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BOLESŁAW CHROMRY
rysownik, autor powieści graficznych, malarz, grafik, twórca okładek i pla-
katów. Absolwent Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Autor rubryki „Ol inklusiw” w NN6T, czytaj na str. 148

Bolesław Chromry: bez tytułu, praca z wystawy Katechizm dla wszystkich klas 
prezentowanej w Galerii Miejskiej w Gdańsku do 3.04.2022

OKŁADKA
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Dlaczego tylko   
 technologie widza mój  

 gniew i oburzenie?
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Katowice    
Kraków
Tarnów

rozbieg.pl

Trzydniowa seria spotkań młodych twórców i twórczyń 
z regionu Górnego Śląska i Małopolski z kurator(k)ami 

i galerzyst(k)ami działającymi na ogólnopolskiej 
i międzynarodowej scenie. Jej celem jest nawiązanie 

realnych znajomości, a dzięki temu inicjowanie długofalowej 
promocji sztuki młodego pokolenia w oparciu 

o sieć kontaktów wartościowych dla przyszłej współpracy.

ROZBIEG

OPEN CALL 
deadline:
30.04.2022

Z GOŚCINNYM UDZIAŁEM 
TERESY GIERZYŃSKIEJ  
I SYLWII ZAWIŚLAK
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MAZOWIECKIE CENTRUM  
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OTWARCIE WYSTAWY: 
25.02.2022 / 18.00
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#StudiujSztukę

Architektura wnętrz i przestrzeń 
wirtualna | Grafika | Malarstwo 
| Sztuka mediów | Wzornictwo | 
Gry komputerowe i rzeczywistość 
wirtualna | Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki muzycznej | 
Wokalistyka | Instrumentalistyka

11 maja 2022
Początek rekrutacji 

www.rekrutacja.akademiasztuki.eu
www.studiujsztuke.pl

FB: @akademiasztuki.eu
Insta: @akademiasztuki.szczecin
TikTok: @akademia.sztuki.szczecin
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16.03.2022
Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.04 - 8.05.2022
Termin wystawy:

26 kwietnia

Otwarcie wystawy konkursowej 
oraz ogłoszenie wyników konkursu:

Stara Papiernia UAP
Miejsce:
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Galeria Arsenał 
w Białymstoku

Galerie für  
Zeitgenössische Kunst  
                    (GFZK),  Leipzig

Organizatorzy:

Galeria Arsenał w Białymstoku – 
miejska instytucja kultury

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu: Patroni medialni:

Artystki_ci: Alexander Adamov, Irina Anufrieva, Bazinato, Evelina Domnitch / 
Dmitry Gelfand, Jazep Drazdovič, Zhanna Gladko, Jan Helda, Siarhei Hudzilin, 
Zahar Kudin, Siarhiej Leskiec, Masha Maroz, Aliona Pazdniakova, Anton Sarokin, 
Ala Savashevich, Olga Sazykina, Sergey Shabohin, Jura Shust, Anna Sokolova, 
Władysław Strzemiński, Masha Svyatogor

Kuratorka: Anna Karpenko
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Bęc Zmiana poleca:

Paul B. Preciado, 
tłumaczenie: Grzegorz Piątek
premiera: 08.11.2021

Zamów: www.sklep.beczmiana.pl

  Fundacja Bęc Zmiana poleca nowość:

tłumaczenie: Grzegorz Piątek
wstęp: Dorota Jędruch

www.sklep.beczmiana.pl
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Rafał Wilk, Pieniądz, 2021, 85 x 65 cm, olej na płótnie 
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ULICA MÓWI, 
ULICA PYTA
Wlepki w autobusach, szablony w bramach, murale i billboardy rozsiane 
po miastach w całym kraju i za granicą. O wystawie grupy Twożywo pi-
saliśmy już przy okazji jej prezentacji we Wrocławiu, w przestrzeni 66P. 
Kolejna jej odsłona trwa właśnie w Galerii Bielskiej BWA. To miejsce 
nieprzypadkowe. W 2008 roku, podczas wystawy Iluzja jako źródło cier-
pień, Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek – artyści działający w Twoży-
wie, namalowali na fasadzie galerii mural zatytułowany To tłum, który do 
dziś zdobi ścianę instytucji. Prze\T/rwanie jest pierwszą od czasu roz-
wiązania się grupy dekadę temu prezentacją prac Twożywa. Ich prace 
to zabawa słowem i typografią, pytania, twierdzenia, cytaty, hakowanie 
i przetwarzanie. „Podążając za myślą Viléma Flussera, artyści wytrwale 
i niezmiennie stoją na straży stwierdzenia, że akt ludzkiej komunikacji 
jest jednocześnie aktem wolności” – pisze kuratorka wystawy, Karolina 
Vyšata. Wydaną w 2020 roku, z inicjatywy kolekcjonera sztuki Osmana 
Djajadisastry, książkę-typograficzną łamigłówkę o Twożywie Plądru-
jemy ruiny rzeczywistości kupicie w księgarni Bęc Zmiany.

DO 03.04.2022
PRZE\T/RWANIE
GALERIA BIELSKA BWA, 
BIELSKO-BIAŁA,  
UL. 3 MAJA 11
WWW.GALERIABIELSKA.PL/
WYSTAWA/TWOZYWO 

Twożywo, To tłum, 2008, mural na fasadzie Galerii Bielskiej BWA
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TRAWIENIE 
Kornelia Dzikowska – znana z zamiłowania do instalacji wielkogabaryto-
wych, w których duża skala prac łączy się z podejściem site-specific – czę-
sto zmienia całe przestrzenie w dzieła sztuki. Tak było m.in. w przypadku 
wystawy Próba sił w Project Roomie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, kiedy przekształciła salę wystawienniczą we wnętrze drżą-
cego organizmu. Wystawa w Pracowni Wschodniej jest inna. Zobaczymy na 
niej kilka mniejszych realizacji z różnych etapów twórczości Dzikowskiej. 
W warstwie formalnej można zauważyć w nich zainteresowanie materia-
łem i eksperymentowanie na pograniczu rzeźby. Tematyka prac natomiast 
dotyczy wewnętrznych stanów i emocji. Lęk, wstyd, rozczarowanie i na-
dzieja pokazane są w sposób powściągliwy, ale sugestywny, na tle świata 
przepełnionego symbolami i schematami. Autoportret zjedzony opowiada 
o konstytuowaniu samej siebie jako człowieka i jako artystki. O aspiracjach, 
sukcesach, porażkach, o wystawianiu na próbę swojej wrażliwości, o naiw-
ności i dojrzałości Dzikowska mówi poprzez własne ciało. Poddaje je eks-
perymentom, zalewa wodą, zjada. Czy to osobista narracja, czy szersze 
spojrzenie na pokolenie milenialsów? 

DO 20.03.2022 
KORNELIA DZIKOWSKA, AUTOPORTRET ZJEDZONY
PRACOWNIA WSCHODNIA, WARSZAWA, UL. SKOCZYLASA 8 
HTTPS://PRACOWNIAWSCHODNIA.PL 

Kornelia Dzikowska, Przeszłościowcy, 2020
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GARNCARSTWO 
SOCJOTWÓRCZE
„Najpierw należy odpowiednio rozgrzać ręce. Następnie trzeba umoś-
cić się na siedzisku, rozkokosić się, przyjąć optymalną pozycję do to-
czenia. Ułożyć wygodnie pośladki. Uziemić się. Poczuć stopy, miednicę, 
silne uda, twardy brzuch”. Alicja Patanowska dokładnie opisuje proces 
pracy z użyciem koła garncarskiego, podkreślając jego fizyczny i per-
formatywny aspekt. Droga od pomysłu do realizacji prowadzi przez 
ciało twórcy lub twórczyni, którzy nie tylko rękoma, ale również od-
dechem i pamięcią mięśni tworzą prace z gliny. Artystka, projektantka 
i garncarka zaaranżuje w galerii Dizajn BWA Wrocław swoją pracownię, 
gdzie toczyć będzie na kole obiekty, które ostatecznie pokaże w tym sa-
mym miejscu, w ramach indywidualnej wystawy. Zazwyczaj niejawna 
część projektowa i wytwórcza, tym razem zostaje odsłonięta, a punkt 
ciężkości naturalnie przesunie się z przedmiotowego efektu na pro-
ces i warunki wytwarzania. Publiczność jest zaproszona do odwiedzin 
i obserwacji. Trudny, bo nieprzewidywalny i nietypowy dla działań in-
stytucjonalnych format może zaowocować powstaniem nowych relacji 
z odwiedzającymi galerię. 
11.03–5.06.2022
ALICJA PATANOWSKA, CIAŁO PROWADZI MNIE KRĘTĄ DROGĄ
GALERIA DIZAJN BWA WROCŁAW, UL. ŚWIDNICKA 2-4
WWW.BWA.WROC.PL/DIZAJN/ 

Alicja Patanowska, Ciało prowadzi mnie krętą drogą, fot. Celestyna Król
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PRZECZAROWUJĄC 
ŚWIAT
W tym roku w Pawilonie Polskim na 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki – 
La Biennale di Venezia zobaczymy wystawę polsko-romskiej artystki Mał-
gorzaty Mirgi-Tas. Przeczarowując świat to projekt zaproponowany przez 
kuratorów Wojciecha Szymańskiego i Joannę Warszę. Osobiste doświad-
czenia artystki splatają się z lokalnymi historiami, prywatna ikonografia 
Mirgi-Tas koresponduje z symboliką sprzed stuleci. Wystawa, jak czytamy 
w założeniach kuratorskich, proponować będzie „nową narrację o nieustan-
nej wędrówce obrazów i wzajemnych wpływach pomiędzy kulturą romską, 
polską a europejską”. Tytułowe „przeczarowanie” to nawiązanie do tytułu 
książki Silvii Federici Re-enchanting the World. Feminism and the Politics of 
the Commons. Przestrzeń wystawienniczą wypełni dwanaście wielkoforma-
towych tkanin. Artystka, wraz z zespołem współpracowniczek, pracowała 
nad ich stworzeniem od listopada zeszłego roku w wyłączonym z użytku ho-
telu w Zakopanem. Temat przewodni Biennale brzmi Mleko snów. Oprócz 
Mirgi-Tas do udziału w Biennale zaproszone zostały dwie inne polskie ar-
tystki: Joanna Piotrowska i Aneta Grzeszykowska, których prace znajdą się 
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki. 

23.04–27.11.2022
59. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI – LA BIENNALE DI VENEZIA
WWW.LABIENNALE.ART.PL 

Przygotowania do wystawy Przeczarowując świat w pracowni Małgorzaty Mirgi-Tas, Zakopane, 
2021, fot. Daniel Rumiancew, dzięki uprzejmości Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki



ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE28

SENSUALNA 
MATERIALNOŚĆ
Paulina Olszewska, kuratorka wystawy Materia(l)nie, zaprosiła Alicję Bie-
lawską do podjęcia dialogu z rzeźbami Barbary Falender z serii Poduszki 
erotyczne. Rzeźby Falender, stworzone w 1973 roku, znajdują się w Ko-
lekcji Galerii Studio. W latach 80. wywoływały poruszenie wśród galeryj-
nej publiczności ze względu na odważną, erotyczną wymowę. Bielawska 
stworzyła instalację z tkanin, która spełnia podwójną rolę: sama będąc 
pracą artystyczną, tworzy jednocześnie architekturę wystawy, pasującą 
do charakteru rzeźb. Obie artystki łączy stosunek do używanych materia-
łów. Pracując z fizycznymi właściwościami marmuru czy tkaniny, łączą – 
każda na swój sposób – sferę indywidualnych, nieuchwytnych wrażeń ze 
sferą materialnych, namacalnych jakości. Wystawa jest częścią roku jubi-
leuszowego i obchodów 50-lecia Teatru i Galerii Studio. 

7.02–17.04.2022
ALICJA BIELAWSKA 
I BARBARA FALENDER, 
MATERIA(L)NIE
GALERIA STUDIO, 
WARSZAWA, 
PLAC DEFILAD 1 

WWW.TEATRSTUDIO.PL/PL/
GALERIA

Alicja Bielawska, Warstwy (I), 2020, ołówek, tusz na papierze, kredka na kalce, 
kredka na papierze, fot. dzięki uprzejmości artystki
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PRZYJEMNE 
Z POŻYTECZNYM
Rosnąca inflacja przekonała cię w końcu do inwestowania w sztukę? Mamy 
kilka wskazówek. Po pierwsze, kupuj sztukę żyjących artystek i artystów. 
Po drugie, sprawdź niezależne aukcje sztuki, z których zysk przeznaczany 
jest na bezpośrednią pomoc osobom jej potrzebującym. Jedną z takich ini-
cjatyw jest Aukcja Marzeń. To projekt społeczny mający dwa cele: popu-
laryzację polskiej sztuki najnowszej oraz zebranie środków finansowych 
niezbędnych do realizacji marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. 
Fundacja od prawie dwudziestu lat realizuje pragnienia dzieci chorujących 
na choroby zagrażające ich życiu – nowotwory czy mukowiscydozę. Aukcję 
poprzedzi wystawa oraz warsztaty dla artystek i artystów. Na aukcji wyli-
cytować będzie można prace m.in. Barbary Gryki, Agaty Nowosielskiej, Ty-
mona Tryzno czy Julianny Wińczyk. 

WYSTAWA: 18.03–1.04.2022, TLEN GALERIA SZTUKI, WARSZAWA
AUKCJA: MAJ 2022, DESA UNICUM, WARSZAWA, UL. PIĘKNA 1A
WARSZTATY DLA ARTYSTÓW: 18.03.2022, PAWILON ZODIAK,  
WARSZAWA, UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA 2
WWW.AUKCJAMARZEN.PL

Julianna  Wińczyk, Paranoja drętwienna odchodzącego ciepła, czkawka powietrzna i ekscytacja 
ogonem, akryl na płótnie, 2020
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MISTRZYNIE 
DRUGIEGO PLANU
Na drugiej wystawie Galerii Szarej w nowej lokalizacji* w Warszawie 
zobaczymy malarskie portrety roślin pędzla Rafała Wilka. Artysta po-
sługuje się różnymi mediami, żeby wyciągać na pierwszy plan pozor-
nie nieistotne zdarzenia: tropi drobne ironie dnia powszedniego, skupia 
uwagę na tym, co zazwyczaj dzieje się w tle. Tematem obrazów prezen-
towanych na wystawie Pod tą wyspą jest jeszcze jedna wyspa są roślin do-
niczkowe i miejskie. Wilk pyta o nasze relacje z zielenią codzienną, 
najbliższą żyjącemu w mieście człowiekowi: z krzewami nasadzanymi 
pośród nowoczesnych budynków czy z hodowanymi na parapetach 
mieszkań kwiatami doniczkowymi. Wybór roślin jest znaczący. Każda 
z nich jest wyjątkowa ze względu na swoje właściwości albo zajmowane 
w kulturze miejsce. Niektóre oczyszczają powietrze ze smogu, innym 
przypisuje się moce uzdrawiające, a jeszcze innym magiczne. Czy oswo-
jone i udomowione, zdołały zachować swoje pierwotne właściwości, 

kształt i znaczenie?

* Galeria Szara od 
2002 roku dzia-
łała w Cieszynie jako 
niezależne miejsce 
projektów artystycz-
nych i edukacji kul-
turalnej, a następnie 
w 2016 roku przenio-
sła się do Katowic, 
gdzie rozwinęła dzia-
łalność komercyjną 
oraz stałą współpracę 
z artystkami i artyst-
kami. Od stycznia 2022 
roku galeria mieści się 
w Warszawie.
26.03–13.05.2022
RAFAŁ WILK, POD TĄ 
WYSPĄ JEST JESZCZE 
JEDNA WYSPA
GALERIA SZARA, 
WARSZAWA, UL. BRACKA 
23/28 

Rafał Wilk, Martwi mnie to, że nic mnie nie smuci, 2021, olej na płótnie
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TUJE W MAGICZNYM 
OGRODZIE
Tuja. Ulubiony krzew właścicieli przydomowych ogródków, sadzony na po-
tęgę przy płotach i ogrodzeniach. Znienawidzona przez urbanistów i akty-
wistów miejskich. Tuja to także element krajobrazu, charakterystyczny dla 
barokowych ogrodów francuskich. Dobrze znosząca cięcie i gęsto krzewiąca 
się roślina stanowi materię doskonałą dla pragnących panować nad wszel-
kim bytem oświeconych możnowładców, nadwiślańskich deweloperów czy 
współczesnych potomków ziemiaństwa i szlachty. Natalia Kopytko sięga do 
wspomnień sprzed lat – biegania i ukrywania się wśród gęstych zarośli, wy-
obrażeń o stworzeniach mieszkających wewnątrz tujowych alei, rosnących 
wzdłuż łysogórskich ścieżek. Artystka praktykuje „archeologię dzieciństwa”, 
która budzi w niej chęć przywrócenia dewaluowanym obecnie roślinom ich 
majestatu i tajemniczości. Kopytko przywołuje motyw sekretnego ogrodu, 
przestrzeni pełnej ukrytych zakamarków, zielonych labiryntów i klimatycz-
nych pasaży. Ceramiczne obiekty o kłączowatych kształtach prezentowane 
są obok reliefowych kompozycji inspirowanych dziecięcymi wyznaniami mi-
łości zapisywanymi w postaci akronimów. W programie towarzyszącym m.in. 
spacer z artystką po Łysej Górze.

DO 27.03.2022
NATALIA KOPYTKO, NIE SZUKAJ MNIE TAM, GDZIE SIĘ SCHOWAŁAM
BWA TARNÓW, PAŁACYK STRZELECKI, TARNÓW, UL. SŁOWACKIEGO 1
HTTPS://WWW.BWA.TARNOW.PL

Natalia Kopytko, bez tytułu, fot. Marcin Sipiora
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MIĘDZYNARODOWY 
FERMENT ARTYSTYCZNY
W drugiej połowie lat 50. XX wieku państwa socjalistyczne intensyw-
nie współpracowały z krajami Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. 
Obok polityki, handlu międzynarodowego czy wymiany infrastruktural-
nej przepływ wiedzy i migracje osób następowały również w obszarach 
związanych z edukacją. Jednym z istotnych ośrodków edukacyjnych, 
miejscem, gdzie kształcili się artyści, architekci czy filmowcy, była Pol-

ska. Wystawa Wspólne 
przestrzenie skupia 
się na obszarze kul-
tury, jako często po-
mijanym aspekcie 
relacji między blokiem 
wschodnim a krajami 
tzw. Trzeciego Świata. 
Opowiada o przepły-
wie idei i doświad-
czeniach ludzi sztuki, 
kreśląc sylwetki arab-
skich uczestników wy-
miany naukowej, m.in. 
egipskiej baletnicy 
Magdy Saleh, stypen-
dystki w moskiewskiej 
Akademii Baletu Bol-
szoj, czy pochodzącego 
z Syrii rzeźbiarza i me-
daliera Majida Jam-
moula, absolwenta 
Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. 

W programie towarzyszącym znalazły się liczne projekcje filmów stwo-
rzonych przez zagranicznych studentów. Wystawa jest częścią mię-
dzynarodowego projektu badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni 
ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim (1950–
1991). W 137 numerze NN6T przeczytacie rozmowę ze współpracow-
niczką Niemieckiego Instytutu Historycznego w ramach tego projektu  
– antropolożką i arabistką, Dorotą Woroniecką-Krzyżanowską.
DO 27.03.2022
NIEMIECKI INSTYTUT HISTORYCZNY W WARSZAWIE, WSPÓLNE PRZESTRZENIE. 
MIGRACJE EDUKACYJNE W KONTEKŚCIE ZIMNEJ WOJNY
PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE, WARSZAWA, UL. KREDYTOWA 1
HTTPS://WWW.DHI.WAW.PL

Wspólne przestrzenie, irański reżyser Kaweh Pur Rahnama 
podczas kręcenia filmu Nie ma powrotu, Johnny w 1969 roku, 
Jerzy Troszczyński, Filmoteka Narodowa, 
Instytut Audiowizualny, Warszawa
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ZNIKAJĄCY VAN
Czy można założyć galerię sztuki, mając tylko auto, dostęp do prądu, tro-
chę czasu i pomysł? Owszem. A dowodem na to jest Vanish Gallery. Bez 
stałego miejsca, bez zewnętrznego finansowania, bez zważania na suk-
cesy komercyjne, a nawet frekwencyjne. Program galerii podzielony bę-
dzie na sezony i epizody. Sezon to główna wystawa, traktowana jako klucz 
tematyczny. Ma wyznaczać kierunek i stanowić tło dla pozostałych, uję-
tych w epizody działań z obszarów takich jak literatura, taniec, teatr, mu-
zyka. Vanish, z siedzibą w starym vanie, to pomysł radykalny nie tylko ze 
względu na brak przywiązywania wagi do zasięgów czy opłacalności, ale 
również ze względu na podejście do materialności dzieł sztuki. Każda z pre-
zentowanych na bokach pojazdu wystaw, wbrew kapitalistycznej logice, bę-
dzie niszczona z końcem sezonu. Wydarzenia niekiedy odbywać będą się 
raczej daleko poza kulturalnymi centrami. Pierwszy sezon (SE22) otworzy 
się w pierwszy dzień wiosny (czyli tzw. mały sabat albo – jak kto woli – Dzień 
Wagarowicza, Światowy Dzień Poezji czy Międzynarodowy Dzień Walki 
z Dyskryminacją Rasową) wystawą dwóch obrazów Cezarego Poniatow-
skiego. Van stanie nad rzeką Pasłęką w okolicach Olsztyna. Dokładne ko-
ordynaty geograficzne zostaną ujawnione na stronie galerii w Dniu Kobiet. 
W ramach otwarcia sezonu będą miały miejsce co najmniej dwa epizody: 
odczytanie wiersza-tekstu do wystawy autorstwa Emilii Konwerskiej oraz to-
pienie Marzanny. Zakorzenione w tradycji symboliczne pożegnanie zimy 
ma przypomnieć o więziotwórczej roli wspólnego przeżywania obrzędów, 
a także podkreślić jedno z podstawowych założeń galerii – unikanie „pro-
dukcji” obiektów sztuki do celów handlowych.

