do odzy-
skania realizowanego w Warszawie w latach 2017–2019 przez fundacje 
Puszka i Bęc Zmiana. Powiększenie jest realizowane w ramach pro-
gramu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
– 2021 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego. Wyniki są dostępne na stronie projektu: www.beczmiana.pl/
powiekszenie.

Powiększenie, działanie w Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w Radomiu, rekomendacje, projekt graficzny 
Karol Koszniec na podstawie projektu Karoliny 
Kwiatkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana 2021

LEGENDA

u l i c a    G.   N a r u t o w i c z a

u l i c a    R.   T r a u g u t t a
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KOS- 
MICZNY 
DOM
W 2021 roku Londyn zyskał nowe, iko-
niczne muzeum-rezydencję na miarę 
rezydencji architekta Johna Soane. 
Mowa tu o Cosmic House, prywat-
nym domu Charlesa Jencksa i Mag-
gie Keswick Jencks, zlokalizowanym 
w dzielnicy Kensington. Dom zapro-
jektowany przez Charlesa Jencksa we 
współpracy z Terrym Farrellem został 
zbudowany między 1978 a 1983 ro-
kiem. Architektura i wnętrza domu są 
unikalnym manifestem architektury 
postmodernistycznej, której Jencks 
poświęcił swoją pracę badawczą oraz 
twórczość pisarską i projektową. W la-
tach 80. i 90. dom stał się miejscem 
spotkań i dyskusji, w których brali 
udział czołowi architekci i architektki 
tamtego okresu, jak Michael Graves, 
Zaha Hadid czy Rem Koolhaas. 
 Po śmierci architekta w 2019 roku 
dom został przebudowany, aby wyeks-
ponować archiwum Jencksa i stworzyć 
przestrzeń wystawienniczą dla nowych 
prac. Pod opieką Lily Clare Jencks 
dom ma się stać żywym i tętniącym 
życiem muzeum. Ma w tym pomóc 
m.in. program rezydencji artystycz-
nych, który otworzy polska artystka 
mieszkająca w Londynie, Marysia Le-
wandowska. W ramach rezydencji ar-
tystka pracować będzie z archiwami 
domu, tworząc nowe prace i organizu-
jąc seminaria badawcze.

The Cosmic House is a must see! Jed-
nak warto pamiętać, że ze względu 
na charakter obiektu liczba wizyt 
jest ściśle ograniczona. Terminy wi-
zyt można rezerwować na stronie in-
ternetowej domu od początku 2022 
roku.

24.09.2021-31.09.2022
COSMIC HOUSE W LONDYNIE 
WWW.THECOSMICHOUSE.ORG
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Charles Jencks, projekt mebli do pokoju Nan (Sowy i koty), niedatowany, [ok. 1978–1983]
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PLASTOPIA
„Doceniamy w tym pomyśle to, co kochamy dzisiaj w architekturze – poka-
zanie, że wielkie projektowanie może polegać na refleksji nad materiałem 
i technologią jego przetwarzania. Projekt jest wrażliwy, a przy tym skromny, 
dotyczy tematów wielkich, ale jednocześnie mieszczących się w dłoni. Prze-
plata procesy chemiczne i społeczne, do tego w ważnej i domagającej się 
uspołecznienia przestrzeni publicznej Katowic” – tak decyzję o przyznaniu 
I nagrody projektowi Plastopia autorstwa architektki Sandry Przepiórkow-
skiej uzasadniło jury konkursu Praktyka organizowanego przez Fundację 
im. Stefana Kuryłowicza. Autorka proponuje wykorzystywanie materiału 
uzyskiwanego z odpadów plastikowych do budowy małej architektury, ak-
tywizacji mieszkańców, jako współtwórców przestrzeni miejskich, i popula-
ryzacji idei gospodarki obiegu zamkniętego.
Laureatami konkursu Teoria zostali natomiast architekci Marcin Kitala 
i Zygmunt Maniaczyk za tekst dotyczący wizji turystyki zrównoważonej 
w dobie kultury informatycznej, postulujący odrodzenie turyzmu odpo-
wiedzialnego za środowisko. Tekst zatytułowany Extra Muros został wy-
dany w formie dwujęzycznej książki z serii „Architektura Kultury – Kultura 
Architektury”.
CZYTAJ TEŻ: PLASTIK JEST WSZĘDZIE, S. 138

Sandra 
Przepiórkowska, 
Plastopia
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SPECJALIŚCI 
OD BETONU
Od listopada 2021 do kwietnia 2023 roku w Muzeum Architektury SAM 
w Bazylei będzie można oglądać wyjątkową wystawę pt. Beton, poświę-
coną jednemu z najważniejszych materiałów architektury XX i XXI 
wieku. Po wielu publikacjach wskazujących na przełomową rolę betonu 
w historii architektury (Adrian Forty, Concrete and Culture, 2012) przy-
szedł czas na równie ambitne projekty wystawiennicze na ten temat. 
Wystawa w SAM powstaje z inicjatywy i pod opieką wiodącej specja-
listki historii betonu w architekturze, Sary Nichols z Rice University. Na 
ekspozycji, dzięki bogatym materiałom archiwalnym i projektowym za-
prezentowanych zostanie dziewięć sposobów na rozumienie betonu, 
jako materialności architektury nowoczesnej i współczesnej. Czas zapla-
nować wizytę w Szwajcarii! 
20.11.2021-24.04.2022
BETON
SAM, BAZYLEA
WWW.SAM-BASEL.ORG

Barrage de la Grande Dixence, 1950-1961, 
fot. ze zbiorów ACM – Archives de la construction moderne – EPFL,  fund H. Germond
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BEZDOMNOŚĆ, 
ARCHITEKTURA 
I MIASTA
Do lutego 2022 roku w Muzeum Architektury Politechniki Monachij-
skiej, jednym z największych tego typu muzeów w Europie, oglądać 
można wystawę pod tytułem Who’s Next? Homelessness, Architecture 
and Cities, która poświęcona jest jednemu z najważniejszych, jeśli nie 
najważniejszemu problemowi miejskiej polityki i architektury w XXI 
wieku: bezdomności. Organizatorzy wystawy posłużyli się materiałami 
historycznymi i współczesnymi dokumentacjami, aby zaproponować 
wielowątkową perspektywę na kryzys toczący od lat nie tylko miasta 
niemieckie, ale też światowe metropolie, jak Los Angeles, Moskwa czy 
Bombaj i Săo Paulo. Kuratorem wystawy jest architekt i historyk Daniel 
Talesnik, autor m.in. przełomowej pracy na temat komunistycznej frak-
cji Bauhausu.
4.11.2021-6.02.2022
WHO’S NEXT? HOMELESSNESS, ARCHITECTURE AND CITIES
ARCHITEKTURMUSEUM DER TUM, MONACHIUM
WWW.ARCHITEKTURMUSEUM.DE
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Shinjuku, Tokyo, 2003, fot. Myrzik und Jarisch
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SZTUKA 
ZMAPOWANA
Niedawno pisaliśmy o Warszawskiej mapie sztuki w przestrzeni publicznej 
(zgarniecie ją za darmo z księgarni Bęc Zmiany przy Mokotowskiej 65).  
Tym razem mamy propozycje dla odwiedzających Gdańsk oraz gdań-
szczan, którzy chcą ina-
czej spojrzeć na swoje 
miasto. GAPS – Gdańsk 
Artyści Przestrzeń Sztuka 
to wirtualna baza danych, 
zbierająca informacje 
o obiektach artystycznych 
w przestrzeni miasta. Na 
stronie znajdziemy mapę, 
opisy i dokumentację fo-
tograficzną rzeźb, sgraf-
fito, mozaik, instalacji, 
neonów, murali, a nawet 
elementów małej archi-
tektury. Strona umożli-
wia zaplanowanie trasy 
spaceru szlakiem dzieł 
wybranego przez sie-
bie artysty bądź artystki 
albo określonej kategorii 
obiektów. Inwentaryzacja 
obiektów sztuki w prze-
strzeni publicznej Gdań-
ska trwa już dwa lata, 
a rozpoczął ją zespół Po-
litechniki Gdańskiej pod 
kierunkiem prof. Piotra 
Lorensa. Projekt realizo-
wany jest przez Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaź-
nia, Wspólnotę Gdańską, 
Instytut Kultury Miejskiej 
i Nadbałtyckie Centrum 
Kultury. Baza zawiera po-
nad 300 obiektów i stale 
się powiększa. Przez 
stronę można zgłaszać 
swoje propozycje!

GAPS – GDAŃSK ARTYŚCI 
PRZESTRZEŃ SZTUKA
WWW.GAPS.GDA.PL
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Grzegorz Klaman, Brama II, fot. Paweł Jóźwiak
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ŻYCIE 
W ARCHITEKTURZE
W debacie na temat architektury, form, kształtów, rozwiązań prze-
strzennych czy technicznych dość często zapomina się o tych, którzy 
opisywane obiekty później użytkują. Tak jak zaskoczeniem mogą się wy-
dać krytyczne uwagi wykładowców i studentów Szkoły Filmowej w Ka-
towicach, którzy na co dzień dostrzegają błędy w obsypanej nagrodami 
siedzibie swojego wydziału, tak nie bardzo wiemy, co czują dziś lub czuli 
kiedyś mieszkańcy wielkich bloków. Jacek Kurek w wydanej przez Mu-
zeum Historii Katowic książce poświęconej „kultowemu”, cenionemu 
i zachwalanemu Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, relacjonuje dzieje 
powstania tego kompleksu, obok kwestii architektonicznych (na któ-
rych często debata się koncentruje), poświęcając uwagę także opiniom 
mieszkańców i użytkowników, dziejom społecznym tego miejsca, temu, 
jak wizja architektoniczna wypełniła się życiem codziennym. Kilka lat 
temu wydarzeniem było wydanie tomu Bloki w słońcu Lidii Pańków, 
opowieści poświęconej warszawskiemu osiedlu Ursynów Północny, ko-
lejnej z wysoko ocenianych mieszkaniowych realizacji PRL. Niewiele 
jednak więcej można znaleźć lektur, opowiadających nie tylko o pięk-
nych czy ciekawych budowlach, ale o tym, jak działają, jak się ich używa, 

jak się sprawdzają. 
Może w czasach, 
gdy najpopularniej-
szą dziedziną litera-
tury stał się reportaż, 
doczekamy się kolej-
nych relacji nie tylko 
o pięknie, ale i o dzia-
łaniu architektury. 
WWW.MHK.KATOWICE.PL

Osiedle Tysiąclecia, Smerfowy Staw, fot. fotopolska.eu
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DEKADENCKA 
BRYŁA
Czy na pomieszczenie dzieł ikonicznego, mrocznego i tajemniczego ma-
larza powinno się zbudować nie mniej efektowne i pasujące do wymowy 
obrazów muzeum? Na to pytanie odpowiedzi szukali hiszpańscy architekci 
z pracowni Estudio Herreros, którzy, wygrawszy w 2009 roku konkurs, pod-
jęli się zaprojektowania w Oslo gmachu muzeum o prostej i wszystko mó-
wiącej nazwie Munch. Oddany do użytku jesienią 2021 roku budynek mieści 
11 sal galeryjnych, w których zobaczyć można wiele dzieł jednego z naj-
ważniejszych malarzy nurtu ekspresjonizmu i symbolizmu, Edwarda Mun-
cha. Muzeum stanęło na nabrzeżu, wśród wielu znanych brył (w tym Opery 
projektu biura Snřhetta). Wyróżnia się na ich tle wysokością (13 kondygna-
cji, 60 metrów wysokości), kształtem jakby przekrzywionej w jednej trzeciej 
wysokości wieży oraz niezwykłą elewacją z falujących, perforowanych pa-
neli z pochodzącego z recyklingu aluminium. Choć sami architekci mówią, 
że celem ich projektu było stworzenie wrażenia otwartości, muzeum Munch 
sprawia wrażenie obiektu dość posępnego, nieoczywistego, niepokojącego. 
Zupełnie jak prezentowane w nim obrazy.

WWW.MUNCHMUSEET.NO

Munch Museet, fot. Einar Aslaksen
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KOSMICZNY ZABYTEK
Z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku w Polsce po-
wstało wiele obiektów bądź to związanych z astronomią, bądź noszących 
po prostu imię najsłynniejszego badacza ciał niebieskich. Wśród tych licz-
nych inwestycji znalazło się także planetarium w Olsztynie. Obiekt pomy-
ślany jako „żywy pomnik” Kopernika to placówka popularyzująca wiedzę 
o astronomii, edukująca, pozwalająca lepiej poznać zjawiska, które dzieją 
się nad naszymi głowami. Ale to także niezwykle ciekawy budynek, którego 
bryłę zaprojektował Ludomir Gosławski. Posadowiony na niewielkim wznie-
sieniu gmach wyróżnia wieńcząca go kopuła, ale prawdziwe skarby kryje 
jego dziedziniec. Do dziś bowiem w olsztyńskim planetarium zachowały się 
oryginalne detale z lat 70. – nie tylko spektakularna naścienna kompozy-
cja projektu Stefana Knappa (podobną ten sam autor stworzył na fasadzie 
auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), ale też metaloplastyka 
czy detale architektoniczne, jak zacieniające teren dziedzińca betonowe 
żebra brise soleil. Decyzją warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków w lipcu 2020 roku olsztyńskie planetarium trafiło do 
rejestru zabytków (otaczając ochroną nie tylko bryłę, ale i jej detal). To do-
skonała wiadomość, bo wiemy, że drobne elementy uzupełniające archi-
tekturę szczególnie łatwo „znikają” przy okazji modernizacji czy remontów. 
Szkoda tylko, że w ostatnich latach kameralny gmach planetarium całkowi-
cie przytłoczył przeskalowany, stylizowany na „hipernowoczesny” i dekon-
struktywistyczny kompleks hotelowo-mieszkalno-biurowy. Przy nachalnej 
stalowo-szklanej bryle perełka architektury i wzornictwa lat 70. właściwie 
zniknęła…

WWW.PLANETARIUM.OLSZTYN.PL 

Kompozycja Stefana Knappa, Planetarium w Olsztynie, fot. Anna Cymer
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SPODEK DIZAJNU
Jak „narysować” miasta, by były dobrym miejscem do życia i spełniały 
funkcje ośrodków gospodarczych na miarę XXI wieku? Jak tworzyć ar-
chitekturę bez cementu i stali? Jak wspierać tradycyjne rzemiosło, by za-
chować unikalność i humanistyczne wartości wytwarzania? Na tematy 
zajmujące współczesnych projektantów, architektów i urbanistów po-
rozmawiamy w katowickim Spodku podczas czterech dni wypełnionych 
dizajnem i architekturą. 4 Design Days to wydarzenie podzielone na 
część dla biznesu, pełną spotkań i wykładów, oraz część otwartą – z wy-
stawami, warsztatami i otwartymi dla publiczności prelekcjami. W ubie-
głorocznej edycji wzięło udział ponad 25 tysięcy gości. Lista zagadnień 
jest wciąż otwarta – można zaproponować autorski temat wykładu czy 
debaty i wziąć czynny udział w kształtowaniu dyskusji o projektowaniu. 
27–30.01.2022
KATOWICE
4DESIGNDAYS
WWW.4DD.PL 

Spodek, Katowice
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U ŹRÓDŁA 
Po kaszubsku grôpk to po pro-
stu garnek. Wydźwięk tego słowa 
i zaklęta w nim moc tradycyjnego 
rzemiosła zachwyciły Marcina Ku-
bernę, garncarza-samouka, który 
dzieli swój czas między warszaw-
skim domem a letniskiem na Sy-
cylii. Jako stylista w czołowych 
magazynach mody o wielolet-
nim doświadczeniu, wypracowaną 
wrażliwość na formę i funkcję prze-
lewa od niedawna na ceramikę 
– najbliższą dłoniom twórcy i od-
biorcy. Podążając za niedoskona-
łym pięknem wyrobów ludzkiej 
ręki, artysta tworzy kolekcje ce-
ramicznych naczyń, nawiązujące 
estetyką do prehistorycznych, ar-
chetypicznych form. Spod ręki 
Marcina w powolnym, medytacyj-
nym rytmie, wyłaniają się wazony 
niczym starożytne amfory, rozbie-
lone, pękate, wyboiste – jak ziemia 
lub ludzka skóra. Każde naczy-
nie, tworzone z ręcznie toczonych 
wałków gliny, wymaga cierpliwo-
ści i kilkunastu godzin uważnej 
pracy. Powstaje z myślą o zmysłach 
– trzymaniu obiektów w dłoniach, 
dotykaniu i powolnej celebracji: 
„Obiekty Grôpk zatrzymują w sobie 
czas – jak prezenty z pradawnego 
świata. Opowiadają historie neoli-
tycznych kultur, organicznej mate-
rii i czasów sprzed cywilizacji”.
WWW.INSTAGRAM.COM/GROPK.
CERAMICS
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Ceramika Grôpk, fot. Bartosz Zalewski
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ODPO-
CZYNEK 
DLA 
PROJEK-
TANTÓW
„Kryzys jest okazją do zmiany” – 
tak, słyszeliśmy to wiele razy. Pre-
sja na trzymanie gardy bez względu 
na okoliczności jest ogromna. 
Tymczasem siłą jest przyznanie 
się do słabości czy niemocy, a jej 
wzmocnieniem – podzielenie się 
swoim doświadczeniem z innymi. 
I wspólne szukanie rozwiązań. 
W branży projektowej, przepeł-
nionej ambicjami i chęcią naprawy 
świata, powoli następuje odwilż: 
„Zmiana prosi o refleksję! Kreatyw-
ność często idzie w parze z zarad-
nym zmysłem, który wie, jak radzić 
sobie w trudnych czasach. Ale do-
tyka nas też ludzkie doświadczenie 
troski. Nie ma »właściwej« drogi 
naprzód. Razem utorujmy więc 
drogę i współpracujmy!” – apelują 
organizatorzy warsztatów Desig-
ners for Designers, sesji wymiany 
doświadczeń dla branży kreatyw-
nej. Po kilku udanych lokalnych 
edycjach organizowana jest sesja 
warsztatowa online, gdzie w kom-
fortowych warunkach własnego 
fotela można otworzyć się na roz-
mowę i zmianę – we własnym tem-
pie i według własnych potrzeb.
DESIGNERS FOR DESIGNERS 
WHAT DESIGN CAN DO / 
DESIGNPLATFORM ROTTERDAM
WWW.WHATDESIGNCANDO.COM 
15.12.2021, PLATFORMA ZOOM

ILUSTRACJE 
Z METALU
Traffic Design od lat realizuje 
w Gdyni swój cel poprawy spój-
ności wizualnej i estetyki prze-
strzeni miasta. Od modernizacji 
fasad budynków, przez wymianę 
szyldów sklepowych, po projekto-
wanie detali, takich jak ozdobna 
metaloplastyka bram czy typo-
grafia tablic informacyjnych na 
klatkach schodowych. Oprócz re-
alizacji czysto funkcjonalnych ze-
spół Traffic Design tworzy też 
obiekty artystyczne: rzeźby, ne-
ony, instalacje. Ich najnowsze 
prace to seria drobnych dekora-
cyjnych interwencji z metalu. Na 
przykład Meduza – ilustracja za-
projektowana przez Adelę Madej 
została następnie wycięta z bla-
chy i zamontowana na fasadzie 
bloku przy ulicy Traugutta. 

WWW.TRAFFICDESIGN.PL

→
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Meduza, projekt: Adela Madej, fot. Rafał Kołsut (Traffic Design) 
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PRAWA CZŁOWIEKA, 
PRAWA PLANETY
Ponad pięćdziesiąt filmów, pre-
miery, kino objazdowe, spotkania 
ze światowej sławy dokumenta-
listami – tak w skrócie podsumo-
wać można najstarszy festiwal 
filmów dokumentalnych w War-
szawie. Byłoby to jednak bar-
dzo wybiórcze podsumowanie, 
bo organizowany przez Helsiń-
ską Fundację Praw Człowieka 
festiwal Watch Docs to impreza 
warta uwagi przede wszystkim 
ze względu na tematykę filmów, 
które trafiają do festiwalowego 
programu. To jedna z dwóch naj-
większych na świecie imprez 
filmowych poświęconych pra-
wom człowieka. Zaangażowanie 
w walkę prawa jednostki łączy 
się tu ze sztuką filmową najwyż-
szych lotów. W tym roku po raz 
drugi w ramach Watch Docs od-
będzie się konkurs na najlepszy 
dokument poświęcony ekolo-
gii i zmianom klimatu w kontek-
ście praw człowieka. O Nagrodę 
Zielonego Psa (Green Dog 
Award) rywalizować będą m.in 
twórcy filmu Aya, portretują-
cego mieszkańców rajskiej wy-
spy u wybrzeży Afryki, skazanej 
na zagładę w wyniku globalnego 
ocieplenia, czy Tak mi przykro, 
przedstawiającego zagrożenia związane z energią nuklearną, który swoją 
premierę miał na tegorocznym festiwalu w Cannes. 
10–16.12 KINA
10–19.12 ONLINE
21. MFF WATCH DOCS
WWW.WATCHDOCS.PL
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Tak mi przykro (I am so sorry), reż. Liang Zhao, fot. MFF Watch Docs
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NONKONFORMIŚCI 
Z CHARKOWA
 
Szkoła Fotografii w Charkowie zmieniła oblicze fotografii poprzez ekspe-
rymentalne, nonkonformistyczne podejście do tego medium. Sprzeciwiała 
się sowieckim kanonom artystycznym, w ich miejsce tworząc własny język 
wizualny. Ku radości wielu zainteresowanych, jej archiwum zostało upub-
licznione w formie strony internetowej. Kolekcja późnoradzieckiej i post-
sowieckiej fotografii, wraz z materiałami badawczymi i fotoreportażami, 
została zebrana w ramach programu Ukraińskiego Instytutu #UkraineEve-
rywhere. Na stronie znajduje się wybór ponad 2000 fotografii, 28 profili 
artystów i grup artystycznych, a także eseje i opracowania tekstowe. Archi-
wum daje możliwość odbycia niezwykle wartościowej podróży po materia-
łach, do których dostęp nie był w przeszłości łatwy. Strona działa w języku 
angielskim, ukraińskim i częściowo francuskim.
 
KHARKIV SCHOOL OF PHOTOGRAPHY
WWW.KSP.UI.ORG.UA

Fot. Boris Mikhailov, z serii Temptation of Death, 2019
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KOLEJNA 
TWARZ 
PORTRETU
To już czwarta odsłona projektu Portret osobisty, który ma na celu zapre-
zentowanie różnych praktyk w obrębie sztuki portretu. Inicjatywa łączy 
przestrzenie fotografii i teatru, podkreślając wagę spotkania fotografa 
z osobą fotografowaną, jako nieuniknionego i niezmiernie ważnego ele-
mentu procesu twórczego. W ramach tej edycji Portret osobisty, czyli bli-
skie spotkanie z… powstała seria portretów autorstwa Zuzy Krajewskiej, 
Michała Łuczaka oraz duetu Katarzyny Korzenieckiej i Szymona Rogiń-
skiego. Zdjęcia i instalacje będzie można zobaczyć w Galerii Jednostka. 
Częścią wystawy jest również film w reżyserii Piotra Małeckiego, który 
powstał podczas trwania projektu. Cykl jest częścią inicjatywy Wszyscy 
Jesteśmy Fotografami. 
 26.11–12.12
PORTRET OSOBISTY VOL. 4
GALERIA JEDNOSTKA, WARSZAWA, UL. ANDERSA 13
WWW.WSZYSCYJESTESMYFOTOGRAFAMI.PL

Zuza Krajewska, Natalia, 2021
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OBRAZ 
NIEWYRAŹNY
Im dalej w las, tym więcej drzew to najnowszy film Benedeka Fliegaufa, 
pokazywany premierowo w konkursie głównym na festiwalu Berli-
nale, na którym otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za fenomenalną 
grę aktorską Lilli Kizlinger. Węgierski reżyser, nawiązując tematycz-
nie do swojego pełnometrażowego debiutu (Gąszcz, 2003), prezentuje 
tym razem siedem krótkich etiud, które odzwierciedlają gęstwinę nie-
rzadko sprzecznych uczuć bohaterów filmu (żałoba, zazdrość, pragnie-
nie zemsty oraz pożądanie), najczęściej koncentrując się na nadużyciach 
w rodzinnych relacjach. Każda z filmowych, egzystencjalnych miniatur 
rozpoczyna się niewinnie i niepozornie, by w miarę upływu czasu zmie-
nić się w duszną, klaustrofobiczną przestrzeń – pułapkę, z której nie 
sposób się wydostać, sytuację bez wyjścia. Warto zwrócić uwagę na do-
skonałą, niespokojną pracę kamery, która bardzo dobrze uświadamia 
nam, czym są próby poruszania się w gęstwinie trudnych do rozwikłania 
ludzkich spraw.
IM DALEJ W LAS, TYM WIĘCEJ DRZEW, REŻ. BENEDEK FLIEGAUF
PREMIERA 17.12

Im dalej w las, tym więcej drzew, reż. Benedek Fliegauf, fot. Aurora Films
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PRZYGODY 
CIAŁA
Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes Titane jest nowatorskim, eksperymen-
talnym i przede wszystkim bezkompromisowym obrazem, który skutecznie 
wyrywa nas ze strefy komfortu – należy się o tym przekonać na własnej skó-
rze i doświadczyć jego niezwykłej siły, a dopiero później próbować anali-
zować go z bezpiecznej pozycji dystansu. Julia Ducournau opowiada nam 
historię młodej kobiety (Alexia): jej początkowo niewinne zamiłowanie do 
motoryzacji przeradza się w płomienną namiętność, która doprowadza do 
szeregu brzemiennych w skutkach pożarów – nieujarzmione pragnienia są 
głównym motorem rozwoju filmowej akcji. Francuska reżyserka idzie o krok 
dalej niż Crash Davida Cronenberga, motoryzacja jest dla niej nie tylko fe-
tyszem, lecz stanowi głęboko transformujące, egzystencjalne doświadcze-
nie. Ducournau celowo rezygnuje z tworzenia portretu psychologicznego 
głównej bohaterki. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć motywów postępowa-
nia Alexii, lecz możemy z nią współodczuwać, a wszystkie te niejednokrot-
nie sprzeczne i gwałtowne emocje odnajdziemy w naszym ciele, które jest 
kluczem do odczytania Titane. 

TITANE, REŻ. JULIA DUCOURNAU
PREMIERA 14.01.2022

Titane, reż. Julia Ducournau, fot. Wild Bunch
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ISLANDZKA 
MROCZNA BAŚŃ
Lamb to mroczny i baśniowy pełnometrażowy debiut Valdimara 
Jóhannssona, nagrodzony w Cannes (sekcja Un Certain Regard) za nie-
zwykle oryginalną i śmiałą filmową wizję. Islandzki reżyser ukończył 
Film.Factory, legendarną szkołę założoną przez Bélę Tarra w Sarajewie, 
posiada jednak również doświadczenie przy produkcji wysokobudżeto-
wych, amerykańskich tytułów. Prawdopodobnie dlatego jego film łączy 
w sobie niesamowity rozmach właściwy dla kina głównego nurtu z nie-
pokojącą fabułą typową dla bardziej alternatywnych obrazów. Jóhanns-
son opowiada nam historię bezdzietnej pary Marii (Noomi Rapace) oraz 
Ingvara, którzy zajmują się hodowlą owiec. Gdy okazuje się, że jedna 
z nich rodzi ludzko-owczą hybrydę, postanawiają zaopiekować się nią 
i nazwać imieniem ich zmarłego dziecka (Ada). Islandzkiemu reżyse-
rowi udało się stworzyć niepokojącą i jednocześnie fascynującą filmową 
rzeczywistość, w której zastanawia się nad płynnością granic pomiędzy 
światem ludzkim oraz zwierzęcym.
LAMB, REŻ. VALDIMAR JÓHANNSSON
PREMIERA 11.02.2022

Lamb, reż. Valdimar Jóhannsson, fot. Gutek Film
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TWARDA MIŁOŚĆ
OPEN CALL
Komuna Warszawa czeka na zgłoszenia do programu rezydencji perfor-
matywnych! Kuratorką  tego zaplanowanego na rok 2022 wydarzenia jest 
reżyserka Anna Smolar, a hasłem, wokół którego skupione będą nowe pro-
dukcje i rezydencje jest Tough Love / Twarda miłość.
W rozwinięciu tematu głównego czytamy: „Co widzisz i co czujesz, kiedy 
wypowiadasz na głos słowa »twarda miłość«? Co to pierwsze skojarzenie 
mówi o Tobie, Twojej historii i pamięci? Czy potrafimy razem poszukać defi-
nicji twardej miłości? W jaką stronę nas popchnie ta definicja? Może w ba-
daniu i dekonstruowaniu otaczającego świata przydadzą nam się dziwne 
hasła? Słownik oksfordzki definiuje twardą miłość jako »dbanie o dobro 
osoby, szczególnie osoby uzależnionej, dziecka lub przestępcy, poprzez na-
rzucanie jej określonych ograniczeń lub wymaganie od niej wzięcia odpo-
wiedzialności za swoje czyny«. Zachęcamy do potraktowania tego idiomu 
ze swobodą, zgłębiając nieoczywiste obrazy i skojarzenia, traktując go być 
może jako narzędzie poznawcze w refleksji nad samą sztuką”. 
Program rezydencji w Komunie Warszawa jest częścią programu Hub Kul-
tury KW, współfinansowanego przez m.st. Warszawę. Jego celem jest wspar-
cie młodych i debiutujących twórczyń i twórców (do 30. roku życia) przez 
zapewnienie warunków do artystycznych poszukiwań – środków finanso-
wych, miejsca w siedzibie Komuny Warszawa (Szkoła, ul. E. Plater 31), obsługi 
technicznej, opieki merytorycznej oraz gwarancję publicznej prezentacji 
prac stworzonych podczas rezydencji.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 10.01.2022
WWW.KOMUNA.WARSZAWA.PL/OPEN-CALL-2022

TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE
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MIŁOŚĆ TOUGH LOVE TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE TWARDA
LOVE TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH
TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE TWARDA MIŁOŚĆ TOUGH LOVE
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HISTORIE 
OPOWIEDZIANE
Jedna z najbardziej wpływowych i inspirujących książek dotyczących hi-
storii mówionej ukazuje się po raz pierwszy w Polsce nakładem Cen-
trum Archiwistyki Społecznej. Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii 
mówionej po raz pierwszy opublikowany został w latach 70. XX wieku 

przez brytyjskich hi-
storyków, badaczy 
i praktyków histo-
rii mówionej, Paula 
Thompsona i Joannę 
Bornat. Stawia pytania 
ponadczasowe, o to, 
co stanowi istotę me-
tody historii mówionej 
jako źródła wiedzy? 
Jakie są jej relacje z in-
nymi dyscyplinami? 
Jak przygotować się do 
rozmów i w jaki spo-
sób prezentować ich 
efekty? Publikacja za-
wiera przegląd inspi-
rujących projektów 
wykorzystujących na-
grania historii mó-
wionej realizowanych 
w różnych zakątkach 
świata. „Chcieliśmy, 
aby ta książka miała 
charakter zarówno 
praktyczny, jak i filo-
zoficzny. (…) Przed-
stawiamy obszerny 
przegląd głównych 

cech historii mówionej i narracji biograficznych oraz ich roli społecz-
nej i historycznej, korzeni, rozwoju i popularyzacji na całym świecie, ich 
miejsca w szerszym ruchu na rzecz badania pamięci (memory movement), 
wreszcie – kwestii dotyczących natury pamięci jako źródła danych i jej 
związków z poczuciem «ja», doświadczeniem i tożsamością” – napisali 
we wstępie Paul Thompson i Joanna Bornat.
ZAMÓWIENIA: SKLEP.BECZMIANA.PL

Paul Thompson, Joanna Bornat, Głos przeszłości. 
Wprowadzenie do historii mówionej, okładka książki
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NAUKA LATANIA
Pointless Geometry to od lat jeden z najciekawszych polskich labeli, wytwór-
nia stawiająca nie tylko na bezkompromisowe poszukiwania na gruncie mu-
zycznych (głównie elektronicznych) eksperymentów, ale też nieustannie 
testująca nietypowe formy, formaty oraz nośniki współczesnych muzycz-
nych wydawnictw. W połowie stycznia w willi Grohmana, czyli w Muzeum 
Książki Artystycznej w Łodzi, będzie miała miejsce premiera nowego wy-
dawnictwa w katalogu Pointless Geometry – rejestracji kompozycji Edyty 
Jarząb, przygotowanej swego czasu na radioartowy Oscillation Festival 
i stanowiącej interpretację tzw. sonic meditation Pauline Oliveros Teach  
Yourself to Fly. Oprócz tego program wieczoru wypełnią: wykonanie na 
żywo projektu Temple of Urania – wydanej na kasecie VHS audiowizualnej  
instalacji stworzonej przez Justynę Banaszczyk, Darka Pietraszewskiego 
i Tomka Popakula, a także sety Filipa Lecha oraz duetu SSRI (Igor Gadomski, 
Sandra Mikołajczyk). 