18–21.03.2022 
VANISH GALLERY, SEZON PIERWSZY 
RZEKA PASŁĘKA, W OKOLICACH OLSZTYNA
WWW.VANISH.GALLERY

Fot. archiwum Vanish
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TO JEST NAPAD!
Franek Warzywa robi napad na bazar. Po co? Dla samej idei napadu, 
która wiąże się z marzeniem o wyrwaniu się z codzienności. Napad to 
manifest wolności i bunt przeciwko kapitalizmowi, który – jak tłuma-
czy artysta – nie musi wcale się urzeczywistnić, może pozostać w sferze 
snów. Kluczowa jest idea skrajnego działania. Pierwsza odsłona Napadu, 
organizowana przez galerię Ul, odbyła się w przestrzeni wirtualnej z uży-
ciem awatara i z udziałem cyfrowej publiczności. W Galerii Labirynt do-
świadczymy napadu na żywo. Nadal nie wiecie, o co chodzi? Artysta 
tłumaczy to tak: „Fascynuje mnie nieskrępowana wolność i sprzeciw wo-
bec narzucanych ograniczeń, które wiążą się z wejściem na ścieżkę prze-
stępczą. Nie mam jednak w sobie złej energii i nie chcę nikomu zrobić 
krzywdy. Chciałbym jedynie zjeść świeżego pomidora”. 
DO 1.05.2022
FRANEK WARZYWA, NAPAD NA BAZAR 2
GALERIA LABIRYNT, LUBLIN, UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 5
WWW.LABIRYNT.COM 

Franek Warzywa, Napad na bazar
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KOMENTUJĄCE SIĘ 
WYSTAWY
Tytułowy „problem techniczny” to realny problem Bartka Buczka – arty-
sty i montażysty wystaw. Tym problemem jest – odbywająca się równolegle 
i po sąsiedzku z wystawą Buczka – wystawa Dominika Ritszela Lokaut, przy 
instalacji której pracował Buczek. Artysta, jako tzw. techniczny, rozwiązał 
problem wystawy Ritszela poprzez zaprojektowanie aranżacji przestrzen-
nej ekspozycji i zamontowanie prac Ritszela w galerii. Problem techniczny 
to zapis dokamerowego performansu. Autotematyczny komentarz do co-
dzienności pracy w galerii sztuki, przy realizacji pomysłów ekspozycyjnych 
innych artystów, sam stał się osobnym dziełem sztuki. Lokaut natomiast 
prezentuje cztery instalacje wideo, które Ritszel zrealizował w ciągu ostat-
nich ośmiu lat. Artysta przygląda się szkole, sali gimnastycznej, koszarom, 
poligonowi, polu bitwy i zakładom pracy. Każde z tych miejsc analizuje pod 
kątem sposobów organizowania męskich podmiotów w społeczne struktury 
– zbiorowe ciała, poddane dyscyplinie i uniformizacji. Dla pełnego efektu 
należy obejrzeć obie wystawy. 

10.02–31.03.2022
DOMINIK RITSZEL, LOKAUT 
BARTEK BUCZEK, PROBLEM TECHNICZNY
GALERIA PULSAR, GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA, KALISZ, PL. ŚW. JÓZEFA 5 
WWW.TARASIN.PL

Bartek Buczek, Problem techniczny
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ZE WSI 
I Z PRZEDMIEŚĆ
W ostatnim czasie da się zauważyć wzmożone zainteresowanie ży-
ciem z dala od miasta. Mimo że nikt nie zaprzeczy centralizacji i skupie-
niu najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki w stolicy, to prowincja 
czy przedmieścia już dawno przestały być synonimami artystyczno-
-kulturalnej pustyni. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, 
sama będąc instytucją peryferyjną, po raz drugi, po dziesięciu latach od 
pierwszej wystawy podejmującej ten temat, zaprosiła artystki i artystów 
mieszkających poza wielkimi ośrodkami miejskimi i tych, dla których 

temat peryferyjno-
ści stanowi istotne 
zagadnienie podejmo-
wane w sztuce. Pery-
feryjność jest przez 
kuratorów wystawy 
postrzegana w rela-
cji do procesu globa-
lizacji, jako jej efekt 
uboczny. Jest też – być 
może nieco zbyt uto-
pijnie – traktowana 
jako gwarant swo-
body i niezależności. 
Ten optymizm łamią 
jednak same prezen-
towane na wystawie 
prace, m.in. obrazy Ka-
rola Palczaka, fotogra-
fie Jacentego Dędka 
czy instalacja Michała 
Smandka. Wystawa od-
bywa się równolegle 
w trzech oddziałach 
galerii.
DO 1.04.2022
Z PERYFERII. VOL. II
BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
W SŁUPSKU
CENTRUM AKTYWNOŚCI 
TWÓRCZEJ W USTCE,  
UL. ZARUSKIEGO 1A
GALERIA KAMERALNA 
W SŁUPSKU,  
UL. PARTYZANTÓW 31A
BASZTA CZAROWNIC 
W SŁUPSKU, AL. F. NULLO 8
WWW.BGSW.PL 

Karol Palczak, Wypalanie pniaków, 2021
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W KRÓLESTWIE 
RUIN
Jaka jest sztuka białoruska dzisiaj? Z jakiego historycznego kontekstu 
wyrasta? W jaki sposób sztuka i kultura mogą funkcjonować bez wspar-

cia instytucji publicz-
nych? Wystawa Gdy 
słońce jest nisko – cie-
nie są długie prezentuje 
sztukę białoruską, sku-
piając się na jej funkcji 
polityczno-społecznej. 
Odnosi się do podzie-
lanego przez artystki 
i artystów pragnienia 
przerwania błędnego 
koła represyjnych re-
żimów i powiązanych 
z nimi systemów. Bia-
łoruś jest tu opisywana 
określeniem „Króle-
stwo ruin”, zapożyczo-
nym z tekstów poety 
i filozofa Ihara Babkou, 
który odwołuje się do 
porzucenia i osieroce-
nia, jednocześnie przy-
pominając o bogactwie 
(materialnym i niema-
terialnym) tego kraju. 
Wystawie towarzyszyć 
będą liczne wydarze-
nia, m.in. performans 
grupy Public Move-
ment, poruszający te-
mat białoruskości 
w historii Białegostoku, 
oraz panel dyskusyjny 

o polityczności i oporze w sztuce. Zaplanowane zostały również rezyden-
cje artystyczno-badawcze, poświęcone m.in. zastosowaniu narzędzi VR/
XR w obszarach sztuki i aktywizmu. Całość jest efektem współpracy Ga-
lerii Arsenał w Białymstoku z Galerie für Zeitgenössische Kunst (GFZK) 
w Lipsku oraz Goethe-Institut w Warszawie.

1.04–13.05.2022
GDY SŁOŃCE JEST NISKO – CIENIE SĄ DŁUGIE / WHEN THE SUN IS LOW –  
THE SHADOWS ARE LONG / К А ЛІ СОНЦА НІЗК А – ЦЕНІ ДОЎГІЯ
GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU, UL. MICKIEWICZA 2
WWW.GALERIA-ARSENAL.PL

Jan Helda, Granica i czas. Niepewność granicy, 2019, video 1’19’’, 
dwa obiekty, fot. dzięki uprzejmości artysty
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POPŁACZ SOBIE
W czasach kryzysu klimatycznego, trwającej już dwa lata pandemii i wy-
buchających również w Europie wojen i konfliktów zbrojnych, emocjo-
nalne wsparcie potrzebne jest nam bardziej i częściej niż dotychczas. 
Have a nice cry! Ewy Mrozikiewicz i Bartosza Zimnika to zwycięski pro-
jekt w konkursie kuratorskim organizowanym przez Galerię Sztuki 
im. Jana Tarasina w Kaliszu. Duet artystyczno-kuratorski podkreśla, że 
płacz i okazywanie słabości nie są powodem do wstydu, a często nawet 
mogą okazać się wzmacniające. W centrum ekspozycji znalazła się przy-
tulna przestrzeń do wyciszenia się i odpoczynku, stylizowana na gabi-

net terapeutyczny. To 
miejsce, gdzie każdy 
będzie mógł spędzić 
chwilę i – jeśli tylko 
zechce – oddać się 
uwalniającemu pła-
czowi. Pozostałe prace 
dotyczyć będą tematu 
równowagi psychicz-
nej, uzależnień, śnie-
nia i podświadomości. 
Wszystko to z pozycji 
krytycznej wobec kapi-
talizmu, jako systemu 
nakładającego na jed-
nostkę przytłaczającą 
presję sukcesu.
8.04–27.05.2022
EWA MROZIKIEWICZ, 
BARTOSZ ZIMNIAK,  
HAVE A NICE CRY!
GALERIA SZTUKI  
IM. JANA TARASINA 
W KALISZU,  
PL. ŚW. JÓZEFA 5
HTTPS://TARASIN.PL

Bartosz Zimniak, Ewa Mrozikiewicz, Have a nice cry!, 
fot. Sandra Radys, stroje: Aurelia & Zwei Frauen
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SZTUKA DOSTĘPNA
W Polsce około pół miliona obywateli i obywatelek to osoby głuche, pra-
wie milion to osoby niedosłyszące, milion osiemset tysięcy to osoby niedowi-
dzące. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku zobowiązuje podmioty publiczne do 
zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób o różnych potrzebach. Dostęp-
ność stała się słowem-kluczem w polskim świecie sztuki i administracji. In-
stytucje, traktując to często jako uciążliwy obowiązek, modernizują strony 
i publikują deklaracje dostępności. Sympozjum Polityki (nie)dostępności, 
które odbyło się latem zeszłego roku, pokazało rzecz z pozoru oczywistą: 
że prowadzenie instytucji tak, aby jej działalność była dostępna dla odbior-
ców z niepełnosprawnościami, to realna potrzeba. A jednocześnie, że do jej 
zrealizowania nie wystarczy wspomniana ustawa. Potrzeba funduszy oraz 
wzrostu świadomości. Troska o grupy marginalizowane nie może stać się ko-
lejną nieodpłatną pracą świadczoną przez kobiety – pracownice kultury, 
czy same osoby wykluczane. Wystawa o tym samym tytule zbiera prace po-
wstałe w różnych latach, które odnoszą się do doświadczenia niepełno-
sprawności. Zobaczymy sztandarowe przykłady sztuki krytycznej jak Oko za 
oko Artura Żmijewskiego, ale także nowe prace artystów młodego pokole-
nia, m.in. autoportret z synem Nie wszystko złoto Pameli Bożek. W ramach 
wydarzeń towarzyszących warsztaty rysowania zorganizuje Grupa Nowoli-
pie, a Daniel Kotowski poprowadzi dyskusję Głuche migrantki ze Wschodu 
mieszkające w Polsce.

11.02–10.04.2022
POLITYKI (NIE)DOSTĘPNOŚCI. OBYWATELKI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
I OSOBY SOJUSZNICZE
GALERIA ARSENAŁ, POZNAŃ, SZYPERSKA 2
WWW.ARSENAL.ART.PL/EXHIBITION/POLITYKI-NIEDOSTEPNOSCI 

Plakat do wystawy, Magdalena Sobolska
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DRUGI 
GŁOS
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie każdego roku w marcu od wielu lat rea-
lizuje cykl wystaw poświęcony sztuce tworzonej przez kobiety i opowia-
dającej o doświadczeniach związanych z byciem kobietą. Prezentacje 
składają się na mozaikę różnorodnych postaw i pomysłów na to, jak 
być kobietą i artystką, jak w różnych warunkach zaznaczać albo rozmy-
wać swoją płciową odrębność, jak ją wykorzystywać i jak przezwyciężać 
związane z nią ograniczenia. W tym roku w ramach FEMI-looków oglą-
dać można wystawę Dominiki Kowyni. Oprócz najnowszych prac malar-
skich znalazły się na niej starsze obrazy artystki. Tematem przewodnim 
jest opresja, która na wystawie czytana jest z perspektywy kobiecego do-
świadczenia. Malarstwo Kowyni – niejednoznaczne i refleksyjne – mówi 
o rolach, wzorcach i oczekiwaniach związanych z płcią, o buncie opre-
sjonowanych kobiet, o byciu artystką-kobietą i o relacjach między kobie-
tami. Często nie są to historie przyjemne.
3–27.03.2022 
DOMINIKA KOWYNIA, DRUGIE CIAŁO 
BWA GALERIA SZTUKI OLSZTYN, AL. PIŁSUDSKIEGO 38 
WWW.BWA.OLSZTYN.PL
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Dominika Kowynia, Drugie ciało, 2021, olej, płótno
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POSTPORNOGRAFIA
Termin postpornografia powstał w latach 90. ubiegłego wieku 
z potrzeby rozszerzenia perspektywy rozumienia ciała i seksu-
alności oraz krytyki. Postpornografia reprezentuje krytyczne podej-
ście do mainstreamowej pornografii i do dominującego porządku 
społeczno-kulturowego, testując nowe narracje artystyczne filtrowane 
przez język współczesnej i etycznej pornografii rozumianej jako jedna 
z dziedzin sztuki wizualnej. Post Pxrn Film Festival Warsaw to zaprosze-
nie w podróż do bliższych i dalszych zakamarków ludzkich pragnień, in-
tymności i radości. Głównym celem festiwalu jest wspólne cieszenie się 
seksualnością, by bez wstydu i bez pruderii przyjrzeć się różnorodnym 
językom, którymi jest opowiadana. W wielu współczesnych społeczeń-
stwach seksualność bywa jednak poddawana opresji, penalizowana i wy-
mazywana. Edukacja seksualna oparta na weryfikowalnych naukowych 
podstawach jest spychana na margines i staje się wiedzą dostępną dla 
nielicznych. Prawa reprodukcyjne są drastycznie ograniczane lub wręcz 
odbierane. Media społecznościowe selektywnie cenzurujące nagość 
wypaczają wizerunek naszych ciał. Praca seksualna nadal nie jest sza-
nowana i pozbawiona jest zabezpieczeń socjalnych, a mniejszości sek-
sualne funkcjonują na obrzeżach widzialności. Filmy do festiwalu można 
zgłaszać do końca marca!
POST PXRN FILM FESTIVAL WARSAW
ZGŁOSZENIA: DO 31.03.2022
FESTIWAL: 7–12.06.2022
KINO MURANÓW, WARSZAWA, UL. GEN. W. ANDERSA 5
WWW.PPFFW.PL 

Fot. Żwirek/Szreder
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CHROMRY NA SERIO
ABolesław Chromry zdążył już przyzwyczaić nas do swoich memopodob-
nych rysunków, które w prostej formie komentują bolączki rzeczywistości. 
Czarny humor, trafne obserwacje codziennych sytuacji, śmiech przez łzy. 
Tym razem będzie bardziej serio, bo to temat większej wagi niż często poja-
wiające się na rysunkach Chromrego blaski i cienie życia millenialsów albo 
lingwistyczne analizy w postaci rankingów najgorzej brzmiących polskich 
słów. Na wystawie Katechizm dla wszystkich klas zobaczymy prace o pedo-
filii w Kościele katolickim. Artysta przygotował serię murali, nawiązujących 
do naściennych ilustracji znanych z przedszkolnych korytarzy, sal i stołó-
wek czasów PRL-u. W centrum ekspozycji znajdzie się natomiast ceramiczna 
instalacja – scenka rodzajowa, przedstawiająca pasterza w otoczeniu pa-
stuszków, złożona ze znalezionych dekoracyjnych figurek.

KATECHIZM DLA WSZYSTKICH KLAS 
BOLESŁAW CHROMRY
GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA GGM1, GDAŃSK, UL. PIWNA 27/29
4.02–3.04.2022
WWW.GGM.GDA.PL

Bolesław Chromry, bez tytułu
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MIEJSCA 
NIEWIDZIALNE
Czym jest architektura przetrwania? Takim pojęciem Natalia Romik – po-
litolożka, architektka i artystka – nazywa kryjówki budowane i wykorzy-
stywane przez Żydów podczas Holokaustu. Romik podjęła się zadania 
zbadania miejsc, w których w czasie wojny ukrywali się prześladowani Żydzi. 
Trwające już od trzech lat poszukiwania przyczyniły się do odkrycia miejsc 
wcześniej niezbadanych, kryjówek w drzewach, na cmentarzach, w domo-
stwach. Artystka traktuje je jak pomniki pamięci. Rozważaniom o historii 
i indywidualnych biografiach towarzyszy namysł nad samą formą architek-
toniczną i (nie)widzialnością, która stanowi jej istotną właściwość. Na wysta-
wie w Zachęcie zobaczymy półprzezroczyste i lustrzane odlewy kryjówek, 

a także formy 3D. Eks-
pozycja nie powstałaby, 
gdyby nie praca grupy 
osób o bardzo wąskich 
specjalizacjach, złożo-
nej z antropologów, ar-
cheologów, geologów 
i dendrologów. Roz-
mowę z Natalią Romik 
przeczytacie w 132 nu-
merze NN6T.  

31.03–17.07.2022
NATALIA ROMIK, 
KRYJÓWKI. ARCHITEKTURA 
PRZETRWANIA
ZACHĘTA – NARODOWA 
GALERIA SZTUKI, 
WARSZAWA,  
PL. S. MAŁACHOWSKIEGO 3 
WWW.ZACHETA.ART.PL/PL 
WWW.NN6T.PL/2020/11/01/
ARCHITEKTURA-
PRZETRWANIA

Fot. Natalia Romik
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DZIKA STRONA 
MIASTA
Czy cieszyć się z mody na ule? Czym jest wypas kulturowy w mia-
stach? Dlaczego powinniśmy walczyć o mokradła w centrum metropo-
lii? W końcu – czy to aby nie moment, by zrewidować pojęcie miejskiej 
wspólnoty i zacząć zauważać naszych nie-ludzkich sąsiadów? Na te py-
tania odpowiada inicjatywa Miastozdziczenie, zbierająca wiedzę eksper-
tów, naukowczyń, urzędników, biolożek, artystów i architektek w celu 
popularyzacji jednostkowych i systemowych działań, jakie możemy po-
dejmować, by wspierać i przywracać bioróżnorodność w środowisku 
miejskim oraz by rozpisać relację człowieka z naturą na równych pra-
wach. Analizowane są także zmiany w dyskursie, prawie i języku. Warto 
z tego zielonego miejsca w sieci czerpać wiedzę, ale i zgłaszać ciekawe 
inicjatywy z poziomu miejskiego. O tym, że nie jesteśmy w mieście sami, 
a bardziej dzikie miasta są nadzieją na przełamanie impasu antropocenu, 
Ola Litorowicz, założycielka Miastozdziczenia, pisuje regularnie do 
NN6T – szukajcie w felietonach na końcu każdego numeru.
WWW.MIASTOZDZICZENIE.PL

Owce na Avenue de Breteuil w Paryżu, fot. Guilhem Vellut
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ZA MURALEM, 
PRZECIWKO 
MURALOZIE
Dużo nie zawsze znaczy dobrze. Świadome tego faktu miasto Kraków 
wprowadza właśnie pionierską jak na polskie warunki politykę mura-
lową. Ma ona określić warunki wspierania powstawania nowych murali, 
a jednocześnie pielęgnacji już zrealizowanych i najbardziej wartościo-
wych malowideł wielkoformatowych obecnych w przestrzeni publicz-
nej miasta. Polityka muralowa powstała w procesie współpracy miasta 
z kilkudziesięcioma artystami, kuratorami i badaczami murali, a także 
przedstawicielami poszczególnych jednostek miejskich. Wspólnie wy-
pracowane zostały koncepcja i zasady działania specjalnego zespołu ds. 
murali, który – łącząc kryteria związane z jakością artystyczną prac, kon-
tekstem społecznym i kontekstem miejsca, a także kwestiami procedu-
ralnymi – pomoże w wyłanianiu najlepszych projektów i doprowadzi do 
stworzenia wysokich standardów w tym obszarze sztuki. Wypracowanie 
dokumentu miasto powierzyło zespołowi DNA Miasta pod kierunkiem 
Artura Celińskiego i ekspertki sztuki publicznej Aleksandry Litorowicz. 
Jeśli pomysł się sprawdzi, może stać się jednym z narzędzi rzetelnej roz-
mowy nie tylko o murach, ale i wizji przestrzeni publicznej i miejskiej 
sprawczości także w innych miastach Polski.
WWW.DNAMIASTA.COM
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MIASTO OD A DO Z
Jak budynki, mała architektura, rzeźby czy zieleń miejska wpływają na 
krajobraz, także społeczny?  Jak architektura kształtuje wspólnoty miej-
skie? Jakich informacji w tym zakresie dostarczyć może fotografia? 
Dzięki współpracy interdyscyplinarnego zespołu – muzealników, kon-
serwatorów, projektantów, fotografów, animatorów kultury i progra-
mistów – powstało rozbudowane, w pełni zdigitalizowane archiwum, 
składające się z blisko tysiąca zdjęć, które przedstawiają architekturę 
Tychów ostatnich czterdziestu lat (od nadania praw miejskich w 1951 
roku). Projekt bada związki fotografii i topografii, a rezultaty tych ba-
dań są udostępnione na stronie www.abc.tychy.pl. Zgromadzone zdjęcia 
to wizualne dane, pozwalające na pełniejsze rozumienie i dokładniejsze 
badanie architektury i założeń urbanistycznych w Tychach. Od socre-
alistycznej koncepcji pierwszego osiedla A, przez koncepcje architek-
tów działających w Miastoprojekcie, po rozwój technologii związanych 
z prefabrykatami. Specyfika miasta, złożonego z dziewiętnastu osiedli, 
którym w trakcie budowy przypisano kolejne litery alfabetu, pozwoliła 
na stworzenie mapy, ułatwiającej nawigowanie pośród zasobów. Projekt 
uzupełniają eseje autorstwa Olgi Drendy, Jana Łypa, Agnieszki Ociepy-
-Weiss, Patryka Oczko, Krzysztofa Olechnickiego i Wojciecha Wilczyka. 
WWW.ABC.TYCHY.PL

Pod Domem Kultury na osiedlu A, fot. Andrzej Czyżewski ok. 1965, 
architekt Tadeusz Teodorowicz-Todorowski
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

REWOLUCYJNA 
URBANIZACJA
Christina E. Crawford jest wschodzącą gwiazdą historii architektury so-
cjalistycznej, co udowodniło kilka jej publikacji w czasopismach na-
ukowych. Myślę, że książka, którą od marca znajdziecie do pobrania za 
darmo (!) w księgarni Cornell University, tę pozycję tylko Crawford po-
twierdzi. Po pracy Anny Bokov (2020) o awangardowej edukacji archi-
tektonicznej w socjalistycznej Rosji lat 20. i 30. przyszła pora na studium 
architektury i urbanizacji tego okresu. Jeśli chcecie poznać historię so-
cjalistycznej urbanizacji Baku, Charkowa i Magnitogorska, albo po pro-

stu dowiedzieć się, skąd 
konkretnie wzięła się 
typologia socjalistycz-
nego bloku, to jest to 
książka dla was.
HTTPS://WWW.
CORNELLPRESS.CORNELL.
EDU/BOOK/9781501759192/
SPATIAL-REVOLUTION/ 

Plan Baku z odręcznymi notatkami Aleksandra Ivanitskiego, 1927, 
fot. Russian State Literature and Arts Archive, RGALI
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FENOMEN WIEDNIA
Od czasu, kiedy socjaldemokratyczny samorząd Wiednia, wybrany po I woj-
nie światowej, postawił sobie za cel poprawę sytuacji mieszkaniowej w mie-
ście, Wiedeń zaczął rozwijać się w kierunku zwiększania dostępności tanich 
mieszkań. Problem olbrzymiego niedoboru lokali mieszkalnych i ich fatal-
nego standardu sanitarnego z przełomu XIX i XX wieku rozwiązała prowa-
dzona systematycznie polityka mieszkalnictwa socjalnego. Dziś stuletnia 
wiedeńska tradycja budownictwa mieszkaniowego jest prezentowana na 
całym świecie jako historia sukcesu, a jej socjalnych priorytetów nie zabu-
rzyły, dominujące na rynku nieruchomości w innych zachodnioeuropejskich 
miastach, prywatyzacja i polityka neoliberalna. O wyjątkowości wiedeń-
skiego systemu stanowi fakt, że prawo do mieszkania w lokalach doto-
wanych przez miasto ma aż 80% mieszkańców. To dlatego, że kryterium 
dochodowe wynosi ok. 200% mediany dochodów. Dla porównania, gdyby 
wprowadzić je w Warszawie, obejmowałoby każdego, kto zarabia mniej niż 
13 600 zł brutto miesięcznie. Rezultat? Wiedeń niezmiennie od lat plasuje 
się na szczycie rankingów miast charakteryzujących się najwyższą jakoś-
cią życia na świecie. Władze miasta są przekonane, że lepiej proaktyw-
nie inwestować w przystępne cenowo mieszkania, niż reaktywnie wydawać 
pieniądze na zwalczanie przejawów skrajnych nierówności społecznych. 
Wiedeński fenomen opisuje wystawa Wiedeń buduje w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. 

WIEDEŃ BUDUJE. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WIEDNIU W LATACH 1920–2020 
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, DAWNY HOTEL CRACOVIA, AL. FOCHA 1
WWW.MNK.PL 

Am Schöpfwerk Strasse, fot. Wiener Wohnen
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WSI SPOKOJNA, 
WSI WESOŁA? 
Hashim Sarkis, kurator biennale ar-
chitektury w Wenecji, wystawy prze-
suniętej na 2021 rok ze względu na 
pandemię, określił wyobrażenie sobie 
nowego „kontraktu przestrzennego” 
jako wyzwania dla siedemnastej edycji 
biennale. Grupa Prolog+1, która wy-
grała konkurs na koncepcję Polskiego 
Pawilonu na wystawie, odpowiedziała 
na ten apel, zwracając się w stronę 
polskiej wsi. Architektki i architekci 
poszli tym samym w ślady Rema 
Koolhaasa i AMO, którzy w roku 2020 
otworzyli wystawę na podobny temat 
w Muzeum Guggenheima w Nowym 
Jorku. Do współpracy nad wystawą 
polski zespół kuratorski zaprosił 
grupę artystów i kilka europejskich 
kolektywów architektonicznych, któ-
rych prace miały na celu wyobrażenie 
sobie nowego „kontraktu przestrzen-
nego” dla polskich terenów wiejskich 
i podmiejskich. Te ostatnie stano-
wią, jak podaje nota wystawy, aż 93% 
przestrzeni kraju, co kontrastuje z ich 
nieobecnością w dyskursie architek-
tonicznym (choć niebezpośrednio 
tereny wiejskie są adresatem nieudol-
nych rządowych planów zarządzania 
kryzysem mieszkaniowym). Tym bar-
dziej cieszy fakt, że wystawa z Wene-
cji będzie do obejrzenia w przestrzeni 
Muzeum Architektury we Wrocławiu 
od lutego do maja 2022. Da to szanse 
na zapoznanie się z tym ambitnym 
projektem m.in. tym wszystkim, któ-
rzy – podobnie jak ja – w 2021 roku 
„woleli zostać w domu”.
TROUBLE IN PARADISE
MUZEUM ARCHITEKTURY WROCŁAW, 
UL. BERNARDYŃSKA 5
HTTP://WWW.MA.WROC.PL
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Trouble in Paradise, fot. Michał Sierakowski
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PRACOWNICY 
ARCHITEKTURY? 
NIE MOŻE BYĆ!
Marisa Cortright, autorka krytyki zawodu architekta jako „powołania”, 
opublikowanej na łamach „Failed Architecture”, wraca z krytyczną serią 
esejów dotyczących organizacji zawodowej osób pracujących w architektu-
rze. Pracownice i pracownicy architektury to architektki i architekci na sa-
mozatrudnieniu, stażyści i stażystki w europejskich studiach molochach 
na nisko płatnych stażach, to osoby działające w PR-ze budynków, które 
nie powinny powstawać, to w końcu krytyczki i krytycy, badaczki i bada-
cze oraz kuratorki i kuratorzy. To właśnie do nas adresowana jest publikacja 
Cortright, która skrzętnie dokumentuje, jak we współczesnej Europie budzi 
się świadomość klasowa i pracownicza w architekturze. Znajdziecie tu wy-
wiady z pracownikami architektury z całej Europy, przegląd inicjatyw wal-
czących o prawo do miasta (@dw_enteignen) i godnej płacy w architekturze 
(@architectural.workers.united), a także awangardę krytycznego dyskursu 
o architekturze: memy z @dank.lloyd.wright. Książka dostępna jest na stro-

nie wydawcy. Jeśli z jakichś powodów 
nie możecie jej kupić – piszcie do re-
dakcji Notesu, która przekieruje was 
do mnie :)

HTTP://WWW.VIPERGALLERY.ORG/BLOG/
POST/MARISA-CORTRIGHT-CAN-BE-
SURELY-CANNOT-BE-ARCHITECTURAL-
WORKERS-ORGANIZING-EUROPE 

Marisa Cortright, “Can this be? Surely this cannot be?” 
Architectural Workers Organizing in Europe, okładka książki
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SKARBY 
WARSZAWSKICH 
PRACOWNI
Wśród oczywistych zabytków są też miejsca niezwykle cenne historycz-
nie, ale trudniejsze do znalezienia, zwykle niedostępne, rzadko rozpo-
znane. To pracownie artystów i artystek, miejsca tajemnicze i osobiste, 
ale jednocześnie niezwykle ważne. To przecież w nich rodziły się dzieła, 
które później z takich pracowni wydobyte stawały się częścią kultury. 

Pracowni artystycz-
nych w polskich mia-
stach kryje się wiele, 
ale obok stanowiących 
pracy współcześnie 
działających twórców 
są też pracownie tych, 
którzy już odeszli. Los 
takich miejsc bywa 
niepewny, niełatwo za-
chować i zadbać o ta-
kie dziedzictwo. 
Nad zagadnieniem po-
chyliła się niedawno 
Fundacja Hereditas, 
przygotowując do-
stępną już w wersji 
cyfrowej (a wkrótce 
i papierowej) publi-
kację Muzeum ukryte. 
Kompendium wiedzy 
na temat warszawskich 
pracowni historycz-
nych i artystycznych. To 
zbiór tekstów i opra-
cowań dotyczących 
przede wszystkim in-
wentaryzacji, kon-

serwacji i różnych metod ochrony i zachowania dziedzictwa pracowni 
artystycznych powstałych w stolicy po drugiej wojnie światowej. „To 
podręcznik o ratowaniu historycznych pracowni artystycznych” – mó-
wią twórcy, jednak szkoda umieszczać tę publikację w niszy wydawnictw 
specjalistycznych. To ciekawa opowieść o intymnych niemal miejscach 
tworzenia, o artystach z najróżniejszych dziedzin sztuki i o przebogatych 
zbiorach w pracowniach szczęśliwie zachowanych. 
PUBLIKACJĘ MOŻNA PRZECZYTAĆ NA: 
HTTPS://ISSUU.COM/HEREDITAS/DOCS/MUZEUM_UKRYTE 

Muzeum ukryte. Kompendium wiedzy na temat warszawskich 
pracowni historycznych i artystycznych, okładka książki, autor 
okładki: Adam Głowacki
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PALIWO SPOD 
PARASOLA
Architektura lat 90. już od jakiegoś czasu 
wzbudza zainteresowanie. Najczęściej 
w obliczu tak emocjonujących zdarzeń jak 
plan wyburzenia Solpolu, ale nie tylko: co-
raz chętniej zaczynamy rozmawiać o bu-
downictwie tamtych lat jako dziedzictwie, 
zapisie przeszłości, symbolu ważnej epoki. 
Badać je jest o tyle trudniej, że – inaczej niż 
w czasach PRL-u – budownictwo lat 90. 
było nierzadko niewielkie skalą, nieoczy-
wiste, ginące wśród miejskiej zabudowy. 
Takimi właśnie obiektami są stacje paliw, 
realizacje, o których mało kto myśli w ka-
tegoriach architektonicznych. Tymczasem 
trudno nie wpisać ich do grona symboli lat 
90. To wtedy przecież lawinowo zaczęła 
rosnąć liczba jeżdżących po polskich dro-
gach samochodów, wtedy też na polskim 
rynku pojawiły się duże koncerny paliwowe. 
Mimo że zgodnie z korporacyjnymi regu-
lacjami stacje benzynowe wznoszono naj-
częściej według ujednoliconych wzorów 
i z gotowych, dostarczonych przez inwe-
stora elementów, a w kolejnych latach dużą 
część obiektów z lat 90. w znaczący sposób 
przebudowano, to zachowały się perełki, 
jak zaprojektowana przez biuro PA 1997 
stacja benzynowa przy ulicy Wierzbięcice 
w Poznaniu. Uchroniona jak dotąd przed 
większymi modernizacjami, pokazuje, że 
w małej skali i wobec oczekiwanej przez in-
westora standaryzacji można było w 1995 
roku wznieść obiekt równie funkcjonalny, 
co fantazyjny. 
WWW.PA1997.PL/STACJA-PALIW 
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Pracownia Architektoniczna, Stacja paliw, 1997, źródło: www.pa1997.pl



56 ORIENTUJ SIĘ / ARCHITEKTURA I MIASTO

ANNA CYMER DLA NN6T

WOLNOĆ TOMKU… 
NA 70 METRACH
Nie było chyba dotąd w Polsce konkursu architektonicznego, który wzbu-
dzał tak wiele emocji. W ramach rządowego programu Polski Ład na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego zorganizował i rozstrzygnął konkurs na projekt katalogowego domu 
jednorodzinnego o maksymalnej powierzchni 70 m2. Wybrane w tym trybie 
projekty mają być bezpłatnie dostępne dla każdego, kto zechce zbudować 
sobie dom. Atrakcją dla inwestorów mają być także znacząco uproszczone 

procedury dotychczas 
obowiązujące przy po-
dobnych przedsięwzię-
ciach. Konkurs wzbudził 
mnóstwo sprzeciwów. 
Izba Architektów (IARP) 
odradzała udział 
w nim swoim człon-
kom (wśród licznych za-
strzeżeń m.in. uznając, 
że szkodzi on zasadom 
konkurencji, stanowi 
nadmierną ingerencję 
instytucji państwa w ry-
nek projektowania), ur-
baniści ostrzegali przez 
zalewem niszczących 
ład przestrzenny przy-

padkowo ustawianych na polach domów, eksperci z dziedziny mieszkalni-
ctwa, ale i ekologii podkreślali, że ułatwienie budowy indywidualnego domu 
na pewno nie rozwiąże kryzysu mieszkaniowego, za to zdemoluje i tak 
mocno już nadszarpnięty ekosystem obrzeży miast.  
Celem rozstrzygniętego w połowie stycznia 2022 roku konkursu było 
„wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architekto-
niczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych”. Brak 
rekomendacji IARP, kontrowersje wykraczające poza środowisko archi-
tektoniczne czy niskie nagrody nie zniechęciły architektów. Do drugiego 
etapu konkursu zakwalifikowano 39 projektów, z których nagrodzono 38. 
Pod koniec tego roku każdy z nich, w formie projektu budowlanego, ma 
być dostępny do pobrania za darmo. Warto przejrzeć nagrodzone projekty 
– czy stanowią emanację wciąż bardzo żywych polskich marzeń o domu 
jednorodzinnym?

WSZYSTKIE KONKURSOWE PROJEKTY MOŻNA ZOBACZYĆ NA: 
HTTPS://WWW.GUNB.GOV.PL/STRONA/DOM-DO-70-M2. 

Projekt: Mirosław Falkowski
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HALO 
PROJEKTANCI!
Największy konkurs poświęcony komunikacji wizualnej i projektowaniu gra-
ficznemu w Polsce ma już pięć lat! Polish Graphic Design Awards to jedyny 
w Polsce konkurs tak szeroko ujmujący pole projektowania graficznego. 
Do tegorocznej edycji zgłaszać można realizacje powstałe, wdrożone lub 
upublicznione między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku. Podział na 16 ka-
tegorii i 40 podkategorii konkursowych pozwala na obiektywną ocenę po-
szczególnych zgłoszeń. W konkursie zostaną również przyznane nagrody 
specjalne w kategoriach: najlepsza projektantka lub najlepszy projektant, 
najlepsze studio, zespół lub agencja i najważniejszy projekt. Wyboru naj-
lepszych projektów dokonywać będą specjaliści i specjalistki podzieleni aż 
na 14 sprofilowanych komisji konkursowych, przyporządkowanych do okre-
ślonych dyscyplin projektowych, takich jak: identyfikacje wizualne, plakaty, 
kroje pism, ilustracje, wydawnictwa, magazyny i gazety, infografiki, way-
finding, opakowania, motion graphics, digital media, a także projektowanie 
eksperymentalne i studenckie. Suma nagród pieniężnych w tym roku wy-
nosi aż 26 tysięcy złotych. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od profe-
sjonalistów: freelancerów, nieformalnych grup, zespołów projektowych, 
studiów designerskich, agencji reklamowych, a także zleceniodawców – 
firm i instytucji, dla których projekty zostały zrealizowane. Zgłaszać mogą 
się również studenci i absolwenci kierunków związanych z projektowaniem 
graficznym i komunikacją wizualną.

ZGŁOSZENIA: DO 1.04.2022
POLISH GRAPHIC DESIGN AWARDS
WWW.POLISHGRAPHICDESIGN.COM

Fot. Krzysztof Pacholak
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EKONOMIA 
NADZIEI
A co, jeśli motywatorem zmian będzie nie lęk, a nadzieja? W otchłani 
globalnej paniki wywołanej pierwszą falą pandemii, w sercu Lidewij 
Edelkoort, światowej sławy wieszczki trendów, wykiełkował długo in-
kubowany pomysł: World Hope Forum. To holistyczna platforma po-
kazująca pozytywne zmiany w świecie: powrót do źródeł, do lokalnych 
surowców, rękodzieła i do dzielenia się wiedzą. Do zarażania zmianą, 
nie wirusem. System przeobraża się na naszych oczach – po pandemii, 
jak po wojnie, zostają puste budynki i hale produkcyjne. Jaką wypełnimy 
je treścią? W cieniu koronawirusa wróciliśmy do fundamentów życia – 
do gotowania, pielęgnowania relacji z innymi, improwizowania na ba-
zie tego, co mamy pod ręką. Zaradność jest zawsze kołem zamachowym 
kultury i dziś nadaje jej nowy bieg. Powołane przez Edelkoort Świa-
towe Forum Nadziei, w kontrze do Światowego Forum Ekonomicznego, 
promuje i wspiera lokalne praktyki wytwarzania i produkcji, uwzględ-
niając wytwórców zaniedbanych w dotychczasowym, globalnym łań-
cuchu dostaw. Ambasadorzy uczestniczących w forum krajów (choćby 
Izrael, Finlandia, Japonia, Francja) spotykają się – fizycznie i wirtualnie 
– by prezentować innowacyjne scenariusze odrodzenia nowych form lo-
kalności, opartych na poszanowaniu środowiska i pracy ludzkich rąk (na 
YouTube dostępne są wszystkie materiały ze spotkań). „Ekonomia na-
dziei ma potencjał, by przekształcić społeczeństwo od wewnątrz” – de-
klaruje Edelkoort. I taka zmiana ma głęboki, transformacyjny sens. 
WWW.EDELKOORT.US/MANIFESTO 
WWW.INSTAGRAM.COM/WORLDHOPEFORUM
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ZMYSŁ UDZIAŁU 
„Pukam do drzwi kamienia” – mówi za Wisławą Szymborską projektantka 
Iga Węglińska. „– nie wejdziesz – mówi kamień – brak ci zmysłu udziału”. 
Czyżby? Wiersz noblistki Rozmowa z kamieniem stał się dla projektantki 
punktem wyjścia do rozważań nad możliwościami ludzkich zmysłów. Czy 
nowe technologie mogą poszerzyć naszą percepcję świata, dostarczyć nam 
czegoś, czego nie doświadczyliśmy wcześniej? Projektantka wkroczyła tym 
samym na pole augmentacji sensorycznej, czyli „przedłużania” istnieją-
cych zmysłów, by rozszerzać możliwości ludzkiej percepcji. Efektem poszuki-
wań stał się projekt Emotional Clothing skupiony wokół interakcji człowieka 
z ubiorem. W skład pracy wchodzą dwie polisensoryczne sylwetki sygnali-
zujące procesy psychofizjologiczne zachodzące w ciele użytkownika. Użyte 
w nich inteligentne materiały stymulują zaangażowanie poznawcze i uważ-
ność – wspomniany zmysł udziału. Czy tak działające „ekstensje” ciała fak-
tycznie rozszerzają nasze zdolności poznawcze i zapewniają namacalną, 
dogłębną komunikację – ze światem i z innymi gatunkami? A może współ-
czesna technologia i wszelkie cielesne protezy pozwalają właśnie lepiej zro-
zumieć ludzkie ciało?