15.01.2022
WIECZÓR Z WYTWÓRNIĄ POINTLESS GEOMETRY
ŁÓDŹ, MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

Twórcy Temple of Urania, fot. Olga Perkowska
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HYBRYDOWE 
KONTAKTY
Po pandemicznej odsło-
nie online, uzupełnionej 
po pół roku jesiennymi 
koncertami, nadcho-
dząca edycja klubowego 
brata Trans Mediale od-
będzie się w trybie hybry-
dowym. Planowany jest 
szereg koncertów dla za-
szczepionych uczest-
ników, ale również cały 
osobny darmowy pro-
gram online. Temat tej 
edycji: kontakt, zapo-
wiada namysł nad funk-
cjonowaniem muzyki oraz 
festiwali muzycznych za-
równo w postpandemicz-
nej rzeczywistości, jak 
i w kontekście narasta-
jących autorytaryzmów. 
Wśród ogłoszonych do 
tej pory artystów, m.in. 
Lorraine James, duetu 
Machine Girl czy „fanto-
mowej orkiestry” improwi-
zatorów uchwyconych na 
nagraniach oraz zesta-
wianych i miksowanych 
przez związanego z Berlinem Libań-
czyka Raeda Yassina. Ale kto wie, 
czy najciekawiej nie zapowiada się 
„performatywna instalacja” Modular 
Organ System szykowana przez Phil-
lipa Sollmanna i Konrada Sprengera. 
To rodzaj środowiska wypełnionego 
instrumentami i przywodzącego na 
myśl fascynujące konstrukcje zmar-
łego w tym roku Yoshiego Wady. 
Zdjęcia zapowiadają raj dronowego 

ANTONI MICHNIK DLA NN6T

FALE 
EKSPERY-
MENTÓW
W lutym fale radiowe w Glas-
gow – ale również w przestrze-
niach internetu – rozbrzmiewać 
będą dźwiękami (mniej wię-
cej corocznego) święta eks-
perymentalnej radiofonii. 
Radiophrenia, czyli tymczasowa 
artystyczna stacja-festiwal,  
aktywowana okresowo od po-
łowy minionej dekady przez 
Marka Vernona i Barry’ego  
Burnsa, to jedno z najważniej-
szych wydarzeń zbierających 
fascynujące,  heterogeniczne 
środowiska radioartu – zarówno 
tego rozumianego jako ekspery-
mentalne słuchowiska, jak i tego 
nastawionego na eksperymenty 
z różnymi rodzajami transmisji 
lub wykorzystania radioodbior-
ników jako instrumentów czy 
elementów instalacji dźwięko-
wych. W ramówce festiwalu za-
mówione i wybrane (z konkursu 
zgłoszeń) prace przeplatają się 
zawsze z audycjami oraz wystę-
pami na żywo na antenie. 
07–20.02.2022
FESTIWAL RADIOPHRENIA
ONLINE
WWW.RADIOPHRENIA.SCOT
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Modular Organ System, komponent Lade, widok instalacji, La Vallée, Bruksela, 2021, 
fot. Phillip Sollmann

nurtu (post)minimalizmu, co zdaje się potwierdzać grupa ogłoszonych ar-
tystów i artystek szykujących „interwencje” w Modular Organ System: m.in. 
Ellen Arkbro, Kali Malone ze Steve’em O’Malleyem oraz nowo powstały mi-
krotonalny ansambl Brass Abacus. 

19.01–06.02.2022
FESTIWAL CTM
BERLIN, RÓŻNE LOKALIZACJE ORAZ ONLINE
WWW.CTM-FESTIVAL.DE
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OGRANICZANIE EMISJI 
Twórcy berlińskiego kolektywu Rimini Protokoll uwielbiają bawić się 
konwencją i tworzyć sytuacje, które angażują widzów – niejednokrot-
nie prowokując. Sednem ich pracy jest idea ciągłego rozwoju narzę-

dzi teatralnych, które 
pozwalają ukazywać 
rzeczywistość z nie-
typowej perspektywy. 
Jak zorganizować kon-
ferencję bez emisji 
CO2, bez zawiesza-
jących się połączeń 
Skype i Zoom, bez 
rozmazanych obrazów, 
za to z wykorzysta-
niem wszystkich środ-
ków performatywnych 
teatru? Odpowiedzią 
jest „konferencja nie-
obecnych”, gdzie za-
proszeni eksperci 
i mówcy nie pojawiają 
się fizycznie na scenie, 
ale reprezentują ich 
cieleśnie mieszkańcy, 
którzy otrzymują sce-
nariusz na początku 
wieczoru. Podczas 
spektaklu w Kaai  
Theater będzie można 
zaobserwować, jak 
mieszkańcy Brukseli 
przyjmują tożsamość 
nieobecnych mówców. 
W Conference of the 
Absent twórcy Proto-
kołu z Rimini wcielają 

się jednocześnie w rolę ghostwritera, autora przemówienia, współautora 
i reżysera, czego efektem jest zdalnie wyreżyserowany spektakl teatru 
dokumentalnego.
8–9.12.2021 
RIMINI PROTOKOLL, CONFERENCE OF THE ABSENT
KAAI THEATER
WWW.KAAITHEATER.BE

Konferenz der abwesenden, fot. Sebastian Hoppe
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NAJWAŻNIEJSZY CZŁOWIEK 
DZISIEJSZEJ MUZYKI
Bądźmy dla odmiany optymistami. Kilkukrotnie wahałem się i wstrzymywa-
łem przed umieszczeniem w tej rubryce warszawskiego koncertu Seana Bo-
wiego – i za każdym razem kolejna fala pandemii potwierdzała me obawy, 
a koncert był ponownie przekładany. Spróbujmy więc teraz dokonać ro-
dzaju zaklęcia: kaman, czas by w końcu ten występ doszedł do skutku. 
W międzyczasie zmieniono miejsce koncertu, a artysta wypuścił kolejną 
epkę. Na znakomitej The Asymptotical World kontynuuje transformację 
w Prince’a na miarę XXI wieku – jeśli jej pierwszy etap stanowiło przebojowe 
Kerosene! na Heaven to a Tortured Mind, to Jackie stanowi jej dopełnienie. 
Na ostatniej epce niegdysiejszy ambientowo-noisowy eksperymentator po-
twierdza, że gotów jest przeorać to, czym może być współczesna piosenka, 
i nie boi się czynić tego z perspektywy stadionów, proponując być może naj-
bardziej przebojowy materiał w jego dyskografii (Crushed Velvet!). Chwy-
tajmy go w klubach, póki jeszcze możemy – to być może ostatni moment. 

23.02.2022
YVES TUMOR
WARSZAWA, PRAGA CENTRUM

Yves Tumor
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DZIAŁANIE 
W AFEKCIE
„Wygląda na to, że żyjemy w erze podwyższonych emocji, które czę-
sto są określane jako toksyczne i wydają się nigdzie nie prowadzić. Emo-
cje – czy to wysokie, czy niskie – są zakodowane w platformach mediów 
społecznościowych, na których spędzamy tak dużą część naszego ży-
cia i które rozwijają się dzięki naszemu emocjonalnemu zaangażowaniu, 
o czym codziennie przypominają nam nasze własne emotikony” – twier-
dzą twórczynie festiwalu We Are All Emotional w czeskiej Pradze. Do 
udziału w wydarzeniu zaproszonych zostało dziesięć artystek i artystów 
– w tym Zorka Wollny – którzy zaprezentują nowe prace powstałe w re-
akcji na serię bardzo złożonych pytań stawianych przez kuratorki. Czy 
można sprawy polityczne oddzielić od osobistych? Na jakich emocjach 
może opierać się politycznie znacząca solidarność? Czy wyczerpały się 
polityczne namiętności, które kojarzyły się z dwudziestowiecznymi re-
wolucjami i walkami społecznymi? Czy możemy znów poczuć nadzieję? 
Czy potrafimy sobie przebaczyć? A komu nie powinniśmy wybaczać? Ja-
kie emocje mogą nas łączyć, a jakie dzielić? Sztuka rzadko kiedy udziela 
łatwych odpowiedzi. 
3–4.12.2021
WE ARE ALL EMOTIONAL, FESTIWAL SZTUK PERFORMATYWNYCH
WWW.CZ.TRANZIT.ORG
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Doris Uhlich, Gootopia, 2021, Tanzquartier Wien, fot. Katarina Šoškić
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(UN)COMMON GROUND / PIOTR JĘDRZEJOWSKI DLA NN6T

ARTYSTKI 
O PRZYSZŁOŚCI
„Dla każdego artysty przyspieszenie technologiczne i decentralizacja 
są szansą. Szansą na nawiązanie relacji z nowymi odbiorcami, uzyska-
nie niezależności finansowej oraz możliwość dalszego kształcenia się 
i rozwoju w zgodzie z własnymi potrzebami i przekonaniami. Podobnej 
szansy twórcy nie mieli nigdy – w żadnej epoce ani zakątku świata. Dzi-
siaj zyskują ją wszyscy”.
Ana Brzezińska przygląda się szansom, jakie metaverse (rozumiany jako 
zjawisko, nie jako marka Marka) niesie dla młodych artystek. Justyna 
Streichsbier, Anna Grzymała, Agata Jarosławiec i Nika Hapchenko są 
laureatkami 19. i 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. We 
wrześniu tego roku pod okiem między innymi Any Brzezińskiej brały 
udział w 5-dniowych warsztatach art brandingowych w Międzynarodo-
wym Laboratorium Kultury w Sokołowsku. Artykuł jest efektem tych 
warsztatów. 
CZYTAJ WIĘCEJ: WWW.UNCOMMONGROUND.PL

teamLab, widok wystawy teamLab Borderless, 2018, Odaiba, Tokyo © teamLab
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TECHNOLOGIE 
ZAANGAŻOWANE
Technologia musi być sprawcza. Tylko ona może nam pomóc rozwiązać dzi-
siejsze kryzysy. Świat chłodnych technologii odchodzi w niepamięć, coraz 
ważniejsze stają się te, które wspierają nas w walce z kryzysem klimatycz-
nym, w lepszym zarządzaniu problemami, czy w procesie twórczym – mówi 
Aleksandra Przegalińska. Ale to artyści pokażą jej pełny potencjał.
Futurolożka, filozofka i badaczka nowych technologii odpowiada, a Karo-
lina Sulej pyta: W jaki sposób sztuka może nawiązać dialog z nowymi tech-
nologiami? Czy nowe technologie są dla artystów szansą, czy zagrożeniem? 
Czy transformery będą umiały pisać jak Stanisław Lem…?
…i czym właściwie jest blockchain?

SŁUCHAJ NA SPOTIFY: @(UN)COMMON GROUND 

Joanna Krajewska, Formowanie gatunku, widok z wystawy VR, 2020
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META
Zaledwie miesiąc temu właściciel Facebooka, Mark Zuckerberg, ogłosił, 
że jego firma zmienia nazwę oraz profil swojej działalności. Meta – tak 
brzmi nowa nazwa – zatrudni w najbliższym czasie 10 tysięcy osób, któ-
rych zadaniem będzie praca nad rozwojem metaverse – wirtualnej prze-
strzeni, w której będziemy mogli spotykać się z przyjaciółmi, grać w gry 
i przede wszystkim wydawać pieniądze na wirtualne zakupy. Termin me-
taverse ukuł pisarz science-fiction Neal Stephenson w wydanej w 1992 
roku dystopijnej powieści Zamieć, by opisać równoległą do umierającego 
świata trójwymiarową przestrzeń, w której ludzie, reprezentowani przez 
awatary, spędzają czas i załatwiają mniej lub bardziej legalne interesy. Je-
żeli to brzmi trochę jak Second Life, to pewnie dlatego, że ta istniejąca od 
2003 roku gra jest świetnym przykładem metawersum. Co nowego w tej 
kwestii proponuje zatem Mark Zuckerberg? Według profesora Ethana 
Zuckermana czy dziennikarza Michała Chwistka – nic. Trudno się z nimi 
nie zgodzić, oglądając prezentację dotyczącą planów Marka Zucker-
berga i jego wizji metaverse stworzonej przez Meta – jest ona mniej wię-
cej tak samo oryginalna jak nazwa firmy i tak samo atrakcyjna jak jej 
logo (polecam zguglowanie). Trudno też powiedzieć, do kogo Zucker-
berg chce skierować swój nowy produkt. Jak wynika z rozmów prze-
prowadzonych przez Motherboard, dzisiejsze nastolatki nie korzystają 
z Facebooka, Mark Zuckerberg nie wzbudza ich zaufania, a sama na-
zwa metaverse kojarzy im się ze Spidermanem. Z kolei mnie, przedstawi-
cielce starszego pokolenia, na myśl o Meta przed oczami stają wszystkie 
nadużycia, których przez ostatnie kilkanaście lat dopuścił się Facebook, 
i szkody, które wyrządził społeczeństwu. Czy prawie trzy miliardy obec-
nych użytkowników tej platformy o wciąż rosnącej średniej wieku będzie 
chciało przenieść swoje onlajnowe relacje do metawersum? Do tego po-
zostaje pytanie, ile lat będziemy czekać na wprowadzenie na rynek lek-
kich i przystępnych cenowo gogli VR? Niezależnie od tego, jak będzie 
się rozwijał nowy projekt Zuckerberga, powinniśmy bardzo uważnie pa-
trzeć mu na ręce.



79ORIENTUJ SIĘ / TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ

ADA BANASZAK DLA NN6T

ELEKTRYCZNE MEDUZY
Przerwy w dostawie prądu będą zdarzać się coraz częściej i będą miały 
coraz poważniejsze konsekwencje. Jako społeczeństwo coraz bardziej 
polegamy na energii elektrycznej, między innymi w związku z planami ogra-
niczania emisji dwutlenku węgla i wykorzystywaniu energii odnawialnej za-
miast paliw kopalnych (patrz: elektryczne samochody), a jednocześnie 
nasze starzejące się sieci wysokiego napięcia muszą radzić sobie z coraz 
bardziej nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi: bardzo silnymi wia-
trami, ulewnymi deszczami oraz ekstremalnymi temperaturami. Oprócz 
tego mamy jeszcze przynajmniej jeden problem – meduzy. Kwitnienie me-
duz przyczynia się bowiem do zapychania rur, którymi płynie woda morska 
chłodząca reaktory atomowe. Z tego powodu korzystające z takiego sy-
stemu elektrownie w Szkocji, Japonii, Izraelu czy Kalifornii, musiały wstrzy-
mywać pracę czasem nawet na kilka dni. By nie dopuścić do blackoutów, 
trzeba będzie zainstalować systemy wczesnego wykrywania blokad powsta-
łych z meduz czy glonów. W Polsce, mimo że nie korzystamy z energii ato-
mowej (a może właśnie dlatego), również coraz częściej będziemy mierzyć 
się z problemem przerw w dostawie prądu. Do czego mogą one doprowa-
dzić i jak się przygotować na taką sytuację (tym razem bez udziału meduz), 
możecie posłuchać w rozmowie z projektantką Joanną Jurgą w podkaście 
Muda Talks.

Meduzy złowione w zbiornikach z chłodzącą wodą przy elektrowni w Haderze, Izrael, 2017, 
fot. Jack Guez / AFP via Getty
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DOM 
JUTRA
Londyńskie Museum of the Home zaprasza na wystawę Tomorrow’s Home, 
poświęconą możliwym scenariuszom i technologiom związanym z zamiesz-
kiwaniem w 2050 roku. Na kształt naszego świata będą, według twórców 
wystawy, wpływać trzy makrotrendy: kryzys klimatyczny, starzejące się spo-
łeczeństwo i czwarta rewolucja przemysłowa, związana z masowym gro-
madzeniem danych. Czy „inteligentne” toalety będą analizować nasze 
odchody, a kosz na śmieci będzie nas karał za produkowanie zbyt dużej ilo-
ści odpadów? A może prawo do naprawy i coraz większa świadomość ekolo-
giczna sprawią, że wcale nie rzucimy się w wir kupowania nowych gadżetów, 
tylko skupimy się na recyklingu i dopasowywaniu do naszych potrzeb już ist-
niejących urządzeń? Nasze mieszkania będą musiały ewoluować również 
dlatego, że będziemy w nich spędzać coraz więcej czasu – czy to ze względu 
na podeszły wiek, czy na pracę zdalną. Skoro my będziemy coraz rzadziej 
wychodzić „w teren”, teren musi przyjść do nas, np. pod postacią materia-
łów budowlanych z naturalnych tworzyw i „probiotycznej architektury” (ter-
min ukuty przez teoretyka projektowania   Richarda Becketta). Wystawie 
będzie towarzyszył bogaty program otwartych debat i wykładów online. 
Wstęp na wystawę i dostęp do programu online jest bezpłatny.

20.11.2021–9.01.2022
MUSEUM OF THE HOME
LONDYN
WWW.MUSEUMOFTHEHOME.ORG.UK

Źródło: www.museumofthehome.org.uk
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Choć to nasz najbliższy sąsiad, do roku 2020 dla wielu osób Białoruś 
była jedynie pustą nazwą, białą plamą na mapie Europy. Od czasu 
masowych protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich, gdy 
Białorusini wyszli tłumnie na ulice swoich miast i miasteczek, gdy na 
brutalną przemoc ze strony władz Białorusini, odwołując się do akcji 
performatywnych i szeroko pojętej sztuki, udzielili niezwykle inteligentnej 
i niezwykle poruszającej bezkrwawej odpowiedzi, skierowaliśmy swój 
wzrok za wschodnią granicę. Nie odwracajmy go. W białoruskich 
więzieniach wciąż siedzi ponad 800 więźniów politycznych, ponad  
2 miliony Białorusinów z powodu prześladowań już opuściło swój kraj,  
ci, którzy zostali – z wyboru bądź z konieczności – podlegają nieustającym 
represjom. 
Wielu z nas zadaje sobie pytanie: co możemy zrobić? Jak pomóc? 
I pomagamy: podpisujemy listy, pomagamy tym, którzy przyjeżdżają do 
Polski się zadomowić, media nagłaśniają protesty, piętnują okrucieństwo 
represji, wiele instytucji wspiera twórców Białorusi, którzy musieli opuścić 
swój kraj, przyznając im stypendia, zapraszając na rezydencje. 
Dmitrij Strocew, wybitny rosyjskojęzyczny współczesny poeta białoruski, 
autor niezwykłej kroniki białoruskich protestów w wierszach pt. „Białoruś 
wywrócona” pisze: 
dzielić cierpienie / to za mało / tylko / podzielona / radość / pomnoży /
nasze siły. 
Ponieważ wierzymy, że to właśnie literatura, sztuka ma moc burzenia 
murów i budowania mostów między ludźmi, oddajemy te strony „Notesu 
na 6 Tygodni” wybitnym białoruskim twórcom literatury – byśmy dzielili 
z Białorusinami coś więcej niż cierpienie. 

Agnieszka Sowińska

Białoruś
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jak 
wam pomóc

pyta
szwedzkie radio

jak 
was wesprzeć

powtarza pytanie
telewizja

spróbujcie

uwierzcie
w nasze szczęście

dzielić cierpienie
to za mało

tylko
podzielona
radość

pomnoży
nasze siły

pomoże
wyjść na światło

12.03.2021 
przeł. Agnieszka Sowińska

Dmitrij Strocew
*



23.34

im więcej
mija czasu
tym lepiej rozumiem
że nie
nie wyszedłem na wolność
wyszedłem na spacer

przeł. Agnieszka Sowińska

Dmitrij Strocew 

ur. 1963 r., jeden z najważniejszych współczesnych poetów białoruskich, tworzy w języku 
rosyjskim. Koordynator szeregu projektów kulturalnych, licznych festiwali, założyciel 
wydawnictwa Winograd, almanachu i poetyckiej serii „Mińska Szkoła”, popularyzator 
rosyjskojęzycznej literatury Białorusi. Autor licznych tomików w poezji, w tym „Białoruś 
wywrócona” – kroniki protestów w Białorusi w wierszach, napisanych od czerwca do  
grudnia 2020 roku. Laureat Nagrody im. Kurta Tucholskiego. 
21 października 2020 roku został aresztowany na 13 dni za udział w pokojowych 
demonstracjach w Mińsku. Jego aresztowanie w środowisku literackim Białorusi i Rosji 
wywołało wielki oddźwięk – na Facebooku pojawiły się tysiące postów wyrażających  
poparcie dla poety, napisano dziesiątki artykułów, w ramach wyrażenia solidarności 
z zatrzymanym Strocewem zorganizowano czytania poezji – zarówno samego Strocewa,  
jak i wierszy mu poświęconych.





Alhierd Bacharewicz
Psy Europy 

(fragmenty)

– Co pan tam tak ciągle pisze? – podnosi oczy znad telefonu. Fotel aż 
skrzypi pod ciężarem jego niezadowolenia
– Piszę – usprawiedliwiam się niemrawo, zakrywając ręką szare arkusze.
– „Pipiszę” – przedrzeźnia mnie – Napisał pan już trzy kartki. Proszę mi 
to dać.
 Zdecydowanym ruchem wyciąga arkusze spod moich rąk. Twarz 
mu się wykrzywia, jakby miał się za chwilę rozpłakać.
– Co to jest? Pytam się, co to jest? No w mordę jeża, co to ma być? Za 
jakie grzechy? Może pan głuchy jesteś? Albo chory? Jakie było polece-
nie? Proszę napisać, w jakich okolicznościach zawarł pan z znajomość 
z… A pan co mi tu wypisuje za bzdury? (…) Proszę mnie uważnie posłu-
chać, Olegu Olegowiczu. Drugi raz nie będę powtarzać. Zginął człowiek, 
to nie są żarty. Wiemy, że ma pan bezpośredni związek z tą sprawą. 
Mówiłem wyraźnie: proszę wziąć kartkę i napisać, zwięźle i jasno, kiedy 
i w jakich okolicznościach zawarł pan znajomość z…
 Przez chwilę grzebie w papierach.
– O, mam. Z Kozłowiczem Denisem, Bundasem Stanisławem, Kaszkan 
Natalią. Rozumie pan, Olegu Olegowiczu? Może panu przypomnieć, 
hmm, co się dokładnie stało? Przypomnieć?
 Nie odpowiadam. Nazwiska zresztą i tak właściwie nic mi nie 
mówią. Brzmią obco. Nigdy się do nich nie zwracałem w ten sposób.
– Świetnie, to ja przypomnę – złowieszczo, po omacku wyjmuje jakąś 
teczkę – Kozłowicz Denis Waleriewicz, zna go pan, prawda? Tu, na tym 
zdjęciu, jest trochę nie w sosie, ale rozpoznać można. Lubi pan patrzeć 
na umarlaków, co, Olegu Olegowiczu? I książki lubisz pan czytać… Oj, 
lubisz, wiemy, wiemy. A tu u nas i denat, i poemat. (…) Ja oczywiście na 
żadnych obcych językach się nie znam – zamyśla się, chowając zdjęcie 
do teczki – ale nawet ja, do cholery, widzę czarno na białym: na skórze 
ma jakiś napis nie po rosyjsku. Nożykiem ktoś wyciął. Nożyk znaleźli-
śmy… Ale co tam jest napisane? Czort wie. Ani to angielski, ani niemiec-
ki, francuski też nie… My, kurde blaszka, pokazaliśmy to ekspertom, ale 
na razie nie rozszyfrowali. Widzisz pan, Olegu Olegowiczu, ja od pana 
nic nie chcę, ja do pana jak do rodzonego syna… A pan? (…) Pan nie 
pomaga, Olegu Olegowiczu. Ale będzie pan musiał. Są świadkowie. 
I zeznają, że nie raz, nie dwa… Że widzieli pana z Kozłowiczem, z Kasz-
kan i z tym, jak mu było… Bundasem Stanisławem. Coś was łączyło. I to 
jeszcze jak łączyło!  S
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– Nic szczególnego. Znajomi i tyle.
– Znajomi. Tak. Aż za bardzo. Często was razem widziano. W różnych 
miejscach. I jeszcze… Ci troje nieraz bywali u pana w domu. To znaczy 
w nielegalnie zajmowanym przez pana lokalu. Czym się tam zajmowali-
ście?
– Niczym takim. Uczyliśmy się języków.
– A mówił pan, że nie jest żadnym poliglotą, że tylko niemiecki zna.  
Co to za kłamstwa, hę? Przejrzałem pana na wylot. Jakich języków?
– Różnych.
– Jakich?
– To nieistotne.
– Czyli siadaliście i uczyliście się? I to wszystko? Nic więcej nie robili-
ście? Może zajmowaliście się językami w innym znaczeniu? Co? Język 
ma wiele znaczeń…
– Nie. Rozmawialiśmy i tyle.
– W jakim języku?
– W języku, który nie istnieje.
– Ale rozmawialiście w nim?
– Tak.
– Czyli istnieje?
– Nie. To znaczy, oczywiście, tak, tylko… Nikt o nim nie wie.
– To istnieje? Tak czy nie?
– Nie.
– Jasne. Cudownie. Faktycznie, czego ja się właściwie czepiam? 
Wszystko jest w idealnym porządku. To ja jestem jakiś dziwnie podejrz-
liwy. A pan jest niewinną owieczką, ofiarą państwa policyjnego. Czter-
dziestoletni nieżonaty mężczyzna zaprasza do siebie do domu dwóch 
młodych ludzi i jedną niepełnoletnią, rozmawia z nimi w języku, który, 
kurwa, nie istnieje, a potem jeden z tych koleżków nożykiem wycina so-
bie na skórze jakieś słowa i nagi wyskakuje z okna. Świetnie. Nie mam 
pytań! Jaki kryminał, normalna sprawa, nie ma się nad czym zastana-
wiać. Proste jak nóż w brzuchu. Powinienem pana przeprosić i puścić. 
Idź pan do domu, dalej gawędzić w nieistniejących językach, przyprowa-
dzać kolejnych niepełnoletnich i uczyć ich pisania na skórze nożykiem. 
Własnoręcznie.
– Ja nie uczyłem… nożykiem. Rozumie pan… Rozmawialiśmy. To sztucz-
ny język. Wymyśliłem go.
– Po co?
 Przewracam oczami, zagubiony jak dziecko. Boję się takiego tem-
pa, dłonie mi się wtedy robią jak z papieru. Dlatego nie jestem w stanie 
lepiej z tego wybrnąć i mamroczę z maślanym uśmiechem:
– W jakim sensie?
– Pytam: po co?
Nie byłem gotowy na to pytanie. (…) Bo faktycznie – po co? Ludzie wymy-
ślają sztuczne języki, żeby uszczęśliwić innych ludzi. Żeby dać im szansę 
na porozumienie. Żeby pomścić boga. Albo dla rozrywki intelektualnej, by A
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odpowiednie dać rzeczy słowo. Zapełnić puste kratki, żeby wszystko się 
wypełniło i można było pójść na herbatę, pomyśleć o wieczności. O tym, 
jak zarobić pieniądze i żyć dalej. Ludzie tworzą języki, żeby wiedzieć, jacy 
są tak naprawdę. Ale po co to wszystko było mnie?
  
(…)

2. 