WWW.IGAWEGLINSKA.COM

Iga Węglińska, Emotional Clothing, fot. Emilia Łapko
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NIE JESTEŚMY WYSTARCZAJĄCO 
MATERIALISTYCZNI
„Nie mamy szacunku do materiałów. Używamy ich szybko i beztrosko. Gdy-
byśmy byli prawdziwie materialistycznymi ludźmi, zrozumielibyśmy, skąd 
pochodzą materiały i dokąd zmierzają” – napisał ponad 20 lat temu 
w „Guardianie” George Monbiot, aktywista ekologiczny i publicysta. Jego 

słowa stały się mottem działalności Seetal Solanki, projektantki i poszu-
kiwaczki nowych materiałów. Solanki w eksplorowaniu możliwości materii 
upatruje źródła społecznych, ekonomicznych, a nawet politycznych zmian. 
Pod szyldem Ma.tt.er edukuje, naprowadza i zmienia myślenie o material-
nym fundamencie ludzkiego życia, nie tylko projektowania. Jak mądrze 
i świadomie korzystać z surowców, transformować stare w nowe, digitalne 
w fizyczne – lub na odwrót? Czego możemy się nauczyć od roślin, zwierząt 
i żywiołów, by tworzyć materiały, które będą przyjazne planecie i ludziom? 
Najnowszy projekt studia Ma.tt.er, we współpracy z centrum badawczym 
SPACE10, to poszukiwanie biomateriałów w Meksyku. Eksperci – rezydenci 
wyłonieni drogą otwartego konkursu – zaproponują prototypy lokalnych 
materiałów, mających wskazywać nowe znaczenia i zastosowania. Czy po-
zostałości z produkcji tequili lub łuska kukurydziana staną się materiałami 
przyszłości? Dowiemy się podczas dwutygodniowego pop-upowego sympo-
zjum, które będzie przebiegać także w formule online. 

26.03–9.04.2022
SPACE10 MEXICO CITY POP-UP
BEYOND HUMAN-CENTERED DESIGN
LOOT, ROMA NORTE

WWW.SPACE10.COM/COLLECTION/CDMX
WWW.MA-TT-ER.ORG 

SPACE10, CDMX Identity, 3D Motion Graphics, render: Francisco Cortés
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Fot. Andrzej Tobis, Silny wiatr ze wschodu, ze zbiorów MuFo

POCZTÓWKI 
Z PRZEŁOMU WIEKÓW
Noc sylwestrowa roku 2000. Przełom wieków, początek błyskawicz-
nego procesu przeistaczania się świata analogowego w cyfrowy, mo-
ment, po którym doświadczyliśmy inwazji obrazów na niespotykaną 
wcześniej skalę. Pierwsza wystawa w nowej siedzibie Muzeum Fotogra-
fii w Krakowie to przegląd najciekawszych zjawisk w fotografii początku 
XXI wieku, które miały kluczowy wpływ na współczesną, nie tylko pol-
ską wizualność. To także ukazanie klucza, jakim kierują się kuratorzy 
przy dokonywaniu kolejnych zakupów do kolekcji. Ekspozycja pre-
zentuje prace, które zostały pozyskane w ciągu ostatniej dekady, dając 
obraz MuFo jako instytucji posiadającej jedną z najbardziej komplekso-
wych kolekcji współczesnej fotografii w zbiorach publicznych w Polsce. 
Na wystawie znalazły się prace m.in. Maurycego Gomulickiego, Nico-
lasa Grospierre’a, Zuzanny Janin, Roberta Kuśmirowskiego czy Andrzeja 
Tobisa. 
DO 24.04.2022
TU ZASZŁA ZMIANA
MUFO, MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE, UL. RAKOWICKA 22A
WWW.MUFO.KRAKOW.PL 
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FOTOGRAFIA 
JAKO ŻYWY 
ORGANIZM 
Magdalena Żołędź bada życie obrazów, które przebiega niezależ-
nie od ich twórców. Obraz jako żywy organizm to koncepcja wpisująca 
się w nurt posthumanizmu, nazwana postfotografią. Taką perspek-
tywę – obrazów jako autonomicznego, organicznego gatunku współ-
ewoluującego jako pasożyty wraz z ludźmi – rozwija W.J.T. Mitchell 
w przetłumaczonej przez Łukasza Zarembę książce Czego chcą obrazy? 
Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Człowiek-artysta byłby 
w tym ujęciu tylko nosicielem – inkubatorem obrazów umożliwiają-
cym im rozwój wraz ze zmianami zachodzącymi we wszechświecie, 
a od czasu do czasu „wyklucie się” pod postacią dzieł sztuki. Na wy-
stawie w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu artystka proponuje wi-
dzom określony sposób odbioru prac. Zachęca do poświęcania im czasu, 
kontemplacji. Jednocześnie pyta, czy nasza uważna obecność w galerii 
wnosi dodatkowe wartości? Czy dzięki niej jesteśmy w stanie zidentyfi-

kować Baudrillardow-
skie symulakry? To 
szczególne zadanie 
w przypadku prac Żo-
łędź – z ich celowymi 
niedoskonałościami 
w stylu internetowych 
glitchów i obecnymi 
na nich powtarzalnymi 
motywami. 
DO 13.03.2022 
MAGDALENA ŻOŁĘDŹ, 
NISKA ROZDZIELCZOŚĆ 
GALERII SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ GSW 
OPOLE, PL. TEATRALNY 12 
WWW.GALERIAOPOLE.PL 

Magdalena Żołędź, z serii 01 (realizowanej od 2014), postfotografia
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CZŁOWIEK W KRYZYSIE
Karol Grygoruk wraz z dziennikarką i aktywistką Anną Alboth od 2018 
roku zaangażowani są w dokumentowanie codzienności uchodźców 
i uchodźczyń, którzy starają przedostać się do Europy. Pracowali na 
wszystkich najważniejszych szlakach migracyjnych. Dokumentowali 
rzeczywistość w formalnych i nieformalnych obozach dla uchodźców. 
Relacjonowali kryzys humanitarny na Wyspach Kanaryjskich, wyzysk 
migrantek na plantacjach hiszpańskiej Almerii, problem uchodźczej 
bezdomności na ulicach europejskich stolic i łamanie praw człowieka 
w lasach na granicy Polski z Białorusią. Pogranicza to tytuł wystawy, 
a zarazem nazwa długoterminowego projektu o doświadczeniu uchodź-
stwa w Europie. Fotografie Grygoruka pokazują zjawisko współczesnej 
migracji w kontekście narastającego kryzysu humanitarnego na pograni-
czach Unii Europejskiej.
KAROL GRYGORUK, POGRANICZA
GALERIA PROMOCYJNA, WARSZAWA, RYNEK STAREGO MIASTA 2 
DO 2.04.2022
HTTPS://SDK.PL

Karol Grygoryk, z cyklu Pogranicza, Rats Agency
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WAKACJE 
OD 
MACIE-
RZYŃSTWA
W lutym na ekranach kin mogliśmy 
obejrzeć C’mon C’mon w reżyserii 
Mike’a Millsa – zabawną, inteligen-
tną i uroczą pochwałę rodziciel-
stwa, postrzeganą przez pryzmat 
męskiego bohatera, dziennikarza 
radiowego, w którego postać wcie-
lił się znakomity Joaquin Phoenix. 
W marcu będziemy mogli tę nieco 
sielankową wizję skonfrontować 
z radykalnym w wymowie debiu-
tem Maggie Gyllenhaal, opartym 
na powieści Eleny Ferrante (pod 
tym samym tytułem). Reżyserka 
ogląda świat z perspektywy matki, 
dla której macierzyństwo okazuje 
się trudnym i przede wszystkim 
gorzkim doświadczeniem. Główną 
bohaterką jej opowieści jest Leda 
(w tej roli doskonała Olivia Col-
man) – rozwiedziona profesorka li-
teratury porównawczej w średnim 
wieku, która spędza wakacje na 
plaży jednego z greckich miaste-
czek. Podczas wakacyjnego pobytu 
podgląda Ninę – młodą matkę, 
opiekującą się swoją córką. Ob-
serwacja codziennych macierzyń-
skich zmagań uruchamia w Ledzie 
szereg bolesnych i traumatycznych 
wspomnień, związanych z wycho-
wywaniem dwójki jej własnych 
dzieci.
CÓRKA, REŻ. MAGGIE GYLLENHAAL
PREMIERA: 4.03.2022

SIŁA 
OBRAZÓW
W Szczecinie na jednej wystawie 
możemy oglądać prace dwóch 
artystów, którzy – niezależ-
nie od siebie – podejmują temat 
wpływu technik masowej repro-
dukcji oraz digitalizacji na nasze 
postrzeganie rzeczywistości. Ob-
szerna prezentacja prac Sladjana 
Nedeljkovica i Rolanda Schef-
ferskiego jest kolejnym głosem 
w jednej z najgorętszych dysku-
sji współczesności, która ostat-
nio – za sprawą AI czy deep fake 
– wkroczyła na zupełnie nowy po-
ziom. To dyskusja o sile obrazów, 
ich użyciu przez mass media jako 
instrumentów manipulacji, uwo-
dzenia i perswazji, a także o me-
chanizmach interpretacji tego, 
co postrzegamy, i sposobach 
kształtowania się naszych wyob-
rażeń o świecie. Na wystawie zo-
baczymy kilkadziesiąt obiektów 
i instalacji autorstwa obydwu ar-
tystów, w tym prace przygoto-
wane specjalnie wna szczecińską 
wystawę. Poprzez użycie para-
doksalnych interwencji Nedeljko-
vic i Schefferski zaburzają sens 
przekazów medialnych, dema-
skują ich struktury narracyjne 
i skłaniają do krytycznego za-
stanowienia nad wiarygodnością 
medialnych treści.

SLADJAN NEDELJKOVIC & ROLAND 
SCHEFFERSKI, SEEING IS (NOT) 
BELIEVING
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE, 
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, 
STAROMŁYŃSKA 1
WWW.MUZEUM.SZCZECIN.PL
DO 27.03.2022

→
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Sladjan Nedeljkovic, Yesterdays Hay
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KINO 
SPEKULATYWNE
Apichatpong Weerasethakul właściwie od początku swojej kariery prze-
jawiał szczególne zainteresowanie snem oraz marzeniami sennymi, 
które jego zdaniem nierozerwalnie łączą się z fenomenem kina. Między 
innymi dlatego jego filmowi bohaterowie często pogrążeni są we śnie, 
a on sam w swoich obrazach posługuje się logiką snu i wręcz zachęca 
do ucięcia sobie drzemki podczas seansu. Świadczy o tym nie tylko po-
wolny rytm narracji jego filmów, ale również niezwykła przestrzeń Sleep 
Cinema Hotel zaprojektowana przez Weerasethakula podczas festiwalu 
w Rotterdamie w 2018 roku. Najnowszy, pierwszy anglojęzyczny film 
tajskiego reżysera opowiada historię Jessiki (Tilda Swinton) mieszkają-
cej w Medellin, którą nawiedza dziwny, przypominający wybuch dźwięk, 
rozbrzmiewający jedynie w jej głowie. Problematyczne jest to, że ko-
bieta nie jest w stanie przyporządkować niepokojącego dźwięku do ni-
czego znanego – a jeśli to odgłos czegoś, co już lub jeszcze nie istnieje? 
Weerasethakul zaprasza nas do pełnej spekulacji, medytacyjnej filmowej 
podróży.
MEMORIA, REŻ. APICHATPONG WEERASETHAKUL
PREMIERA: 22.04.2022

Memoria, reż. Apichatpong Weerasethakul, kadr z filmu, © Kick the Machine Films, 
Burning, Anna Sanders Films, Match Factory Productions, ZDF/Arte and Piano, 2021
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DARKROOM
Wielka wolność rozpoczyna się podobnie jak Tearoom (2006) Williama 
E. Jamesa, który swój film w całości skonstruował z archiwalnych ma-
teriałów amerykańskiej policji, urządzającej zasadzki w męskich toale-
tach i nagrywającej spotykających się w nich gejów w 1962 roku w Ohio. 
Tymczasem Sebastian Meise w swoim najnowszym filmie – nagrodzo-
nym przez jury Un Certain Regard w Cannes – przenosi nas do powojen-
nych Niemiec, gdzie policjanci stosują podobne praktyki. Umożliwiał im 
je kryminalizujący homoseksualizm paragraf 175, który był podstawą do 
nazistowskich prześladowań gejów i zamykania ich w obozach koncen-
tracyjnych. Krzywdzące prawo, traktujące gejów na równi z przestęp-
cami, zostało zmienione dopiero w 1969 roku, a całkowicie zniesione na 
początku lat 90. XX wieku. Niemiecki reżyser skupia się w filmie (świa-
dectwie mroku tamtych dni) na postaci Hansa (Franz Rogowski), który, 
wielokrotnie aresztowany, większość swojego życia spędził w więzieniu, 
tęskniąc za wolnością i miłością.
WIELKA WOLNOŚĆ, REŻ. SEBASTIAN MEISE
PREMIERA: 25.03.2022

Wielka wolność, reż. Sebastian Meise, kadr z filmu, fot. Franz Rogowski, Georg Friedrich
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TECHNOBÓSTWA 
Choreograf Frédéric Gies pracuje w obszarze między precyzyjną kom-
pozycją a intensywnością chaosu generowanego przez tańczące ciała 
poddane rozmaitym pragnieniom i siłom. Propozycje taneczne Giesa 
pokazują zdolność tańca do zabierania głosu bez konieczności reprezen-
towania czegokolwiek. Czerpiąc z treningu baletowego i późniejszych 
zetknięć z różnymi kierunkami tańca współczesnego na początku lat 90., 
z doświadczeń z parkietów klubów techno i rave’ów oraz ze studiów nad 
praktykami somatycznymi, Gies pojmuje formę jako możliwość, a nie 
ograniczenie.
Jego pracę Warriors: Chiron in the Aries, Recital #1 będzie można zoba-
czyć w berlińskiej Sophiensaele w ramach cyklu Queer Darlings 3. Zain-
spirowani mitologią i astrologią, czterej tancerze wykonują intensywne 
solówki przy dźwiękach Fiedela – DJ-a i rezydenta Berghain. W swoich 
buntowniczych, niemalże ofiarnych tańcach, odwołują się do sił z innego 
świata i przywołują postaci świętych wojowników – od centaura Chirona 
po inne buntownicze i opiekuńcze bóstwa. 
FRÉDÉRIC GIES, WARRIORS: CHIRON IN THE ARIES, RECITAL #1
1–2.03.2022
SOPHIENSAELE, BERLIN
WWW.SOPHIENSAELE.COM

Frederic Gies, Warriors, fot. Thomas Zamolo
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2020: OBSCENA
2020: Obscene Alexandry Bachzetsis to zarówno wystawa, jak i perfor-
mans na żywo. W trybie wystawienniczym elementy sceny stają się płasz-
czyznami, na których wyświetlane jest trzykanałowe wideo. 1 i 2 kwietnia 
zaś praca zostanie wykonana na żywo w sali widowiskowej. Bachzetsis jest 
choreografką i artystką wizualną, która mieszka i pracuje w Zurychu. Jej 
prace były kilkukrotnie prezentowane w Polsce. Sama praktyka artystyczna 
sytuuje się na pograniczu tańca, performansu, sztuk wizualnych i teatru. 
Wiele z jej prac skupia się na choreografii ciała, a w szczególności sposo-
bów, w jakie przywłaszczamy sobie gesty, sposoby ekspresji, wzorce identy-
fikacji i fantazje pochodzące z kultury popularnej.
W 2020: Obscene Bachzetsis interesuje się związkiem między insceniza-
cją ciała a jego konsumpcją przez pożądliwe spojrzenie. Testuje możliwości 
teatru w sztuce uwodzenia, przyciągania i prowadzenia gier tożsamo-
ści seksualnej. Bada także samo ciało performerki/performera jako me-
dium alienacji i ograniczenia istoty ludzkiej. Wykonawcy konfrontowani są 
z własną cielesnością – ze sprzecznościami między intuicją i gestem, świat-
łem i ciemnością, partyturą i scenariuszem, a także normą i formą.

ALEXANDRA BACHZETSIS, 2020: OBSCENE
25.03–1.05.2022 WYSTAWA
1–2.04.2022 PERFORMANS 
KUNSTHAUS ZÜRICH, ZURYCH

Alexandra Bachzetsis, 2020: Obscene, fot. Melanie Hofmann
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PRZESUNIĘCIA 
I PRZEMIESZCZENIA
Six Pianos Steve’a Reicha był w latach 70. jednym z jego sztandarowych 
minimalistycznych utworów, przejrzyście prezentując jego techniki 
kompozytorskie, na czele z przesunięciem fazowym. Wedle anegdoty 
kompozycja początkowo miała się nazywać Piano Store i pomyślana 
była jako utwór do grupowego wykonywania w sklepach z fortepianami. 
W połowie lat 80. Reich opracował bliźniaczy utwór Six Marimbas, który 
na lata zepchnął wcześniejszą wersją na dalszy plan. W pierwotnej wersji 
utworu Reich dążył do wyzyskania brzmienia blisko ustawionych instru-
mentów – dążąc do niemal mechanicznej dynamiki wykonania i moż-
liwej przejrzystości brzmienia. I taka właśnie, wręcz krystaliczna, jest 
płytowa interpretacja zespołu, którego inicjatorem był Gregor Schwel-
lenbach. Nieformalny kolektyw Six Pianos wykonał kompozycję Reicha 
w Kolonii w roku 2016 i w Katowicach wystąpi w niemal takim samym 
składzie. Six Pianos trwa ok 24 minut, natomiast organizatorzy zapowia-
dają, że w programie koncertu znajdą się także różne inne kompozycje 
wykonywane w różnych konfiguracjach przez zaproszonych pianistów. 
04.04 
STEVE REICH: SIX PIANOS 
KATOWICE, NOSPR
WWW.NOSPR.ORG.PL
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DŁUGIE TRWANIA
Tegoroczna edycja MaerzMusik – festiwalu konsekwentnie poświę-
conego problematyzacji splotu dźwięku i temporalności – zwraca się 
w kierunku metafor grzybni, relacji oraz zależności. W tym roku w tek-
ście programowym szczególnie podkreślane jest dążenie do zamienienia 
festiwalu w miejsce czy środowisko – widoczne w dalszym rozwijaniu 
długich form festiwalowej prezentacji muzyki i sztuki dźwięku. Pan-
demiczne ograniczenia sprawiły, że otwarcie festiwalu ma charakter 
nieco bardziej teatralno-instalacyjny: trzykrotnie wykonany program za-

wierający m.in. so-
lowe utwory Georgesa 
Aperghisa, Toshio 
Hosokawy, Rebekki 
Saunders i Salvatore 
Sciarrina (wszystkie 
w wykonaniu Klangfo-
rum Wien), specjalne 
występy dla pojedyn-
czych osób na czte-
roosobowym flecie 
kolistym czy światowa 
prapremiera opery-
-instalacji Who Am 
I Christiana Kestena. 
Trzon programu sta-
nowi przegląd twór-
czości Éliane Radigue 

– 17 (!) koncertów jej elektronicznych kompozycji. Drugą serię stanowi 
cykl koncertów „Interpoiesis” (z udziałem m.in. pomnikowych postaci 
świata improwizacji, z Sofią Jernberg i George’em Lewisem na czele), 
który ma wyraźnie problematyzować formy kolektywnego współdzia-
łania i współtworzenia. Do tego również m.in. koncerty utworów Cat-
herine Lamb oraz eksploracja instalacji 100 cymbals Ryoji Ikedy przez 
Les Percussions de Strasbourg. Ale tegoroczna edycja to także wystawy, 
spośród których najważniejsza stanowi retrospektywę twórczości Ben-
jamina Pattersona, niestrudzonego Fluxusowca – w tym roku wypada 
60-lecie tej sieci (anty)artystów – pioniera action musik i poszerzonych 
technik instrumentalnych. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą występy 
m.in. ensemble Maulwerker i Akiego Ondy.
18–27.03
FESTIWAL MAERZMUSIK
BERLIN, RÓŻNE LOKALIZACJE 
WWW.BERLINERFESTSPIELE.DE/DE/MAERZMUSIK 

Fragment identyfikacji wiuzalnej festiwalu MaerzMusik,  
grafika: Eps51, Berlin
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WSZYSTKIE 
ODCIENIE 
EKSPERYMENTU
Efektowny, rozbudowany program tegorocznej edycji festiwalu Rewire naj-
lepiej świadczy o tym, jak bardzo wszystkie światy i środowiska muzyki 
eksperymentalnej/niezależnej/współczesnej pragną zostawić za sobą pan-
demiczne lata i wrócić do rytmu życia festiwalowego. Czegoż i kogóż tu nie 
ma? Silna grupa muzyczek i muzyków reprezentuje poszukującą elektronikę 
– od modularnej syntezy Catariny Barbieri, poprzez eklektyczną postklu-
bową paletę brzmień aya, po związanego z wytwórnią Nyege Nyege Slikba-
cka i chicagowski footwork Jany Rush. Druga grupa obejmuje eksperymenty 
na obrzeżach piosenkowego avantpopu – od Jenny Hval, poprzez Circle 
Des Yeux, po Grouper. Wreszcie trzecia, kluczowa kategoria wykonawców 
tegorocznej edycji to postacie muzyki niezależnej działające obok sceny 
muzyki współczesnej oraz soundartu – od pozostających w dialogu z for- 
mami słuchowiskowymi kompozycji Claire Rousay czy JJJJJerome Ellisa, 
poprzez eksperymentalne opery M Lamara, aż po organowe drony Anny 
Von Hausswolff czy FUJI|||||||||||TA i entropijne postdrony The Caretaker. A to 
oczywiście nie wszystko – w programie też choćby jazz Jaimie Branch czy 
mikrotonalny folk Naaljos Ljom. Na centralne wydarzenie zapowiada się 
jednak prezentacja twórczości Meredith Monk, która wystąpi w Hadze dwu-
krotnie: prezentując wraz ze swym wokalnym ensemblem uznane Cellular 
Songs, a także – we współpracy również z Bang on a Can – materiał zło-
żony z dziewięciu nowych aranżacji swych kompozycji. 

07–10.04
FESTIWAL REWIRE
HAGA, RÓŻNE LOKALIZACJE
WWW.REWIREFESTIVAL.NL

Kadr z filmu o festiwalu Rewire 2021
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WSPÓŁPRACE 
DLA PLANETY
Jak poradzić sobie z wyzwaniami ekologicznymi i społecznymi współ-
czesnego świata? Jak realizować cele zrównoważonego rozwoju wy-
znaczone przez ONZ? Dlaczego biotechnologie i zielony kapitalizm nie 
rozwiążą kryzysu klimatycznego? Jak poezja, malarstwo, dźwięk czy za-
pach mogą uwrażliwić nas na życie innych gatunków? Kto powinien 
odpowiadać na podobne pytania? I co dobrego może wyniknąć ze współ-
pracy osób zajmujących się nauką z artystami? Międzynarodowy program 
rezydencyjny Studioutopia zachęcił naukowców i naukowczynie do wy-
miany pomysłów, wiedzy i metodologii z artystami i artystkami. Wystawa 
Zderzenia epistemiczne. Sztuka, nauka i antropocen jest zwieńczeniem 
trzynastu rezydencji, w ramach których zespoły artystyczno-badawcze 
pracowały nad takimi zagadnieniami jak: zanieczyszczenie środowiska 
mikroplastikiem, zrównoważony system produkcji i dystrybucji żywności, 
komórki nowotworowe, rośliny jako żywe organizmy, tożsamości hybry-
dowe, bicie serc islandzkich lodowców czy eksperymentalne wykorzysta-
nie światła i dźwięku. W dwóch siedzibach galerii prezentowane są trzy 
bloki tematyczne: Ekologie spekulatywne, Ziemskie sensorium i Zhako-
wać technokrację. 

DO 3.04.2022
ZDERZENIA EPISTEMICZNE. SZTUKA, NAUKA I ANTROPOCEN
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 
ŁAŹNIA 1, GDAŃSK, UL. JASKÓŁCZEJ 1 
ŁAŹNIA 2, GDAŃSK, UL. STRAJKU DOKERÓW 5 
HTTPS://WWW.LAZNIA.PL

Sandra Lorenzi, Jak czytać poezję komórkom rakowym, 2022
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PEGASUS 
ZDEMASKOWANY
Forensic Architecture to grupa badawcza, którą tworzy kil-
kadziesiąt osób łączących swoje specjalizacje w interdyscy-
plinarnej grupie śledczej. Ich analizy dotyczące przemocy, 
przykładów terroru, nadużywania władzy, prezentowane są 
z wykorzystaniem strategii kuratorskich i wystawienniczych. 
Forensic Architecture stosuje szereg metod i technologii: gro-
madzenie danych wywiadowczych typu open source, opro-
gramowanie architektoniczne, badania wolumetryczne, 
renderowanie 3D, odtwarzanie miejsc przestępstw, kartogra-
fie przestrzenne i czasowe, zdjęcia satelitarne, mapowanie 
dźwięku i analizę danych, a także tradycyjne zeznania świad-
ków. Wszystko to tworzy obywatelską kontrkryminalistykę.
Najnowszy projekt Forensic Architecture prezentowany jest 
w formie wystawy zatytułowanej Terror Contagion i dotyczy 
przemocy cybernetycznej. W dochodzeniu „Digital Violence: 
How the NSO Group Enables State Terror”, wspieranym przez 
Amnesty International i The Citizen Lab, zbadano dziesiątki 
celów inwigilacji państwowej – dziennikarzy, opozycjoni-
stów i aktywistów, w tym bliskich przyjaciół grupy badaw-
czej Forensic Architecture, by zmapować cyfrowe pole bitwy, 
na którym różne państwa toczą wojnę ze społeczeństwem 
obywatelskim. „Contagion” to nazwa trwającego śledztwa 
w sprawie izraelskiego producenta broni cybernetycznej NSO 
Group i szeroko omawianych nadużyć, które umożliwiają 
stosowanie złośliwego oprogramowania Pegasus, sprze-
dawanego rządom na całym świecie i wykorzystywanego do atakowania 
obrońców praw człowieka, aktywistów i dziennikarzy. Jako zaawansowane 
narzędzie cyberszpiegowskie Pegasus może być potajemnie instalowany 
w telefonach komórkowych i innych urządzeniach, umożliwiając operato-
rom odczytywanie wiadomości tekstowych, maili, śledzenie połączeń i lo-
kalizacji, zbieranie haseł dostępowych oraz aktywowanie wbudowanych 
w smartfony mikrofonów i kamer. Informacje ujawnione przez Pegasus Pro-
ject w 2021 roku wstrząsnęły światem – także polską sceną polityczną – wy-
ciekła lista zawierająca tysiące potencjalnych „infekcji” osób publicznych, 
a dowody na to, że przedmiot codziennego użytku może zostać przechwy-
cony, by stać się bronią wymierzoną przeciwko obywatelom, wywołały obu-
rzenie i protesty.
W opisie wystawy prezentowanej w Musée d’art contemporain de Montréal 
można przeczytać m.in.: „W epoce nadzoru i prawicowej »postprawdy« 
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Widok wystawy Terror Contagion

Forensic Architecture tworzy nową politykę i poetykę gromadzenia dowo-
dów oraz tworzenia prawdy, co skutkuje znaczącym wkładem w dyskurs 
prawniczy i estetyczny, jednocześnie pomagając nam na nowo wyobrazić 
sobie, jak może wyglądać zaangażowana sztuka polityczna”.
Na stronie poświęconej wystawie, której oprawę dźwiękową stworzył Brian 
Eno, dostępna jest obszerna dyskusja z udziałem m.in. Eyala Weizmana, za-
łożyciela Forensic Architecture, oraz Laury Poitras, dokumentalistki, której 
prace prezentowane są na wystawie.

DO 18.04.2022 
TERROR CONTAGION
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL / MAC, MONTREAL, KANADA
WWW.MACM.ORG 
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USER 
FRIENDLY
Książka User Friendly. Jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają 
nasze życie, pracę i rozrywkę to kolejna, po rewelacyjnych Niewidzialnych 
kobietach, wydana przez Karakter pozycja poświęcona stykowi nowych 
technologii i projektowania. 
Jej autorzy, Robert Fabrican i Cliff Huang, piszą o projektowaniu do-
świadczeń z perspektywy praktyków dizajnu, choć nie bez reporter-
skiego zacięcia. Opowiadają o użytkownikach i twórcach przeróżnych 
produktów i procesów – od pojazdów autonomicznych po przepisy 
RODO – okraszając historie swoim komentarzem. Przyznam, że roz-
ważania wokół tytułowego zagadnienia nie zwaliły mnie z nóg; nie jest 
to dla mnie książka ani przełomowa, ani niezwykle odkrywcza, ani szo-
kująca (jak wspomniane Niewidzialne kobiety), ale myślę, że może być 
ciekawą i przyjemną – ponieważ czyta się ją z łatwością – lekturą dla 
wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem zorientowanym na 
użytkownika i zagadnieniem user experience. 
HTTPS://WWW.KARAKTER.PL/KSIAZKI/USER-FRIENDLY
HTTPS://SKLEP.BECZMIANA.PL/PL/P/USER-FRIENDLY.-JAK-NIEWIDOCZNE-ZASADY-
PROJEKTOWANIA-ZMIENIAJA-NASZE-ZYCIE%2C-PRACE-I-ROZRYWKE/6487

Robert Fabrican, Cliff Huang, User Friendly, 
okładka książki, wydawnictwo Karakter
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DOBRZE 
MIEĆ ZASADY

Czy nie byłoby przyjemnie które-
goś wieczoru przy winciu z przy-
jaciółmi rozsiąść się wygodnie na 
kanapie i pozadawać sobie nawza-
jem pytania dotyczące technologii, 
np.: „Jakiego rodzaju niewidzialna 
praca zasila działanie cyfrowych pro-
duktów, z których korzystam na co 
dzień?” albo „Jak grupy marginali-
zowane mogą być włączone w pro-
ces projektowy?”, albo „Co znaczy 
zgoda (consent) w sieci?”? Moim zda-
niem – bardzo przyjemnie. Jeżeli 
Waszym również, ale nie wiecie, jak 
się do tego zabrać, polecam karty 
stworzone przez Superrr Lab – spo-
łeczność skupioną wokół tematów 
związanych z nowymi technologiami, 
zrównoważonym rozwojem i równoś-
cią społeczną. Na początku 2022 
roku osoby ją tworzące opubliko-
wały manifest zatytułowany The Fe-
minist Tech Principles. Zawiera on 12 
punktów, które dotykają naszej rela-
cji z technologiami, naszych relacji 
z innymi osobami zapośredniczonych 

przez technologie, miejsca technologii w społeczeństwie oraz jej roli w ob-
liczu kryzysu klimatycznego i kapitalistycznego parcia na wzrost. Karty do 
gry, które możecie ściągnąć bezpłatnie w formie PDF-a ze strony Superrr 
Lab, mają pomóc w zrozumieniu, przemyśleniu i pogłębieniu powyższych 
tematów. 

HTTPS://SUPERRR.NET/FEMINISTTECH/PRINCIPLES/
HTTPS://SUPERRR.NET/FEMINISTTECH/DECK/

Okładka talii kart Superrr Lab
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PÓŁ MILIONA 
TWARZY
ANiedawno pisałam w „NN6T” o internetowym magazynie pudding.cool, na 
którego łamach tematy związane z popkulturą są omawiane w formie wi-
zualizacji danych. W podobnym obszarze działa amerykański programista 
Matt Korostoff. Jego projekt 535,000 Faces to wirtualny pomnik na cześć 
osób, które zmarły na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych w pierwszym 
roku pandemii. Jest to bardzo długa galeria wygenerowanych cyfrowo por-
tretów, z których każdy symbolizuje jedną z ponad pół miliona zmarłych 
ofiar. Mimo że osoby ze zdjęć nie istnieją – są po prostu stworzonymi przez 
komputer obrazami – ich wiek, kolor skóry i płeć odzwierciedlają statystyki 
dotyczące ofiar koronawirusa (na tyle dokładnie, na ile było to możliwe, po-
nieważ brakuje statystyk dotyczących relacji wieku i koloru skóry). Z kolei In-
carceration in Real Numbers to przerażająca wizualizacja dotycząca liczby 
osób pozbawionych wolności (przy okazji, przeglądając porównanie danych 
dotyczących USA i Europy, dowiedziałam się, że w Polsce mamy największą 
liczbę uwięzionych per capita ze wszystkich krajów europejskich). Jednak 
według mnie najbardziej poruszającym przedsięwzięciem Matta Korostoffa 
jest strona poświęcona śmierci George’a Floyda, czarnoskórego mężczy-
zny uduszonego przez policjanta. Derek Chauvin, policjant, trzymał kolano 
na gardle błagającego o litość George’a Floyda przez 8 minut i 46 sekund. 
Korostoff stworzył prosty minutnik uzupełniony cytatami z nagrania doku-
mentującego to wydarzenie, dzięki któremu możemy chociaż trochę po-
czuć, jaką wiecznością może być każda sekunda.

HTTPS://MKOROSTOFF.GITHUB.IO 
HTTPS://8M46S.COM/ 

Matt Korostoff, fragment pracy 535,000 Faces
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RAPORT 
TRENDÓW
W drugiej połowie stycznia 2022 roku Wunderman Thompson opubli-
kował raport The Future 100: Trends and change to watch in 2022. WT to 
coś pomiędzy agencją kreatywną a firmą badawczą, doradczą i technolo-
giczną. We wrześniu 2021 roku na swoich stronach udostępnili obszerny 

materiał, zatytułowany 
Into the Metaverse – 
jedną z pierwszych po-
ważnych analiz tego, 
czym metaverse może 
być dla marek w prak-
tyce. The Future 100 
ma dużo większe 
ambicje.
Raport obejmuje 10 
różnych obszarów dzia-
łalności biznesowej: 
kulturę, technologie 
i innowacje, turystykę, 
marketing, gastrono-
mię, urodę, handel 
i sprzedaż detaliczną, 
luksus, zdrowie oraz 
rynek pracy. W każdym 
z tych obszarów auto-
rzy znajdują konkretne 
i szczegółowe zmiany, 
przesunięcia i wątki, 
które organizować 
będą dyskusję w da-
nych branżach w nad-
chodzącym roku.
Na portalu (Un)com-
mon Ground znaj-

dziecie autorski przegląd trendów ze styku kultury i biznesu. Kim 
w strukturach korporacyjnych są chief impact officers? Dlaczego product 
placement w wirtualnej rzeczywistości to zupełnie nowa jakość budowa-
nia wizerunku? Czy technologia 3D audio zmieni akustyczny pejzaż na-
szych miast? I co ma wspólnego Gangnam style z W Polskę idziemy? 
CZYTAJ WIĘCEJ: UNCOMMONGROUND.PL 

Louis Vuitton, głośnik Horizon Light Up Speaker
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START, 
META, 
METAWERSUM
„Jesteśmy w przededniu zmian, które nie będą ani tak szybkie i łatwe, jak 
chcą biznesowi wizjonerzy, ani nie tak wspaniałe, jak malują je «meta-
-sprzedawcy» marzeń. Największym wyzwaniem nie będzie technolo-
gia, a człowiek ze wszystkimi jego dobrymi i złymi cechami. Marki, które 
będą do nowej rzeczywistości przykładały starą miarę, nie wykorzystają 
jej potencjału. Metawersum może stać się tylko supermarketem z do-
świadczeniami rodem z parku rozrywki i odpowiednikami rzeczywistych 
produktów do budowania społecznego statusu w kolejnym świecie. Jest 
jednak równocześnie szansą na zupełnie nowe interakcje międzyludzkie 
i zmianę relacji marki–odbiorcy” – pisze dla (Un)common Ground Igor 
Gałązkiewicz. 
Jego obszerny esej Start, meta, metawersum to podróż nie tylko po 
światach (uni-, multi- i metawersach), ale i przez epoki. Bo dzisiej-
sze zachłyśnięcie się metawersem rzuca na tło historyczne, znajdu-
jąc przy okazji dużo więcej wspólnych mianowników, niż chcieliby 
przyznać kryptoneofici. 
Jednym z tych wspólnych mianowników są… małpy. 
CZYTAJ WIĘCEJ: UNCOMMONGROUND.PL 
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POTENCJAŁ PRZESTRZENNY INSTYTUCJI KULTURY
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Przestrzenie publiczne wokół instytucji kultury 
tworzą miejsca spotkań, ale mają też zdolność – 
nie zawsze w pełni wykorzystywaną – budowania 
koalicji na rzecz równościowych, dobrze zapro-
jektowanych, wrażliwych na potrzeby wszystkich 
użytkowników przestrzeni społecznych. Mogą 
umożliwiać codzienny kontakt ze sztuką i kultu-
rą odbiorcom o zróżnicowanych gustach i kom-
petencjach – co jest istotne zwłaszcza w czasie 
pandemii. Mogą również być miejscami bezinte-
resownej wymiany, wzajemnych inspiracji, od-
dolnych inicjatyw, a tym samym – ostoją wartości 
demokratycznych, wpływając pozytywnie na spo-
łeczną inkluzję, a w końcu na znaczenie i popular-
ność instytucji.
W ramach projektu Powiększenie zbadaliśmy w 2021 roku „powiększa-
jący” potencjał placów przed instytucjami kultury w miejscowościach 
leżących na Mazowszu, liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Poprosili-
śmy o wypełnienie ankiet analizujących stan otaczającej je przestrzeni. 
By pogłębić nasze badanie, przeprowadziliśmy także dwa warsztaty 
– w lipcu z architektami i architektkami w Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej Elektrownia w Radomiu we współpracy z Survivalem Bu-
dowlanym SPOT, a we wrześniu w ramach IV Mazowieckiego Konwentu 
Animatorów i Animatorek Kultury w Siedlcach z osobami pracującymi 
w instytucjach kultury.

Celem badania ankietowego była identyfikacja typów obecnie dostęp-
nych kulturze przestrzeni, określenie możliwości wykorzystania ich do 
działań powiększających dostępność instytucji, zwiększania widoczności 
ich działań w przestrzeni publicznej, powiększania wpływu, jaki wy-
wierają na budowanie debaty publicznej. W tym celu zespół badawczy 
opracował ankietę internetową składającą się z 8 pytań otwartych oraz 5 
zamkniętych. Ankiety zostały wysłane do mazowieckich instytucji kultu-
ry i sztuki drogą mailową. O ich wypełnienie prosiliśmy dowolnego pra-
cownika instytucji lub przedstawiciela dyrekcji, ze wskazaniem na osobę, 
która posiada największą wiedzę o przestrzeni publicznej przy instytucji. 
Wśród 36 osób wypełniających ankiety było 17 osób kierujących ośrod-
kami i instytucjami, a także 19 będących specjalistami/specjalistkami 
– instruktorami/instruktorkami albo szefami/szefowymi działów realizują-
cych działania w interesujących nas przestrzeniach.
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Ankiety zbieraliśmy od sierpnia do października 2021 roku, wielokrotnie 
przypominając instytucjom o możliwości wypełnienia ankiety mailowo 
i telefonicznie. Otrzymaliśmy odpowiedzi od niemal 40 podmiotów, któ-
rym bardzo dziękujemy za poświęcony czas. W naszych badaniach udział 
wzięły instytucje z małych i średnich miast. Najmniejsze z nich liczy  
2 tysiące, a największe 46 tysięcy mieszkańców. Średnia liczba miesz-
kańców w badanych przez nas ośrodkach wynosi 19 tysięcy, a mediana 
17200 mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o gęstość zaludnienia w miejscach, 
w których pracują osoby wypełniające ankiety, to mieści się ona w prze-
dziale 163–3987 os./km2 (średnia: 1115, mediana: 915). Jak na to wska-
zuje jeden z wykresów, które zamieszczamy na kolejnych stronach (typ 
przestrzeni przy instytucji), badane przez nas przestrzenie miały różną 
formę i charakter – były wśród nich skwery i parki, place przed budyn-
kami (okalające je parkingi), dziedzińce i podwórka, a także inne miejsca 
znajdujące się w pobliżu instytucji. Wspominamy te dane szczegółowo, 
by podkreślić, że zgodnie z zamierzeniem nasze badania dotyczą miast 
średnich i małych, a także wskazać, że w obrębie tej grupy udało nam 
się uzyskać dane z ośrodków zróżnicowanych pod względem wspomnia-
nych czynników. Nieco inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o typ instytucji, 
których przedstawiciele wzięli udział w naszych badaniach. Spośród  
34 takich instytucji niemal wszystkie określić można jako ośrodki lub 
domy kultury (34). Poza nimi w próbie znalazły się tylko dwa muzea.