 Pewnego razu zaparzyłem kawę, usiadłem przy stole i wymyśliłem 
własny język.
A potem opadłem na oparcie fotela i powoli rozejrzałem się wokół.
 W popielniczce krzywiło się pięć niedopałków. Bezimienny 
kwiatek na parapecie rozmyślał o Blut und Boden. Nad moim cichym, 
nieciekawym podwórkiem zapadł już zmrok, mieszkańcy bloku naprze-
ciwko już dawno włączyli światła i zasunęli zasłony. Jak w przymierzal-
niach. Nadzy ludzie za zasłonami przymierzali się do siebie samych: za 
ciasne? Nie za ciasne? W sam raz na tereny wiejskie, jak mawiali moi 
rodzice-mieszczuchy. 
 Laptop łagodnie pomrukiwał w ciszy mieszkania, oświetlając moją 
twarz. Szarą twarz człowieka, który wymyślił swój język.
 Przez chwilę zobaczyłem siebie jakby z zewnątrz. Jak gdybym sie-
dział przy ognisku, wokół las, a ja znam tylko trzy słowa, i to wystarczy.
 W takich momentach, kiedy siedzisz przed włączonym laptopem 
w ciemnym mieszkaniu i patrzysz w okno, może ci się czasem wydawać, 
że to ty wymyśliłeś cały świat. Że to właśnie ty przed chwilą wystuka-
łeś na klawiaturze ten dziwny świat, który żyje swoim życiem. Niebez-
pieczne uczucie. I jak boli, gdy dociera do ciebie, że przecież nie masz 
z tym nic wspólnego. Faktycznie, wokół nie było nic, do czego sam bym 
się przyczynił. Wszystko – od dachu nad głową do najmizerniejszego 
układu scalonego, od ulicznych latarni do iskry w zapalniczce – zostało 
wymyślone, złożone, zbudowane, pokolorowane i nazwane przez kogoś 
innego. I ludzie za zasłonami wcale nie planowali ustawiać się do mnie 
w kolejce. O ich zamiarach jak zawsze nic nie wiedziałem. Podobnie jak 
oni o moich. Miałem do dyspozycji tylko czas. Puste kratki, w które trze-
ba się jakoś wpisać. Kratek niewiele, a ciebie – tak dużo. Trzeba znaleźć 
jakieś sprytne rozwiązanie.
 Tym razem jednak wyszło inaczej.
 Od momentu, kiedy usiadłem przy stole z kubkiem kawy, minęły 
dwie godziny. Podobało mi się to, że wokół nic się nie zmieniło, oprócz 
oświetlenia. Byłem taki sam jak wcześniej. Świat też był taki sam jak 
dwie godziny wcześniej. Taki sam, a jednak zupełnie inny. Tak, za oknem 
chodzili ludzie i każdy z nich mówił w obcym języku, a ja miałem swój. 
Sam w sobie ten fakt o niczym nie świadczył – ale mimo wszystko 
napełniał mnie dziwną radością. Jak gdyby skazano mnie za przestęp-
stwo, którego nigdy bym nie odważył się popełnić.
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 Byłem zmęczony. Potężnym zmęczeniem boga, radosnym zmę-
czeniem twórcy. Nagle poczułem głód, poszedłem do kuchni, włączywszy 
wszędzie światła, wziąłem z lodówki kawałek kiełbasy i zacząłem łap-
czywie przeżuwać, zapijając tanim winem prosto z kartonu. Za plecami 
zaszczekał pies, zabrzęczały klucze, ktoś odkneblował telewizor, który 
od razu przyznał się do winy. Nacisnąłem włącznik elektrycznego czaj-
nika, a stary, czarny sowiecki licznik koło drzwi zatrzeszczał, obrócił się 
jak płyta, z której za chwilę popłynie walc, jazz albo muzyka  marszowa. 
Coś, co dawno już wyszło z mody. Nagle poczułem ukłucie lęku, że plik 
z moją pracą mógł zniknąć – rzuciłem się z powrotem do stołu, spraw-
dziłem: był na swoim miejscu, wymyślony przeze mnie język świecił mi 
prosto w twarz jak księżyc w pełni. Skrzętnie skopiowałem plik na pen-
drive’a i ukryłem w bezpiecznym miejscu. A potem wyłączyłem laptopa, 
otworzyłem okno, wyrzuciłem niedopałki.  Zaraz miała przyjść Wierocz-
ka. Ale ani ona, ani sąsiedzi, nikt, nikt na całym świecie nie powinien się 
dowiedzieć, że dziś wieczorem zaparzyłem kawę, usiadłem przy stole 
i wymyśliłem…

***

 Nazwałem go balbuta. Bóg jeden wie dlaczego.
A bogiem byłem ja.

(…)

 Późną jesienią nie wytrzymałem i zacząłem tłumaczyć na balbutę 
wiersze i różne krótkie kawałki. Balbuta jakby tylko na to czekała – w jej 
żyłach wreszcie zawirowała krew, przyjmując każdą formę, jaką dla niej 
przewidziałem, bez mrugnięcia okiem. Wyginała się z uśmiechem, mię-
kła lub wręcz przeciwnie, napinała się pod moje dyktando, gładko robiąc 
wszystko, czego od niej chciałem. Byłem cesarzem w krainie słowa. 
Każdy obraz, jaki tylko przyszedł mi do głowy, z łatwością przenosił do 
swojej złotej klatki. Moja balbuta, taka potulna, taka usłużna… Codzien-
nie na moich oczach odbywał się ten pokaz magii: w mgnieniu oka 
wyrastały nowe rośliny, istoty, pejzaże – nieznane nikomu, niewidzialne 
dla nikogo. Tylko ja mogłem je znać. 

(…)

 Zmoknięty i chorobliwie blady, z zamierającym sercem zatrzyma-
łem się koło McDonaldsa i wyjąłem telefon. 
Udając, że do kogoś dzwonię, stałem w środku miasta, głośno i bez-
czelnie rozmawiając balbutą. Różnego rodzaju istoty ludzkie mijały mnie 
obojętnie, spiesząc się w swoich sprawach. A ja rozmawiałem w języku, 
którego nie było, z rozmówcą, który nie istniał. Pierwszy raz w życiu. 



Słowa. Fraza. Rozmowa. Strumień dziwnie melodyjnych dźwięków za-
głuszany gwarem miasta.
 I znów: nic się nie zmieniło. 
 Ludzie szli prosto na mnie, koło mnie, schodzili do przejścia pod-
ziemnego, mówili, milczeli, kaszleli, człapali w marcowej chlapie i nikt nie 
zwracał na mnie uwagi. Zupełnie jakbym mówił po rosyjsku. W centrum 
wielkiego miasta, na oczach wszystkich, po raz pierwszy wybrzmiewał 
nieistniejący język – i nikogo to nie obchodziło.
 Tak po raz pierwszy wprowadziłem balbutę na świat. Nagą, żywą, 
na krótkiej smyczy. Chyba jej się spodobało. Chciała jeszcze.

przeł. Joanna Bernatowicz

Alhierd Bacharewicz

białoruski pisarz, autor kilkunastu powieści, wspomnień i esejów, tłumacz. Publikuje od 1993 
roku. Jarosław Anders na łamach „The New York Times Book Review” scharakteryzował go jako 
„indywidualistę pośród ludzi pióra na Białorusi, drwiącego sobie z literackich hierarchii, koterii, 
nagród i wszelkich rodzajów myślenia zbiorowego”. W 2017 roku opublikował monumentalną 
powieść „Sabaki Europy” (Psy Europy), bardzo wysoko ocenioną przez krytykę i czytelników.



Nasta Kudasewa
Pod Twoją obronę. Maforion

Lizie Strocewej

Matko najmilsza, przyjdź, o święta,
osłoń nas płaszczem przed ciemnością,
pod Twoją obronę uciekamy się… 
Kiedyś tak lubiliśmy jesień,
dziś zamiast
rdzawych liści 
uprzątamy z chodnika
świeżą krew.
Matko najmilsza, usłysz nas! 
Ty jedna wiesz, 
gdzie podział się ten, 
Który nam rzekł: 
„Do Mnie należy pomsta i Ja odpłacę”
Niech w końcu się ocknie, 
niech spojrzy z kryształowych niebios 
w potłuczone twarze
ziemskich białoruskich mam.
Matko Niebieskiego Pana, do Ciebie wołamy!
Krzyczymy i żyjemy!
Pod Twoją obronę uciekamy się, 
osłoń swym płaszczem nasze dzieci!
Noc czai się za plecami,
noc krzywdą wyje w potylicę,
co rano dozorca z asfaltu
 zmywa świeżą rozpacz…

przeł. Agnieszka Sowińska

Nasta Kudasewa 

ur. 1984, białoruska poetka białoruskojęzyczna, laureatka m.in. Nagrody Białoruskiego PEN Klubu, 
Prazrasty Eol, pierwszego festiwalu Uładimira Karatkiewicza, Nagrody im. Michasia Strelcowa. 
Wiersz ten, zadedykowany Lizie Strocewej, żonie białoruskiego poety Dmitrija Strocewa, powstał  
po jego aresztowaniu i skazaniu na 13 dni więzienia za udział w pokojowych demonstracjach.   S
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Artur Klinau
Lokisow

(fragment powieści)

Wychodził z łazienki, kiedy raptem ktoś zapukał. Na paluszkach pod-
kradł się do drzwi, na moment zastygł i cicho spytał:
 – Kto tam?
 – Aniśka.
 – Jaki Aniśka? Ten Aniśka?!
 – Ten, ten! - dobiegło w odpowiedzi. - Zarządca zamku.  
Niech no pan otworzy.
 – Jakiego znów zamku?
 – Jak jakiego?! Pańskiego!
Lokisow przekręcił klucz i do pokoju wszedł postawny mężczyzna po 
sześćdziesiątce, w szarym garniturze, z szerokim byczym karkiem 
i wielką łysiną. Cały jego wygląd - marynarka, koszula, krawat, fryzura, 
buty i rumiana, niezniszczona pracą fizyczną twarz - zdradzały urzędni-
ka schyłkowego ZSRR. Jedyny dysonans stanowiła wypchana, kracia-
sta wietnamska torba, którą z trudem przetaszczył przez próg.
 – Pan pozwoli - przedstawił się ponownie - Piotr Kuźmicz Aniśka, 
były zarządca zamku.
 – Zaraz, zaraz. - Lokisow zaczynał kojarzyć. - No przecież! Mamy 
komplet: poczmistrz, kurator szkolny, a pan pewnie będziesz zarządcą 
instytucji dobroczynnych?
 – Czemu dobroczynnych? Nie! Żadnych dobroczynnych! Oficjal-
nie moja posada nazywała się „zarządca ośrodka psychiatrycznego”, 
albo prościej - dyrektor wariatkowa. Wie pan przecież, że nasz psychia-
tryk mieścił się w pańskim zamku.
 – Bardzo, bardzo ciekawe. Zechce pan usiąść, Piotrze Kuźmiczu. 
Miło poznać tak znaczną personę. - Lokisow usadowił gościa. - Pan, 
wnioskuję z imienia tatusia, nietutejszy, nie żaden tam Kazimirowicz, 
tylko Kuźmicz, prawda? - spytał z nadzieją w głosie. - Pewnie przysłali 
pana z powiatu?
 – A nie! Jestem tutejszy, krew z krwi. Studiowałem w Mińsku, ale 
moi przodkowie wszyscy pochodzą stąd. Proszę, jaka historia: najpierw 
odwalali dla pana pańszczyznę, potem ja zarządzałem pańskim zam-
kiem. I tyle naszego, bo teraz zamek kupili jacyś z Moskwy.
 – Tak, fatalnie się stało - niedobre przeczucie jęknęło w brzuchu 
Lokisowa.
 Na wszelki wypadek przesiadł się dalej, pod okno i zadał pierwsze 
lepsze pytanie, jakie wpadło mu do głowy:  S
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 – Piotrze Kuźmiczu, czy myślał pan kiedyś o Bogu?
 – Ha, czy myślałem? - Piotr Kuźmicz zerknął spode łba na Loki-
sowa. - Jak tylko spojrzę w niebo, zaraz myślę o Bogu. Spojrzę - i zaraz 
myślę!
 – Dobrze, dobrze, mamy mało czasu… Zostawmy te small talki. 
Do rzeczy! Co pan tam przyniósł? - Lokisow denerwował się i chciał jak 
najszybciej zbyć gościa.
 Ten sięgnął do torby i wyciągnął naturalnej wielkości głowę z cu-
kru, kobiecą.
 – O Jezu! To pan utrącił głowę babie na klombie w parku? - zawo-
łał poruszony Lokisow.
 – No, jak by panu powiedzieć - Piotr Kuźmicz nieco się zmieszał. - 
Takie mam hobby!
 – Co za hobby - oburzył się Lokisow, zapominając, że miał być 
ostrożny - żeby utrącać głowy babom w parku!
 – E nie! Żle mnie pan zrozumiał. Hobby mam takie, że odlewam 
głowy z cukru. A do odlewów potrzebuję matryc. No, form. Gdybym był 
rzeźbiarzem, sam bym sobie ulepił. Ale, jak to się mówi, Bóg mi nadep-
nął na ucho. Więc biorę gotowe formy. 
 – Czyli to pan porozbijał te wszystkie posągi!
 – Niechże mnie pan zrozumie. Całe życie ciągnie mnie do pięk-
na. A profesję mam taką, że wkoło sami wariaci. Z wariatami lepiej nie 
gadać o sztuce. Miałem marzenie: przejdę na emeryturę i zajmę się 
tym, co kocham, będę sobie odlewał głowy z cukru. No i powolutku 
zacząłem zbierać formy. Mam już sporą kolekcję - oczy Piotra Kuźmi-
cza zabłyszczały. - Pamiętam, jeszcze w Mińsku, kiedy studiowałem na 
AWF-ie, stał u nas na skwerku pod akademikiem pionier. Porządny ra-
dziecki pionier, w pilotce! To ja mu najpierw nocą cichutko poderżnąłem 
gardło, pilnikiem, znaczy, a potem sznur na szyję i hop! Pociągnąłem. 
Teraz trzymam w domu na honorowym miejscu. Chce pan, przyniosę 
panu. Bardzo ładna głowa.
 – Nie! Dziękuję, nie trzeba!
 – A, tak właśnie myślałem, że woli pan głowy miejscowe! Proszę 
się nie przejmować. I beze mnie by je poniszczyli. Zresztą, co to za rzeź-
by, tfu - Piotr Kuźmicz splunął - nic wartościowego. Sam sowiecki gips. 
Z pana hrabiowskich to prawie nic tam nie zostało. Straszne zresztą 
były. Nasi wariaci z zamku bali się jak cholera, aż ich trzęsło! Wszyscy 
ich unikali, a już szczególnie w nocy. Na początku to nawet próbowałem 
je malować.
 – To pan pomalował tę babę z dzieckiem?
 – Ja, pewnie! Tymi, o, rękami! - oświadczył dumnie Aniśka. - Pa-
miętam jak dziś, na Dzień Wspólnoty Narodów Słowiańskich. Pomyśla-
łem sobie: w Mińsku wieszają flagi, a my co, gorsi będziemy? No i poma-
lowałem babę z dzieckiem w kolory rosyjskiej flagi. Mówiłem już panu, 
chciałem zostać artystą, a zamiast tego trafiła mi się praca z wariatami. 
To potem już na każde święto malowałem nowy posąg. Na Nowy Rok, 



na Wielkanoc, na Dzień Rewolucji, Dzień Rolnika, Dzień Kobiet. A jak się 
posągi skończyły, to apiać od nowa, przemalowywałem stare. Pamię-
tam, na Dzień Straży Granicznej zrobiłem takiego pięknego jelenia: pas, 
koalicyjka, oficerki na wszystkich czterech nogach, pagony. A na Dzień 
Sportowca… Mieliśmy taką babę z kłosami, to ja ją ciach, w dres, kask 
na głowę i zamiast kłosów - kije hokejowe.
 – Tak-tak-tak. Bardzo ciekawe! A jak tam efekt terapeutyczny? 
Pacjenci mniej się bali? - zapytał Lokisow.
 – Gdzie tam! Naszym wariatom nie dogodzisz. Trzęsło ich jesz-
cze bardziej. Szczególnie padaczkowców. Zobaczy taki rzeźbę i fik, 
leży na ziemi, wymachuje rękami i nogami! Zresztą potem dopadł mnie 
kryzys twórczy. Wie pan, każdemu artyście się zdarza. Wychodzę 
kiedyś z zamku do parku. Patrzę: jakaś dysharmonia. Wszystko krzywe, 
rozlazłe, odrapane. Zero harmonii, zero! I jakby coś we mnie wstąpiło - 
ryknąłem, złapałem siekierę i rozpieprzyłem pół parku! Wariaci w zamku 
ze strachu pod łóżka się pochowali!
 – Ajaj! Co za tragedia! Męki twórcze! Nie szkoda panu było?
 – Szkoda! Na następny dzień - czarna rozpacz! Tydzień piłem. 
Potem poszedłem, pozbierałem głowy, myślę sobie: przydadzą się na 
formy. Dorzuciłem jakieś ręce, nogi. A jeszcze potem po trochu rozebra-
łem wszystkie posągi na kawałki. I wie pan? Wariaci od razu zaczęli wy-
chodzić do parku. Wcześniej to czasem nie szło wyciągnąć ich z zamku 
na spacer. A tu aż się rwali. No, ale było, minęło. Już od paru lat jestem 
na emeryturze.
 – Pewnie pan tęskni za pracą. - Lokisow uniósł się lekko i odsunął 
krzesło jeszcze kilka kroków dalej. 
 – Za wariatami to nie. Co innego posągi, wiadomo. Ani jeden już 
koło zamku nie został. Myślałem nawet, żeby gdzieś pojechać. Wie pan, 
u nas w powiecie stoi taki gipsowy Lenin przy cegielni. Tylko trochę 
strach. Jakby nie daj Bóg złapali, jak się wytłumaczę. Zaraz powiedzą: 
nacjonalista, wróg naszej radzieckiej historii! A ja przecież - dla sztuki! 
Marzę, żeby, wie pan, zrobić Lenina z cukru. Miałem już nawet jechać 
na Ukrainę. Jak tam obalali pomniki, to aż mnie serce bolało. Mówiłem 
sobie: jedź, Piotruś, jedź! Tyle głów się marnuje! Tylko jak je przewieźć 
przez granicę? Bo na pewno będą wypytywać: a dokąd to, panie Pio-
trze, pan tak sobie wędruje z głową Włodzimierza? I mogą zabrać, albo 
i cło nałożyć. Powiedzą: po co z importu, mamy przecież swoje, dobre, 
bo białoruskie! Kupuj pan lokalnie! Albo, co gorsza, wezmą pod obser-
wację. Założą mi teczkę, że lubię podróżować z odciętymi głowami. 
Myślałem nawet, żeby zrobić skrytkę po tamtej stronie granicy, zbierać 
i potem przeszmuglować wszystko naraz. Ale to drogo by za transport 
wyszło, cały dostawczak głów. Albo jeszcze taka opcja: wziąć wspólnika 
i przerzucać Lenina przez granicę, hop, przez drut kolczasty. Tylko to 
nie fajki, głowa swoje waży - weź no pan, spróbuj dorzucić przez całą 
ziemię niczyją aż do Białorusi. A ile by się rozbiło! Chyba żeby rozłożyć 
po naszej stronie materace.



 – Nie, nie, Piotrze Kuźmiczu! Ukraińskich Leninów nam nie trzeba! 
Lepiej już radzić sobie z miejscowymi.
 – A co ja mówię! I radzę sobie, radzę. Tylko nie każdemu miejsco-
wemu łeb ukręcisz. Do tego naszego, na rynku, to tak mnie ciągnie, że 
Boże uchowaj! I co spojrzę, to mi się zdaje, że on też na mnie patrzy 
i mówi z wyrzutem: i co, Piotrusiu - nie uratowałeś! Czego niby? Nawet 
go parę razy na głos zapytałem: czego ja niby, Włodzimierzu Iljiczu, nie 
uratowałem, czego? Aż się przechodnie na mnie oglądali. A on nic, mil-
czy i tylko patrzy. Mrówki po plecach chodzą. Tak że po głowy to raczej 
jeżdżę do Mińska, chodzę sobie po mieście, wypatruję. O, w Mińsku to 
jest dużo dobrej rzeźby. Tyle że takiej z gipsu prawie nie zostało. A nowa 
przeważnie z brązu. Z brązem gorsza sprawa. Trzeba by głowę odci-
nać spawarką. A ze spawarką w nocy nie da się po cichutku. Mają tam 
taką fontannę koło teatru - chłopiec z łabędziem, piękna rzecz! No, ale 
też wszędzie naokoło kamery, myślę sobie: nie, Piotruś, z tą gęsią to ty 
nawet na metr nie zdążysz dobiec! To tylko łażę wkoło i się ślinię. Za to 
jakie wy tam macie cmentarze! Nie to, co tutaj - sam chłam. A u was - 
salony! Dużo dobrej rzeźby. Na cmentarzu w nocy można i ze spawarką, 
trzeba by tylko brać ze sobą generator.
 – Ta-ak, obywatelu Aniśka. Przejdźmy do skarg i wniosków. Na co 
pan narzeka? Problemy ze snem? Lęki i moczenia nocne? Brak ape-
tytu? Czy może boi się pan, że któryś z byłych pacjentów zje pana za 
dawne krzywdy?
 – E, nie! Tym to się nie martwię! Dobrze znam wszystkich tutej-
szych wariatów. Jakby co, to i w pysk mogę dać! A przyszedłem - ot, 
żeby się zapoznać. I przy okazji wręczyć drobny prezent, - Piotr Kuź-
micz znów sięgnął do kraciastej torby i postękując, wyciągnął potężne-
go, na oko ze dwadzieścia pięć kilo, niedźwiedzia z cukru.
 – Też z zamku? - Lokisow znowu poczuł się niewyraźnie.
 – Tak jest, kompozycja „Wielka i Mała Niedźwiedzica z młodymi” - 
potwierdził Aniśka i wyłowił jeszcze dwulitrową flaszkę samogonu. 
 – Swojski, wspaniały bimber! Jak dla siebie pędziłem. A to na 
skwarki. - Położył na stole solidny połeć słoniny. - No i jeszcze chciałem 
panu przekazać pozdrowienia od samego Wasyla Iwanowicza.
 – A kto to?
 – E, pan niby nie wie? Jego wszyscy znają! - wybałuszył oczy 
Aniśka. - Przewodniczący naszego kołchozu!
 – A, tak-tak! - potwierdził szybko Lokisow, udając, że tylko zapo-
mniał. - Ale że co, to kołchozy jeszcze istnieją?
 – Od razu widać, że mieszczuch! - warknął urażony Aniśka.
 – A-a-a, faktycznie! Przecież właśnie toczy się kampania ziemnia-
czana! A niedawno skończyła się buraczana, i to pełnym zwycięstwem. 
I dlaczego Wasyl Iwanowicz nie raczył do mnie zawitać we własnej 
osobie? Nie może opuścić pola bitwy? Stoi na czele ziemniaczanych 
zastępów? 
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 – Wasyl Iwanowicz zajmuje odpowiedzialne stanowisko! Nie to, 
co ja, na emeryturze. Dlatego wysłał mnie, żebym wybadał grunt. - Piotr 
Kuźmicz znów jakoś złowieszczo błysnął okiem. - Prosił, żebym odlał 
tego niedźwiedzia specjalnie od niego, i żebym przekazał słowo w sło-
wo: Wasyl Iwanowicz kłania się nisko i całym sercem jest z panem. Jak 
tylko kartoflisko opustoszeje po boju, z radością pozna osobiście.
Przy ostatnich słowach Lokisowa przeszły dreszcze, ale szczęśliwie 
Aniśka też miał dosyć i zbierał się do wyjścia.
 – Proszę przekazać Wasylowi Iwanowiczowi frontowe „czołem!” 
i powiedzieć, że również rad będę poznać osobiście.
Zachowując bezpieczną odległość, odprowadził Piotra Kuźmicza do drzwi.
 – Ożeż ty! Niebezpieczny typ! - odetchnął z ulgą, wsłuchując się 
w kroki na schodach. - Tylko kołchozu jeszcze mi brakowało!

przeł. Małgorzata Buchalik

Artur Klinau 

ur. 1965, legenda białoruskiej sztuki konceptualnej (malarz, performer, fotograf), scenarzysta, 
pisarz, redaktor naczelny czasopisma o białoruskiej kulturze współczesnej „pARTisan”, prezes 
Białoruskiego Stowarzyszenia Sztuki Współczesnej. Autor bestsellera „Mińsk. Przewodnik 
po Mieście Słońca”, która w Polsce w przekładzie Małgorzaty Buchalik ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Czarne w 2020 roku, laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia.



Wolny Chór to ruch, który powstał podczas protestów w Białorusi i stał się symbolem 
rewolucji dla milionów ludzi. Chór pojawia się znikąd i znika w nikąd, śpiewając wszę-
dzie najbardziej kultowe białoruskie pieśni i hymny. Dziś działalność Wolnego Chóru 
jest zakazana w rodzimej Białorusi, białoruskie pieśni nazywane są ekstremistycznymi.

Zespół kontynuuje swoją działalność w Warszawie. Chcemy nieść po świecie  
białoruską pieśń, opowiadać o naszej ziemi i kontynuować walkę o jej wyzwolenie.

Jeśli chcesz zorganizować nasz koncert, 
odezwij się: volnychoir@gmail.com

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

Inspiracją do powstania prezentowanego raportu było zorganizowane 
przez Ambasadę Polską w Nikozji polsko-cypryjskie seminarium na temat 
roli nowych technologii w dyplomacji ekonomicznej, w którym brały 
udział ekspertki z obu krajów. Jak wiemy ze Wstępu, dyskusje zaczęły 
jednak krążyć wokół wątku pozornie z tematem niepowiązanego, a mia-
nowicie: w jaki sposób pandemia i jej następstwa dotknęły kobiety. Zwrot 
ten zaskakuje tylko przez chwilę. Jak się bowiem domyślamy, spowodo-
wany był doświadczeniami i obserwacjami uczestniczek, które przyglą-
dały się, a może i same odczuwały, jak Covid-19 krzyżuje realizację życio-
wych planów, jak godzi w poczucie sprawiedliwości. 
Długo zastanawialiśmy się w Redakcji, czy znowu pisać o pandemii. 
Uznaliśmy jednak, że po blisko dwóch latach należy uznać, że nie jest to 
po prostu czynnik, który sobie ustąpi, a my będziemy się zastanawiać, 
jak na nas wpłynął, ale że jest to rzeczywistość, w której żyjemy i żyć 
będziemy. W tym sensie wszystkie obecnie realizowane badania i dzia-
łania dotyczą pandemii, tyle że bardziej lub mniej wprost uwypuklają jej 
znaczenie.
Kobiety, jako kategoria defaworyzowana, których szanse życiowe do-
datkowo umniejsza pandemia i jej następstwa, były już wcześniej przed-
miotem badań – choćby tych, w których sam brałem udział, a które doty-
czyły życia codziennego w pandemii1. Marek Krajewski, podsumowując 
część wyników, wpisał to zjawisko „resetu równouprawnień” w szerszy 
proces, który w polskim kontekście określił mianem retradycjonalizacji, 
by w ten sposób podkreślić, że jest on częścią „wymazywania także in-
nych aspektów będących skutkiem unowocześnienia”2. Badanie Aleksan-
dry Trapp, Moniki Jaskulskiej, realizowane przy wsparciu Natalii Hatal-
skiej, nie traci jednak w tym kontekście na znaczeniu. Po pierwsze, jego 
wyniki są świeże, a zatem można obserwować, jak diagnozowany proces 
postępuje w czasie. Po drugie, wprost koncentruje się na wspomnianym 
zagadnieniu, opisując je na podstawie reprezentatywnych badań. Po 
trzecie, porównuje sytuację w Polsce i na Cyprze (choć niżej koncentru-
jemy się jedynie na lokalnym kontekście). Po czwarte, raport jest dużo 
bogatszy niż dane, które prezentujemy poniżej, uporządkowane – zgod-
nie z pierwowzorem – według głównych tez raportu; zawiera także ko-
mentarze eksperckie, a jego ważną częścią są rekomendacje. 
Wreszcie – prezentowany raport z badania jest głęboko przejmujący, 
wręcz woła o natychmiastowe działania, nawet jeśli dla wielu z nas miały-
by one polegać na uznaniu problemu, który opisuje, za rzeczywisty i pa-
lący. Należy się zastanowić, co można w tej sprawie zrobić na co dzień, 
bo – jak wynika z raportu – ograniczanie szans to nie tylko skutek „wiel-
kiej polityki”, to również zwyczajne gesty przemocy, niegodziwości czy 
1 Z raportami można się zapoznać tu: https://issuu.com/wydzialsocjologiiuam.
2  Zachęcam do zapoznania się z całym tekstem Marka Krajewskiego pt. Retradycjonalizacja 
w czasach zarazy na stronie Nowej Konfederacji: https://nowakonfederacja.pl/
retradycjonalizacja-w-czasach-zarazy/.
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oznaki lenistwa, jakim kobiety poddawane są w pandemii – zachowania, 
które chyba zbyt często tłumaczymy koronawirusem, choć we współ-
tworzonym przezeń kontekście podejmujemy przecież sami, w odniesie-
niu do zrębów porządku kształtowanego od dawna. Nadreprezentowane 
w sektorach opiekuńczych, zdrowia i pomocy społecznej, podejmujące 
zwiększony wysiłek podtrzymywania gospodarstwa domowego – pande-
mia obciąża kobiety podwójnie. 

PS Prezentację wyników rozpoczynają i kończą dane o pozytywnych 
stronach pandemii. Pisałem już kiedyś o nich krytycznie ze wspomnia-
nym Markiem Krajewskim oraz Małgorzatą Kubacką i Łukaszem Rogow-
skim3. Dopiero w kontekście raportu przygotowanego przez infuture.
institute zacząłem się jednak zastanawiać na tym, w jakim stopniu w tym, 
co kobiety uznają za pozytywne w pandemii, rozpoznać można również 
przejawy ich gorszego położenia, zarówno w tym okresie, jak i w ogóle. 
To sprawa do wspólnego zastanowienia.

MACIEJ FRĄCKOWIAK

3  The bright side of the crisis. The positive aspects of the COVID-19 pandemic according to 
the Poles, European Societies 2021 (23), s. 777-790, [online], https://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/14616696.2020.1836387, [dostęp: 19.11.2021].