W trakcie analizy wzięliśmy pod uwagę oceny dotyczące: poziomu za-
dbania przestrzeni w pobliżu instytucji, stopnia jej zazielenienia, bez-
pieczeństwa, atrakcyjności, użyteczności, użytkowania poprzez osoby 
z różnych kategorii społecznych.
Dobierając kryteria, staraliśmy się, by dotyczyły zróżnicowanych wymia-
rów społecznego sukcesu przestrzeni – bezpieczeństwa, komfortu, udo-
godnień i inkluzywności.
Zestawiając ze sobą zebrane oceny, udało nam się wyodrębnić cztery 
typy przestrzeni:

Pierwszy z nich określiliśmy jako „zaniedbany użytek”. 
Kategoria ta grupuje cztery z trzydziestu dwu 

ocenianych miejsc. Nisko ocenia się poziom zadbania i atrakcyjności 
takich przestrzeni, średnio – ich zazielenienie oraz bezpieczeństwo, 
a średnio dobrze ich użyteczność oraz zdolność do gromadzenia osób 
z różnych kategorii społecznych. To właśnie ten paradoks staraliśmy 
się uchwycić w nazwie tej kategorii miejsc – łączących różne osoby, 
niezobowiązujących i oferujących dostęp do zieleni, a jednocześnie nie-
zagospodarowanych. W tym kontekście nie zaskakuje, że z większość 
„zaniedbanych użytków” to skwery lub tereny zielone znajdujące się 
w pobliżu instytucji, używane – mimo wspomnianych deficytów – jako 
miejsca wydarzeń artystycznych, do celów warsztatów, ale też jako par-
kingi, zaplecza, ogrody lub miejsca spotkań i odpoczynku pracowników 
i pracownic instytucji.
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Drugi typ miejsc wyodrębnionych przez nas na podstawie 
ocen osób badanych, to miejsca z „zielonym potencja-

łem”. Typ ten stanowi niejako odwrotność typu pierwszego, ponieważ 
grupuje miejsca zadbane i z dużą ilością zieleni, nieco gorzej oceniane 
pod kątem atrakcyjności i użyteczności, ale już zaledwie średnio, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo i przyciąganie osób z różnych kategorii spo-
łecznych. Podobnie jak w przypadku „zaniedbanych użytków”, także 
miejsca z „zielonym potencjałem” najczęściej ulokowane są w obrębie 
skweru czy terenu zielonego znajdującego się nieopodal instytucji czy 
ośrodka kultury. Również organizuje się w nich wydarzenia artystyczne, 
służą za miejsca warsztatów, a także jako zaplecza parkingowe i miejsca 
regeneracji, ale – najpewniej z uwagi na swój zagospodarowany charak-
ter – służą dodatkowo do prezentacji sztuki, jako kina plenerowe, a także 
reklamują samą instytucję. Co charakterystyczne, w tego rodzaju miej-
scach nie odpoczywają już pracownicy i pracownice, tak jakby ich „wy-
stawowy” charakter przestrzeni zniechęcał do tego rodzaju aktywności.

Trzecim typem miejsc, zidentyfikowanym na podstawie 
ocen osób uczestniczących w badaniach, są 

przestrzenie „udane społecznie”, a więc o wysokich i zbalansowanych 
ocenach we wszystkich z analizowanych kategorii. Co może cieszyć, 
jest to zarazem najliczniejsza kategoria obejmująca aż 17 z analizowa-
nych obszarów. „Udane społecznie” przestrzenie znajdują się zarówno 
w obszarach nieopodal instytucji, na placach przed budynkiem, na jej 
dziedzińcu czy w podwórku, ale najwięcej ich zidentyfikowaliśmy na 
skwerach i w parkach otaczających badane instytucje. Biorąc pod uwagę 
wysokie oceny, nie dziwi, że tak postrzegane przestrzenie na co dzień 
służą zróżnicowanym kategoriom aktywności: wystawowych, twórczych, 
warsztatowych, a także pełnią ważne funkcje logistyczne i reklamujące 
instytucje. Nie oznacza to jednocześnie, że są to miejsca wolne od funk-
cji parkingowych. Choć miejsca „udane społecznie” stanowią ponad po-
łowę z analizowanych, to jednocześnie nie są wcale najpopularniejsze we 
wszystkich badanych przez nas ośrodkach. Stanowią trzy czwarte miejsc 
analizowanych w ośrodkach mających więcej niż 33 tysiące mieszkań-
ców, ale już tylko 1/3 w najmniejszych miejscowościach (poniżej 7 tysięcy 
mieszkańców). Nasuwa się zatem interpretacja, że powstanie i utrzyma-
nie takich miejsc wymaga środków, którymi w większej ilości zdają się 
dysponować większe ośrodki miejsce. Możliwe także, że w większych 
miejscowościach bardziej stawia się na kulturę, a zatem przeznacza na 
jej funkcje atrakcyjniejsze tereny oraz większe budżety. Jeszcze inna in-
terpretacja wskazywałaby, że w większych ośrodkach, historycznie rzecz 
ujmując, znajdowały się większe kompleksy i zabudowania przeznaczone 
dla instytucji kultury, obejmujące także „udane społecznie” przestrzenie, 
a zatem nie trzeba ich było tworzyć od początku.



RAPORT NN6T V

Czwarty, ostatni ze zidentyfikowanych przez nas typów 
miejsc nazwaliśmy „szarym porządkiem”. 

Grupa ta zawiera siedem z trzydziestu dwu analizowanych miejsc. Okre-
ślenie to podkreślać ma zróżnicowanie ocen cechujące takie przestrze-
nie. Z jednej strony są to zatem miejsca najbardziej zadbane i raczej 
gromadzące osoby z różnych kategorii społecznych, a z drugiej strony 
zaledwie średnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, atrakcyjność i użytecz-
ność, a także najgorzej ocenione pod kątem zazielenienia. Tego rodzaju 
przestrzenie najczęściej znajdują się na placach, dziedzińcu czy w po-
dwórku instytucji kultury, rzadziej na skwerze. Jak można przypuszczać, 
są to po prostu uszczelnione miejsca, „otulające” instytucje i ośrodki 
kultury. Wyniki wskazują, że tego rodzaju miejsca najczęściej służą do 
organizacji wydarzeń artystycznych, a jednocześnie jako parkingi, rza-
dziej jako przestrzenie warsztatowe lub reklamujące program instytucji, 
a sporadycznie jako miejsca prezentacji sztuki, zaplecza czy miejsca 
odpoczynku. Co charakterystyczne, najwięcej takich miejsc, zarówno 
bezwzględnie, jak i relatywnie, znajduje się w najmniejszych ośrodkach 
miejskich (poniżej 7 tysięcy mieszkańców), a także na terenach o naj-
mniejszej gęstości zaludnienia (poniżej 400 os./km2). Tak jakby w tego 
rodzaju miejscowościach na instytucje kultury przeznaczano najczęściej 
budynki znajdujące się albo na niewielkich działkach, albo niebędące 
częścią większych układów urbanistycznych charakteryzujących większe 
ośrodki. Innym możliwym wyjaśnieniem jest zwyczajowa rola instytucji 
kultury w tego rodzaju ośrodkach – niepolegająca na integrowaniu lokal-
nej społeczności poprzez lokalne rytuały zbiorowe realizowane w otwar-
tych przestrzeniach publicznych (tego rodzaju wydarzenia odbywają się 
w społecznościach miejsko-wiejskich niezależnie od ośrodków kultury), 
a na bardziej tradycyjnej edukacji regionalnej, artystycznej i działalności 
upowszechniającej kulturę. W konsekwencji, choć wydaje się to prze-
czyć zdroworozsądkowemu myśleniu (w mniejszych i mniej gęstych 
ośrodkach spodziewać by się można mniejszej presji na „oszczędność” 
terenów), to wydaje się, że właśnie w najmniejszych miejscowościach 
jest najtrudniej o bliską ośrodkom kultury przestrzeń, która nie musi jed-
nocześnie pełnić funkcji parkingu.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie www.beczmiana.
pl/powiekszenie.
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Czy Państwa instytucja posiada dostęp do 
przestrzeni publicznej przy swojej siedzibie 
lub w bezpośredniej okolicy (np. plac, skwer, 
podwórko, dziedziniec)

Tak

89.2%

Nie

10.8%
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Tak

84.8%

Nie

15.2%

Czy jest to przestrzeń ogólnodostępna dla 
mieszkańców?
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100

100

100

10060

100

Jak Państwo korzystają z tej przestrzeni? 
(można zaznaczyć kilka)

Organizacja wydarzeń 
artystycznych

87.9%

60.6%

54.5%

54.5%

48.5%

Warsztaty

Spotkania

Parking

Prezentacja sztuki

88

55

55

49
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100

100

100

100

100

100

33.3%

24.2%

18.2%

15.2%

6%

3%

Reklama i informacja

Zaplecze

Ogród

Miejsce spotkań i wypoczynku 
pracowników i pracownic

Kino plenerowe

Nie korzystamy

33

24

18

15

6

6
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Czego Pana/i zdaniem brakuje, by w pełni 
wykorzystać potencjał tej przestrzeni?

Środków finansowych

100

100

100

100

100

78.8%

54.5%

42.4%

42.4%

15.2%

88

55

42

42

15

Lepszego urządzenia  
i wyposażenia przestrzeni

Możliwości decydowania  
o przestrzeni przez instytucję

Sprzętu (np. nagłośnienia, 
narzędzi ogrodniczych, leżaków, 
systemu wystawienniczego etc.)

Wsparcia samorządu

RAPORT NN6TX



RAPORT NN6T XI

Pomysłu

100

100

100

100

100

100

100

9.1%

6.1%

3%

3%

3%

12.1%

0%

9

6

3

3

3

12

Wiedzy

Umiejętności

Lidera

Niczego

Inicjatywy osób zarządzających 
instytucją

Nie wiem

XIRAPORT NN6T



RAPORT NN6TXII

Jakie są główne problemy przestrzeni przy 
instytucji?

Dotarcie do większej liczby 
uczestników i uczestniczek

64.5%

32.3%

29%

Korzyści wizerunkowe

Walory samej przestrzeni
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16.1%

12.9%

12.9%

9,7%

Bezpieczeństwo w pandemii

Aspekty programowe

Atmosfera sprzyjająca działaniom

Inne
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Na czym polega potencjał przestrzeni przy 
instytucji?

Centralne ulokowanie

59.4%

34.4%

25%

Klimat i atrakcyjność miejsca  
dla innych

Dodatkowa powierzchnia
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25%

21.9%

9.4%

3.1%

Przyciąga zróżnicowane osoby

Możliwość zorganizowania działań 
innego typu

Praktyki już w niej obecne, 
bliskość szlaku

Trudno powiedzieć
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Typ przestrzeni przy instytucji

Skwer lub park

Plac przed budynkiem

59.4%

43.8%
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Dziedziniec/podwórko

Obszar za ulicą (plac lub nieużytek)

28.1%

18.8%
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Jakie są główne problemy przestrzeni przy 
instytucji?

Nieodpowiednie zagospodarowanie  
i wyposażenie

Zbyt mała powierzchnia

Kłopotliwe sąsiedztwo

Uciążliwi użytkownicy

37.5%

21.9%

21.9%

6.3%
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Ograniczenia prawne

Niedostatek środków

Inne

Brak problemów

3.1%

3.1%

15.6%

15.6%
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Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie www.beczmiana.pl/powiekszenie.

Instytucje mazowieckie, które wzięły udział w badaniu:
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu; 
Dom Kultury Zwoleń; Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach; 
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego; Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie; Łosicki Dom Kultury; Centrum Kultury w Piasecznie; 
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”; Miejski Dom Kultury w Wołominie; Miejski Dom 
Kultury w Mińsku Mazowieckim; Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie; Osiedlowy Dom 
Kultury w Żyrardowie; Miejski Dom Kultury w Mławie; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Kosowie Lackim; Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki – Mediateka; Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą; Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie; Miejski Ośrodek 
Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce; Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie; Konstanciński 
Dom Kultury; Grójecki Ośrodek Kultury; Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim; 
Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce; Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego 
w Przasnyszu; Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku; Gminna Instytucja Kultury „Dworek 
na Długiej” w Warce; Nasielski Ośrodek Kultury; Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek; 
Dom Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim; Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej; Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu; Lipskie Centrum Kultury; 
Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie; Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie; Dom Kultury w Kałuszynie; Miejski Dom Kultury 
w Makowie Mazowieckim.

Raport Powiększenie. Potencjał przestrzenny instytucji kultury na Mazowszu  
przygotowała Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2021.
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i wyobraźnia.
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Województwa Mazowieckiego.
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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).

Русский военный корабль, иди нахуй!
Odpowiedź ukraińskich obrońców wyspy Ostriw Zmijnij na wezwanie rosyjskich okrętów wojennych 

do poddania się, w dniu 24.02.2022.

nr3 1
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SŁOWNIK / СЛОВНИК 
/ VOCABULARY / 
СЛОВАРЬ / СЛОЎНІК / 
WÖRTERBUCH
Pochodząca z Ukrainy i mieszkająca w Polsce artystka 
wizualna Yulia Krivich postanowiła zbadać, jak osoby 
z doświadczeniem migracji określają siebie, używając języka 
polskiego, którego przeważnie nauczyły się jako obcego. 
Artystka zapoczątkowała projekt słownika, do którego są 
wpisywane wybrane przez imigrantki i imigrantów słowa wraz 
z definicjami, opartymi często na prywatnych wspomnieniach 
i uczuciach, związanych z doświadczeniem przeprowadzki do 
Polski.

Wybór słów do słownika odbywa się podczas Otwartych 
Stołów, w których uczestniczą zaproszeni przez artystki-
-aktywistki Yulię Krivich i Olenę Apchel uczestniczki 
i uczestnicy oraz publiczność*. Każda obecna na spotkaniu 
osoba może zaproponować własne określenia i definicje. 
Formuła Otwartego Stołu nawiązuje do politycznego 
zebrania, podczas którego zainteresowana grupa rozważa 
„los swojego gatunku”. Przypomina ona także formę 
grupowego spotkania terapeutycznego, podczas którego 
osoby z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, 
o odmiennej pozycji społecznej, pochodzące z różnych krajów, 
opowiadają nie tylko o swoich przeżyciach, ale też o procesie 
upodmiotowienia się, określania się na nowo w nowych dla 
siebie warunkach. Wybrana przez artystki formuła pozwala 
podkreślić polityczne znaczenie osobistych doświadczeń 
poszczególnych osób.

www.slownik-migracji.com

* Otwarty Stół rozpoczął działanie w styczniu 2022 r. w Nowym Teatrze w Warszawie.
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AKCENT / АКЦЕНТ / ACCENT / 
АКЦЭНТ / АКЦЕНТ / AKZENT
Akcent jest czymś, co ciężko u sie-
bie zauważyć, ale wszyscy dookoła 
zwracają na to „coś” uwagę. Jest to 
cecha wyróżniająca, której prak-
tycznie nie da się ukryć.

„Przez kilka lat robiłam na Face-
booku zestawienie roczne TOP 3 
najbardziej idiotycznych i niezręcz-
nych sytuacji, kiedy upomniano mnie 
za wschodni akcent w Polsce. Na 
przykład podczas randki: »była-
byś doskonałą kobietą, gdyby nie 
twój wschodni akcent«. Albo na 
ulicy ktoś pyta mnie, jak się gdzieś 
dostać. Tłumaczę tej osobie, jak 
poruszać się komunikacją miejską 
w Warszawie, i słyszę: »ale czy na 
pewno pani to wie, przecież mówi 
pani z akcentem«. Kiedyś kolek-
cjonowałam te sytuacje, odreago-
wywałam je na różne sposoby. 
Ostatecznie zrozumiałam, że nikt 
by nie podszedł na ulicy do czło-
wieka, żeby powiedzieć, jaki duży 
ma brzuch lub jakie małe ma pier-
si, ale niektórzy uważają, że moż-
na podejść do mnie i powiedzieć: 
»masz akcent«. Teraz w takich sy-
tuacjach uznaję, że it’s something 
wrong with them not with me”. (Ole-
na Babakova)

BEZGRANICZNA PRZYJAŹŃ 
/ БЕЗКРАЙНЯ ДРУЖБА / 
BORDERLESS FRIENDSHIP 
/ БЕЗМЕЖНА ДРУЖБА / 
БЕЗГРАНИЧНАЯ ДРУЖБА / 
FREUNDSCHAFT OHNE GRENZEN
Przyjaźń jest zjawiskiem niwelują-
cym podziały. 

„Poczuć się dobrze bez względu 
na kraj pochodzenia pomogły mi 
osoby, z którymi studiowałam na 

ASP, dzięki nim nie czułam różni-
cy społecznej, nigdy nie było nawet 
o tym mowy. Była natomiast cieka-
wość różnic kulturowych, dzielili-
śmy się doświadczeniami, to raczej 
była taka wartość dodatnia. Pewnie 
każdy z was poczuł przynajmniej 
raz coś takiego. To przeważnie zale-
ży od ludzi. Wszędzie są ludzie i lu-
dziska”. (Jana Shostak)

DYSTANS / ДИСТАНЦІЯ 
/ DISTANCE / АДСТАЛЬ / 
РАССТОЯНИЕ / DISTANZ
Słowo dystans oznacza nie tylko 
odległość, ale też umiejętność spo-
kojniejszego i nieco ironicznego pa-
trzenia na swoją osobę. 

„W trakcie migracji zrozumia-
łam, że dystans mierzy się nie tylko 
w kilometrach. Migracja jest oka-
zją, żeby przeanalizować własne 
przekonania i wiedzę o świecie. 
Dopiero po tym, jak przeprowa-
dziłam się do Warszawy, zrozu-
miałam, że właściwie nie znałam 
Ukrainy. W Kijowie skończyłam 
taką lepszą uczelnię i chociaż mie-
liśmy grono studentów regional-
nie bardzo zróżnicowanych, to były 
to raczej osoby, których rodziców 
było stać, żeby wysłać dziecko do 
stolicy. Dopiero w Polsce zaczęłam 
spotykać różnych Ukraińców przy 
różnych okazjach: w tych samych 
kolejkach, w tych samych urzędach, 
w ponieważ teraz wszyscy jesteśmy 
migrantami i migrantkami. Zrozu-
miałam, jak wiele jest rzeczy, któ-
re nas łączą i jeszcze więcej takich, 
które nas dzielą: mamy różne do-
świadczenia życiowe pod wzglę-
dem bezpieczeństwa społecznego, 
bezpieczeństwa gospodarczego, 
mapy podróży, naszego kapitału 
społecznego. W Polsce mam okazję 
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do poznania własnego kraju”. (Ole-
na Babakova)

HIERARCHIA / ІЄРАРХІЯ / 
HIERARCHY / ІЕРАРХІЯ / 
ИЕРАРХИЯ / HIERARCHIE 
Niezależnie od zawodu, statusu 
społecznego, posiadanych umiejęt-
ności, bycie migrantem/migrantką 
oznacza usytuowanie się w hierar-
chii niżej niż obywatele. 

„Naukowcy z całego świata ła-
mią głowy, usiłując zgadnąć, kto 
ma większą podatność albo odpor-
ność na covid. Być może wpływ ma 
genetyka, może inne choroby, styl 
życia, waga itd. Ale MSWiA, które 
wydaje rozporządzenia, po prostu 
wie, że czynnikiem decydującym 
jest paszport! Ludzie z pewnym 
obywatelstwem łatwiej przekazują 
covid niż ludzie z innym obywatel-
stwem”. (Olena Babakova)

JĘZYK / MOВА / LANGUAGE / 
МОВА / ЯЗЫК / SPRACHE
Język jest świetnym narzędziem 
do komunikacji, pod warunkiem, 
że nadawczyni i odbiorczyni dys-
ponują tym samym kodem. Za 
pomocą języka określamy sie-
bie, innych i tworzymy wizerunek 
świata zewnętrznego. Język wpływa 
na sprawczość: płynność i łatwość 
w wypowiadaniu słów, umiejęt-
ność nadawania klarownego komu-
nikatu ułatwiają funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Język jest także 
narzędziem opresyjnym: za jego po-
mocą nadawane są etykiety, ukry-
wane szczegóły, rozpowszechniane 
stereotypy.