Zachęcam, by na raport 
ten nie patrzeć wyłącznie 
przez pryzmat danych 
statystycznych. Za 
kaz̈dą daną, za kaz̈dą 
liczbą kryje się historia 
konkretnej osoby

Natalia Hatalska CEO infuture.institute 
(ze Wstępu do raportu „Wpływ pandemii 
COVID-19 na kobiety”)
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POZYTYWNY WPŁYW 
SKUTKÓW COVID
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Legenda: Porównanie odsetków mężczyzn i kobiet, którzy na pytanie: „Jak oceniasz doświad-
czenie okresu pandemii COVID-19, lockdownu oraz ich konsekwencji w różnych sferach  
i obszarach Twojego funkcjonowania?”, odpowiadali: pozytywnie (inne możliwe odpowiedzi: 
negatywnie, częściowo negatywnie, częściowo pozytywnie).

Źródło: Ankieta internetowa (CAWI), przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy Polaków 
(N = 1080), Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, na zlecenie infuture.institute, czerwiec 2021.
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3 4
PANDEMIA SPOWOLNIŁA 
ROSNĄCE OD KILKU 
LAT TRENDY ZWIĄZANE 
Z UMACNIANIEM SIĘ 
POZYCJI KOBIET

Taki odsetek Polek deklaruje, z̈e czas 
pandemii wiązał się w ich przypadku 
z utratą pracy, zmniejszeniem liczby zleceń 
i trudnościami z utrzymaniem się na rynku 
pracy
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3 4
%Legenda: Odsetki wskazują na skumulo-

wane wartości dla odpowiedzi: w średnim, 
dużym lub bardzo dużym stopniu. Osoby 
badane miały się ustosunkować do zapro-
ponowanego stwierdzenia, rozpoczyna-
jącego się od frazy: Czas pandemii to dla 
mnie…
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39
POWRÓT 
DO KULTUROWO 
PRZYPISYWANYCH 
RÓL 
OPIEKUŃCZYCH

kobiet deklaruje, z̈e czas pandemii to 
dla nich trudności i duz̈e obciąz̈enia 
wynikające z konieczności pogodzenia 
obowiązków domowych i zawodowych
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69

PANDEMIA 
NEGATYWNIE 
WPŁYNĘŁA 
NA DOBROSTAN 
KOBIET

%

Polek wskazuje, z̈e czas pandemii to 
dla nich utrata poczucia bezpieczeństwa 
i strach o zdrowie, finanse, pracę, bliskich
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51%

badanych kobiet wskazało, z̈e pandemia 
to okres, w którym obecne jest poczucie 
osamotnienia, a takz̈e występuje 
zuboz̈enie i ograniczenie relacji



RAPORT NN6TXII

2 8
POTRZEBA 
WIĘKSZEGO 
WSPARCIA 
W WALCE 
Z PRZEMOCĄ 
FIZYCZNĄ 
I PSYCHICZNĄ

kobiet doświadczyło przemocy słownej/
fizycznej/psychicznej wynikającej 
lub nasilonej ze względu na zamknięcie 
w przestrzeni domowej z innymi 
członkami rodziny
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POTRZEBNA JEST 
SYSTEMOWA ZMIANA 
W POSTRZEGANIU 
I FINANSOWYM 
DOCENIENIU PRAC 
I ZAWODÓW, KTÓRE 
OKAZAŁY SIĘ KLUCZOWE 
DLA SPOŁECZEŃSTWA 
W CZASIE PANDEMII, 
A W KTÓRYCH 
NADREPREZENTACJA 
KOBIET JEST WYRAŹNA
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76
86

%

%

odsetek kobiet pośród personelu 
w sektorze ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej

odsetek kobiet pośród personelu 
w sektorze opiekuńczym

Źródło: D
ane G

U
S, https://stat.gov.pl, 20

21.
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ODDZIAŁYWANIE PANDEMII 
JEST WIELOPOZIOMOWE 
I WIELOPŁASZCZYZNOWE,
NALEŻY ZATEM HOLISTYCZNIE PATRZEĆ NA SKUTKI  
I KONSEKWENCJE COVID-19, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA KOBIETY

Emocje

Zachowania

Wartości

Zdolności

Duchowość

Toz̈samość

72%

64%

55%

51%

49%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Legenda: Procent kobiet deklarujących duży wpływ pandemii 
i jej konsekwencji na wybrane obszary funkcjonowania.
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52%
100%

49%
100%

47%
100%

43%
100%

31%
100%

Legenda: Odsetki wskazują na skumulowane wartości dla odpowiedzi: w średnim, 
dużym lub bardzo dużym stopniu. Badane kobiety miały się ustosunkować do 
zaproponowanego stwierdzenia, rozpoczynającego się od frazy: Czas pandemii to 
dla mnie…

POZYTYWY

Odzyskanie wolności i kontroli 
nad codziennością

Czas na rewizję i refleksję nad 
dotychczasowych z̈yciem

Domowe rozrywki, robienie 
rzeczy, na które wcześniej 
brakowało czasu

Edukacja, samodoskonalenie, 
rozwijanie swoich pasji dzięki 
róz̈nym opcjom dostępnym 
w internecie/online

Więcej czasu, 
spokojniejszy okres
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REKOMENDACJE

1 
By zniwelować nierówne traktowanie kobiet na 
rynku pracy, nalez̈y walczyć ze stereotypami  
i wizjami kobiet jako pracowników mniej dyspozy-
cyjnych, częściej biorących urlopy, kierujących się 

emocjami, mniej zdecydowanych itp. Talent, ambicje, 
kompetencje są bowiem niezalez̈ne od płci.

2 
Konieczne jest systemowe wsparcie, zarówno 
dla kobiet chcących wrócić po pandemii na ry-
nek pracy, jak i pracownic – nie tylko w wymiarze 
ekonomicznym. Potrzebna jest takz̈e pomoc  

w opiece nad dziećmi czy niesamodzielnymi osobami 
dorosłymi. Działania takie powinny mieć miejsce zarów-
no na poziomie państwa, jak i przedsiębiorstw.

3 
Równowaga płci na wysokich szczeblach rzą-
dzenia czy w biznesie moz̈e pobudzić innowacyj-
ność, konkurencyjność i produktywność, a takz̈e 
wpłynąć na pozycję kobiet w społeczeństwie.

4 
Potrzebna jest większa świadomość, edukacja 
oraz wsparcie biznesu i przepisów prawa  
w świadomym dzieleniu się obowiązkami wy-
nikającymi z posiadania rodziny i wychowania 

dzieci. Zaangaz̈owanie się ojców w opiekę nad dziećmi 
przyczynia się bowiem do większego zaangaz̈owania 
się matek w z̈ycie zawodowe.

5 
Potrzebne jest systemowe wsparcie innych 
kobiet, zarówno na poziomie lokalnym, jak i glo-
balnym. W czasach, gdy kobiety nie są juz̈ obję-
te wsparciem w tak duz̈ym stopniu jak kiedyś 

przez matki i babki, poczucie bycia częścią wspólnoty 
i posiadanie sieci wsparcia jest szczególnie istotne. 
Warto wspomnieć jednak, z̈e w trakcie pandemii po-
wstawały liczne „oddolne” inicjatywy wsparcia wśród 
kobiet, jak: naprzemienna opieka nad dziećmi, zajęcia 
tematyczne czy zakupy. Warto zatem takie działania 
kontynuować i wspierać.
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6 
 Waz̈ne jest zagwarantowanie kobietom 
i dziewczętom bezpieczeństwa na kaz̈dym 
poziomie i w kaz̈dym obszarze, takz̈e w prze-
strzeni wirtualnej. Potrzebne są zatem działa-

nia zarówno edukacyjne, jak i wspierające (m.in. szkole-
nia, kampanie społeczne, dyskusje).

7 
Zaawansowane technologicznie rozwiązania po-
winny być poddawane kontroli, by dbać o jakość 
danych i to, by algorytmy nie tylko nie dyskrymino-
wały kobiet, ale i umoz̈liwiały ich ochronę.

8 
Nasilenie się zjawiska przemocy ma dwie stro-
ny. Pokazuje, z̈e kobiety zarówno jej doświad-
czały, jak i były sprawczyniami. Przemoc psy-
chiczna, fizyczna czy słowna w stosunku do 

parterów czy męz̈ów w domach wskazuje, z̈e kobiety 
często nie potrafią poradzić sobie z własną bezsilnoś-
cią i niemocą. Potrzebne jest zatem zarówno większe 
wsparcie systemowe dla kobiet doświadczających 
przemocy, jak i działania edukacyjne dla kobiet, doty-
czące dialogu bez przemocy czy radzenia sobie  
z trudnymi emocjami.

9 
Pandemia unaoczniła, z̈e kluczowe z punktu wi-
dzenia społeczeństwa prace nalez̈ą do najniz̈ej 
płatnych. Zatem niewątpliwie potrzebne są 
szersza dyskusja i zmiany w tym obszarze.

10 
System wsparcia dla kobiet powinien być 
holistyczny i kompleksowy, mieć wymiar 
nie tylko ekonomiczny. Z badań wynika bo-
wiem, z̈e pandemia odcisnęła największe 

piętno na dobrostanie psychicznym kobiet, co pociąga 
za sobą konieczność zwiększenia dostępu do róz̈nych 
form pomocy psychologicznej, równiez̈ uświadamiają-
cej kobietom, z̈e nie są osamotnione w swoich uczu-
ciach i emocjach.
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Informacja o badaniach

Badania Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety 
prowadzone były przez infuture.institute przy 
wsparciu Ambasady Polskiej w Nikozji. Dane, które 
zaprezentowaliśmy powyżej, pochodzą z ilościowego 
etapu tego badania, który był realizowany za pomocą 
ankiety internetowej, na reprezentatywnej próbie 
Polek i Polaków w wieku 18 lat i więcej. W badaniu 
zastosowano losowo-kwotowy dobór próby (wedle 
płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania). 
Badania ankietowe, na zlecenie infuture.institute, były 
prowadzone poprzez Ogólnopolski Panel Badawczy 
Ariadna.

Z pełną wersją raportu 
można się zapoznać na stronie: 

HTTPS://INFUTURE.
INSTITUTE/RAPORTY/
WPLYW-PANDEMII-COVID-
19-NA-KOBIETY/



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).

Wspomnieć jeszcze należy, że termin „institutio” oznaczał też „urządzenie” 
co bardziej odpowiada obecnemu znaczeniu analizowanego pojęcia.

Tomasz Gaweł, Mikołaj Klimczak Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, 2005, 
„Wroclaw University of Economics and Business”

n r 3 0



82 NOWY WYRAZ / NR 30

O 
INSTYTUCJACH 
SZTUKI
Życie po internecie bardzo różni się od życia przed nim. 
Za sprawą sieci społecznościowych powstała nowa 
geografia polityczna, zmienił się też przemysł rozrywkowy 
i informacyjny. Bezpośrednia dostępność twórczości 
pozbawiła instytucje monopolu na udostępnianie produkcji 
artystycznej. Pewnie dlatego rozmawiamy od pewnego 
czasu o kryzysie publicznej instytucji sztuki. A przecież od 
momentu zwrotu awangardowego znajduje się ona i tak pod 
stałą presją, podlega zmianom oraz procesom redefiniowania 
na skutek bezustannej autorefleksji. Czasem dochodzi do 
spektakularnych przełomów, takich jak moment pojawienia 
się modelu muzeum sztuki nowoczesnej (Alfred H. Barr, Peggy 
Guggenheim i Frederick Kiesler), zwrotu konceptualnego 
(Primary Structures) czy postkolonialnego i tożsamościowego 
(epoka wielkich wystaw i kuratorów, przełom XX i XXI 
w.), ostatnio zaś ekologicznego i etycznego (jego źródła 
odkrywamy dzięki archeologii poprzednich zwrotów).
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Na co dzień ogromne znaczenie ma praca nad zmianą, której 
dokonują pracownice i pracownicy instytucji sztuki oraz ich 
liderki i liderzy (nie zawsze są to osoby kierujące instytucjami). 
Z myślą o nich i z ich udziałem „Biuro” (organ prasowy BWA 
Wrocław) i „Periodyk Najgorszy” postanowiły połączyć siły, by 
stworzyć Słowniczek instytucji.

Pierwszym etapem prac nad publikacją była wspólna 
podróż koleją na trasie Warszawa–Wrocław. Jadąc wagonem 
konferencyjnym (tak, istnieje coś takiego), artystki i artyści, 
animatorzy kultury, kuratorki, teoretyczki i badaczki, wspólnie 
stworzyli listę ponad 120 haseł, które po zdefiniowaniu złożyły 
się na publikację. 

Słowniczek poświęcony jest zmianom i ewolucji 
współczesnych instytucji w obliczu problemów 
cywilizacyjnych, klimatycznych i recesji spowodowanej 
pandemią. Będzie mógł służyć jako katalog praktycznych 
porad, wskazówek, wyzwań i problemów, a może tylko 
tematów do przemyślenia dla wszystkich zainteresowanych 
organizacją i samoorganizacją wydarzeń związanych ze 
sztuką. Jest poważnie, ale i z przymrużeniem oka. Fragmenty 
przedstawiamy przedpremierowo, dzięki uprzejmości 
komitetu redakcyjnego w składzie: Yuriy Biley, Maciej Bujko, 
Maja Demska, Marta Gendera, Marek Krajewski, Marika 
Kuźmicz, Berenika Nikodemska, Marcin Polak, Arkadiusz 
Półtorak, Bartosz Przybył-Ołowski, Dawid Radziszewski, Jan 
Sowa, Joanna Synowiec, Ewa Tatar, Maryna Tomaszewska, 
Aleksy Wójtowicz, Szymon Żydek.



NOWY WYRAZ / NR 3084

ASAP
skrót od angielskiego as soon as 
possible – „najszybciej, jak się da”; 
przemocowa strategia zarządzania 
→ projektem, stosowana często na 
skutek dysfunkcji pracy zespoło-
wej. Brak odpowiedniej koordynacji 
między poszczególnymi osobami w 
→ zespole lub zaniedbania niektó-
rych spośród nich powodują nagłe 
spiętrzenie zadań do wykonania 
przed → deadlinem; osoby mające 
wykonać pracę na ostatnim etapie 
stawiane są pod ścianą i zmuszone 
do nadmiarowego wysiłku, nieza-
leżnie od tego, jak dobrze wykony-
wały wcześniej swoje obowiązki. 
To przymuszanie odbywa się na 
różne sposoby – poprzez bezpo-
średnią presję albo pośrednio przez 
rodzaj (auto)szantażu: odmowa 
nadmiarowej pracy w trybie ASAP 
może oznaczać mniejszą lub więk-
szą porażkę projektu, na przykład 
niedokończenie wystawy przed 
wernisażem lub redakcji książki 
w terminie oddania jej do druku. 
Stosowanie ASAP wiąże się też z dą-
żeniem do nadprodukcji, co stwarza 
częsty problem w funkcjonowaniu 
instytucji kultury: realizacja zbyt 
dużej liczby przedsięwzięć w krót-
kim przedziale czasu wymusza nad-
miernie intensywną pracę. Problem 
ten nęka przede wszystkim instytu-
cje trzeciego sektora, ze względu na 
brak strukturalnego finansowania, 
a przez to uzależnienie ich budże-
tów od liczby przeprowadzonych 
projektów; przenika jednak rów-
nież do instytucji publicznych, co 
jest wyrazem NGO-izacji ich etosu 
pracy. ASAP jest wątpliwy nie tylko 
ze względów etycznych, ale także 
praktycznych, bo rzeczy wykony-
wane w pośpiechu są często słabej 

jakości. Stąd ironiczne powiedze-
nie: Kto sieje ASAP, zbiera FUCK-
-UP (od ang. to fuck up – spieprzyć 
coś). (Jan Sowa)

DERBY
zazdrość i rywalizacja, deprecjo-
nowanie konkurencyjnych instytu-
cji, klasizm, produkcja dystynkcji. 
Termin zaczerpnięty ze świata piłki 
nożnej (→ klub kokosa), oznacza-
jący mecz pomiędzy dwoma klu-
bami z tego samego miasta. 
W Łodzi na jednym z murów po-
jawił się napis: „ŁKS w sumie lubi 
Widzew, ale nie wie, jak zagadać”. 
Podobnie jest z instytucjami kul-
tury w wielu polskich miastach, 
nieskłonnymi do nawiązywania dia-
logu i podejmowania współpracy. 
Jest wiele powodów tego stanu rze-
czy; kluczową rolę odgrywa fakt, że 
instytucje są prowadzone, a zatem 
finansowane, przez różne jednostki 
administracyjne (→ organizator), 
np. miasto i województwo, często 
rządzone przez opozycyjne wzglę-
dem siebie frakcje polityczne. Pro-
blem ten dotyka też podmiotów 
dotowanych z tej samej kieszeni, 
a czasem dodatkowo korzystają-
cych z infrastruktury należącej do 
politycznego oponenta → dworzec. 
W mieście „najwspanialszych” 
polskich derbów, czyli w Łodzi, ra-
tusz nawet nie próbuje udawać, że 
to tutaj mieści się pierwsze w Eu-
ropie (a drugie na świecie) mu-
zeum sztuki współczesnej. Czy ktoś 
z Państwa kojarzy jakąś kampanię 
promocyjną Łodzi, w której miasto 
chwaliłoby się Muzeum Sztuki? To 
kwestie komunikacji i budowania 
publiczności, nie lepiej wygląda re-
alizacja wspólnych przedsięwzięć. 
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Przecież aż się prosi, żeby Muzeum 
Sztuki w Łodzi współpracowało 
z Miejską Galerią Sztuki. Co prawda 
te placówki działają w różnej  
→ skali: pierwsza to instytucja 
o międzynarodowym zasięgu, 
druga jest miejscem lokalnym (nie-
stety aż za bardzo). Można jednak 
odnieść wrażenie, że Galeria czeka 
aż Muzeum z nią zagada. 
Produkcją dystynkcji zajmują się 
urzędnicy lub pracownicy mniej-
szych instytucji, sfrustrowani bra-
kiem szans na podjęcie gry, a także 
niektórzy artyści i artystki związani 
z mniejszymi galeriami, deprecjo-
nując konkurencyjne, silniejsze 
instytucje. Jeszcze rzadziej zda-
rzają się kooperacje podmiotów 
o różnych profilach, np. muzeum 
z teatrem czy ośrodkiem literac-
kim, a przecież mogłyby zrodzić 
się z nich nowe jakości. Może mecz 
przyjaźni zamiast wiecznych der-
bów jest bardziej prawdopodobny 
w innych miastach. Niech w końcu 
muzeum X zagada z galerią Y, albo 
odwrotnie, bo nie chodzi w tu o wy-
graną instytucji, tylko o odbiorców 
i odbiorczynie. (Marcin Polak)

EZOFAZA
to zeitgeist, eter, vibe, wypełnia-
jąca artystyczny umysł-rój substan-
cja, która sprawia, że wszyscy czują 
dokładnie to samo w tym samym 
momencie (np. potrzebę tańczenia 
w galerii). Gdy jest się naezofazo-
wanym, ma się wrażenie, że przez 
sztukę można połączyć się z Matką 
Ziemią i że to jest coś bardzo do-
brego dla planety (→ obiecanki ca-
canki) oraz relacji wszystkich istot 
ludzkich i nie-ludzkich. Ezofaza to 
niezwykle przyjemny, euforyczny 

stan – niestety jak każda faza szybko 
się kończy, zostawiając zamęt 
w głowie. (Maja Demska)

INSTYTUCJA 
słowo posiadające przynajmniej 
podwójny sens. Z jednej strony 
ten, zaproponowany przez Dur-
kheima, zgodnie z którym jest to 
każdy zestalony sposób robienia 
czegoś, narzucający się nam jako 
coś oczywistego, a co za tym idzie, 
wywierający na nas przymus. Tak 
rozumianymi instytucjami są: ję-
zyk, prawo, ubiór czy zwyczaj mó-
wienia „dzień dobry” na powitanie. 
Z drugiej strony instytucja posiada 
sens bliższy funkcjonalnej myśli 
Malinowskiego i oznacza po prostu 
zbiory urządzeń, budynków, narzę-
dzi, w których wybrane jednostki 
realizują jakiś istotny społeczny cel: 
leczą, strzegą prawa, upowszech-
niają kulturę. W tym drugim sensie 
instytucją jest szpital, szkoła, re-
miza i galeria sztuki.
Niezależnie od tego jednak, jak 
rozumiemy instytucję, jej podsta-
wowym celem jest regulowanie 
jakiegoś fragmentu rzeczywisto-
ści tak, by ograniczać dowolność 
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ludzkich działań, oraz tak, by umoż-
liwiać trwanie zbiorowości w czasie. 
Oznacza to, że instytucje są z defi-
nicji trwalsze od ludzkiego życia, na 
czym zresztą zasadza się zdolność 
do wywierania przez nie przymusu: 
jawią się nam one jako coś zasta-
nego, obiektywnie istniejącego, do 
czego musimy się dostosować.  
→ Długie trwanie instytucji, po-
mimo że daje poczucie bezpieczeń-
stwa i powoduje, iż nie musimy się 
zastanawiać nad każdym działa-
niem, sprawia też, że bardzo trudne 
są jakiekolwiek → zmiany porządku, 
limituje ono też wyobraźnię, za-
myka zbiorowość w stałym zbiorze 
alternatyw.
Stąd intensywne próby eliminowa-
nia instytucji lub budowania an-
tyinstytucji przez osoby tworzące 
neoawangardową sztukę, kończące 
się zazwyczaj (i z konieczności) nie-
powodzeniem, ale prowadzące do 
urefleksyjniania miejsca instytucji 
w polu kultury i poza nim, a co za 
tym idzie, dające podstawy do kry-
tycznej analizy ich działań. Efektem 
tych antyinstytucjonalnych praktyk 
nie jest wyeliminowanie instytucji 
kultury, ale niezwykle trafne roz-
poznanie w nich miejsc reprodu-
kujących reguły funkcjonowania 
również szerszej, społecznej rze-
czywistości. Stąd zaś tylko krok do 
eksperymentowania z budowaniem 
alternatywnych form życia społecz-
nego poprzez przeobrażenie spo-
sobów funkcjonowania instytucji 
kultury. (Marek Krajewski)

MAIL

v

NIETYKALNI 
każda z nas jakichś zna. Byty pa-
radoksalne, które funkcjonują tak, 
jak gdyby były umarłymi za życia 
– albo mówi się o nich dobrze, albo 
wcale. Mają magiczną zdolność uci-
szania i dysponowania zasługami. 
Całe szczęście liczba nietykalnych 
maleje – na ten stan składa się za-
równo w większości ich zaawan-
sowany wiek, jak i nieodwołalna 
perspektywa końca dziadocenu, 
znaczona #MeToo i niechęcią do 
grania w umiarkowanie satysfak-
cjonującą grę. W teorii nietykalność 
kończy się wraz z wywróceniem sto-
lika z napisem status quo; w prak-
tyce taki przewrót jest trudną sztuką 
dywersyfikacji i mozolnym szuka-
niem sojuszniczek. Bywa mieczem 
obosiecznym, dlatego podejmują 
się jej ci, którzy mają najmniej do 
stracenia – przede wszystkim osoby, 
które nie mają nic. Bywa, że dołą-
czają te, których trzęsienie czasu 
i kapitałów nie dotyczy ze względu 
na zajmowaną silną pozycję (→ na-
maszczenie). Bywa elementem 
gry politycznej, w której rozmaicie 
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definiowana kategoria nietykal-
nych pojawia się jako egzemplifi-
kacja teorii o → układzie. (Aleksy 
Wójtowicz)

OBRAZA UCZUĆ 
wyraz ostatecznej bezradności spo-
łeczeństwa wobec sztuki współ-
czesnej. Porażka wszystkich stron: 
artystów i instytucji, bo nie potrafią 
wytłumaczyć sensu i intencji dzieł, 
które wzbudzają obrazę; obrażonej 
publiczności, która z kolei popeł-
nia grzech dosłownego odczytania 
prac. Obraza uczuć jest też narzę-
dziem w grze polityków (głów-
nie lokalnych), którzy chcą na – co 
tu dużo mówić – dość bezbronnej 
kulturze współczesnej nabić kilka 
punktów popularności w atmosfe-
rze sensacji. (Dawid Radziszewski)

POWOŁANIE

STYCZEŃ 
niegospodarna oszczędność. Je-
żeli → grudzień stanowi figurę wy-
datków, które możliwe są dzięki 
okazjonalnej nadwyżce funduszy, 
styczeń stanowi jej rewers – figurę 
„pracy jak zwykle” w warunkach 
ciągłego zaciskania pasa (austerity)   
→ kapusta. 
Styczniowy powrót do normy po 
zasobnym grudniu zazwyczaj nie 
wiąże się wcale ze zmianą priory-
tetów → programowych, odwoły-
waniem wydarzeń i ograniczeniem 
ambicji. Dużo częściej polega raczej 
na „skrawaniu brzegów”, powtarza-
niu mantr do Zdrowego Rozsądku, 
ćwiczeniu zdolności do kompro-
misu i multitaskingu. Styczeń to 
miesiąc, w którym Google Trans-
late z powodzeniem może zastąpić 
zawodowego tłumacza, scenogra-
fie wystaw powstają z gotowych 
prefabrykatów (czyt.: pozostałości 
po poprzednich wystawach), a naj-
ciemniejsze zakamarki magazynów 
technicznych zostają odkurzone 
(w nadziei, że ujawnią najpraw-
dziwsze skarby). To z myślą o stycz-
niu w kosztorysach wystaw robimy 
piętnastoprocentowe „zakładki”. 
To w styczniu myślimy najwięcej 
o (kolejnym) grudniu i powtarzamy 
pod nosem: będzie, jak będzie; byle 
dotrwać do wernisażu. (Arkadiusz 
Półtorak)
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SZARA EMINENCJA

SZKLANKA CUKRU 
przykład udanego współdziałania 
instytucji z lokalną społecznością, 
opartego na komunikacji i bezin-
teresowności (antonim → efektu 
frygi). Termin, oprócz znaczenia 
potocznego, ma konotacje wro-
cławskie – odnosi się do muralu au-
torstwa Anny Szejdewik Sąsiedzie, 
podaj szklankę cukru, zrealizowa-
nego w ramach Biennale Out of Sth 
w 2012 roku. Praca ta powstała na 
zaniedbanym podwórku i jest jedną 
z pozytywnych inicjatyw przepro-
wadzonych przez instytucję w prze-
strzeni publicznej. Idea „szklanki 
cukru” zakłada włączenie miesz-
kańców do wspólnego działania 
i ma za sobą udany proces partycy-
pacyjny. Przytaczana „szklanka” 
może być stosowana również jako 
nazwa odnosząca się do owoc-
nych działań rewitalizacyjnych przy 
współpracy z lokalną społecznością. 
(Marta Gendera)

ZGAPIANIE

ZŁOTA RĄCZKA 
termin odnoszący się do pracowni-
ków i pracowniczek fizycznych. Bez 
nich produkcja wystaw prac arty-
stów i utrzymanie sprawnie działa-
jącej instytucji byłaby niemożliwa. 
Ich praca pozostaje niewidoczna 
zarówno w strukturach organizacji, 
jak i dla publiczności. Często osoby 
te są niedoceniane przez innych 
pracowników, zajmują niskie po-
zycje w instytucjonalnej hierarchii, 
są wykorzystywane, a ich praca jest 
niskopłatna.
Osoby te zauważamy, dopiero gdy 
nie chcą dla nas czegoś zrobić, bo 
wykracza to poza ich godziny pracy 
lub obowiązki, rzadko im dzięku-
jemy, kiedy zostają dłużej podczas 
realizacji projektu lub gdy bardziej 
się angażują. W środowisku znane 
są jako „pani Jola” lub „pan An-
drzej”. Nawet jeśli je doceniamy, to 
czy robimy dla nich wystarczająco 
dużo? (Yuriy Biley)
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ZDZIŚ 
osoba zwierzęca, najpierw: czło-
nek rodziny, przyjaciel, potem 
często także członek zespołu insty-
tucji. „Zdziś” – imię najsłynniej-
szego obecnie psa w polskim świecie 
sztuki, który stał się przyjacielem 
Wojciecha Kozłowskiego, a w kon-
sekwencji nieodłączną postacią 
związaną z BWA w Zielonej Górze, 
gwiazdą wernisaży, FB i Instagrama. 
Najsłynniejszy, ale nie jedyny: pa-
miętamy nieodżałowanego Amira 
Anety Szyłak, obecnie śledzimy 
przygody nowego członka jej ro-
dziny, Karbona, który zadomowił się 
już w NOMUS. Wydział Zarządzania 
Kulturą Wizualną ASP w Warszawie 
ma swoją Pandę. Można by wymie-
niać długo i radośnie. 
Choć Zdziś jako taki, jest wyjątkowy 
i niepowtarzalny, osoba zwierzęca 
może być częścią zespołu w poten-
cjalnie każdej instytucji. Stanie się 
wówczas najbardziej rozpoznawalną 
twarzą, skradnie serca gości oraz 
wszystkie posty w social mediach 
(patrz profil Fisia_ofisial, suczki, 
która ma kilkanaście tysięcy wię-
cej followersów niż [znana] gale-
ria sztuki, w której pracuje). Osoby 
zwierzęce czują się świetnie za-
równo w rozbawionym wernisażo-
wym tłumie, jak i w zaciszu pracowni 
artystek i artystów. Zdziś będzie to-
warzyszył wiernie podczas pisania 
tekstu do katalogu oraz w czasie mo-
zolnego układania budżetu. Pamię-
taj jednak o kilku ważnych zasadach, 
zanim futerkowa osoba zagości 
w twoim domu czy instytucji.