„Początkowo kiedy mówiłam 
po polsku, wstydziłam się swoje-
go akcentu, czułam słabość i czu-
łam się słaba. Później zauważyłam 

pewną sprzeczność, która wynika 
z posiadania określonego statu-
su społecznego. W języku rosyj-
skim lub ukraińskim mam traumy, 
które wpłynęły na moje postrze-
ganie siebie. Każdy z nas podczas 
dorastania był jakoś wyzywany, na 
przykład »głupią«, »małą«, »gru-
bą«. Kiedy zaczynałam mówić po 
polsku, byłam już studentką bardzo 
dobrej uczelni, czyli byłam już na 
takiej pozycji, która jest w społe-
czeństwie odbierana jako jakiś do-
robek, osiągnięcie życiowe. Polski 
jest językiem, który mnie jeszcze nie 
skrzywdził, bo od razu byłam już 
w pozycji silnej i dorosłej osoby”. 
(Nina Boichenko) 

KOLEJKA / ЧЕРГА / LINE / ЧАРГА / 
ОЧЕРЕДЬ / SCHLANGE
„Słowo, z którym kojarzy mi się mi-
gracja właśnie teraz, kiedy jestem 
już bardzo zintegrowaną członki-
nią polskiego społeczeństwa, jest 
słowo kolejka, po ukraińsku черга, 
po rosyjsku очередь, po angielsku 
line. To line dobrze odzwierciedla 
sens, który chcę przekazać: oznacza 
kolejkę, a jednocześnie jakąś gra-
nicę – coś, co od czegoś oddziela. 
Z kolejkami cudzoziemiec ma w Pol-
sce do czynienia bardzo często. 
Przede wszystkim system rejestra-
cji do złożenia wniosków w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim na 
pobyt nazywa się kolejką. Zaczyna 
się od tego, że o szóstej wieczorem 
wydawane są numerki, które koń-
czą się w ciągu czterdziestu sekund, 
a cała sztuka polega na tym, żeby 
siedząc w domu, odpalić jedno-
cześnie pięć gadżetów i spróbować 
ten numer uzyskać. Za pierwszym 
razem oczywiście się nie uda, ale 
w końcu dostaniesz jakiś numerek 
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na najbardziej niewygodny dla cie-
bie dzień i już jesteś częścią kolejki. 
Kolejka do tego urzędu jest na ulicy. 
Kto tam nie stał od wpół do piątej 
rano, żeby wejść do urzędu o jede-
nastej, ten nie złapał swojego ulti-
mate Warsaw experience. Ta kolejka 
mnie fascynuje, podoba mi się jej 
egalitarność. Tutaj można spo-
tkać Amerykanina, który pracuje 
jako wiceprezes jakiegoś banku, 
Hindusa, który jest profesorem na 
uczelni. Można spotkać przekrój 
wszystkich klas, zawodów i płci 
osób pochodzących z Ukrainy. Nie 
da się od tego wykupić. Owszem, 
można kupić miejsce w kolejce, ale 
to nie znaczy, że nie będziesz pod-
miotem tej kolejki. Możesz należeć 
do polskiej klasy średniej lub mo-
żesz ukończyć trzy uczelnie, mo-
żesz mieć polskiego męża i trójkę 
polskich dzieci, ale w końcu i tak 
znajdziesz się w tej kolejce. Kolejki 
istnieją także na lotnisku. Kontrola 
pięciu przylatujących z Ukrainy Po-
laków trwa jakieś trzydzieści se-
kund, a reszta osób stoi dwie i pół 
godziny. Ostatnio w taki sposób 
obejrzałam finał mistrzostw Euro: 
leciałam z Kijowa godzinę dwadzie-
ścia, a dwie godziny i pięćdziesiąt 
minut spędziłam w kolejce. W za-
sadzie masz bardzo ograniczoną 
możliwość, żeby przesunąć się do 
tej lepszej line, do tego fast tracku. 
Ostatnio musiałam załatwić meldu-
nek czasowy. Okazało się, że żona 
obywatela Szwajcarii, która przy-
jechała do Polski wczoraj, może 
to załatwić w internecie, ale nie 
ja. Kolejka do urzędu stoi na ulicy. 
I nieważne, że śnieg, deszcz itd., 
muszę w tej kolejce zaczekać. Cze-
kając, zawsze myślę, kiedy będzie 
moja kolej, kiedy nareszcie będę 

mogła na to spojrzeć nie ze środka, 
a z boku. Ale widocznie muszę jesz-
cze trochę zaczekać. Kolejka usta-
wia twój sposób myślenia o twoim 
czasie, o logistyce twojego życia 
i wreszcie o twoim miejscu w tym 
społeczeństwie. Kiedy ty patrzysz 
na tych ludzi z fast tracku, oni rów-
nież patrzą na ciebie. Nie ma co się 
dziwić, że jednak wzbudza to w nich 
jakieś poczucie wyższości nad 
tobą”. (Olena Babakova) 

MAPA / КАРТА / MAP / КАРТА / 
КАРТА / KARTE
„Kartę Polaka uzyskałam dzięki 
mojej prababci, która na początku 
XX wieku, jeszcze przed rewolu-
cją październikową w Rosji, bę-
dąc dzieckiem, wraz z całą rodziną 
przeprowadziła się z Warszawy do 
Odessy. Dzięki zachowanym po 
babci dokumentom prawie sto lat 
po tamtych wydarzeniach, mogłam 
wyjechać z Dniepru do Polski i za-
mieszkać w Warszawie. W ciągu 
ostatniego stulecia mapa regionu 
zmieniała się wielokrotnie. Granice 
krajów są nieustannie przesuwane 
w wyniku wydarzeń geopolitycz-
nych. Równolegle z tym procesem 
zmieniają się także kierunki migra-
cji ludzi w poszukiwaniu lepszych 
możliwości życiowych. Współcze-
sne granice Ukrainy na rysunku po-
litycznej mapy Europy nakreślone 
są liniami identycznymi z tymi, któ-
rymi oznaczone są granice Polski, 
Niemiec i innych krajów, zwanych 
zachodnimi. Odmienne natomiast 
jest doświadczenie ich przekracza-
nia oraz/lub pobytu w Unii Europej-
skiej i poza nią”. (Yulia Krivich)
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NIEWIDOCZNOŚĆ / 
НЕВИДИМІСТЬ / INVISIBILITY / 
НЕБАЧНАСЦЬ / НЕВИДИМОСТЬ / 
UNSICHTBARKEIT
Niewidoczność migrantów/migran-
tek jest związana z lękiem wypo-
wiadania się, wstydem z powodu 
akcentu. Niewidoczną można się 
poczuć także ze względu na fakt po-
siadania mniejszych niż inni praw, 
przy sporej liczbie reguł, którym 
trzeba się podporządkować.

„Przez pierwsze kilka lat w Polsce 
czułam się po prostu niewidoczna, 
co wynikało z lęku przed mówie-
niem. W dużym stopniu wpłynęło 
to na to, jak zaczęłam się oswajać 
w tym kraju. Przyzwyczaiłam się, 
że w Polsce mnie jakby nie ma. Jed-
nocześnie wykonywałam wszystkie 
swoje funkcje: chodziłam do szko-
ły, załatwiałam sprawy urzędowe – 
funkcjonowałam fizycznie, ale nie 
było mnie w przestrzeni publicznej, 
społecznej. W pewnym momencie 
nawet przestałam próbować zaist-
nieć”. (Vera Zalutskaya)

„Przez pierwszy rok w ogóle mil-
czałam, chociaż język polski opa-
nowałam już na dość wysokim 
poziomie, na pewno wystarczają-
cym, żeby rozmawiać. Żartowałam 
nawet, że milczę po polsku”. (Nina 
Boichenko)

„Już zaczęłam nawet myśleć po 
polsku, a wciąż nie mogłam się wy-
powiadać. Wydaje mi się, że skoń-
czyłam studia wyłącznie dzięki 
temu, że musiałam pisać co tydzień 
eseje, więc to był jedyny sposób, 
aby udowodnić, że posiadam jakąś 
wiedzę”. (Nina Boichenko)

POWRÓT / ПОВЕРНЕННЯ 
/ RETURN / ВЯРТАННЕ / 
ВОЗВРАЩЕНИЕ / RÜCKKEHR
„Słowo »emigracja« wiąże się ze 
słowem powrót, nawet jeśli nie ma 
się zamiaru wracać albo jeśli kraj, 
z którego się wyjechało, zmienił 
się nie do poznania. Urodziłem się 
w Polsce, ale byłem migrantem 
przez całe swoje życie. Moi rodzice 
wyjechali do Niemiec w latach 80., 
a ja od 2 lat mieszkam w Warszawie.

Kiedy rozmawiam z Polkami i Po-
lakami, powrót jest tym słowem, 
które pada zawsze: dlaczego wró-
ciłeś? Ludzie dziwią się, jak można 
z takiego bogatego kraju jak Niem-
cy wrócić do Polski. To od razu po-
kazuje, jak wielu Polaków czuje się 
w swoim kraju. Ja natomiast zawsze 
miałem problem z określeniem 
mojej przeprowadzki do Warszawy 
w ten sposób, że wróciłem, bo nigdy 
nie czułem się ani jak Polak, ani jak 
Niemiec.

Nie do końca utożsamiam się 
z każdym z tych krajów. Najbardziej 
czuję się migrantem, mam te same 
trudności, na przykład nie mówię 
teraz dobrze po polsku, a na począt-
ku nie mówiłem wcale. Mój powrót 
jest problematyczny także dlate-
go, że tej Polski, którą pamiętam 
z dzieciństwa, już nie ma, wróciłem 
do zupełnie innego kraju”. (Lukas 
Juretko)

PRZYNALEŻNOŚĆ / 
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ / AFFILIATION 
/ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
/ ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ / 
ZUGEHÖRIGKEIT 
„O tym, że można przynależeć do 
narodu, dowiedziałam się przed 
egzaminem na Kartę Polaka. 
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W konsulacie polskim w Char-
kowie podpisałam oświadczenie, 
a później, po uzyskaniu karty, długo 
wpatrywałam się w napis »Karta 
Polaka jest dokumentem potwier-
dzającym przynależność do narodu 
polskiego«. Dopiero wtedy zrozu-
miałam, jak bardzo jestem zwią-
zana i siłą rzeczy przynależę też do 
Ukrainy: kulturowo, świadomo-
ściowo, zgodnie z paszportem. Do 
tej pory nie zwracałam uwagi na 
swoją relację z Ukrainą, po prostu 
tam mieszkałam. Do narodu pol-
skiego zaczęłam przynależeć, nie 
znając jeszcze języka, nie mieszka-
jąc w Polsce, nie kultywując trady-
cji kraju i nie znając jego historii. 
Zadecydowały o tym »więzy krwi« 
i zapis »Polka« w rubryczce »na-
rodowość« w radzieckim paszpor-
cie mojej prababci, a także zdany 
przeze mnie egzamin na bycie 
Polką. Przynależność do narodu 
polskiego, w odróżnieniu od oby-
watelstwa, nie ma powszechnie 
uznawanej definicji prawnej, więc 
nie wiadomo w zasadzie, czy ma 
się z tego tytułu wobec Polski jakieś 
obowiązki oraz czy ma się możli-
wość wpływu na ten kraj, prawo 
do jego zmieniania. Przynależność 
ciężko udowodnić, ale łatwo pod-
ważyć. Mimo że nie chcę myśleć 
w kategoriach narodowych, często 
jestem pytana o to, czy jestem ar-
tystką polską, czy ukraińską. Nie 
wiem, czy przynależność do jed-
nej wspólnoty wyklucza możliwość 
przynależenia do innej, a jeśli nie 
wyklucza, to czy przynależność do 
kilku grup jednocześnie zmniejsza 
przynależności do każdej z nich?” 
(Yulia Krivich)

SPRAWCZOŚĆ / ЗДІБНІСТЬ 
/ УМЕЛОСТЬ / ЗДАЗНАСЦЬ / 
FÄHIGKEIT
Oprócz innych doświadczeń: za-
wodowego, życiowego, migracja 
daje poczucie sprawczości, możliwo-
ści pokonywania barier i osiągania 
celów. 

„Po 12 latach w Polsce czuję się 
bardziej sprawcza i jest to czasem 
nawet dziwne. Starając się udowod-
nić, że jestem kimś, weszłam na 
taki poziom, że kiedy widzę barie-
ry, to wiem, że muszę je pokonać. 
Po prostu muszę załatwić, muszę 
znaleźć sposób, na przykład pójść 
do urzędu i stamtąd nie wyjść, do-
póki mi ktoś nie odpowie na pyta-
nia. W pewnym momencie osiągasz 
taką sprawczość, że w zasadzie wy-
daje ci się, że ciężko jest wymyślić 
na poziomie biurokratycznym coś, 
czego nie możesz załatwić”. (Vera 
Zalutskaya)

UZASADNIENIE / 
ОБҐРУНТУВАННЯ / REASON 
/ АБГРУНТАВАННЕ / 
ОБОСНОВАНИЕ / BERECHTIGUNG

Migracja musi być uzasadniona. 
„Uzasadnienie – to słowo, którego 
bardzo potrzebują wszyscy. Już na 
granicy każdy i każda musi zmie-
rzyć się z pytaniem, jaki jest cel jej 
przekroczenia? Po co tu jesteś? Już 
po chwili migrant czy migrantka są 
dopytywani, dlaczego wybrali Pol-
skę jako kraj do zamieszkania? Ta 
historia kontynuowana jest w róż-
nego rodzaju urzędach (przede 
wszystkim tych, gdzie wyrabia się 
dokumenty pozwalające na pobyt), 
gdzie za każdym razem czuję, że 
jestem sprawdzana, czy jestem wy-
starczająco ...…, żeby zostać nową 
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mieszkanką tego kraju”. (Marta 
Romankiv)

WALKA / БОРОТЬБА / STRUGGLE / 
БАРАЦЬБА / БОРЬБА / KAMPF
Walkę można rozumieć jako dążenie 
do osiągnięcia celu. Będąc migran-
tem/migrantką ma się mnóstwo po-
wodów do zmagania się z zastaną 
rzeczywistością. 

„Walka o obecność, o swoje pra-
wa, o to, że możesz w ogóle tu 
być. W kontekście naszej wspól-
nej (z obecnymi na spotkaniu ko-
bietami) walki o prawa pracownic 
i pracowników domowych w Pol-
sce (opiekunek osób starszych, 
niań, sprzątaczek, a także wszyst-
kich innych, których miejscem pra-
cy są prywatne domy i mieszkania) 
zrozumiałam, jak ważna jest wal-
ka o prawa pracownicze, o własną 
godność. Natomiast przyjaźń i po-
czucie przynależności do wspólnoty 
często pełnią kluczową rolę. Tylko 
razem możemy mówić wspólnym 
głosem, który zawsze jest bardziej 
słyszalny”. (Marta Romankiv)

WIĘCEJ / БІЛЬШЕ / MORE / 
БОЛЬШЕ / БОЛЕЕ / MEHR
Spokojne, beztroskie poruszanie się 
na falach życia jest dla migrantów 
utrudnione przez skomplikowaną 
biurokrację. 

„Najpierw przyjeżdżasz na pod-
stawie wizy, potem dostajesz kar-
tę pobytu na rok, chociaż jesteś na 
czteroletnich studiach. W trakcie 
studiów co roku ubiegasz się o kartę 
pobytu. Po studiach znowu prosisz 
o pozwolenie na pobyt, dają ci go 
tylko na rok, bo szukasz pracy, a po-
tem dopiero na trzy lata i cały czas 
walczysz o więcej, więcej. W nowym 
kraju musisz starać się bardziej 

(więcej) od obywatela tego państwa, 
żeby pokazać, że jesteś warta tu zo-
stać”. (Ala Savashevich)

„Jako migranci czasem sami za-
pędzamy się w kozi róg. Biurokra-
cja, te kolejki, w których stoimy, 
wpływają na nasz sposób myślenia 
o sobie i życiu, o swoich planach 
życiowych – to jest jedna sprawa. 
W ciągu ostatnich 3–10 lat biurokra-
cja trochę się pogorszyła, natomiast 
sytuacja na rynku pracy zdecydo-
wanie się polepszyła. Na szczęście 
ten okres, kiedy ty musiałeś udo-
wodnić polskiemu pracodawcy, że 
naprawdę jesteś bardziej wartościo-
wy niż polski pracownik, że możesz 
wykazać się jakąś tam większą wie-
dzą albo ewentualnie pobrać mniej-
sze wynagrodzenie za swoje usługi, 
już minął”. (Olena Babakova) 
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OLENA APCHEL
reżyserka, performerka, wykładowczyni, 
dramaturżka, kulturoznawczyni, kura-
torka projektów artystycznych, doktorka 
kulturoznawstwa (historia i teoria kultury). 
Pochodzi z Donbasu, mieszka w Warszawie 
od 2020 roku. Obecnie pracuje w Nowym 
Teatrze i zajmuje się projektami społecz-
nymi.

OLENA BABAKOVA
dziennikarka, koordynatorka projektów 
sektora pozarządowego, wykładowczyni 
na Uczelni Vistula. Popularyzatorka wiedzy 
o migracji. Urodzona w Kijowie, od 2009 
roku mieszka w Warszawie.

NINA BOICHENKO
koordynatorka projektów badawczych, dok-
torantka programu Interdyscyplinarne Dok-
toranckie Studia Humanistyczne: pograni-
cza, mniejszości, migracje w perspektywie 
socjolingwistycznej w Instytucie Slawistyki 
PAN, współtwórczyni inicjatywy Badacze 
i Badaczki na Granicy. Urodzona w Kijowie, 
od 2014 roku mieszka w Polsce.

LUKAS JURETKO
tłumacz. Studiował kulturoznawstwo, 
medioznawstwo, filozofię i judaistykę 
w Poczdamie i Berlinie. Pochodzi z rodziny 
polskich emigrantów w Niemczech. Wrócił 
do Warszawy w 2020 roku.

YULIA KRIVICH
artystka wizualna, członkini ZA*Grupy 
(zagraniczne artystki i artyści mieszkający 
w Polsce). Zajmuje się fotografią, eduka-
cją, organizacją działań kulturalnych oraz 
działaniami w przestrzeni publicznej. Po-
chodzi z Dnipro (Ukraina), mieszka i pracuje 
w Warszawie.

MARTA ROMANKIV
artystka interdyscyplinarna, twórczyni 
instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecz-
nych. Doktorantka Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Jej projekty najczęściej znaj-
dują się na pograniczu aktywizmu, nauk 
społecznych i sztuki. Od 2016 roku mieszka 
w Polsce.

ALA SAVASHEVICH
urodzona w Białorusi, mieszka i pracuje we 
Wrocławiu. Artystka wizualna. Doktorantka 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

JANA SHOSTAK
obywatelka świata z polsko-białoruskimi 
korzeniami. Artystka, aktywistka, feminist-
ka, doktorantka.

VERA ZALUTSKAYA
kuratorka i koordynatorka projektów, autor-
ka tekstów poświęconych sztuce współcze-
snej. Redaktorka magazynu „Blok”, członkini 
ZA*Grupy (zagraniczne artystki i artyści 
mieszkający w Polsce). Urodzona w Grod-
nie, od 2010 roku mieszka w Polsce, obec-
nie w Warszawie.

Otwarty Stół, notatki 
graficzne do spotkań, 
Zofia Kofta, 2022
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Slavs and Tatars, Slavs, 2006, serigrafia, dzięki uprzejmości galerii Raster
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Z kolektywem SLAVS AND TATARS 
o mądrej głupocie, lewicowym populizmie 

i wywrotowej religijności 
rozmawia JOANNA GLINKOWSKA
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Ważną dla waszych prac figurą jest Molla Nasreddin – 
mądry głupiec, przedstawiany jako jadący tyłem na ośle. 
Ta postać, rozpoznawalna szczególnie w Azji Central-
nej, ma swoje wcielenia czy archetypiczne odpowiedniki 
w kulturze europejskiej, chociażby w figurze błazna. 
Będąc poza hierarchią społeczną, ma przywilej bycia 
szczerym, może mówić swobodnie, bo jako głupca nie 
dotyczą go społeczne konwenanse czy religijne doktry-
ny. Czego możemy uczyć się dzisiaj od głupców? Czy 
zadawanie głupich pytań to sposób na rozbrajanie ros-
nących w siłę radykalnych postaw? 

Po pierwsze archetyp głupca wydaje się właściwy artystom. 
W przeciągu ostatnich piętnastu lat obserwujemy zwrot w kierun-
ku sztuki wyrastającej z badań (research-based art). Artyści zajmują 
się badaniami naukowymi, często zaangażowanymi w politykę. 
I świetnie. My także to robimy. Jednak jeśli przedstawia się re-
zultaty tych badań w formie sztuki, to trzeba wziąć pod uwagę jej 
specyfikę. Tą specyfiką jest idiotyzm, w znaczeniu mądrej głupoty, 
takiej, jaką reprezentuje Molla Nasreddin. Kiedy artyści zajmują 
się badaniami, powstaje pytanie, co nowego robią? Co osiągną 
i pokażą, czego nie zrobili wcześniej aktywiści czy akademicy? Co 
jest swoistością sztuki w tym przypadku? Mike Kelly, amerykański 
artysta konceptualny, powiedział, że artyści powinni być głupcami. 
Nie powinni popisywać się swoją wiedzą. Większość sztuki poli-
tycznej, która jest uznawana za tą poważną, wygląda poważnie, 
wygląda na zaangażowaną politycznie. Dla nas kluczowe pytanie 
to: jak robić krytyczną, radykalną sztukę tak, żeby wyglądała na 
zabawną, wręcz biesiadną. Dzięki temu uzyskujemy nową dynami-
kę w relacji z odbiorcą. 