Po pierwsze: nie kupuj, adoptuj. 
Wiele nieszczęśliwych psów, a także 
kotów (tak, tak, Zdziś może być 
także kotem), w schroniskach czeka 
na swoją rodzinę.
Po drugie: aby zostać Zdzisiem, 
osoba nie-ludzka musi posiadać 
specyficzne cechy charakteru. Tak 
samo jak nie każdy (oj, nie każdy) 
przedstawiciel i przedstawicielka 
Homo sapiens nie musi i nie powinna 
pracować w instytucji kultury, także 
i nie każdy piesek ma predyspozycje 
ku temu, aby spędzać w niej czas. 
Potencjalny Zdziś nie powinien bać 
się obcych, musi dobrze czuć się 
w tłumie, powinien być osobą sta-
bilną emocjonalnie oraz zaradną, 
bowiem wobec wielu potrzeb in-
nych ludzi, zespołu, artystek, ar-
tystów, urzędniczek i urzędników 
komunikowanych → dyrektorce 
instytucji, będąc Zdzisiem, trzeba 
umieć zadbać o swoje sprawy, wy-
kazując się jednak dużą dozą dy-
plomacji. Część z tych cech można 
stopniowo wypracować, części nie-
stety nie.
Po trzecie: aby Zdziś zagościł w in-
stytucji, a z czasem stał się jej czę-
ścią, wszystkie pozostałe osoby 
muszą się zgodzić co do tego, że 
jego obecność będzie dla nich OK 
(alergie i inne przeszkody). 
Jeśli trzy powyższe punkty są speł-
nione, instytucja ma szansę na 
Zdzisia. A kolejna schroniskowa sie-
rota zyska kochającą rodzinę oraz 
stały kontakt ze sztuką. (Marika 
Kuźmicz)
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Monika Falkus, Painted Lady, 69 × 50 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki



91FALKUS

Widzenie to odczuwanie, dlatego najmocniej  
działa na mnie kolor, za którego pomocą  

mogę wyrazić wartości zmysłowe –  
z malarką MONIKĄ FALKUS  

rozmawia BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

PRZE-
STRZEŃ, 

Z KTÓREJ Z KTÓREJ 
MOŻE SIĘ MOŻE SIĘ 
WYŁONIĆWYŁONIĆ  
WSZYST-

KO
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Twoje prace były z ogromnym sukcesem prezentowane 
w tym roku przez Galerię Szara, najpierw w Katowi-
cach, a jesienią, podczas Warsaw Gallery Weekend 
w Warszawie. Twoja wystawa przyciągnęła bardzo dużą 
uwagę. Anda Rottenberg polecała, więc naprawdę suk-
ces! Pojawiasz się więc na horyzoncie jako postać do 
odkrycia – co chciałabyś, żeby nie zostało odkryte?

Jest wiele wątków osobistych, które przemycam w swojej twór-
czości. Potrzebuję ich do tworzenia. Czasem otrzymuję bardzo 
ciekawe pytania, odnoszące się do mojego życia osobistego, ale 
wolałabym się w to nie zagłębiać.

Spróbujmy je więc omijać. Jaką rolę w twojej pracy od-
grywa obserwowanie tego, co się dzieje wokół ciebie?

Ważnym punktem odniesienia dla mojego działania, myślenia i od-
czuwania są relacje międzyludzkie. Te osobiste historie, ale lubię 
się też odwoływać do historii będących częścią kultury – mitów, 
legend, baśni, ale też wydarzeń aktualnych. Wszystko naraz.

Pozostawiasz bardzo duże pole dla wyobraźni osoby 
przyglądającej się twoim płótnom. Jakie ścieżki inter-
pretacyjne specjalnie chciałabyś wzmocnić?

Pierwszą książką, która mocno na mnie wpłynęła, była Ikonologia 
Cesare Ripy. Byłam po prostu zafascynowana tym, że powstało coś 
takiego jak podręcznik dla artysty – jak namalować jakieś pojęcie 
czy uczucie. To było dla mnie fascynujące, że artyści z XVI wieku, 
otwierali sobie taką książkę i mogli zobaczyć, jak została przedsta-
wiona miłość, przyjaźń, ale też takie pojęcia jak trawienie, oszu-
stwo czy grzech. Podobały mi się i te przedstawienia, i opisy tych 
motywów. Jest więc w moim malarstwie nawiązanie do tych histo-
rii. Poza tym odnoszę się do tego, co się dzieje na moich oczach. 

W tytułach pozostawiasz ewidentne tropy. Pokochaj-
my się było tytułem wystawy, którą można było oglą-
dać w Katowicach. Wyprana z uczuć czy Modlitwa do 
Smętnej Dobrodziejki, Kto śpi na mojej poduszce – to są 
ewidentnie strzałki, które wskazują na życie uczucio-
we, na to, co składa się na ogromny, bardzo skompli-
kowany i bogaty obszar związany – no, powiedzmy to 
– z miłością.

Te wątki są dla mnie bardzo istotne. Przygotowując się do wystawy 
w Szarej, szukałam definicji miłości. Zgłębiałam różne pola, po-
cząwszy od studiowania Biblii, a skończywszy na oglądaniu serialu 
Seks w wielkim mieście. Bardzo lubię łączenie wątków, wydawałoby 
się skrajnych. Staram się nie zanurzać w jednej tylko stronie, ale 
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spoglądać z różnych perspektyw, wtedy w malarstwie mogę wy-
korzystać je wszystkie do własnej kompilacji. A miłość jako siła 
napędowa generalnie jest, nie tylko dla mnie, ważna, bo powszech-
nie jest uważana za sens życia człowieka, ale niestety tym samym 
stała się wyznacznikiem naszej tożsamości i wartości. Przyznaję 
też, że przygotowując tę wystawę, byłam pod wpływem książki 
Evy Illouz Uczucia w dobie kapitalizmu. Co najważniejsze, przez 
pryzmat miłości można odczytywać wiele innych uczuć i emocji.

Oprócz samego tematu plastyczna część, to co widzimy 
w pierwszym rzucie oka, jest bardzo pociągające, mię-
dzy innymi przez to, jakich decydujesz się używać barw.

Monika Falkus, Boska Matka z Córką, 120 × 110 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Kolor jest bardzo istotną częścią moich obrazów. Przeczytałam 
kiedyś cytat z któregoś z włoskich artystów wczesnego baro-
ku, że malarstwo jest rodzajem magii, formą czarów, a głównym 
składnikiem tej magii jest kolor. Widzenie to odczuwanie, dlatego 
najmocniej w malarstwie działa na mnie kolor, za którego pomocą 
mogę wyrazić wartości zmysłowe, takie jak ciepło, zimno, szorst-
kość, miękkość czy gładkość. Przed malowaniem obrazu nie przy-
gotowuję żadnego szkicu ani kompozycji. Mam jedynie swoje kom-
pozycje kolorystyczne, temat intuicyjnie kojarzę z określonymi 
kolorami, które mnie pochłaniają i przez to dominują obraz. Stąd 
też jednolite tło w moich pracach, które jest gładką płaszczyzną, 
nieograniczoną przestrzenią, z której może się wyłonić wszystko.

Opowiadając o swojej pracy, robisz odniesienia do ksią-
żek. Czy lektury są dla ciebie ważne w pracy malarskiej?

Tak, tak. To są źródła. Na przykład wśród książek, które zakupiłam 
ostatnio, jest Antologia palatyńska – zbiór krótkich epigramatów 
z pierwszych wieków, to dla mnie bardzo ciekawe źródło wiedzy. 
Wśród ważnych dla mnie książek jest Powieść o róży, XIII-wieczny 
poemat alegoryczny, bo lubię znajdować stare książki i teksty, 
które stanowią ciekawe źródło wiedzy, które można odnieść do 
aktualnych spraw. Ale też jakbym zerknęła na swoją półkę z książ-
kami, to mam książki typu Fragmenty dyskursu miłosnego Rolanda 
Barthes’a, Dzienniki Anaïs Nin, Niewidzialne kobiety C.C. Perez, 
Szczeliny istnienia Brach-Czainy, książki Rebeki Solnitt czy Susan 
Sontag, ale także Z rzeczy pierwszych E. Weinbergera, Pierście-
nie Saturna Sebalda czy mojego ulubionego Małego Księcia A. de 
Saint-Exupéry. Jest to więc miks różnych rzeczy. Mam też półkę 
zasypaną książkami związanymi z symbolami, mitami, tradycjami 
i obyczajami. Mam również wiele baśni i legend. Obok tego znaj-
duje się cały stos książek i albumów przyrodniczych, bo bardzo 
lubię szukać związków między światem ludzi, zwierząt i roślin. 
Myślę, że przekrój bardzo złożony.

Rozumiem, że obracamy się w kręgach kultury, po-
wiedzmy, europejskiej. Czy zwłaszcza w poszukiwa-
niach kolorystycznych sięgasz dalej?

To ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ikonografia, mity, legendy 
i chrześcijańska sztuka religijna, na których lubię bazować, głów-
nie związane są ze sztuką europejską. Ale jeśli chodzi o inspiracje 
wizualne, to na pewno mocno oddziałuje na mnie sztuka Japonii 
czy Indii. Uwielbiam też sztukę bizantyjską, jest cudowna. Jestem 
otwarta – tyle jest ciekawych wątków, a tak mało na wszystko 
czasu.
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Jak organizujesz swoją pracę? Jak sobie układasz czyta-
nie z malowaniem?

Nie jestem w stanie namalować obrazu bez przeczytania tych 
wszystkich rzeczy. Mimo że mogłabym sobie na przykład, no nie 
wiem… No nie, no właśnie w sumie nie mogłabym sobie wymy-
ślić motywu i go namalować bez przestudiowania tego wątku, 
bez spojrzenia z wielu stron. Mam problemy ze spaniem, więc po 
nocach uwielbiam eksplorować internet. Znajduję jakiś bardzo 
ciekawy wątek, który mnie mocno porusza, i coraz głębiej w niego 
wchodzę, szukam ciekawych właśnie odniesień. I im to jest mniej 
znane, tym bardziej mi się podoba. Samo przygotowanie, czytanie, 
myślenie, pisanie jest istotną częścią, jest już elementem składo-
wym obrazu. I dopiero kiedy przeczytam, przetrawię, kiedy mam 
już wystarczająco dużo myśli i emocji w sobie, dopiero wtedy je-
stem w stanie podejść do płótna i coś namalować.

Jest to więc bardzo zobowiązujące dla tych, którzy póź-
niej na nie patrzą, podpowiedzi mogą się znajdować 
w tytułach prac. Czym się kierujesz, nadając im tytuły?

Monika Falkus, Gdy przymykam czarne oczy, 130 × 160 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Monika Falkus, Lovebird, 137 × 100 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Monika Falkus, Barbie, 110 × 80 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Chciałabym, żeby były jak najbardziej na czasie, bo bez sensu, 
tworząc na podstawie dawnego przedstawienia, tylko je kopiować. 
Odwołując się do konkretnych przedstawień, a żyjemy w kultu-
rze, w której przeważa chrześcijaństwo, przywołuję zakorzeniony 
w naszej głowie znak pamięciowy, znane nam wyobrażenie, czy to 
Pietę, czy Madonnę z Dzieciątkiem. W obrazie Boska Matka z Cór-
ką nawiązałam właśnie do przedstawień Matki Boskiej z Jezusem. 
Nadając taki tytuł, chciałam wskazać na inne tropy interpretacyjne 
– jak wyglądałby świat, gdyby jednak Maryja urodziła dziewczyn-
kę, a nie chłopca. W ten sposób staram się odnieść do wątków, 
które mnie aktualnie nurtują, a dotyczących pozycji kobiet w sy-
stemie patriarchalnym.

To zmieszanie wiedzy pochodzącej z przeszłości jest 
ci potrzebne do mówienia o tym, co jest osadzone 
we współczesności, czy do wyboru sposobu, w jaki to 
zrobisz? 

Jedno i drugie równocześnie. Żyjemy w świecie zdominowanym 
przez obraz, który odsyła do złożonej symboliki, stanowi formę 
komunikacji wizualnej pomiędzy mną a odbiorcą. Obraz może 
być pewnym znakiem, który pozwala przypomnieć nam coś, co 
już kiedyś widzieliśmy i w pewien sposób poznaliśmy. Potrzebuję 
starych, znanych nam historii, żeby je zinterpretować, ponownie 
odczytać tradycyjne i kulturowe wątki, tym samym nadać im nowy 
wydźwięk, otworzyć nowe pola interpretacyjne i możliwość zna-
czeń. Zastanawiam się w ten sposób, co łączy naszą rzeczywistość 
z dawną. Kiedy spotykam ludzi, rozmawiam z nimi, oglądam, co 
dzieje się, w internecie – doświadczam tego, odczuwam. Mam 
nadzieję, że dzięki temu jestem w stanie połączyć to, co przeszłe, 
z tym, co przeżywam na bieżąco. Oprócz malowania obrazów czę-
sto robię krótkie GIF-y albo wideo związane z alegoriami.

Czy jesteś obecna, kiedy do galerii przychodzą ludzie, 
oglądają twoje obrazy i je komentują? Czy podsłuchu-
jesz trochę? Co ludzie mówią o twoich pracach?

To ciekawy wątek, bo wiem, co namalowałam na obrazie i ciekawi 
mnie, czy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie odczytać pewnego 
rodzaju zagadkę wizualną bez moich opowieści. Niejednokrotnie 
jestem naprawdę mile zaskoczona, że tak wiele osób dostrzega te 
wątki, albo dopiero po chwili zastanowienia mówi: „Rzeczywiście, 
to coś tutaj jest, to funkcjonuje i ja to widzę”. Lubię interpretacje 
innych osób, kiedy ich historie życiowe łączą się z moimi płótnami 
– to jest po prostu coś najcudowniejszego, kiedy po prostu czuję 
ten osobisty wątek odbiorców wplatający się w płótno.
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MONIKA FALKUS 
(ur. 1993 r.) – absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
oraz historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się malarstwem olejnym, 
tworzy instalacje i prace wideo. Penetruje tematy miłości, kobiecej natury związanej 
z intymnością oraz seksualnością. W swoich działaniach sięga do tradycji, baśni 
i osobistych wspomnień. Wierzy, że nastroje mają kolory. Współpracuje z Galerią 
Szarą.
https://www.instagram.com/monikafalkus/

Malarstwo bardzo dobrze osadza w rynku sztuki, a two-
je obrazy zaczynają cieszyć się poważnym zainteresowa-
niem ze strony świata kolekcjonerów. Jaki masz do tego 
stosunek? 

To dla mnie coś nowego. Wcześniej nie myślałam w ogóle o moich 
obrazach jako o czymś, co ma wartość materialną. Był to dla mnie 
nośnik przede wszystkim emocji i uczuć. Dopiero się odnajduję 
w tym świecie.

TRANSKRYPCJA: Janina Zakrzewska.

Monika Falkus, Wolę odwrócić oczy, 82 × 60 cm, 2021, dzięki uprzejmości artystki
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Marta Bogdańska, Shifters (Zmiennokształtne), dzięki uprzejmości artystki
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Z MARTĄ BOGDAŃSKĄ, 
autorką projektu artystyczno-badawczego 

Shifters/Zmiennokształtne 
i książki pod tym samym tytułem, 
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Co się takiego wydarzyło, że zapragnęłaś stworzyć ten 
projekt?

Kiedy mieszkałam w Libanie, zaczęłam trafiać w mediach na arty-
kuły o zwierzętach oskarżanych o różne rodzaje szpiegostwa. Za-
częłam kolekcjonować te artykuły w 2015 roku. Niestety, nie znam 
na tyle dobrze arabskiego ani np. farsi, żeby móc czytać w orygi-
nale, więc poznawałam je w wersji angielskiej czy francuskiej. Ton 
tych informacji w 95% był ironiczno-prześmiewczy, co także mnie 
zainteresowało, ale zdarzały się też ciekawe artykuły, w których 
autorzy robili własne rozpoznanie tematu i opisywali szerszy kon-
tekst. Na przykład pisali o tym, że w historii zwierzęta wcześniej 
były podejrzewane o wrogą agenturę, że np. CIA miało programy 
szpiegowskie, które testowały wykorzystanie zwierząt do działań 
wywiadowczych czy militarnych. Jednak większość tych infor-
macji w zachodnich mediach było w tonie „patrzcie na ten Bliski 
Wschód, na Azję, oni myślą, że jaszczurki mogą być szpiegami”. 
Na Bliskim Wschodzie mieszkałam przez 8 lat, widzę więc mocno 
nasz europocentryzm. Obserwuję, kiedy i w jakich sytuacjach do-
chodzi do głosu.

Co z tego badania wyszło? Jakie są wnioski?
Powstało spore archiwum! Zarówno wizualne, jak i tekstowe. 
Znalazłam wiele historii, biografii konkretnych zwierząt, ale też 
większych opisów. Miałam wielki dylemat, co z tym zrobić, można 
z tych materiałów tekstowych stworzyć osobną książkę. Robiąc 
research archiwalny, zaczęłam sobie przypominać albo czytać 
nowe historie związane ze studiami nad zwierzętami i nowym my-
śleniem o podmiotowości pozaludzkiej, poza antropocentrycznym 
spojrzeniem na świat w ogóle. Natrafiłam na Érica Barataya, które-
go wcześniej, muszę przyznać, nie znałam, a który finalnie napisał 
wstęp do mojej książki. Jego książki, a szczególnie Zwierzęcy punkt 
widzenia i Zwierzęta w okopach, otworzyły mi horyzonty i pokazały 
wiele sposobów myślenia. Koncepcja, którą Éric stworzył, czyli 
pisanie historii z perspektywy zwierząt, bardzo do mnie trafiła, bo 
przynależy do tych wszystkich historii peryferyjnych, które są od 
kilkudziesięciu lat przywracane, wyciągane z zapomnienia: hersto-
ries, czyli historie kobiet i z kobiecej perspektywy, historie niewol-
ników, historie queer. Ogólnie dużo się mówi o pisaniu historii na 
nowo, z innej perspektywy, często poszerzającej czy pogłębiającej 
naszą ludzką opowieść. Próba opowiadania historii zwierząt oczy-
wiście jest trudna, jak sam Éric Baratay pisze, bo mamy dostęp 
tylko do ludzkich dokumentów. Zwierzęta prawie nic nie pozo-
stawiają po sobie takiego, co byłoby dla nas odczytywalne. Trzeba 
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tak naprawdę zostać etiologiem, zoologiem, trzeba łączyć bardzo 
wiele dyscyplin – nie można być tylko historykiem, żeby móc tu 
coś zdziałać. Ja oczywiście korzystam trochę z metod naukowych, 
ale jednak jestem artystką wizualną, więc mogę sobie pozwolić, na 
działania, na które naukowiec, jak Éric Baratay, nie mógłby sobie 
pozwolić. Poznałam go w 2019 roku, kiedy zaczynałam pracę nad 
książką – miał dwa spotkania w Warszawie, dostałam od niego wi-
zytówkę. Dwa lata później napisałam do niego i, o dziwo, odpisał! 
To jest właśnie wspaniałe w zachodnich naukowcach, że oni po 
prostu odpisują w przeciągu kilku godzin. Temat bardzo go zacie-
kawił i nawet mieliśmy fajną długą rozmowę w trójkę ze Stefanem 
Lorenzuttim…

…który jest?
Lubię działać partycypacyjnie, więc ten mój projekt zaczął wcią-
gać różne osoby. Stefan na początku miał być tylko redaktorem 
książki. Już dawno miałam pomysł, żeby współpracować z pisa-
rzami i nagle wszystko się zaczęło składać, bo Stefan zapropono-
wał, że on, a potem jeszcze trójka innych pisarzy – napiszą teksty. 
Chcieliśmy, żeby te teksty pokazywały różne sposoby czytania. 
Robię parę dygresji w tej książce, które nie są do końca związane 
na przykład z wojną. Kiedy przyszedł mi do głowy tytuł Shifters, 

Marta Bogdańska, Shifters (Zmiennokształtne), książka wydana przez Fundację Sztuk Wizualnych 
i Landskrona Foto
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myślałam, że może będzie to projekt o przenikaniu się światów: 
roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego.

Powiedziałaś, że trudno było wybrać główne wątki do 
książki. Które ostatecznie do niej trafiły?

Kiedy zaczęłam mój research, bardzo interesowało mnie, jak 
z wiedzy internetowej – która jest rozproszona i chaotyczna i któ-
rej jest bardzo dużo – można złożyć spójną narrację. Szłam więc 
internetowym free flowem, który mnie prowadził w bardzo róż-
nych kierunkach. Odkryłam, że zdjęć jest mnóstwo, że są bardzo 
kiepskiej jakości, rozsiane po różnego rodzaju kolekcjach, bardzo 
często nie są podpisane i nie mają źródeł pochodzenia. Tematy, 
które się wyłaniały, zaczęły układać się w rozdziały książki. Zna-
lazłam też dużo bardzo ciekawych i ważnych dla mnie materiałów 
w archiwach wojennych czy w wielu archiwach narodowych. We 
wrześniu 2019 roku CIA odtajniła większość swoich dokumentów 
związanych z programem Animal Partners. Nie ma tam zbyt dużo 
zdjęć. Myślę, że fotografowali, ale z jakiegoś powodu nie chcą na 
razie udostępnić tego materiału. Udostępnione zostały dokumen-
ty, raporty, notatki i trochę zdjęć, będących częścią tych tekstów.

Twój projekt to znakomity przykład badań artystycz-
nych. Jednym z głównych problemów, z którymi musia-
łaś się zmierzyć – poza dotarciem do wartościowych 
dokumentów – była selekcja i wybór. I widać, że sobie 
z tym chyba słabo poradziłaś, bo 850 stron książki to 
jest ogromny materiał!

A nie, widzisz, ja właśnie dokładnie odwrotnie chciałam. Od po-
czątku czułam, że to nie będzie piękny 60-stronicowy album foto-
grafii świetnej jakości. Niezwykle ciekawe było dla mnie budowa-
nie historii z tych słabych jakościowo obrazów, które Hito Steyerl 
nazywa terminem „obrazy-bękarty”, czyli takie, które są kopiami, 
kopiami kopii, nie ma w ogóle już ich oryginałów, ale funkcjonują 
w internecie. Zastanowiło mnie, czy z tego nagromadzenia, z tej 
wielości można zbudować coś sensownego, co opowie o czymś 
więcej w sposób krytyczny. Moim zamysłem, bardzo świadomym, 
było nierobienie dużej selekcji, zależało mi raczej na powtarzalno-
ści obrazów, bo mam wrażenie, że tylko przez ten zabieg zaczyna-
my docierać do doświadczenia zwierzęcego. Był pomysł, żeby to 
była z jednej strony taka wielka powieść, jak z czasów Stendhala, 
że masz po prostu XIX-wieczną grubą księgę, a z drugiej – trochę 
taka pulp fiction, zła książka, którą się czyta, a potem się ją wywa-
la, bo jest na złym papierze. Taka transparentna historia zwierząt. 
Jest przejmująca, czytamy ją z wypiekami na twarzy, ale potem 
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znowu o niej zapominamy. No i w końcu z trzeciej strony – musi 
być wielka, ciężka i gruba, bo tyle tego jest po prostu, a przecież to 
jest tylko fragment tej historii, tylko wycinek związany ze światem 
zachodnim i z fotografią.

W swoim działaniu wykorzystujesz rozmaite narzędzia 
i wcześniejsze doświadczenia, na czele ze studiowaniem 
filozofii, która pewnie daje ci też swobodę stosowania 
różnorodnych metod analizy materiału. Stworzyłaś 
coś w rodzaju archiwum społecznego, które – jak po-
wiedziałaś – nie może być powołane przez samych 
bohaterów tych zdjęć. Jak sobie radziłaś z tym, żeby to 
była opowieść nie-człowieka? Czasem nasze wybory są 
determinowane przez rzeczy, które wypieramy albo któ-
rych istnienia po prostu nie chcemy uznać.

No, to jest ciekawe pytanie. Tak, w tym projekcie miałam swo-
bodę łączenia różnych swoich aktywności, i na pewno filozofia 
była tu bardzo pomocna. Ten projekt nie był robiony na żadne 
zamówienie. Miałam zupełną swobodę, robiłam go bez kasy i nie 
musiałam się z niczego tłumaczyć. Mogłam sobie pozwolić na 
początku na wszystko. I może przez to nie czuję, żebym dawała 
jakimś zdjęciom pierwszeństwo dlatego, że były ładniejsze, lepsze 

Marta Bogdańska, Shifters (Zmiennokształtne), książka wydana przez Fundację Sztuk Wizualnych 
i Landskrona Foto
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kompozycyjnie… Pewnie za takim, a nie innym wyborem przema-
wiało to, że musiały być jednak dosyć wyraźne. Na pewno pomógł 
mi fakt, że nie musiałam robić selekcji (z tysiąca zdjęć na przykład 
do stu). Wiem też, że nie jest to praca „skończona”, że ten projekt 
nie wyczerpuje tematu. Może jestem mało świadoma swoich ogra-
niczeń. Nie chcę tu mówić, że ich nie mam. Ważne dla mnie było 
wydobycie cielesności i obecności tych zwierząt, żeby one były jak 
najmniej dla nas metaforyczne czy symboliczne. To nie my mamy 
przypisywać im znaczenia, tylko to one mają na nas patrzeć ze 
stron tej książki.

Projekt ten prezentowany był po raz pierwszy w formie 
wystawy w ramach wrocławskiego TIFF Festival w 2020 
roku. Co cię najbardziej zaskakuje w reakcjach, które 
twój projekt wywołuje?

Na przykład Eva Clifford, która przeprowadziła ze mną wywiad 
do miesięcznika „Whynow” w Londynie, po raz pierwszy wyar-
tykułowała coś, co czułam, ale sama tego nie powiedziałam, a co 
teraz jest już dla mnie oczywiste i ważne. Eva w naszej rozmowie 
skupiła się na rozdziale o zwierzętach, które żołnierze adoptują 
jako maskotki – od ptaszków, węży, żółwi, po dzikie koty, kozy itd., 
wszelkie możliwe zwierzęta. Tak bardzo skupiałam się na tym, że 
wykonywały ciężką pracę fizyczną, że tyle dla nas zrobiły, że to 
dźwiganie, te różne czynności fizyczne wykonuwane dla ludzi i za 
ludzi były dla mnie pierwszoplanowe. A ona nagle mówi: „No, a ta 
praca emocjonalna, to przecież też jest jakiś dodatkowy element!”. 
To było jedno z ciekawych zaskoczeń, którego sama nie wyartyku-
łowałam. Bardzo cieszy mnie też to, że ludzie się angażują, że jest 
coś takiego w tym projekcie, że wciąga. Widać to na warsztatach 
dźwiękowych, we współpracy z kuratorkami, w rozmowach. To jest 
wspaniałe!

Zapytam o coś naprawdę bardzo trudnego dla wszyst-
kich, którzy są adwokatami zwierząt i w ogóle wspól-
noty międzygatunkowej. Dlatego że rozmowa staje się 
trudna, kiedy na scenę wkraczają insekty.

Mhm?
Powiedz – jaką rolę one odgrywają w twojej książce?

Trudne pytanie. W swoim researchu natrafiłam na kilka historii 
związanych z insektami. Książka obraca się wokół pojęcia agenta. 
Słowo „agent” w języku angielskim przekłada się na „agency”, co 
w polskim tłumaczy się jako „sprawczość”. Historyczną opowieść 
o zwierzętach – żołnierzach, agentach, szpiegach itd., wzboga-
ciło to o współczesne myślenie o sprawczości, podmiotowości 
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zwierząt. I właśnie to splecenie przeszłości z teraźniejszością 
i przyszłością jest jak supeł czy złącze. No, ale właśnie o insektach 
nie ma tu za dużo. Wiemy na przykład o tym, że karaluchy są wy-
korzystywane w więzieniach przez więźniów do przenoszenia wia-
domości, że na przykład w czasie drugiej wojny światowej Włosi 
prawdopodobnie próbowali użyć zarażonych malarią komarów 
gdzieś na Sycylii, gdzie stacjonowali alianci. Może trzeba dopisać 
nowy rozdział Shiftersów o insekto-agentach?

Archiwum zwierząt jest więc zbiorem cały czas otwar-
tym i falującym?

Wręcz nie chcę, żeby było zamknięte! Rozmawiałam ostatnio 
z Sergiem Valenzuelą Escobedem, kuratorem z Francji. Powie-
dział, że z tego powinna powstać platforma internetowa, która to 
zainicjowane przeze mnie archiwum społeczne otworzy, udostępni 
do dalszych badań, opracowań i użytkowania. To jest pomysł, tylko 
na razie nie miałam czasu ani funduszy, żeby się tym zająć. Są też 
historie mówione, pisane, które mam zebrane, a które próbujemy 
na każdej wystawie włączyć.

Kto opowiada historie mówione?
Shifters to nie jest tylko książka. To jest też film, a może bardziej 

Marta Bogdańska, Shifters (Zmiennokształtne), książka wydana przez Fundację Sztuk Wizualnych 
i Landskrona Foto
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esej wideo, warsztaty dźwiękowe, podczas których zapraszam róż-
ne osoby do współudziału w rozwijaniu tego projektu i wykorzy-
stywania dźwięku. Dźwięk otwiera jakieś inne klapki w mózgu. Bo 
kiedy patrzysz na zdjęcie, to najczęściej masz już nałożoną silną 
kliszę, a kiedy pojawia się dźwięk… to zaczynasz się zastanawiać: 
„ojej, to nie jest jednak miły osiołek, który sobie leży na hamaku 
– on tak naprawdę jest na wojnie”. Historie mówione pojawiły się 
więc jako jeden z pomysłów, żeby wydobyć biografie zwierząt. Jest 
to kolejny koncept Érica Barataya, żeby opowiadać indywidualne 
biografie zwierząt. W badaniach naukowych przekazywana wiedza 
dotyczy zawsze całego gatunku, a Baratay wprowadza indywidual-
ne historie czy wręcz biografie zwierząt.

Fragment tego projektu prezentowałaś w tym roku na 
wystawie podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie pod 
tytułem Zmiennokształtne. Który z wątków ten tytuł 
akcentuje?

To słowo zawsze najbardziej mi pasowało w polskiej wersji. Ter-
min shifters to mój wymysł wyprowadzony od shape shifters. Po an-
gielsku jest to termin z jednej strony z mitologii, a z drugiej strony 
ze świata filmów fantasy, w których postaci potrafią zmienić swoją 
formę, kształt, istotę. Ale nie chodzi tylko o wilkołaki, bo pojęcie 
shape shifters jest szersze. Mogą się oni przemieniać w różne zwie-
rzęta, potem wracać do postaci człowieka. Podobnie jest w mi-
tologiach – shapeshiftersów jest mnóstwo wśród bogów różnych 
kultur: greckich, rzymskich itd. Chciałam zwrócić uwagę na to, 
że mimo tego, co nam się wydaje, zwierzęta robią swoje, działają 
na własną korzyść, są takimi agentami, może nawet podwójnymi. 
Nam się wydaje, że one robią coś dla nas, a one jednak mają swoją 
agendę i przemycają coś swojego.

Można też odczytać ten projekt jako zaproszenie do 
rozmowy o naszej własnej tożsamości.

No, to jest o naszej tożsamości jak najbardziej. W końcu, choć 
uporczywie staramy się o tym zapomnieć, jesteśmy zwierzętami. 
To nie jest jakiś tam obcy nam świat z innej planety. Wszyscy na-
leżymy do jednego królestwa. Pracę magisterską pisałam o biopo-
lityce Foucaulta, a nie ma chyba bardziej biopolitycznej sytuacji 
jak ta, którą my wytwarzamy w oddziaływaniu na zwierzęta. Ich 
ciała są formowane, stwarzane są całe gatunki, rasy zwierząt udo-
mowionych, a potem są zostawione, by wymrzeć. Tak było z nie-
którymi gatunkami krów na przykład we Francji – Baratay o tym 
pisze – bo się jednak jakoś nie sprawdziły. Czasem tworzymy sobie 
cielesność tych zwierząt wyłącznie dla celów estetycznych, jak 
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to się dzieje z różnymi rasami psów czy kotów. Różnego rodzaju 
formowania, o których pisze Foucault, dzieją się tu non stop. Toż-
samość, podmiot, i biopolityka zawsze dotyczą relacji człowiek–
zwierzę. Może tak naprawdę, by to podkreślić, trzeba powiedzieć: 
człowiek-zwierzę–zwierzę nie-ludzkie.

TRANSKRYPCJA: Janina Zakrzewska

Marta Bogdańska, Shifters (Zmiennokształtne), książka wydana przez Fundację Sztuk Wizualnych 
i Landskrona Foto
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Fot. Arkadiusz Szwed, 2021 rok, dzięki uprzejmości Glitch
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Z ARKADIUSZEM SZWEDEM, 
tworzącym wraz z Martą Łempicką i Joanną Rymaszewską 

porcelanowo-streetartowy kolektyw Glitch, 
rozmawia OLA LITOROWICZ

MÓWIMY: 

SZACH-SZACH-
–MAT,–MAT,
SPRAW-

DZAM
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Widzę, że zrobiłeś mi kawę w porcelanowej Glitchowej 
filiżance z napisem „antychryst”. O czym jest Glitch? 

O błędzie, który jest wynikową bardzo skomplikowanego i wielo-
etapowego procesu wytwarzania porcelany. Celebrując ten błąd, 
oddajemy pokłon materiałowi, który jest żywy, porusza się, tańczy 
w piecu, kurczy się, szura po półce, reaguje na to, co się wokół nie-
go dzieje, a czasem deformuje albo odkształca.

Glitch to też naczynia z trzeciego gatunku porcelany. 
A w mojej filiżance na pierwszy, a nawet drugi rzut oka 
nie widzę nic błędnego, choć uparcie szukam. Jak to jest 
z tymi gatunkami?

Fabryka produkuje filiżankę. Jeśli jest perfekcyjna, to znaczy ma 
idealny ciężar, równe krawędzie, nie ma na niej żadnej „muszki”, 
czyli paproszka zniekształcającego szkliwo, a szkliwo jest równo 
nałożone, to ta filiżanka jest ideałem. Trafia więc do najbogat-
szego, często złotego zdobienia i staje się obiektem drogim i ko-
lekcjonerskim. Należy jednak zauważyć, że ta wizytówkowa dla 
fabryki porcelana to jedynie około 5% całej miesięcznej produkcji. 
Później są gatunki powszechne, czyli pierwszy i drugi, a różnice 
między nimi są prawie niezauważalne. Dochodzimy do trzeciego 
gatunku, czyli aż 10% produkcji, który najczęściej ląduje w out-
letach, sklepach czy namiotach z odpadami z fabryk. Często ze 
względu na bardzo niską cenę korzysta też z niego gastronomia. 
Jego wady są zwykle niezauważalne, a już na pewno nie wpływają 
na funkcjonalność przedmiotów. Na końcu jest złom, czyli odpad, 
który charakteryzuje się tak znacznymi pęknięciami czy deforma-
cjami, że jest nieużytkowy. Pod fabrykami można zobaczyć wydmy 
potłuczonej ceramiki, po których można sobie pospacerować. Na 
podstawie danych zebranych w jednej z polskich fabryk wiemy, że 
to około 5,7% miesięcznej produkcji, czyli 10 939 kg porcelany.

Duża rozrzutność w czasach kurczących się zasobów, 
między innymi niezbędnych do produkcji porcelany złóż 
kaolinu.

Zdecydowanie, ale nie chcę jednocześnie, żebyśmy demonizowali 
fabryki, jako te, które dużo zużywają. To my jako konsumenci de-
cydujemy, że wolimy kupić pierwszy gatunek, a nie trzeci. Czy po-
czujesz między nimi różnicę? Raczej nie. Pytanie, dlaczego chcesz 
mieć coś, co jest perfekcyjne. Albo po co potrzebujesz kolejnego 
kubka, tym razem pastelowego, czy z lejącym się szkliwem, czy 
chlapanego albo z terrazzo – już nawet nie mówimy lastryko. To 
mody cały czas nas kreują.
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Co więc wymyśliliście?
Chcieliśmy zacząć o tym wszystkim rozmowę. No i zaczęliśmy 
opowiadać tę historię w streetartowy sposób, ozdabiając naczy-
nia trzeciogatunkowe ulicznymi napisami typu „riot”, „baba jaga”, 
„fuck the porcelain” czy pirackimi czaszkami. Street art zawsze 
dużo mówił o społeczeństwie. A streetartowcy swoim działaniami 
potrafią nadać wartość zwykłemu kawałkowi muru.

„Fuck the porcelain”… Współczesny architekt i my-
śliciel Rem Koolhas powiedział słynne już „Fuck the 
context”, czyli odżegnajmy się od architektonicznych 
prawideł i tradycji – a może spójrzmy na nie szerzej.

My jesteśmy trochę między hasłami z murów i ulic, jak: „fuck the 
police”, „fuck the system”, „fuck the process”. „Fuck the porcelain” 
znaczy: pieprzyć to nakręcenie rynku, nie tędy droga. Zacznij się 
zastanawiać, doceniaj to, co masz.

Sygnujecie Glitchowe naczynia złotą koroną, co ma wy-
raźne odniesienia grafficiarskie. Ale korona jest też syg-
naturą starych, często królewskich fabryk porcelany.

My tę koronę prześledziliśmy na wielu etapach i uznaliśmy, że 
z naszej perspektywy jest bardzo ważna. Jest trochę streetartowa, 
nawiązuje też do Basquiata i jego brudnego sposobu myślenia. 
Zazwyczaj pojawia się w sygnaturach produktów porcelanowych, 
ale nigdy tych trzeciego gatunku. To nas bardzo zaintrygowało – 
fabryka nie podpisuje części swoich wyrobów. To jak dobre i złe 
dzieci, którymi można się pochwalić albo ukryć w szafie i się do 
nich nie przyznawać. Oddaliśmy im więc koronę ze złota, a nawet 
ją wyeksponowaliśmy. Korona pokazuje, kto jest królem, ale też, że 
król jest nagi. 

Środkowy palec, brzydkie wyrazy. Glitch jest wkurzony. 
I ma manifesty.

Mieliśmy trzy manifesty. Pierwszy to: „Uznaj trwałość!”. Drugi: 
„Nie odrzucaj wartości!”. Trzeci: „Doceń proces!”. Mówimy w nich, 
ile i jakie surowce się zużywa, jak się je przetwarza, mówimy 
o odpadzie, pytamy, czy możemy sobie na niego pozwolić, a także 
zastanawiamy się, czy poskromienie takiego materiału jak porce-
lana jest konieczne. Glitchowe naczynia stały się nośnikiem tych 
manifestów. Doceniamy to, że ze swoimi niewidocznymi skazami 
są wynikową procesu, a nie identycznymi, plastikowymi przedmio-
tami zrobionym w całości przez maszynę. 

Podkręcacie także ich wartość, nie tylko symboliczną. 
I trochę tym samym hakujemy system. Wszystkie rzeczy udało 
nam się zdobyć w cenach fabrycznych, na wagę. Nie patrzyliśmy 
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na kształty, nie dokonywaliśmy żadnej selekcji, braliśmy po prostu 
trzeci gatunek. Rysując po nim farbą ze szkliwem, nadaliśmy mu 
wartość taką samą lub nierzadko wyższą niż gatunkowi sprzedawa-
nemu w sklepie. Mówimy szach-mat, sprawdzam. Projekt Glitch. 
Fuck the Porcelain pokazaliśmy niedawno na Targach Rzeczy Ład-
nych, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo dużo ładnych 
rzeczy. My pojawiliśmy się z myślą, że najlepszy gatunek, jaki ku-
pisz, to trzeci gatunek fabryczny. Glitch jest też demokratyczny, 
bo mieliśmy i bardzo drogie, i bardzo tanie obiekty, i sprzedawali-
śmy wszystko na wagę. Płacisz za kilogram i tak chwytasz wartość 
materiału. Ale i dobrze zaprojektowanego produktu. Bo porcelana 
jest produkowana w polskich fabrykach od dziesiątek lat. Wycho-
wywaliśmy się w otoczeniu tych naczyń i kształtów. Nadal widzi-
my je w witrynach sklepowych, tylko młodzi ludzie najczęściej do 
tych sklepów nie wchodzą. Dzięki Glitchowi ta babcina porcelana, 
która była wyciągana z kredensów na najważniejsze okazje, staje 
się znowu ciekawym produktem. A do tego dobrze się z niego pije. 
Ma wygodne uszko. Fajny kształt. Tutaj rodzi się pytanie: czy my 
na pewno potrzebujemy tych produktów więcej?

Zawsze chcieliśmy więcej porcelany. Niewiele jest ta-
kich materiałów, które w historii były tak pożądane, 
ale też naładowane znaczeniami. Dziś jest po prostu 
bardziej dostępna i powszechna, ale chyba nie utraciła 
swojej magicznej mocy. 

Porcelana jest teraz w inny sposób na tych salonach. Teraz więk-
sze znaczenie z perspektywy użytkowników będzie miała ta 
z małego studia ceramicznego, bo jest tzw. handmadem, czyli ma 
muśnięcie człowieka. A tak naprawdę w fabryce też ludzka ręka 
materiał zamywa, wyciąga, dokleja ręcznie robione uszka, szkliwi. 
To człowiek widzi szczegóły. Tego nie robią maszyny. Natomiast 
„handmade’owe” przedmioty z małych studiów, które tak lubimy 
przeciwstawiać mainstreamowi i fabryce, są limitowane i nas cie-
szy to, że ktoś inny tego nie ma. Chyba potrzebujemy w tych cza-
sach unikatowości, mocno spersonalizowanego produktu, albo po 
prostu tego, co wypluł nam Instagram. 

Dlaczego można iść na milion warsztatów z ceramiki 
i zrobić swój własny kubek, a z porcelany już nie?

Porcelana jest dużo bardziej wymagająca i przechodzi się z nią 
zupełnie inny proces, także techniczny. Używa się trudniejszych 
narzędzi, pracuje się w sposób rzeźbiarski. Przed wykonaniem 
naczynia trzeba odlać bryłę, tę bryłę trzeba pociąć, przyszlifo-
wać, dodać, odjąć jakieś elementy, zrobić z niej matrycę, a żeby to 
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zrobić, trzeba rozumieć punkty minusowe, mieć wyobraźnię prze-
strzenną. No i ciągle się na coś czeka.

I trzeba bardzo dużo popsuć, żeby dojść do perfekcji. 
A może trzeba sobie odpuścić? 

Modne jest teraz takie słowo wabi-sabi, beauty in imperfection. 
To japońska filozofia, która w Europie została zmutowana i bywa 
używana do krycia czyjegoś braku umiejętności. A w oryginalnym 
brzmieniu wabi-sabi jest zarezerwowane dla rzemieślników, którzy 
naprawdę osiągnęli poziom mistrzowski i oddają pole materiało-
wi, żeby pracował sam ze sobą i pokazał swój własny charakter. 
Takie odpuszczenie, oddanie pola materii, jak w przypadku każdej 
dziedziny, wymaga po prostu wiedzy i świadomości. Porcelana nie 
powinna być przypadkowa. Jestem odpowiedzialny za to, co wy-
chodzi z moich rąk. Można z nią eksperymentować, dopiero jak się 
ją dobrze pozna i jest się w stanie ją scharakteryzować. 

Oddanie sprawczości rzeczom jest w ogóle dość rzad-
kie. To więc nie tyle błąd, ile wynikowa dużego szacun-
ku do materiału.

Jeśli ktoś nie potrafi wytoczyć modelu z gipsu i zrobić poprawnej 
formy, to według mnie – ostrzegam, jestem krytyczny – nie może 
jeszcze o sobie mówić, że jest ceramikiem. Oczywiście może 
powiedzieć, że zajmuje się produkcją naczyń, ale stąd jeszcze 
daleka droga. I to jest ta rzecz, o której warto mówić. Łatwo jest 
robić ceramikę, jeśli jest moda. Pytanie, czy taka ceramika będzie 
służyła nam przez lata, czy jest kupowana jedynie pod wpływem 
tymczasowej mody, a co za tym idzie, wkrótce stanie się kolejnym 
zbędnym przedmiotem na półce?

GLITCH LAB 
to trzyosobowy kolektyw twórczych osobowości, którym przeszkadza obojętność 
na ważkie dziś tematy. Zespół, wybierając tworzywo porcelanowe pochodzące 
z trzeciego gatunku jako melodie pod swoje protest songi, chce pokazać siłę 
materiału, skomplikowaną strukturę procesu oraz podważyć znaczenie tworzenia 
nowych produktów. Nazwa zespołu wywodzi się od angielskiego słowa glitch, które 
oznacza błąd systemu.
instagram: @gltch_lab; facebook: Glitch Lab
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Krzysztof Gil, Flammable, 140 x 110 cm, olej na płótnie, 2021
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Z LAURANĄ,  
astrolożką, tarocistką i psycholożką,  

o wspieraniu projektów artystycznych (krótko)  
i o tarocie (długo),  

rozmawia KOLEKTYW DZIDY

AS AS 
MIECZY, MIECZY, 

KRÓL KRÓL 
PAŁECZEK PAŁECZEK 

I 
PUSTELNIK
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Jak to się stało, że już jako szesnastolatka zaczęłaś zaj-
mować się tarotem i praktykować magię? Wiemy, że nie 
bez znaczenia była inspiracja Czarodziejką z Księżyca, 
co nam, fankom tego anime, bardzo się spodobało.

Nawet jako piętnastolatka! Na szesnaste urodziny dostałam włas-
ną talię od rodziny, która zauważyła moją pasję. Zaczytywałam 
się książkami na temat tarota, astrologii i ezoteryki. Czarodziej-
ka z Księżyca pojawiła się jeszcze wcześniej, kiedy mieszkałam 
w Paryżu. To jest bajka astrologiczna. Można z niej nauczyć się 
archetypów znaków zodiaku, planet. Jest niesamowicie prze-
myślana i dzisiaj jestem pewna, że przy jej powstaniu pracowali 
astrologowie. 

To nie był przypadek, że tyle dziewczynek fascynowało 
się tą bajką i każda była jakąś czarodziejką!

Niedawno z siostrami analizowałyśmy te wybory pod kątem astro-
logii, biorąc pod uwagę nie tylko znak zodiaku, czyli Słońce, ale 
także ascendenty i inne planety, i okazało się, że nasze intuicyjne 
wybory były trafne. Wyczułyśmy wiodące energie, nie mając o tym 
zielonego pojęcia.

Dlaczego, mając takie zainteresowania, wybrałaś akurat 
studia psychologiczne?

Astrologię i tarota można wykorzystywać w wielu gałęziach na-
uki. Mnie fascynowała astropsychologia. Równolegle uczyłam się 
klasycznej psychologii i ezoteryki. Tarot może być narzędziem 
projekcyjnym, psychologicznym, które umożliwia nam spotkanie 
się z sobą samym, ze świadomością, nieświadomością, naszym cie-
niem i innymi niedostępnymi zakamarkami naszego „ja”. Dla mnie 
to jest najważniejszą funkcją talii.

A czym dokładnie jest astropsychologia?
Zajmuje się analizą astrologiczną w kontekście psychologicznym. 
To wielostronna analiza naszego temperamentu, charakteru, pre-
dyspozycji wrodzonych. Te cechy mogą dotyczyć naszego wyglądu, 
ciała, układu nerwowego. Z horoskopu możemy wyczytać pewne 
cechy i potencjały. Wiele można powiedzieć, patrząc na horoskop 
urodzeniowy, do którego potrzebujemy znać nie tylko datę urodze-
nia, ale też miejsce i dokładną godzinę. Astrologia profesjonalna 
od gazetowej różni się tym, że nie zajmuje się wyłącznie znakiem 
zodiaku, ale uwzględnia też Księżyc, Merkurego, Wenus i inne pla-
nety i obiekty. 

Nie jesteś pierwszą osobą łączącą psychologię i astro-
logię, byli inni psychoanalitycy, jak na przykład Gustav 
Karol Jung.
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Psychoanalitycy już 
od początku dwu-
dziestego wieku 
zajmowali się astro-
logią. Pojawiło się 
sporo badań w tym 
kierunku, ale nie 
zostały one nigdy 
nagłośnione. Środo-
wisko psychologicz-
ne jest podzielone. 
Istnieje blok konser-
watystów, którzy nie 
dopuszczają tego do 
swojej świadomo-
ści, nie chcą tego 
sprawdzić. Opór 
jest bardzo duży i ta 
grupa nie dopuszcza 
do popularyzacji 
takich badań. Jest 
jednak cała rzesza 
psychologów, którzy 
interesują się tym 
tematem, szczegól-
nie osoby zajmu-
jące się jungowską 
psychologią głębi. 
Aby komuś pomóc, 
trzeba bardzo do-
brze poznać tę oso-
bę, czasem spędzić 

kilkadziesiąt godzin razem. Astrologia i horoskop urodzeniowy 
pomagają przy pierwszym poznaniu, ponieważ szybciej można 
dowiedzieć się wielu rzeczy o kliencie. Jego opowieść szybciej 
składa nam się w spójną całość. Otwarcie się na duchowość też 
jest ważne. Podejście behawioralne mi nie wystarcza, szukam 
w człowieku głębi.

Opowiedziałaś nam, jak astrologia wspiera psychologię, 
ale to na pewno działa także w drugą stronę. Wyobraża-
my sobie, że jak stawiasz karty tarota, to psychologiczne 
rozpoznanie klienta/klientki też ma znaczenie.

Karolina Król, Śmierć XIII, 20 x 29 cm, tusz na papierze, 2021
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Tak, to działa w dwie strony. Dzięki przygotowaniu psychologicz-
nemu wiem dużo, zanim spojrzę w horoskop czy karty. Umiejęt-
ności społeczne, komunikacyjne czy pracy z drugim człowiekiem 
są bardzo przydatne. Nawet jeśli większość astrologów zajmuje 
się pomaganiem innym ludziom, to nie ma to wymiaru psycholo-
gicznego, rozwojowego czy terapeutycznego. W Polsce nie jest to 
powszechne.

Czy spotykasz się z klientami regularnie?
Z większością osób pracuję regularnie przez dłuższy czas. Naj-
częściej są to osoby w jakimś kryzysie, potrzebujące wsparcia. Ja 
jestem zorientowana w ich sytuacji życiowej, pracujemy z bieżący-

mi sprawami. Oczy-
wiście jedna czy dwie 
sesje już coś dają, 
uruchomią procesy, 
ale nie będzie aż ta-
kiego efektu terapeu-
tycznego. Rzadko się 
zdarza, że kończy się 
na jednej sesji, chyba 
że są to sesje astro-
kartograficzne (po-
dróżnicze) czy doty-
czące wyboru terminu 
jakiegoś działania.
Obecnie żyjemy 
w czasach, kiedy 
mówi się nam, że nasz 
sukces życiowy jest 
tylko w naszych rę-
kach, każdy dzień jest 
nowym początkiem 
itd. Cały świat wkoło, 
system ekonomiczno-
-społeczny zrzucają 
na jednostkę od-
powiedzialność za 
jej los, co może być 
bardzo krzywdzące. 
Czy tarot może być 
remedium na takie 
myślenie?Adam Niklewicz, Sąd Ostateczny, 2021, ForwardTarot, 

projekt karty, galeria FWD
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Tarot może być narzędziem służącym nie tylko rozwojowi osobo-
wościowemu, ale także duchowemu. Karty pozwalają nam lepiej 
poznać siebie: nasze ukryte potrzeby, mechanizmy działania, różne 
naleciałości, schematy myślowe i skrypty. Dzięki kartom możemy 
zajrzeć do wczesnego dzieciństwa. My nie skupiamy się na przy-
szłości, ale raczej na przeszłości i teraźniejszości. W astrologii są 
cykle planet i pewne układy planetarne, które mogą trwać dłuższy 
czas. Wiedząc o tym, że przed nami są trudne układy i czego one 
mogą dotyczyć, możemy się przygotować. Nie chodzi o to, żeby 
kogoś straszyć. Jak ktoś przychodzi do wróżki to znaczy, że już 
wyczuwa, że coś złego się dzieje. Ludzie nie przychodzą dlatego, 
żeby nam powiedzieć, że w ich życiu wszystko wspaniale się ukła-
da. Wiedza i zrozumienie naszych stanów, a potem pogodzenie się 
mogą pomóc. Często nie mamy wpływu na to, co dzieje się wokół 
nas. My możemy zmienić jedynie nasze nastawienie, naszą reakcję 
na nieszczęście. W astrologii też ważna jest cykliczność i świa-
domość, że złe momenty są tymczasowe, w końcu mijają. Takie 
sesje pokazują światełko w tunelu. Po ciężkich kartach przyjdą te 
pozytywne. Nigdy nie jest tak, że nie mamy wyjścia, czasem takie 
myślenie wynika z naszego stanu ducha. Kult sukcesu powoduje, 
że ludzie wstydzą się swoich problemów, nie chcą o nich mówić, 
myślą, że tylko ich spotykają porażki i nieszczęścia. W mediach 
propaguje się szkodliwe, trenerskie treści. Wiele osób czyta porad-
niki coachów, próbuje wdrażać je w życie, a to niewiele daje.

To może być zachętą do skorzystania z usług astrolożki, 
bo wiele osób obawia się determinizmu w kartach, że 
znajdą tam jednoznaczne odpowiedzi dotyczące ich losu. 

Moje sesje nie mają nic wspólnego z takim wróżbiarstwem. W kar-
tach są zapisane potencjały, możliwości, a wiele zależy od danego 
człowieka. Tam nie jest zapisane, ile będziesz miał dzieci, kiedy 
umrzesz, czy będziesz mieć partnera. Natomiast widać, czy to do-
świadczenie będzie łatwe, czy trudne. Astrologia jest jak genetyka, 
każdy ma inny start i zestaw potencjałów. Istnieje jeszcze jasnowi-
dzenie, ale ono rzadko przychodzi. 

Mówiłaś o trudnych momentach. Pandemia i lockdown 
były takim powszechnym doświadczeniem. Czy to miało 
wpływ na twoją pracę, liczbę klientów, problemy, z ja-
kimi do ciebie przychodzili? Czy dało się wyczuć ten 
moment?

Astrologowie pisali o tym od lat. Nie wiadomo było, czego będzie 
dotyczyć ten kryzys, chociaż pojawiał się temat zdrowia i finan-
sów. Z układów wynikało też, że będzie to czas alienowania się. Na 
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początku 2020 roku ludzie bardzo potrzebowali wsparcia i miałam 
dużo więcej niż dotychczas sesji, z których wiele to były inter-
wencje kryzysowe. Po nastrojach osób można było poznać, jak na 
nie wpływa nie tylko zamknięcie, ale też doniesienia medialne, 
niepewność jutra. Psychiczne skutki tych wydarzeń będą dłużej 
odczuwalne. 

Zauważyłyśmy coś, co można nazwać „zwrotem magicz-
nym”: coraz większe zainteresowanie magią, ezoteryką, 
które objawia się w social mediach, kulturze, sztuce, po-
pularności aplikacji astrologicznych. Skąd to się według 
ciebie może brać? Jak oceniasz modę na takie tematy?

Wiem, że istnieje takie zjawisko, ale nie ma ono wpływu na 
moją pracę. Mam nadzieję, że to nie jest tylko moda, a raczej 
przebudzenie.

Wiele osób zaczyna sięgać po tarota, często nie posiada-
jąc gruntownej wiedzy na jego temat. Zastanawiamy się, 
czy w twojej opinii może być to dla nich szkodliwe, czy 
może negatywnie wpłynąć ich życie? 

To nie jest szkodliwe, chyba że ktoś jest zaburzony. Wymaga to 
odpowiedzialności, uczciwości względem samego siebie. Niektóre 
karty są trudne. Niezrozumienie ich lub zbyt łatwa interpretacja 
mogą poczynić szkody w psychice takiej osoby. Ważne jest przygo-
towanie merytoryczne. Nie można wziąć kart i odczytywać ich sym-
boli tylko z obrazków. Te symbole nie są aż tak uniwersalne, nie każ-
dy umie je czytać. Jednak zachęcam do używania kart jako narzędzia 
do pracy z sobą, medytacji, zastanowienia się nad sobą. Dużo zależy 
od naszych intencji. Wielu ezoteryków nie używa tarota, on wcale 
nie jest taki popularny, ponieważ czasem talia odmawia współpracy. 
Jeśli chcemy zaglądać w przyszłość, mieć nad kimś władzę, poznać 
mroczne zakamarki czyjejś duszy, to karty rozpoznają złą intencję 
i odmówią współpracy. Potem słyszy się, że w kartach są demony 
albo ciemne moce, a to jest narzędzie projekcyjne, więc ono odbija 
nasze intencje. Sam tarot jest dobry, to są karty o miłości, życiu, 
jego cyklach i fazach rozwojowych. Wracając do tematu mody, to ja 
myślę, że tarot nie wyszedł z mody od pięciuset lat! Jak ktoś zacznie 
przygodę z kartami, to trudno ją przerwać. Ja mam z nimi niezwykłą 
więź, traktuję je jak żywą istotę, przyjaciela. 

Ciekawa jest też warstwa wizualna tych kart. Są bardzo 
zróżnicowane, niektóre wzbudzają pogodne skoja-
rzenia, inne są mroczne i same te obrazy mogą prze-
rażać. Jakie są typy talii? Od czego zależy, którą talię 
wybierasz? 
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Jestem zżyta z moimi taliami i ich nie kolekcjonuję. Moją pierw-
szą talią, do której czuję szczególny sentyment, był Tarot Polski, 
a kolejną talia Ridera Waite’a, ale unowocześniona, bardziej żywa 
i kolorowa. Najbardziej znany i najstarszy jest Tarot Marsylski, po 
części zachowany w oryginale. Ta jest kontrowersyjna, budzi nie-
pokój wielu osób. Talia musi do nas mówić, więc wizualna strona 
kart jest bardzo ważna. Do pracy z ludźmi należy wybrać łagodną 
talię, ale istnieją też takie do pracy z cieniem czy mrokiem, które 
specjalnie mają taki wygląd. Są też talie, które są wizjami arty-
stycznymi, z odpalonymi pomysłami, które nie nadają się do pracy 
z ludźmi, ale mogą służyć do kontemplacji.

Uczestniczyłaś ostat-
nio w powstaniu 
nowej talii kart, pro-
jekcie artystycznym 
zainicjowanym przez 
Marię Ancukiewicz 
i Ewę Mrozikiewicz 
z Galerii FWD w Po-
znaniu. Jak wyglądała 
ta współpraca? 
Wspierałam meryto-
rycznie ten projekt, 
w którym uczestniczy 
tak wielu ciekawych 
artystów, m.in. Kata-
rzyna Przezwańska, 
Olaf Brzeski czy Oleg 
& Kaśka. Nie mogę 
się już doczekać 
efektu. Zastanawiam 
się, jak uda się tak 
wielu artystów połą-
czyć z ich energiami, 
wizjami, różnymi 
technikami, które 
zastosowali. Czuję, 
że będzie piękna 
i mocna. 

Jakie są zasady przy projektowaniu kart? Czy może to 
być wolna interpretacja artystyczna, czy należy umieś-
cić graficzne reprezentacje określonych symboli? 

Øleg & Kaśka, Wizard, 160 x 120 cm, olej, akryl i kredka na 
płótnie, 2020. fot. Tomasz Koszewnik
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Talie powinny być projektowane wspólnie przez artystów i ezote-
ryków czy okultystów, ponieważ ważna jest wiedza merytoryczna. 
Artyści mają intuicję i powiedziałabym, że w jakimś stopniu są po-
dobni do mistyków czy okultystów. Oni mogą wiele wyczuwać, ale 
jednak są pewne zasady. Warto pamiętać, że tarota nie czyta się 
z obrazków. Osoba zielona w tej tematyce nie może wziąć talii i po 
prostu interpretować wizerunki. Wiele kart kojarzy się z czymś 
innym. Karty są wieloznaczne, wielowątkowe i wielowymiarowe. 
Artysta może uwzględnić tylko kilka aspektów w swoim obrazie. 
Nie można wziąć jakiejś talii i na jej podstawie zrobić swojej. Ona 
może będzie dziełem sztuki, ale nie będzie miała mocy. 

Na koniec pomyślałyśmy, że byłoby super, gdybyś w tych 
dziwnych czasach zgodziła się ułożyć rozkład na rok 
2022 dla polskiej sceny artystycznej. 

To jest trudne, bo to bardzo ogólne pytanie. Tych potencjałów 
i możliwości może być bardzo dużo. Zróbmy jednak tak, że to wy 
jako Dzidy zadajecie to pytanie i będzie ono dotyczyło świata 
sztuki, ale też będzie bardziej skierowane na was. Wy możecie je 
pełniej zrozumieć.

OK, to skupiamy się na pytaniu.
(Dzidy zamykają oczy, a Laurana tasuje karty, po czym układa trzy 
przed sobą)
Uuu, nie wygląda to zbyt optymistycznie… ale to są mocne karty. 
Mamy Asa Mieczy, Króla Pałeczek i Pustelnika. As Mieczy oznacza 
początek, nową wizję. Miecze to powietrze, czyli intelekt, komuni-
kacja, myślenie, procesy poznawcze, co oznacza nową wizję, nowy 
pomysł, nowe możliwości. Ta karta może oznaczać czystość umy-
słu, brak granic, bogatą twórczość i otwartość na nowości. Druga 
karta jest niepokojąca. Król Pałeczek to karta, która pokazuje kon-
kretną osobę – dominującą, zaborczą, która może mieć skłonności 
do tyranii. To osoba nielicząca się z innymi – lider, szef, kierownik. 
Nie znosi sprzeciwu, dyktuje zasady. Płynie od niej ciężka energia. 
Z drugiej strony karty są wieloznaczne, więc może to oznaczać, 
że osoby o takich cechach charakteru będą miały szansę się wybić 
i że będzie duża rywalizacja, wyścig. To jest energia ognia, czyli 
przeważają męskie cechy osobowości, takie jak zawziętość, prze-
bojowość, chęć rywalizacji. Trzecia karta, Pustelnik, pokazuje, że 
mogą przyjść trudne czasy. Może się mniej dziać, bo on oznacza 
pustkę, brak. Jednak może też oznaczać głębię, zwrócenie się 
do wewnątrz. Ta karta pokazuje dalszą perspektywę, więc może 
w przyszłości na topie będą projekty, które wymagają zagłębiania 
się w siebie. A może chodzi o zejście do podziemia, że twórczość 
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LAURANA
astrolożka, tarocistka i psycholożka. W swojej pracy łączy wiedzę ezoteryczną 
z umiejętnościami psychologicznymi, wykorzystując doświadczenie w pracy 
psychologa i pedagoga. Zajmuje się ezoteryką od ponad 20 lat, od 2013 roku 
prowadzi na Facebooku stronę: Laurana – Astrologia i Tarot. Udziela konsultacji 
astrologicznych, prowadzi sesje rozwojowe i terapeutyczne z wykorzystaniem 
astrologii i kart. Daje prywatne lekcje astrologii i prowadzi kursy tarota. Feministka, 
weganka i prozwierzęca aktywistka.

będzie się działa bardziej wewnątrz, będzie ukryta i będzie miała 
mniej odbiorców. Pustelnik pokazuje też mądrość, wewnętrzną 
siłę i spokój. On ma swój cel, swoje światło. Idzie w określonym 
kierunku, realizuje swoją misję, szuka swojego przeznaczenia. Na-
wet jeśli nie jest akceptowany, to będzie szukać gdzie indziej. Idzie 
za swoim światłem i nie rezygnuje z obranego celu.

Martyna Borowiecka, Rococo fairy, 140 x 100 cm, olej na płótnie, 
2019
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BOLESŁAW CHROMRY 
rysownik, ilustrator, autor powieści graficznych. Czasem nazywają go 
poetą, czasem pajacem. Za to w dowodzie ma napisane Damian Siemień.
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TRUDNA SZTUKA
BUDOWANIA 
DOŚRODKOWEGO,
CZYLI 
SUBIEKTYWNA 
RELACJA Z WIZYTY 
W DOMU-IGLOO

ALEKSANDRA GORDOWY

Rozkłada szeroko ręce, zata-
cza nimi koło. Płynnie od dołu 
do góry i z powrotem. Próbuję 
oprzeć się wrażeniu, że gdyby 
nieco szerzej rozłożył ramiona, 
złapałby kopułę, pod którą stoi, 
z obu stron. Duża czapka czy 
prawdziwe schronienie? W końcu 
przecież zdołaliśmy zmieścić się 
tu wszyscy, może nawet i z dzie-
sięć osób, z oczami okrągłymi jak 
ten dom, wybałuszonymi, cieka-
wymi, chłonącymi wszystkie jego 
okrągłe gesty, okrągłe słowa, jak 
opowiada, opowiada… 

Jest złote, rześkie, jesienne po-
południe, Wrocław, osiedle Za-
lesie. Jest niedziela i mamy czas. 
Ostatni pociąg do Berlina odjeż-
dża za jakieś 2–3 godziny. Zwie-
dzamy jedyny w okolicy dom 

zbudowany na planie koła. Bu-
dynek to półkoliste sklepienie 
o średnicy dziesięciu metrów. 
Kopułowa konstrukcja wyra-
sta bezpośrednio z ziemi, ekstra-
wagancko okrągła w kontekście 
osiedla pełnego willi o prosto-
kątnych, kubikowych kształ-
tach. Opowiada nam o nim jego 
nowy właściciel, wrocławski ar-
chitekt Zbigniew Maćków, który 
okrągły dom kupił, by ocalić go 
od zniszczenia i niechybnego za-
stąpienia być może bardziej ren-
towną, lecz z pewnością również 
bardziej banalną formą. Współ-
czesne budownictwo mieszka-
niowe nie zwraca bowiem uwagi 
na modele życia i funkcjonowa-
nia z taką precyzją i wrażliwo-
ścią, jaką już od pierwszej chwili 
można dostrzec w szytym na 
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miarę okrągłym domku-igloo, 
tłumaczy architekt, a jego ręce 
wciąż zataczają te same, mięk-
kie gesty. Wręcz przeciwnie 
– zamiast czułegvo odzwiercie-
dlania naszych ciał i rytuałów, 
wiele współcześnie projektowa-
nych domów i mieszkań to klony 

utartych biznesowo-architekto-
nicznych schematów, które nie 
przyglądają się użytkownikom in-
dywidualnie. Gdyby mowa była 
tu o swoistej „dobrej uniwersal-
ności” budownictwa mieszkanio-
wego, które odzwierciedlałoby 
potrzeby mieszkańców, można by 

Rys. Aleksandra Gordowy
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poszukać w tej tendencji do ujed-
nolicania cech pozytywnych. Pa-
radoksalnie jednak, nie jest to 
niestety uniwersalność ideowa, 
prospołecznie udoskonalana, 
wsłuchująca się w potrzeby ludzi 
i na nie wyczulona. Współczesne 
budownictwo mieszkaniowe ce-
chuje uniwersalność napędzana 
prawami rynku i degradująca in-
stytucję mieszkania do rangi 
towaru, obiektu spekulacji. To to-
war trudno dostępny, za którego 
architekturą bardzo często stoi 
skoncentrowanie na maksymal-
nym zysku i dużym uogólnieniu 
odpowiedzi na przestrzenno-
-życiowe potrzeby współczesnych 
użytkowników. 

Kopuło-dom jest zupełnie inny. 
Ponieważ znajduje się w wyjątko-
wej i atrakcyjnej dzielnicy Wro-
cławia, ryzyko zastąpienia go 
nową kubaturą i nieposzanowania 
dla jego niepowtarzalnej formy 
i historii byłoby bardzo prawdo-
podobne, gdyby dostał się w przy-
padkowe ręce, tłumaczy nam 
Maćków. 

Igloo jest eksperymentalnym 
dziełem innego znanego, nieży-
jącego już wrocławskiego archi-
tekta, Witolda Lipińskiego, który 
dom ten skonstruował na własne 
potrzeby, zarówno mieszkalne, 
jak i badawcze, w latach 1962–64. 
Następnie nieustannie ulepszał 
budynek, eksperymentując z ma-
teriałami pokrycia zewnętrznego, 
metodami izolacji, systemem 
ogrzewania i sposobami kreowa-
nia wnętrza na potrzeby 3-osobo-
wej rodziny.

Okrągły dom zatoczył więc swo-
iste koło. Z rąk architekta-twórcy 
w ręce architekta-opiekuna, 

który obnażył przed nami wyjąt-
kowe ciałko domku i teraz chce 
uczynić go domem otwartym, 
miejscem spotkań i rozmów, re-
zydencji i współczesnych de-
bat, tym samym ocalając dom od 
zniszczenia. 

Dom Lipińskiego to konstrukcja 
atawistyczna. Jego forma podyk-
towana jest zainteresowaniami 
profesora, lecz przede wszystkim 
także względami ekonomicznymi 
– konstrukcja była średnio o 30% 
tańsza od budowanych wówczas 
typowych domów jednorodzin-
nych, a kształt igloo zapewniał 
najmniejsze zużycie materiału 
budowy ścian w stosunku do po-
wierzchni. Sam dom własnymi 
rękami z cegły rozbiórkowej 
zbudowany został przez Lipiń-
skiego i jego żonę. Atawistyczne 
są w nim jego prostota i dośrod-
kowy sposób kształtowania ży-
cia mieszkańców domu. Spiralę 
pomieszczeń w samym jej środku 
rozpoczyna jasna i bezkompromi-
sowa wspólna przestrzeń domow-
ników. To najbardziej hojna pod 
względem wielkości i walorów 
przestrzeń domu. Jej elementem 
centralnym jest miejsce na roz-
palenie domowego ogniska – ko-
minek. Kolejne pokoje-sypialnie, 
kuchnia i toaleta rozlokowane są 
po obrysie zewnętrznym, znacz-
nie mniejsze i tym samym pod-
rzędne względem centralnej 
przestrzeni wspólnej. Chcąc nie 
chcąc, mieszkańcy igloo spoty-
kają się w centrum domu, i to 
właśnie to spotkanie zostało 
przez przestrzeń najbardziej 
uhonorowane.

W centralnym punkcie, oprócz 
kominka, podłogę przebija 5 me-
trowy fikus – zielona aorta, 
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ALEKSANDRA GORDOWY – skończyła studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej 
oraz magisterskie na Uniwersytecie Technicznym w Delft. Studiowała również  
w Stuttgarcie w Niemczech oraz w Horsens w Danii. Obecnie mieszka i pracuje  
w Berlinie. Autorka książki Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produktywna  
i nieproduktywna, Fundacja Bęc Zmiana / Fundacja PFR, 2020.

symboliczne i faktyczne połącze-
nie domu z naturą.

Dośrodkowość igloo jest ata-
wistyczna, ponieważ sprowa-
dza pojęcie mieszkania do trzech 
czynników: spotkania, schro-
nienia i jedności z naturą. We 
współczesnym biznesie two-
rzenia architektury mieszkanio-
wej, mimo iż podstawowe, są to 
wciąż nieoczywiste i trudne do 
obronienia wartości. Przekaza-
nie okrągłego domu z rąk jed-
nego architekta do rąk innego, 

który teraz, przewrotnie, otwiera 
jego okrągłość dla naszych cieka-
wych oczu, to niezbędny proces 
domknięcia (a może raczej otwar-
cia?) tego fantastycznego koła – 
od dośrodkowego kopułowego 
systemu mieszkalnego, chro-
niącego życie jednej rodziny, po 
współczesne (tym razem odśrod-
kowe) miejsce spotkań i twórczej 
wymiany w ramach domu wspól-
nego wielu ludzi, twórców i – 
miejmy nadzieję – wielu nowych 
idei.

Jednorodzinny dom mieszkalny wzniesiony samodzielnie przez architekta Witolda Lipińskiego 
przy ul. Moniuszki we Wrocławiu; Wrocław stary i nowy, Janina Mierzecka, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, źródło: wikipedia.org
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ARCHI-
DZIADOCE-
NOWI  
MÓWIMY 
PA, PA!

Nadchodzi rok 2022, w którym silnie oddzia-
ływać będzie moc Wenus. To planeta mocy, 
szczęścia i kobiet. Jak wpłynie na świat projek-
towania i architektury? Gwiazdy i BAL twier-
dzą, że czeka nas przyjemny początek końca 
archidziadocenu. ZACZYNAMY ODLICZANIE!

Co ten rok przyniesie Tobie? 
Sprawdź swój znak.

BARAN: 21 marca – 19 kwietnia
hasło: Kto nie ryzykuje, nie pije szampana
przyjmij matronat Normy Merrick Sklarek
Typowy baran (owca?) jest uparty, ambitny i ma ognisty temperament. 
To dzięki połączeniu tych cech Norma stała się pionierką – była 
m.in. pierwszą Afroamerykanką, która zdobyła uprawnienia i otwo-
rzyła swoje własne biuro, w którym w dodatku zatrudniała same ko-
biety. Pamiętajmy, że nastroje społeczne i czasy, w których żyła, jej 
nie sprzyjały. A Ty? W czym będziesz pierwsza/pierwszy w tym roku? 
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BYK: 20 kwietnia – 22 maja
hasło: Nie wszystko złoto, co się świeci!
przyjmij matronat Heleny Syrkusowej
Pracowita, zaradna, potrafiąca rozwiązać każdy problem, a zwłaszcza 
problemy męża – to Twój opis, Byku, czy Heleny Syrkusowej? Wiele 
Was łączy. To Helena trzymała w ryzach wspólną działalność pro-
jektową, dyscyplinując męża. To dzięki niej udało się utrzymać przy-
jaźń z Walterem Gropiusem – regularnie korespondowała z nim przez 
kilkadziesiąt lat. Weź przykład z Heleny i napisz w tym roku list (no 
dobra, może być mail) do architektki lub architekta, których najbar-
dziej podziwiasz. Może będzie to początek wielkiej przyjaźni, a nawet 
miłości? 

BLIŹNIĘTA: 23 maja – 21 czerwca
hasło: Nie ma róży bez kolców
przyjmij matronat Cornelii Oberlander
Zmienne, niepewne czasy to Twój żywioł. Nie lubisz rutyny, a Twoja 
zdolność do adaptacji pozwala Ci na przetrwanie prawie wszystkiego. 
To zapewne te cechy pozwoliły młodej Cornelii szybko zaadaptować 
się w nowym kraju, Kanadzie, i otrząsnąć się po traumie życia w na-
zistowskich Niemczech. Jako absolwentka architektury krajobrazu 
na Harvardzie, zrewolucjonizowała i rozpowszechniła tę dziedzinę. 
A może Ty zrobisz rewolucję w swoim życiu? Na przekór swojej natu-
rze spróbuj trochę zwolnić w nadchodzącym roku i zapuścić korzenie 
– nawet jeśli to będą korzenie pomidorów na Twoim balkonie. 

RAK: 22 czerwca – 22 lipca
hasło: Chmury zakrywają szczyt tylko dla tych, którzy są na dole
przyjmij matronat Marii Piechotki
Raku! Jak zwykle za dużo bierzesz na siebie i wyręczasz innych! 
W nadchodzącym roku zrzuć nudne projekty na barki męża/żony/
partnerki/partnera lub po prostu wyrzuć je za okno. W ten sposób 
w swoim umyśle zrobisz miejsce dla wyjątkowych rzeczy. Być może 
powtórzysz sukces projektowy Marii Piechotki i stworzysz system 
modułowy, który uzdrowi rynek mieszkaniowy? Niech moc W-70 bę-
dzie z Tobą! 

LEW: 23 lipca – 23 sierpnia
hasło: Nawet w Paryżu nie zrobią z bobu ryżu
przyjmij matronat Eileen Gray
Nadchodzą duże zmiany. W tym roku osoba spod znaku Panny, która 
ciągle Cię kopiuje i wchodzi w paradę (tak, tak, Le Corbu, o Tobie 
mówimy), straci swój archidziaderski zapał i da Ci spokój. Wreszcie 
zaryczysz pełną paszczą i zrealizujesz projekt, o którym marzysz od 
dawna. Czy będzie to willa na Seszelach, czy kultowy fotel? To już za-
leży od Ciebie! Porada na koniec: unikaj bobu.
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PANNA 24 sierpnia – 22 września
hasło: Think big
przyjmij matronat Hanny Adamczewskiej-Wejchert
Osoby spod znaku Panny cechuje wyjątkowa zdolność myślenia holi-
stycznego. Są stworzone do robienia wielkich rzeczy. Jeśli projektujesz, 
nie zabieraj się do niczego mniejszego niż dzielnica czy średniej wiel-
kości miasto. Zbyt małe projekty szybko nudzą Panny. Nie przeszkadza 
im to jednak w byciu skrupulatnymi i do bólu pedantycznymi. Potrafią 
umiejętnie, kroczek po kroczku dążyć do założonego celu. Hanna jest 
typowym przykładem zodiakalnej Panny – opieka Merkurego pozwala 
łączyć kreatywność umysłu z analitycznym myśleniem, a to wymarzone 
połączenie na trudne czasy. 
Zbliżający się rok może przynieść Ci niepowtarzalną szansę realizacji 
dużego projektu urbanistycznego. Panno, bądź czujna, miasta w dobie 
kryzysu klimatycznego będą Cię potrzebować!

WAGA 23 września – 22 października
hasło: Praw się nie dostaje! Prawa zdobywa się w walce!
przyjmij matronat Denise Scott Brown 
Denise i wszystkie Wagi mają w sobie mnóstwo miłości i ciepła oraz 
dążą do harmonii. Ze swojej strony śmiemy wątpić, czy Vegas było ta-
kie harmonijne oraz czy przy okazji tej miłości i odrzucenia konfliktu 
nie ryzykujesz, że partner zgarnie Ci sprzed nosa wszystkie Wasze na-
grody i będzie twarzą Waszej wspólnej pracy. W przyszłym roku po-
lecamy więcej przebojowości i walki o swoje. Żeby Ci potem nie było 
przykro. 

SKORPION 23 października – 21 listopada
hasło: Złego diabli nie biorą
przyjmij matronat Zahy Hadid
Zgryźliwa i sarkastyczna. Bezkompromisowa i skupiona na obranym 
celu. Sprawia wrażenie wyniosłej i narcystycznej. Chce naprawiać 
świat. Lubi przy tym władzę i pieniądze. No co za Skorpionica z tej 
Zahy! Wychodząc z założenia, że kobietom wypada posiadać cechy 
przywódcze i wysoko stawiać poprzeczkę, życzymy powodzenia! Je-
śli będziesz wykorzystywać cały swój zodiakalny potencjał, czeka Cię 
sława, pieniądze i dużo obłości.

STRZELEC 22 listopada – 21 grudnia
hasło: Pamiętaj, każdy jest architektką/architektem swojego losu!
przyjmij matronat Liny Bo Bardi
Lina to klasyczna Strzelczyni, czyli przebojowa i kreatywna podróż-
niczka, która opuściła konserwatywną Europę i przeprowadziła się 
w latach 40. do szybko rozwijającej się Brazylii. Jako architektka, 
oprócz projektowania ważnych budynków użyteczności publicz-
nej, realizowała się w wielu dziedzinach, jak moda czy dziennikar-
stwo. Bądź w 2022 jak Lina i spróbuj czegoś nowego. Może polityka? 
A może wyjazd do Brazylii? 
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KOZIOROŻEC 22 grudnia – 19 stycznia
hasło: Niedaleko pada jabłko od jabłoni
przyjmij matronat Haliny Skibniewskiej
Osoby spod tego znaku cechuje niezwykła pracowitość. Są też ponoć 
konkretne, stanowcze i uchodzą za niesympatyczne sztywniaczki. 
W relacjach prywatnych ciepłe i miłe, ale w pracy pełna profeska 
i zero okazywania uczuć! Czy taka była Skibniewska jako posłanka 
i najważniejsza kobieta w polskiej architekturze? Niech to pozosta-
nie tajemnicą, a dla Ciebie rada na przyszły rok: jeśli już chcesz być 
taka/taki zasadnicza/zasadniczy, to posadź jakieś drzewa. Mogą być 
owocowe. 

WODNIK 20 stycznia – 18 lutego
hasło: Mędrzec to nietęgi, co ma rozum z księgi
przyjmij matronat Minnette de Silvy
Minette, jak wszystkie Wodniki i Wodniczki, była ciekawa świata, lu-
biła eksperymenty i rewolucyjne idee. Czy dlatego została pierw-
szą architektką w swojej ojczyźnie, Sri Lance, i dlatego, jako jedyna 
Azjatka, współtworzyła CIAM? Upór, jak wiadomo, może być prze-
pustką do wielkiej kariery, ale może też zgubić osoby trudne we 
współpracy. Jeśli Twój ciężki charakter nie stanie Ci na przeszko-
dzie, nie będzie na Ciebie mocnych, znajdziesz uznanie za granicą i to 
może już w 2022. 

RYBY 19 lutego – 19 marca 
hasło: Kto z babą wojuje, pewno pożałuje
przyjmij matronat Hanny Lachert
Rybo! Masz wielką zdolność do aklimatyzacji w nowym środowisku 
i umiesz odnaleźć się w każdej sytuacji. Wyróżnia Cię również nie-
zwykła intuicja. Lachert zyskała sławę dzięki swoim projektom mebli. 
Nie sądzisz, że jej krzesło „muszelka” odnajdzie się świetnie w każ-
dym kontekście? W nowym roku pamiętaj, że bycie zbyt uległym 
w stosunku do otoczenia może zgubić, a Ty masz przede wszystkim 
płynąć pod prąd!

Powierzcie los Waszym 
STARchitektkom. 
GWIAZDY NIE KŁAMIĄ!
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ALEKSANDRA LITOROWICZ

Krótkie dni, niskie temperatury, 
a zdarza się, że i gruba warstwa 
śniegu, która spowija krajobraz za 
oknem. Doświadczenie zimna jest 
wyjątkowo powszechne, ale róż-
nie sobie z nim radzimy – czasem 
przy pomocy bielizny termicz-
nej, a czasem swojego własnego 
futra. Okazuje się zresztą, że 
ludzko-zwierzęce zimowe stra-
tegie adaptacyjne są w jakiś spo-
sób podobne. Czy mieliście kiedyś 
wrażenie, że próbujecie przespać 
zimę? Niektóre ze zwierząt za-
padają w sen zimowy. Wyróżnia 
się wiele jego rodzajów, np. sen 
płytki, zimowe odrętwienie czy 
nawet hibernacja. Kolejnym ich 
sposobem na przetrwanie jest że-
rowanie i tycie. Kto nie chował 
dodatkowej warstwy tłuszczyku 
pod zimowym swetrem, niech 
pierwszy rzuci kamieniem. Część 
ptaków ucieka od zimy, udając się 
na zachód i południe. Pomyślmy 
o tym, kiedy następnym razem bę-
dziemy marzyć o początku roku 
w tropikach. O tych prostych 
sposobach na przetrwanie mro-
zów przez naszych nie-ludzkich 

NIE TYLKO CZŁOWIEK, 
CZYLI RELACJE 
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
ZIMOWY PRZEPLATANIEC

przyjaciół uczyliśmy się już 
w przedszkolu, rozgrzewając wy-
obraźnię historiami o dalekich 
wędrówkach bocianów, jerzyków, 
żurawi czy jaskółek, albo o kom-
pletowaniu zimowych zapasów 
orzechów przez zapominalskie 
wiewiórki. W bardziej dogłębny 
i zorganizowany naukowo sposób 
temat rozwinął profesor biologii 
z uniwersytetu w Vermont, Ber-
nard Heinrich. W swojej książce 
Zimowy świat opisał zaskaku-
jące strategie na przetrwanie 
chłodnych miesięcy stosowane 
np. przez pszczoły, latające wie-
wiórki czy mysikróliki. Przykła-
dów nie musimy jednak szukać li 
tylko na kartach książek – wystar-
czy wyjść z domu i obserwować, 
do czego też Heinrich zachęca. 
Tym bardziej że zimowe miasta 
okazują się dla części zwierząt 
całkiem atrakcyjne. Jest tu wię-
cej jedzenia, które mogą znaleźć 
na śmietnikach, ale też pozosta-
wionego celowo przez ludzi (po-
dobno Europejczycy wydają na 
zimowe dokarmianie samych pta-
ków ponad 200 mln euro rocznie, 
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a karmników w miastach jest dwa 
raz więcej niż na terenach wiej-
skich!), jest mniej drapieżników, 
temperatura jest wyższa (dzięki 
ci, wyspo ciepła!), dzień dłuż-
szy (i dzięki ci, zanieczyszczenie 
świetlne!), a ogrody i ludzkie za-
budowania są dobrym miejscem 
do urządzenia sobie przytulnego 
śpiulkolotu. Nie zapominajmy też 
o małej, często wernakularnej ar-
chitekturze dla zwierząt w postaci 
np. domków dla jeży, ptaków czy 
nietoperzy – instrukcje ich wyko-
nania znajdziecie w internecie. 

To częściowe oparcie swoich me-
chanizmów przetrwania na korzy-
staniu z elementów ekosystemu 
miejskiego przez zwierzęta nosi 
nazwę synurbanizacji. Gdy na-
tura adaptuje się do zmian, które 
wprowadzamy w otoczeniu, na-
sze miejskie decyzje zyskują ko-
lejny stopnień skomplikowania 
oraz kolejnych odbiorców – tych 
najbardziej wymagających, bo 
nieoczywistych. 

Fot. Oleg Sidorin
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PLASTIK  
JEST  
WSZĘDZIE

ARCHITEKTURA I KLIMAT

ADRIAN KRĘŻLIK

Materiały popularnie zwane pla-
stikiem są od jakiegoś czasu te-
matem dyskusji. Aby do nich 
dołączyć, przywołam hasło „two-
rzywa sztuczne”, które lepiej opi-
suje naturę tych materiałów, 
i postaram się rozszerzyć debatę 
o kwestię cyklu życia materia-
łów. Skoro „plastik jest wszę-
dzie”1 zastanawia mnie zawsze, 
dlaczego wiemy o nim tak mało. 
Co właściwie kryje się za słowem 
„plastik”?

Tworzywa sztuczne możemy po-
dzielić na przykład ze względu na 
sposób ich recyklingu. Takie roz-
różnienie pozwala uszeregować je 
w siedmiu grupach. Do pierwszej 

1 To zacytowany polski tytuł filmu Plastic 
Everywhere, reż. A. Knechtel, N. Teuscher, 
2018, [trailer], [online], https://tv-distribution.
spiegel.de/catalogue/current-affairs/plastic-
everywhere, [dostęp: 15.11.2021].

należy politereftalan etylenu, 
znany jako PET, produkowany 
z substancji, które są pochodnymi 
rafinowanej ropy naftowej i gazu 
ziemnego, rzadko jest używany 
do produkcji materiałów bu-
dowlanych. Kolejny to polietylen 
o wysokiej gęstości (HDPE), inna 
pochodna ropy naftowej. To ma-
teriał dość wytrzymały i odporny 
na wilgotność, dlatego używany 
jest do produkcji rur, geomem-
bran czy małej architektury. Na-
stępny to polichlorek winylu znany 
jako PCV, twardy, odporny na 
substancje chemiczne i warunki 
atmosferyczne produkt z ropy 
naftowej, używany w produkcji 
materiałów budowlanych, cho-
ciażby ram okiennych. Nie prze-
wodzi prądu, dlatego znajdziemy 
go w przewodach i kablach. 
Czwarty to polietylen o niskiej gę-
stości (LDPE), pochodna etylenu, 
rzadko używany jest jako materiał 
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Plastik jako element elewacji, fot. A. Krężlik
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budowlany. Polipropylen, otrzy-
mywany z propenu, używany jest 
w membranach paroizolacyjnych 
i przeciwwilgociowych, izolacjach 
budynków, klejach i taśmach. Po-
listyren, czyli styropian, kolejny 
produkt rafinacji ropy naftowej, 
należy do grupy materiałów słu-
żących na przykład do izolacji bu-
dynków. Siódma grupa to inne 
tworzywa sztuczne, najczęściej 
takie, których nie można poddać 
procesowi recyklingu. 

Za każdym razem podkreślam po-
chodzenie tworzyw sztucznych, 
żeby pokazać ich związki z wy-
czerpywaniem nieodnawialnych 
zasobów kopalnych (w analizach 
cyklu życia określanych za po-
mocą współczynnika ADP). Na-
wet jeśli jest to dzisiaj tylko kilka 
procent, to jeśli przyjmie się sto-
sunkowo szybką dekarbonizację 
produkcji energii, ta propor-
cja będzie rosnąć, na co zwraca 
uwagę na przykład BP w swoim 
raporcie2.

Co więcej, jeśli porównamy po-
tencjał tworzenia efektu cie-
plarnianego (GWP) materiału 
izolacyjnego pochodzącego od 
paliw kopalnych (styropian EPS) 
i naturalnego (włókna konopne), 
które mają taki sam współczynnik 
przenikania ciepła, to zobaczymy, 
że różnica jest zdecydowana. Przy 
pozyskiwaniu materiału, przetwa-
rzaniu i transporcie styropianu 
EPS emituje się czterokrotnie 

2 Przywołuję tutaj raport jednego 
z największych koncernów paliwowych, który 
chce wydobywać więcej: BP, [online], https://
www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/energy-outlook/charting-the-
energy-transition/will-demand-for-plastics-
continue-to-grow.html, [dostęp: 15.11.2021].

więcej gazów cieplarnianych niż 
przy analogicznym procesie dla 
włókien konopnych3. 

Wpływ tworzyw sztucznych na 
środowisko nie kończy się jed-
nak na wydobyciu ropy naftowej 
i gazu, niezbędnych do ich wytwo-
rzenia. Trudniejszą kwestią jest 
drugie życie materiałów. Two-
rzywa sztuczne pierwotnie miały 
zastąpić między innymi metal 
i włókna naturalne. Miały to być 
jednak produkty wielokrotnego 
użytku. Gdy koszt ich wytwarza-
nia zdecydowanie spadł, stały się 
właściwie bezwartościowe i za-
częły nas zewsząd otaczać, już 
nie jako wartościowe substytuty, 
ale jako bezwartościowe śmieci. 
Unia Europejska od kilku lat wy-
chodzi z kolejnymi inicjatywami, 
które mają wzmocnić gospo-
darkę w obiegu zamkniętym, ko-
lejne życie materiałów, recykling 
i upcykling. Mimo to rośnie ilość 
tworzyw sztucznych, które krążą 
w gospodarce4. 

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa 
wymiary tego problemu. Pierwszy 
to materiały, które są już w uży-
ciu, płyty elewacyjne, okna, in-
stalacje sanitarne istniejących 
budynków. Zdecydowana więk-
szość z nich powstała, zanim 
określiliśmy zasady projektowa-
nia procesu ich rozkładania (de-
sign for disassembly). Oznacza to 
ni mniej, ni więcej, że trudno bę-
dzie poddać je procesowi ponow-
nego użycia i prawdopodobnie 

3 Porównanie oparte na: The 
Construction Material Pyramid, [online], 
materialepyramiden.dk, [dostęp: 15.11.2021].
4 H. Ritchie, M. Roser, Plastic Pollution, 
[online], https://ourworldindata.org/plastic-
pollution, [dostęp: 15.11.2021].
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powiększą górę śmieci na lokal-
nym wysypisku. W tym przypadku 
z zasady 3R:  reduce, reuse, recycle, 
musimy wykreślić recycle i za-
stanowić się nad tym, jak nadać 
nowe życie komponentom bu-
dynków, jak konserwować istnie-
jące. Drugi wymiar to produkcja 
nowych materiałów. Wydawać by 
się mogło, że dość zaawansowane 
współczesne procesy produk-
cyjne i coraz większa świadomość 
producentów zwracają uwagę na 
kolejne życie produktów. Jednak 
gdy przeanalizujemy na przykład 
certyfikaty EPD (Enviormen-
tal Product Declaration), zauwa-
żymy, że większość z nich nie 
uwzględnia dalszego życia mate-
riałów. Oznacza to, że producenci 
nie mierzą i nie wiedzą, jaki jest 

wpływ materiałów, gdy przestaną 
być częścią budynku. Nie wyja-
śniają również, co z nimi zrobić. 
Czy w ten sposób nie pozbywają 
się odpowiedzialności za produkt, 
który wytworzyli? Czy nie po-
winno być tak, że jeśli wprowa-
dzam jakiś produkt na rynek, to 
jestem za niego odpowiedzialny 
od początku do końca? Czy nie 
moglibyśmy oddawać styropianu 
z budynku, który został poddany 
rozbiórce, producentowi, który 
mógłby przetworzyć go w odpo-
wiedni sposób w myśl zasady up-
cyklingu? To kwestia szczególnie 
ważna, gdy weźmiemy pod uwagę 
fakt, że budynki projektuje się na 
krócej, a wnętrza wymienia się 
szybciej – co kilka lub kilkana-
ście lat.

Plastik drukowany w 3D, fot. A. Krężlik
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Mimo że w tej kolumnie piszę 
głównie o wpływie na środowi-
sko, chciałbym pokrótce przeana-
lizować wpływ tych materiałów 
na zdrowie człowieka. W rapor-
cie opublikowanym w 2009 roku 
przez Centers for Disease Con-
trol and Prevention, agencję 
rządu federalnego Stanów Zjed-
noczonych, możemy przeczytać, 
że w krwi, mleku matek i mo-
czu Amerykanów i większości za-
chodnich społeczeństw można 
odkryć ponad 200 obcych sub-
stancji chemicznych. Wiele z nich 
pochodzi bezpośrednio z mate-
riałów budowlanych i jest skład-
nikiem tworzyw sztucznych 
potocznie zwanych plastikiem. 

Tworzywa sztuczne i składniki 
niezbędne do ich wykonania są 
wszędzie. Wszędzie, znaczy rów-
nież głęboko na dnie oceanów, 
w lodzie Arktyki i śniegu Antark-
tydy, w soli kuchennej i wodzie 
pitnej. Naukowcy od ponad dwu-
dziestu lat zadają sobie pytanie, 
czy są one niebezpieczne dla lu-
dzi. Niektóre mogą przeniknąć 
przez ścianę komórkową i zabu-
rzyć aktywność komórek5. Ale 
wpływ samych tworzyw sztucz-
nych nie jest jeszcze przebadany. 
Zdecydowanie większym pro-
blemem są wszystkie substan-
cje chemiczne, które dodaje się 
do tworzyw sztucznych: plastyfi-
katory, stabilizatory i pigmenty. 
Wiele z tych substancji jest nie-
bezpiecznych, zakłócają na przy-
kład pracę układu hormonalnego 
czy nerwowego. Chociażby BPA 
(bisfenol A), który wiąże się 

5 Nanoplastics: From tissue accumulation to 
cell translocation into Mytilus galloprovincialis 
hemocytes, „Journal of Hazardous Materials” 
2020, vol. 388, s. 121788. 

z receptorami tarczycy i estro-
genu6. Co może to oznaczać dla 
naszego zdrowia? BPA może na 
przykład powodować nieprawi-
dłowości w żeńskich drogach 
rozrodczych, spadek płodno-
ści, wpływ na gruczoły sutkowe, 
zmiany funkcji synaps neuronal-
nych mózgu. Hormony są syste-
mem sygnalizacyjnym naszego 
organizmu, a ingerowanie w ten 
system może wpływać na na-
sze ciało – od mózgu i układu 
rozrodczego po nasz układ me-
taboliczny, a nawet układ od-
pornościowy. BPA jest częścią 
żywic poliwęglanowych i epok-
sydowych, co oznacza, że można 
go znaleźć w fasadach budynków 
i dachach, w farbach i uszczelnia-
czach, a także w podłogach i spo-
iwach do włókna szklanego. 

Czerwona lista produktów od 
Living Builidng Institute7 wy-
łącza wszystkie produkty niebez-
pieczne dla zdrowia człowieka 
i te, które mają negatywny wpływ 
na ekosystem. Nie tylko prze-
strzega przed produktami za-
wierającymi BPA, ale przed całą 
rodzinę BPx. Jeśli wrócimy do 
wpływu tworzyw na Naturę, mo-
żemy przywołać tutaj badania 
z 2015 roku8, w których przeczy-
tamy, że BPA negatywnie wpływa 

6 J.G. Allen, J.D. Macomber, Healthy Buildings: 
How Indoor Spaces Drive Performance and 
Productivity, Harvard University Press, 2020. 
7  International Living Future Institute, The 
Red List, [online], https://living-future.org/
declare/declare-about/red-list/, [dostęp: 
15.11.2021].
8  L. Canesi, E. Fabbri, Environmental 
Effects of BPA: Focus on Aquatic Species, 
„Dose-Response” 2015, vol. 13, no. 3, 
s. 155932581559830, [online] https://doi.
org/10.1177/1559325815598304, [dostęp: 
15.11.2021].
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na rozwój i płodność zwierząt 
słodkowodnych, może negatyw-
nie wpływać na funkcje odporno-
ściowe i metabolizm, zaburzając 
gospodarkę hormonalną. 

BPA jest tylko jednym z przy-
kładów substancji chemicznych, 
które są częścią tworzyw sztucz-
nych. Daje szerszy obraz mate-
riałów, które nas otaczają. To nie 
tylko pochodne ropy naftowej ale 
wszystkie te składniki, które spra-
wiają, że są one trudno ścieralne, 
kolorowe, elastyczne, ładne. 

Tworzywa sztuczne, które ota-
czają nas zewsząd, wpływają nie 
tylko na nasze ekosystem, ale 
również na zdrowie człowieka. 
Ursula von der Leyen w czasie 
konferencji zapowiadającej Nowy 
Europejski Bauhaus zachęcała 
naukowców i projektantów do ba-
dania użycia materiałów natural-
nych (biobased) w architekturze. 
Jak odpowiemy na taką propozy-
cję? Co dalej z tworzywami, które 
już są? 

ADRIAN KRĘŻLIK
architekt, który zajmuje się zastosowaniem współczesnych technologii 
w projektowaniu, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. 
Prezes Fundacji Architektury Współczesnej. Założyciel platformy 
edukacyjnej Architektura Parametryczna oraz berlińskiej agencji 
Parametric Support, który zajmuje się aplikacją optymalizacji 
i automatyzacji do procesów architektonicznych. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał w Zaha Hadid Architects w Londynie, Rojkind 
Arquitectos oraz FR-EE Fernando Romero w Meksyku. Wykładowca 
Weißensee Kunsthochschule w Berlinie oraz School of Form.

Tworzywa sztuczne na elewacji, fot. A. Krężlik
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Koniec roku 2021 zbliża się wiel-
kimi krokami i chyba nie będę 
jedyną osobą, której coraz trud-
niej wyobrażać sobie, że na końcu 
tunelu jest jeszcze jakieś świa-
tełko. Gdzie się nie obejrzę, tam 
za rogiem, zamiast promyka na-
dziei, czai się raczej kolejna ka-
tastrofa. Dla mnie osobiście 
ZOZI był rokiem wielu rozli-
czeń i nieustannego stawiania 
czoła przeciwnościom losu. Mo-
żecie powiedzieć, że przecież 
życie nigdy nie jest proste i przy-
jemne, ale każdy człowiek ma 
jakieś granice, których przekro-
czenie sprawi, że może mu się już 
tylko ulewać. No więc jeśli chodzi 
o mnie, dojrzałam do decyzji, żeby 
raz na zawsze skończyć z toksycz-
nymi relacjami, i dotyczy to rów-
nież artworldu.

Wycofywałam się ze świata sztuki 
głównie ze względu na powszech-
nie panującą w nim tolerancję na 
mobbing, klasizm, seksizm i po-
czucie elitarności. Uważam także, 
że w obliczu katastrofy klima-
tycznej, kryzysu ekonomicznego, 
zdrowotnego czy uchodźczego nie 
możemy już po prostu rozmawiać 
o przyjemności czerpanej z obco-
wania ze sztuką. Aby pozostawać 

w artystycznej bańce, trzeba mieć 
– jak Jarosław Psikuta z filmu 
Chłopaki nie płaczą – zajebiście 
silną psychikę. Ja jej nie mam, dla-
tego postanowiłam raz na zawsze 
rozliczyć się z moją przeszłością 
w artworldzie. Szykujcie się więc 
na sensacyjną spowiedź byłej pra-
cownicy sztuki.

Zacznijmy od tego, że będąc psy-
choterapeutką, wciąż uczę się 
elastyczności i nieustannie mu-
szę sprawdzać swój przywilej. 
To cenna umiejętność, której 
próżno szukać u osób związa-
nych ze światem sztuki. Jestem 
świadoma, że moje uwarunkowa-
nia społeczne i ekonomiczne po-
zwalały mi być częścią elitarnego 
środowiska, jednocześnie znaj-
dując się najniżej w jego hierar-
chii – zawsze na pozycji stażystki, 
wolontariuszki, współpracow-
niczki. Sama o sobie mówiłam, że 
jestem freelancerką, jakby uży-
cie modnego swego czasu wśród 
millenialsów słowa w jakiś ma-
giczny sposób odczarowywało 
mój prekarny status, głodowe wy-
nagrodzenia i nienormowany czas 
pracy. Jednocześnie przez wiele 
lat wydawało mi się, że z dwojga 
złego jednak lepiej jest być nikim 

ART TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH
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w środowisku ludzi, którzy są 
kimś.

Moja uprzywilejowana pozycja 
pozwoliła mi też zrezygnować 
z funkcjonowania w toksycznym 
środowisku, zadbać o swoje zdro-
wie psychiczne i dać sobie czas 
na wybór swojej drogi. Dziś, kiedy 
patrzę na postacie polskiego 
światka sztuki, widzę wśród nich 
osoby najbardziej uprzywilejo-
wane. Żeby być aktywistą, teo-
retykiem, kuratorem, badaczem, 
zazwyczaj trzeba mieć zaplecze, 
na które mogą pozwolić sobie 
tylko największe białasy i biała-
ski. Osoby takie jak ja, których ro-
dziny nie żałowały gromadzonych 
pokoleniami zasobów na edu-
kację i rozwój, kształtowały się 
w środowisku wspierającym eks-
perymenty i poszukiwania. Wielu 
z nas wychowało się w micie, że 
jeśli tylko czegoś bardzo chcesz, 
to wystarczy harować, aby to osią-
gnąć. Taki libkowy etos ciężkiej 
pracy z pasją leży na przeciwnym 
biegunie do znoju, którego do-
świadczają nie tylko ludzie spoza 
artworldowej bańki, ale także 
otwarcie sprzeciwiająca mu się, 
wchodząca na właśnie na rynek 
zawodowy generacja Z, dla któ-
rej tyranie nie oznacza już eko-
nomicznego czy społecznego 
awansu.

Wracając jednak do świata sztuki, 
to nawet tam, gdzie za każdym 
rogiem czają się slogany o rów-
ności, wolności i braterstwie, 
wciąż dynamika przywileju i za-
leżności odgrywa się w relacjach 
twórców i kuratorów. W memos-
ferze największym wrogiem ar-
tysty jest kurator lub instytucja, 
która jest jednocześnie jedynym 

sposobem na realizację artystycz-
nej wizji. Pod płaszczykiem kom-
promisu zmusza osoby tworzące 
do nieustannego dostosowywa-
nia się do opresyjnych ram, które 
tak zwany białas uznaje za orygi-
nalne, wywrotowe, a nawet sub-
wersywne. Nie jestem w stanie 
zliczyć, ile w życiu widziałam wy-
staw, które według kuratorów 
podważają artystyczny porzą-
dek i kwestionują funkcjonowanie 
świata sztuki. I tak dochodzę do 
wniosku, że dopóki nie zaczniemy 
w naszych bańkach otwarcie roz-
mawiać o przywilejach, dopóty 
nasze działania nie będą w pełni 
skuteczne. Będąc od początku 
na wygranej pozycji, chcemy mó-
wić o trudach, których nigdy nie 
doświadczyliśmy, jest to więc 
wciąż bardziej ćwiczenie intelek-
tualne niż rozwiązanie. Dopóki 
osoby współtworzące artworld 
nie uznają swojego przywileju 
i elitarności, dopóty ich prak-
tyki nie zyskają realnego wpływu 
na rzeczywistość, bez względu 
na to, jak wiele razy nazwiecie je 
„postartystycznymi”.

No dobra, ale mimo wszystko 
wielu terapeutów wierzy, że po-
ważne kryzysy przychodzą czę-
sto tuż przed zmianą. Myślałam 
o swoim zerwaniu ze sztuką, 
czytając tekst psychologa Jose-
pha Melnicka Zmiana społeczna 
w podejściu Gestalt. Autor wyróż-
nia w nim 15 cech, które powo-
dują konflikty i hamują nastanie 
owych zmian; znalazły się wśród 
nich m.in. ogromna pasja i prze-
sadne reakcje wszystkich stron 
konfliktu, wzajemna pogarda i po-
laryzacja na wygranych i przegra-
nych, wąska tożsamość relacyjna 
(skupienie się na „ja” i „ty” oraz 
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autorka, kuratorka, członkini kolektywu Spółdzielnia „Krzak” i adeptka 
sztuki terapeutycznej w nurcie Gestalt.

zminimalizowanie „my”), ale 
także wysoki stopień wzajemnej 
zależności, która nie została roz-
poznana ani uznana. Prawda jest 
taka, że elity istnieją dopóty, do-
póki istnieją niziny, wobec któ-
rych można się wywyższyć. 
„Tożsamość w swej istocie jest 
o zależności i przynależności” – 
pisze Melnick. Mówiąc najpro-
ściej, nie rozwiążemy większego 
konfliktu, dopóki nie weźmiemy 
odpowiedzialności za nasze kon-
flikty wewnętrzne. Dotyczy to 
zarówno indywidualnego pro-
cesu terapeutycznego, jak i pracy 
na rzecz społecznej zmiany. Być 
może więc przyczyną toksyczno-
ści świata sztuki jest ogromna pa-
sja, z jaką osoby funkcjonujące 
wewnątrz niego podchodzą do 
swoich spraw. Jeśli sztuka jest dla 
Ciebie wszystkim, naturalnie nie 
możesz mieć pełnej świadomo-
ści, co dzieje się poza nią; z ta-
kiego zawężonego doświadczenia 
nie jest bardzo daleko do agre-
sji, a nawet przemocy. Melnick 
zauważa, że ograniczona świa-
domości może też prowadzić do 
zauważenia na zewnątrz czegoś, 
co jest w środku. Dużo łatwiej jest 
stawiać opór wobec niedocenia-
jącego naszej pracy rządu, obo-
jętnych na sztukę mas czy nawet 
szerzącego się wszędzie faszy-
zmu, niż wobec chorób, które to-
czą naszą bańkę. 

To może wydać się Wam kontro-
wersyjne, ale brak empatii wobec 
odmiennego sposobu myślenia to 
według Melnicka tak naprawdę 
brak ciekawości wobec drugiego. 
Empatia jest źródłem wrażliwości 
i bezbronności i zwykle prowadzi 
do rezygnacji z potrzeby prezen-
towania swojej siły; uniemożliwia 
popadanie w schematy dominacji 
i uległości. Mam wiele pragnień, 
chciałabym mieszkać w ciepłym 
kraju, żeby naczynia zmywały się 
same, ludzie generalnie szanowali 
się wzajemnie i żeby nowy Matrix 
okazał się świetnym filmem. Jed-
nak najtrudniej jest przejmować 
się sprawami, na które nie mamy 
wpływu. Wybieram więc temat 
świata sztuki, bo wierzę, że ja-
kaś zmiana społeczna gdzieś wy-
darzyć się musi. Dlaczego więc 
nie w obszarze, który sam siebie 
widzi jako otwarty, inkluzywny 
i tolerancyjny? Żeby pozostać 
w temacie, życzyłabym więc so-
bie w roku 2022 zobaczyć więcej 
transparentności w sztuce, a co za 
tym idzie, usłyszeć więcej głosów 
spoza środowiska i przestrzeni na 
dialog wewnętrzny.
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SZTUKA 
DIALOGU

Dialog wernisażowy, ułatwiający  
rozeznanie się w materii
 
WIDZ 
 „Patrzeć to rzecz względna”. Co 
to w ogóle za tytuł?
KURATOR
Strasznie mnie już nudzi to tłu-
maczenie ludziom sztuki. 
WIDZ
W zeszłym roku widziałem taką 
fajną wystawę. Same obrazy.
KURATOR
Gratuluję. Ja tu przygotowałem 
taki pokaz, w który afirmujemy te 
rejony sztuki, które powszechny 
dyskurs marginalizuje. 
WIDZ
Jeden obraz tam był, stado kaczek 
leciało, jakby w kluczu, ale klucz 
układał się we flagę Polski. 
KURATOR
Pracowaliśmy nad tą wystawą od 
2017, wtedy jeszcze nic nie zapo-
wiadało nadciągającej katastrofy.
WIDZ
Chyba chodziło o to, że Polska 
nam odlatuje. 

KURATOR
Uciekamy od konserwatywnego 
definiowania narodu, ale wiemy, 
że bez tego pojęcia nie da się dziś 
patrzeć na sztukę.  
WIDZ
Aha, okej, no tak, to rozumiem. 

Dialog sprzedażowy, ofensywny, 
w którym sprzedajesz to, co masz

KLIENT
Co słychać?
GALERZYSTA
Co słychać, co słychać… Przela-
łeś już pieniądze?
KLIENT
Ale jakie pieniądze?
GALERZYSTA
Te pieniądze mi się należą!
KLIENT
Ale, gościu, zrozum, nic jesz-
cze od ciebie nie kupiłem, mia-
łem wydatki. Córka miała wesele, 
auto musiałem ubezpieczyć. 
GALERZYSTA 
To nie jest mój problem. 

Nie potrafimy się porozumieć, oto wynik obserwacji poczynionych 
przez Centrum Dialogu Bęc Zmiata, a skoro ma być super, to trze-
ba się przecież dogadać jak Polka z Polakiem! Oto kilka standardo-
wych rozmów, przydatnych do artystycznego small-talku. 
ALEKSANDER HUDZIK
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pisze o sztuce na FB i o kulturze w „News weeku”. Czasem też do innych gazet. Z NN6T 
związany od numeru 61, czyli od wielu, wielu lat.

Obiecałeś, że kupisz, to teraz ku-
puj. Trzy tysiące złotych mogę ci 
jeszcze z ceny zejść, ja naprawdę 
nie będę miał z czego płacić 
artyście. 
KLIENT
To ty mu w ogóle płacisz?
GALERZYSTA
Nie twoja sprawa, ale jak cię to 
tak interesuję, to tak, połowę. 
KLIENT
Dobre sobie. To może ja sobie po 
prostu u niego poszukam.
GALERZYSTA
Koleś! Dawaj forsę albo w tył 
zwrot i naprzód marsz, i nawet 
nie próbuj do niego wypisywać. 
KLIENT
Ale jak ja w ogóle mam to za-
brać do domu. Przecież to był 
performans?
GALERZYSTA
Puszczasz blika, czy mam z tobą 
pójść do bankomatu. 
KLIENT
Dobra, już, tylko powiedz, jak to 
spakujemy. 
GALERZYSTA
To jest perofmans, nie martw się, 
zmieści się do auta.

Dialog koncyliacyjny, w którym  
spotyka się dwóch ludzi niezgod-
nych co do opinii na temat sztuki

WIDZ NR 1
Polska to nie jest suwerenny kraj, 
a sztuką rządzi mafia.

WIDZ NR 2
Oho, zaczyna się. 
WIDZ NR 1
Od dziesięciu lat nie widzia-
łem w galeriach nic wartościo-
wego. Nie wiem w ogóle, po co tu 
przychodzę. 
WIDZ NR 2
 (na jednym wdechu)
Ale przecież Polska sztuka zy-
skuje na wartości, ceni się ją za 
granicą, a polskie muzea od-
wiedzają najważniejsi światowi 
artyści. 
 WIDZ NR 1
Ta, jasne, niby kto?
WIDZ NR 2
Louise Bourgeois w Zachęcie. 
WIDZ NR 1
Ona nie żyje. 
WIDZ NR 2
Ale kiedyś żyła i przyjechała do 
Polski.
WIDZ NR 1
Bo kiedyś wszystko było lepsze: 
artyści, sztuka, nawet w tym kraju 
żyło się jakoś lepiej. 
WIDZ NR 2
Okej, mówisz tak, bo przez de-
kadę byłeś dyrektorem Centrum 
Sztuki. 
WIDZ NR 1
I wtedy świat był piękny. Wiesz, 
że myśmy nawet w 2001 Leona 
Tarasewicza w Polskim Pawilonie 
na Biennale w Wenecji pokazy-
wali. Piękna praca, taka duchowa, 
nie ma tego teraz w sztuce.
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

ŻYJEMY 
W WIELKIM 
STRUPIE, 
A RAJSTOPY 
SĄ Z ROPY

Ropa nie jest moim problemem. Jest dla mnie niewidoczna, nieważna. 
A przynajmniej tak mi się wydaje, gdy słyszę słowo „ropa”. Niewi-
doczna, odległa, gdzieś daleko, w krajach Dalekiego Wschodu lub 
„Dalekiego Zachodu”, jest jakaś ropa. Łatwo zapomnieć, że większość 
materiałów syntetycznych to ropa. Ropa jest podstawowym składni-
kiem życia. Umożliwiła wszystko, co się udało albo nie udało. Wielka 
wybroczyna, tworząca strup na ranie, a teraz czekamy, żeby odpadł. 
Pewnego dnia, jak porządny, karbowany strup na wakacyjnym kola-
nie, odpadniemy od powierzchni globu i odlecimy w kierunku nicości. 
W języku polskim olej wydobywany z ziemi nazywa się tak samo jak 
chorobowa wydzielina – dlaczego wcześniej nie zorientowaliśmy się, 
że mamy przejebane?
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NAPĘDZANIE ROPY NA MŁYN 
Ropa jest jak sperma, którą w poliestrowej pościeli spuszczają z sie-
bie fani porno, jak ci, co tryskają na maski lśniącego audi. Żeby się 
wszystko świeciło i dudniło – potrzeba ropy – żeby cacuszko jeździło 
i miało Swoją Panią zakutą w syntetyczne majtki i rajstopki, deformu-
jące biustonosze, pokrytą ropnymi kremami, ozdobioną sztucznymi 
włosami i polakierowanymi tipsami, które pomagają otwierać plasti-
kowe siateczki na zakupach w Żabce. Ci, którzy spermę przerabiają 
na lakiery hybrydowe, elastyczne haleczki, modelujące rajstopki, tip-
siki swoich ukochanych ropnych wyznawczyń, toczą teraz rakowego 
ropnia Ziemi, nowotworową katastrofę klimatyczną.

A błyszczące gwiazdy? Gwiazdy internetu, gwiazdeczki. Mie-
nią się tak bardzo, że bywa gorąco. Jeszcze się nie sparzyły, nadal 
nie zmęczyły, a już są jak gwiazdy spadające, skrzące się jak bro-
kat, co w brzuchach ryb opada na dno dna. Ryba z brokatem w oku, 
z brokatem w płetwie. Brokat przed człowiekiem na dnie Rowu 
Mariańskiego.

O CZYM JEST TEN TEKST?
O tym, że mi przykro i nie wiem, co robić. Korporacje zrzucają na 
mnie odpowiedzialność, a ja przerzucam żale na inne lale. Oraz o tym, 
że należy zająć się klimatem, czego sobie, nam i wam życzę!

OLA KORZELSKA
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ŻYCIE CODZIENNE ŚWIETNIE SOBIE RADZI BEZ WKŁADKI ARTYSTYCZNEJ. PRESJA 
NA KONCEPT I ESTETYKĘ ZABURZA SPOKÓJ SAMOZADOWOLENIA. ODPOWIEDZIĄ NA 
TE TRENDY MOŻE BYĆ CZAS SPĘDZONY W GRONIE PRZYPADKOWYCH, ŚWIECKICH 
OBIEKTÓW. DZIAŁ ZAWIERA UPCYKLING TREŚCI ESTETYCZNYCH W PRZYGODĘ.
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FORMA FA
FONTARTE

Krój Forma FA jest współczesną 
interpretacją typograficznych 
idei awangardy międzywojnia. 
Nic dziwnego, skoro powstał jako 
część identyfikacji wizualnej wy-
stawy Awangardowe Muzeum 
uświetniającej 90-lecie powstania 
Muzeum Sztuki w Łodzi. Otwarta 
w październiku tego roku, kon-
centruje się wokół idei, którymi 
kierowali się twórcy awangardo-
wych muzeów, oraz wokół pro-
blemów, które są wciąż aktualne, 
to znaczy: czym powinno być mu-
zeum i jaką rolę społeczną ma do 
spełnienia. Idee muzeów przy-
szłości artyści próbowali zreali-
zować z czterech ośrodków: Rosji 
(muzea kultury artystycznej), No-
wego Jorku (Société Anonyme), 
Hanoweru (gabinet abstrak-
cji El Lissitzkiego w Provinzial-
museum) i Łodzi, gdzie działała 
awangardowa grupa „a.r.”, dzięki 
której powstała Międzynaro-
dowa Kolekcja Sztuki Nowocze-
snej, stanowiąca kamień węgielny 
MSŁ.

– Spoiwem identyfikacji tej wy-
stawy jest krój Forma FA, który 
stworzyliśmy specjalnie na jej 
potrzeby – mówią projektanci 
Magdalena i Artur Frankowscy. –
Naszym założeniem było stwo-
rzenie fontu będącego esencją 

awangardowych idei typograficz-
nych postulowanych m.in. przez 
Herberta Bayera, Jana Tschi-
cholda, Théo van Doesburga, 
Kurta Schwittersa, Lászla Mo-
holya-Nagya, Pieta Zwarta  
i Maxa Burchartza.

Forma FA jest krojem minuskuło-
wym, zgodnie z postulowanymi 
przez twórców Bauhausu roz-
wiązaniami, w myśl których małe 
litery są wystarczające do efek-
tywnej i szybkiej komunikacji. Jak 
sami pisali w połowie lat 20. XX 
wieku: „piszemy wszystko małymi 
literami, żeby zaoszczędzić czas”. 
Taka deklaracja została nawet 
umieszczona na papierach firmo-
wych dyrektora Bauhausu, Wal-
tera Gropiusa.

– Naszą główną ideą było zapro-
jektowanie kroju o mocnej for-
mie, która sprawdzi się  
w identyfikacji wizualnej wystawy 
– przyznają projektanci. – Kon-
strukcja glifów bazuje na podsta-
wowych kształtach, takich jak 
kwadrat, koło, trójkąt. To bezpo-
średnie odwołanie się do postu-
latów typografii funkcjonalnej, 
odrzucającej tradycyjne budowa-
nie kształtu liter, wynikające  
z prowadzenia ręki w odręcznym 
pisaniu, na rzecz ekonomicznej  
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i nowoczesnej konstrukcji opar-
tej na geometrii i funkcjonalnym 
uproszczeniu formy znaków.  
W tej neutralności i nowocze-
sności formalnej zawierało się 
dążenie do możliwości międzyna-
rodowego porozumienia. Celem 
awangardowej typografii miała 
być komunikacja ujęta w jak naj-
krótszą, najprostszą i najmoc-
niejszą formę, jak postulował Jan 
Tschichold w Nowej typografii 
w 1928 roku.

Forma FA w odmianie bold zo-
stała zastosowana na plakatach, 
drukach, animacjach, a także  
w tytule wystawy oraz informa-
cjach w przestrzeni ekspozy-
cyjnej. Zyskała szereg znaków 
alternatywnych, co pozwala na 
dynamizowanie układów typogra-
ficznych. Obecnie Fontarte pra-
cuje nad poszerzeniem tego kroju 
o nowe odmiany: light, regular  
i inne, które – jest na to szansa – 
pojawią się już w 2022 roku.
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W KAŻDYM NUMERZE NN6T PRZEDSTAWIAMY INNY KRÓJ PISMA ZAPROJEKTOWANY 
W XXI WIEKU. ZBIERZ WSZYSTKIE NUMERY NN6T I POSIĄDŹ MIKROLEKSYKON 
NOWEJ POLSKIEJ TYPOGRAFII.
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FORMA FA
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FONTARTE
STUDIO TYPOGRAFICZNE, GRAFICZNE I NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO MAGDALENY 
FRANKOWSKIEJ I ARTURA FRANKOWSKIEGO W WARSZAWIE. FONTARTE SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ KONCENTRUJE NA POGRANICZU PROJEKTOWANIA I SZTUKI. 
TWORZĄ KROJE PISM INSPIROWANE M.IN. LITERNICTWEM I TYPOGRAFIĄ 
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ AWANGARDAMI ARTYSTYCZNYMI XX WIEKU, 
A PRZEDE WSZYSTKIM KROJE NA POTRZEBY AUTORSKICH PROJEKTÓW, TAKICH 
JAK WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE, PLAKATY, SYSTEMY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 
I OPRAWY GRAFICZNE WYSTAW.

FACEBOOK.COM/FONTARTE
INSTAGRAM.COM/FONTARTE_STUDIO
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