Jaką?
Sztuka musi dopasować się do naszych czasów. Nie możemy już 
przemawiać do ludzi pouczająco, jak w latach 70., nie możemy 
traktować ludzi z góry, bo żyjemy dziś w dużo bardziej horyzontal-
nych strukturach. Czasem ludzie myślą, że jesteśmy ekspertami od 
naszego regionu. To jest oczywiście bzdurą, bo jak ktoś może być 
ekspertem od tak ogromnego regionu, jakim jest Eurazja, z ponad 
300 narodowościami i niezliczoną ilością języków? To niemożliwe. 
W samym określeniu naszego pola działania znajdziemy już element 
głupoty – Slavs and Tatars. Od byłego Muru Berlińskiego po Wielki 
Mur Chiński. Głupota musi towarzyszyć takiemu projektowi.

Ale przecież wasze prace to więcej niż żarty. Są niezwy-
kle wielowarstwowe i rozbudowane. Mam wrażenie, 
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że aby móc w pełni je zrozumieć, żeby móc wyjść poza 
– superatrakcyjny swoją drogą – poziom wizualny i zde-
kodować wszystkie wątki, trzeba mieć odpowiednie 
wykształcenie, rozległą historyczną wiedzę, a najlepiej 
do tego władać kilkoma językami. Czy da się zrozumieć 
wasze prace bez gruntownego przygotowania i dodat-
kowego kontekstu, jaki oferujecie w swoich książkach, 
wykładach performatywnych czy w czasie oprowadzań?

Oczywiście! Dwa lata temu zmarł Siah Armajani, amerykańsko-
-irański artysta, jeden z najważniejszych artystów ostatnich 30–40 
lat. Armajani wprowadził rozróżnienie między dostępnością 
(availability) a przystępnością (accessibility). Powinno się tworzyć 
sztukę dostępną dla wszystkich, ale przystępność to kwestia tego, 
ile sam, jako odbiorca, poświęcisz czasu, pracy, skupienia. Czasem 
zastanawiamy, czemu w sztuce tak mało obecny jest lewicowy 
populizm. Jak zauważyłaś, my podejmujemy świadomą decyzję, 
żeby zaangażować odbiorców na podstawowym, można powie-
dzieć, powierzchownym poziomie. Wszystko wygląda ładnie, jest 
sporo głupkowatego humoru, jest bardzo pop. Ale im głębiej ze-
chcesz wejść, tym bardziej możesz zostać wciągnięta, uwiedziona 
przez dzieło sztuki. Jak ze wszystkim w życiu – im więcej czemuś 

Slavs and Tatars, Molla Nasreddin the antimodern, 2012, widok instalacji, Yinchuan Biennale, 
2016, fot. dzięki uprzejmości galerii Raster
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poświęcisz uwagi, tym więcej możesz z tego wyciągnąć. Pytanie, 
które zadałaś, bardzo często zadawali nam na początku naszej 
kariery krytycy i kuratorzy: „Payam, jeśli nie ma ciebie pod ręką, 
żebyś mógł wytłumaczyć, o co chodzi, to jak ktoś ma zrozumieć te 
wszystkie zawiłości?”.

No właśnie!
Kiedy idziesz zobaczyć prace Carla Andre czy Waltera de Marii, to 
nie musisz znać całej historii amerykańskiego land artu, żeby zro-
zumieć to, co widzisz, możesz zatrzymać się na poziomie formy. 
A jeśli dodatkowo masz podstawy teoretyczno-historycznosztucz-
ne, to super. 

Ale wasze prace to nie land art. 
Nasze prace w pewnym sensie, by użyć aktualnego słownika 
sztuki, dekolonizują muzeum. Robią to poprzez przemieszczanie 
typowej publiczności. Turecki dentysta, rosyjska inżynierka albo 
polski nauczyciel są bardziej uprzywilejowani, żeby zrozumieć na-
szą sztukę niż tę typową, mieszczańską, osadzoną w historii sztuki. 
Nasze prace nie są osadzone w historii sztuki, raczej zawierają kul-
turowe punkty styku, które są doskonale rozczytywalne przez taką 
publiczność, za to mogą nie być zrozumiałe dla typowej muzealnej 
publiczności. 

Czyli drogą do przystępności sztuki nie jest jej uprosz-
czanie, ale przeciwnie – konkretyzowanie tak, żeby mo-
gła odnosić się do określonych doświadczeń, łatwych do 
odczytania przez osoby podzielające te doświadczenia?

Pytanie o dostępność (availability) sztuki to pytanie polityczne. 
Instytucje są odpowiedzialne za swoją publiczność. Jeśli chcą być 
dostępne, to muszą tworzyć przestrzeń publiczną. Nie mogą być 
zbyt drogie, pretensjonalne, muszą być zapraszające. To lewicowa 
strategia populistyczna. W przystępności (accessibility) natomiast, 
chodzi bardziej o treści. O to, jak tworzysz komunikat, w jaki spo-
sób umieszczasz w sztuce swój przekaz. 

Jak wy to robicie?
Zaangażowaliśmy się w sztukę dosyć późno. Slavs and Tatars 
powstało, kiedy mieliśmy około trzydziestki. Zawsze ciekawiło 
mnie, że większość sztuki prezentowana jest w taki sposób, że 
od razu wiadomo, że to sztuka. Szkoda, bo rolą sztuki jest, jak już 
wspomnieliśmy, zmieniać ludzi, zaskakiwać, oczarowywać. A kie-
dy wyraźnie wskazujesz: „to jest sztuka”, kiedy ze stu metrów już 
to widać, bo jest w określony sposób oświetlona, powieszona, 
ma określoną dynamikę, to jako artysta wiele tracisz. To jak grać 
w pokera i odsłonić od razu wszystkie swoje karty. Wyzwaniem dla 
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artysty powinno być tworzenie takich prac, które funkcjonują jako 
sztuka, ale nie robią tego wprost. 

Trudno od tego uciec, kiedy pokazujesz prace w instytu-
cji. Wy robicie też sporo w przestrzeni publicznej…

Coraz częściej wychodzimy w przestrzeń publiczną. W tym roku 
na zamówienie Kunsthalle Osnabrück w Niemczech stworzyliśmy 
wystawę Aşbildung, która odbywała się w knajpie z kebabem. Ar-
tysta w tradycyjnym rozumieniu zniknął. Przekształciliśmy keba-
bownię, żeby pokazać, że intelektualna pożywka jest równie ważna 
co pokarm dla ciała. Nie wszyscy, którzy zobaczyli nasze działanie, 
zorientowali się, że to coś związanego ze sztuką, jednak coraz 
trudniej jest zaskoczyć ludzi. Piętnaście lat temu, kiedy zaczynali-
śmy, nikt nie wiedział, co robimy, dlatego było to dużo łatwiejsze. 
Jeden z kuratorów powiedział do nas wtedy, że dopóki zachowamy 
taką dwuznaczność, zagadkowość, dopóty nasza sztuka będzie 
działać. Ludzie będą pytać, czy to sztuka, czy to nie sztuka? Czy 

Slavs and Tatatrs, Kitab Kebab (Transcendental Teets), 2016, fot. dzięki uprzejmości galerii Raster
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to prawda, czy to fikcja? Czy nasz research był naukowymi, poważ-
nymi badaniami, czy to tylko żart? Czy jesteśmy religijni? A może 
zdecydowanie sprzeciwiamy się religijności? Ta dwuznaczność 
jest bardzo cenna. 

Wspomniałeś wcześniej lewicowy populizm. Ale prze-
cież wy unikacie prostych odpowiedzi, rozkładacie 
rzeczy na części pierwsze, ujawniacie ich złożoność. 
W niemieckim jest takie słowo, które bardzo lubię – 
jein, czyli połączenie ja i nein. To idealnie oddaje to, co 
robicie: ani to, ani to, to i to, albo – tak jak przeczyta-
łam w jednej z waszych książek – other skies tell other 
stories („na dwoje babka wróżyła” – przyp. red.). Zasta-
nawiam się, czy taka złożoność może być odpowiedzią 
na umacniające się polityczno-społeczne radykalizmy, 
nacjonalizm, ksenofobię, czy nie lepiej zadziałałoby 
przejęcie prawicowych strategii populistycznych, 
uproszczenie?

Wyzwaniem jest przekazać złożoność, która jest, w jak najprostszy 
sposób. Przykładem może być cykl „Pickle Politics” czy balony 
z Monobrow Manifesto. Wybieramy coś, co nazywam epifenome-
nem, drugorzędnym zjawiskiem, tak jak monobrew albo ogórek 
kiszony. I poprzez ten ogórek, malosol, możemy opowiedzieć 
o spuściźnie Oświecenia. Bezpośrednie przejście do tego tematu 
byłoby alienujące, ale ogórek w pewnym sensie uwodzi, zacieka-
wia dużą grupę osób, które później mogą wejść głębiej w propo-
nowany przez nas przekaz. Ale nie muszą. Ktoś może przyjść do 
Pickle Baru tylko na ogórka i wódkę, i to będzie równie uzasadnio-
ne i wcale nie gorsze niż przeczytanie wszystkiego, co napisaliśmy. 
Nie ma jednej, właściwej drogi doświadczania sztuki. 

A co ze skutecznością? Czy sztuka może wywierać 
wpływ na na życie?

To temat na długą dyskusję. Osobiście nie wierzę w zmianę, która 
miałaby źródło w jakiejś ideologii, czymś narzuconym z zewnątrz. 
Myślę, że jedyna możliwa zmiana musi pochodzić ze środka, musi 
być wolą każdej osoby. Sztuka może oddziaływać na rzeczywi-
stość, ale tylko w bardzo długiej perspektywie czasowej. Nie wie-
rzę w natychmiastową zmianę, pomimo kilku efektywnych przy-
kładów, takich jak Forensic Architecture.

Jest też nieco zapomniany i często traktowany po maco-
szemu kuzyn sztuki – rzemiosło, które wy wykorzystuje-
cie i przywracacie do łask. Dlaczego? Co takiego może 
wnieść rzemiosło, czego nie osiągnie się w sztuce?
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Slavs and Tatars, Solidarność Pająk Study 3, 2011, fot. dzięki uprzejmości galerii Raster
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Rzemiosło pozwala krytyczne patrzeć na czas i postęp. Historia 
sztuki jest nam przedstawiana w oświeceniowym duchu, jako 
linearny proces, w którym jeden ruch artystyczny wywodzi się 
z innego. To ciąg ojcobójstw, w bardzo freudowskim rozumie-
niu. Przychodzą Warhol i Lichtenstein z pop artem i „zabijają” 
swoich ojców, czyli ekspresjonistów abstrakcyjnych, potem przy-
chodzą nowi realiści z ruchem Nouveau Réalisme i „zabijają” 
pop art. Nowe jest przeciw staremu. W rzemiośle jest na odwrót. 
Tam ważna jest wspólnotowość, przeszłość. Innowacyjność jest 
dziełem kolektywnym, jest budowana na dziedzictwie pokoleń. 
W sztuce chodzi o jednostkę, w rzemiośle wykonawca nie jest na 
piedestale. Nie wiem, kto zrobił tę poduszkę, nie wiem, kto utkał 
ten dywan, nie znam nazwisk twórców. Proces zmiany w rzemio-
śle zachodzi powoli, proces uczenia się jest kontinuum. Rzemio-
sło pozwala na inne spojrzenie. To by było wytłumaczenie inte-
lektualne. Poza tym jest w tych dziełach jakaś afirmacja życia, są 
misterne, piękne. Kiedy widzę wspaniały gobelin albo malarstwo 
na szkle, to od razu przywraca mi wiarę w ludzkość. Dla mnie 
w rzemiośle silniej przejawia się geniusz człowieka niż w więk-
szości dzieł sztuki. (śmiech) 

O rzemiośle mówicie m.in. w cyklu „Friendship of 
Nations”, o nieoczywistych związkach Iranu i Polski, 
w którym szukacie podobieństw między irańską rewo-
lucją z 1979 roku i działalnością Solidarności w Polsce. 
Innym przykładem, który szczególnie silnie oddziałuje 
na wyobraźnię obecnie, w kontekście sytuacji na granicy 
polsko-białoruskiej, jest pomoc, jaką Polacy otrzymali 
od Iranu w trakcie II wojny światowej, kiedy ponad 40 
tysięcy polskich migrantów zostało przyjętych w Iranie. 
Jak na to patrzycie, znając dobrze historyczny kontekst 
i zawiłości relacji między krajami Bliskiego Wschodu 
i Europy Zachodniej? 

To na pewno wyraźny przykład instrumentalizacji uchodźców. 
Obie strony są tu przegrane. Nie chcę mówić o samej sytuacji na 
granicy, ale mogę ująć to w szerszym kontekście. Jestem prze-
konany, że Polska powinna przyjmować więcej uchodźców. Nie 
tylko ze względu na historyczną, powiedzmy, sprawiedliwość, 
bo jak dobrze wiemy, uchodźcy czy migranci z Polski byli przyj-
mowani na całym świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie. 
Ciekawe wydaje mi się, dlaczego Polska tak opiera się napływowi 
osób ze Wschodu. Zapomnijmy na chwilę o politycznej propa-
gandzie, PiS-ie i TVP. Bardziej interesujące jest, dlaczego samo 
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społeczeństwo polskie czuje taki opór przed przyjmowaniem mu-
zułmanów czy osób z Europy Wschodniej. 

Dlaczego?
Konstrukcja tożsamościowa narodu polskiego opiera się na mę-
czeństwie. Chrystus narodów. To jest już tak głęboko w trzewiach, 
w psychice Polaków, że zaczyna przypominać coś w rodzaju 
traumy. Przyjeżdżam do Polski od 1996 roku. W ciągu tych 26 lat 
Polska pod względem ekonomicznym radziła sobie całkiem nie-
źle. Dziś nadal, jak mi się wydaje, Polacy nie potrafią i nie chcą 
zaakceptować, że są bogatym narodem. Z prostego powodu, bo 
uznanie swojej pozycji materialnej wiąże się z odpowiedzialnością, 
ze zobowiązaniami. W momencie kiedy przyznaję, że mam zasoby 
finansowe, powinienem zacząć troszczyć się o innych, nie tylko 
o siebie. Trzeba uwolnić się od tej monopolizacji cierpienia, prze-
stać robić z siebie ofiarę. Polacy mają obsesję na punkcie stawiania 
się w pozycji ofiary. Nawet jak jeżdżą betą i mają apartamenty, 

Slavs and Tatatrs, A Monobrow Manifesto, 2010, widok instalacji, Frieze Sculpture Park 
w Londynie, fot. dzieki uprzejmości galerii Raster
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muszą zgrywać poszkodowanych. Poszkodowanych przez Niemcy, 
przez Rosję… Myślę, że to się rozgrywa na poziomie psychologii 
całego narodu. Ten brak możliwości przyznania, że, hej, jesteśmy 
silnym narodem, mamy zasoby, możemy pomóc innym, a nie za-
chowywać się tak, jakby to inni powinni pomagać nam. 

Temat relacji międzynarodowych podjęliście na ostat-
niej wystawie we wrocławskim OP ENHEIM. Tam przy-
glądacie się związkom Lwowa i Wrocławia. 

Według mnie najciekawszą częścią wystawy we Wrocławiu był 
program publiczny. Motywacją do zrobienia tej wystawy była chęć 
strollowania Polaków. (śmiech) 

Trollowanie wystawą? 
Czemu nie? Przekaz był taki: spójrzcie na Ukraińców, którzy rze-
komo są niżej w hierarchii niż wy. Są biedniejszym narodem, nie 
są w Unii Europejskiej, pracują jako migranci w waszym kraju, 
historycznie też podlegali Polsce, bo do historii Kresów można 
zaaplikować kolonialną narrację, a mimo wszystko są dużo bardziej 
kosmopolitycznym narodem niż Polacy. Ukraińcy dzielą swój kraj 
z muzułmanami, Turkami, Tatarami, Żydami. To dużo bardziej 
heterogeniczne społeczeństwo, dużo bardziej otwarte niż Polacy, 
pomimo ekonomicznego regresu, jaki tam nastąpił na przestrze-
ni ostatnich 15 lat. Dzięki międzynarodowemu społeczeństwu 
Ukraina jest dużo żywszym krajem. A Polska, gdyby nie migranci 
z Białorusi i Ukrainy, byłaby teraz ślepym zaułkiem. Dzięki Bogu, 
że w Polsce są osoby mówiące po rosyjsku, używające cyrylicy. 
Dzięki Bogu, bo polskie dziedzictwo wielokulturowe skończyło się 
po wojnie i – w przeciwnym razie – byłoby tu strasznie, mielibyśmy 
w 99% polskie, katolickie, białe społeczeństwo. Taka homoge-
niczna struktura społeczna to koniec. To nigdzie nie prowadzi. 
Dobrze wiemy, że ta kwestia jest dużo bardziej skomplikowana 
niż jej obraz przedstawiany w mediach. Antyimigrancki PiS przez 
prawie dekadę po cichu wprowadzał do kraju migrantów z Europy 
Wschodniej, z Nepalu. To, że Polska potrzebuje imigrantów, jest 
faktem. Pytanie brzmi: co z tym zrobi, jak wplecie opowieść o mi-
grantach do swojej narodowej narracji. 

Dla mnie to też pytanie o postrzeganie tego, co obce. 
Widać to na przykładzie relacji polsko-ukraińskich, do 
których odwołujecie się w wystawie. Chociażby zmie-
niająca się na przestrzeni lat przynależność Lwowa 
pokazuje, że te same miejsca, te same osoby, te same 
rzeczy możemy uznać za swoje i za obce. Wszystko za-
leży od tego, jak wygodniej jest nam w danym momencie 
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Slavs and Tatars, Towarzystwo Szubrawców, 2016, widok wystawy w Galerii Raster, 
dzięki uprzejmości Galerii Raster, Warszawa
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prowadzić dyskurs. To sprowadza się do przywileju two-
rzenia narracji. Jestem ciekawa, jak w tym kontekście 
patrzysz na relację władza–wiedza. Czy taka koncepcja 
nadal jest uzasadniona w czasie, kiedy fakty bardzo ła-
two ustępują miejsca teoriom spiskowym? Czy nadal to 
wiedza jest siłą, czy może już coś innego? 

To dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, czy władza 
i wiedza nadal mogą stanowić tak silną walutę jak wcześniej, przed 
epoką postprawdy. Nie wiem.

Jest jeszcze jeden wątek, który mnie intryguje. Wasz 
stosunek do multikulturalizmu wcale nie jest tak oczy-
wisty. Mógłbyś o nim opowiedzieć?

Nie jesteśmy przeciwni multikulturalizmowi w takim sensie, że nie 
optujemy za monokulturami. Jednocześnie potrafimy wskazać jego 
słabości. W jednym z naszych wykładów przyglądamy się kwestii 
rasy z perspektywy rosyjskiej (Red-Black Thread – przyp. red.). 
Dyskurs o osobach czarnoskórych jest zdominowany przez per-
spektywę anglosaską i frankofońską. Kiedy przyjrzymy się wczes-
nej sowieckiej literaturze, zobaczymy, że multikulturalizm to 
ideologia społeczna, która towarzyszyła kapitalizmowi. Kapitalizm 
wygrał zimną wojnę, więc wszystko, co szło ze strony komuni-
zmu, zostało odrzucone. W komunizmie istniało inne, alterna-
tywne wobec multikulturalizmu, podejście: mnogonatsional’nost’ 
(многонациональность, multinarodowość – przyp. red.), czyli wie-
le narodowości żyjących wspólnie.

Czym to się charakteryzuje w praktyce? Dla mnie 
wspólne życie osób wielu narodowości to właśnie defi-
nicja multikulturalizmu. 

W multikulturalizmie istnieje założenie mieszania się osób róż-
nych przynależności narodowych. I opinia, że taki miks, takie po-
łączenie, jest lepsze niż oddzielne części, które je tworzą. W mul-
tinarodowości różne narodowości mogą żyć obok siebie, ale nie 
muszą tworzyć jakiegoś hybrydowego tworu. Przykładem może 
być ruch praw człowieka w latach 60. w USA, kiedy skończyła się 
rasowa segregacja, a czarne osoby w końcu uzyskały prawa takie 
jak białe osoby. W tym samym czasie wiele czarnych instytucji 
zostało usuniętych pod pretekstem równości. Nie jestem pewien, 
czy to był dobry ruch. Jak wiemy, nikt nie staje się równy z dnia na 
dzień, a radykalne decyzje, takie jak zamykanie instytucji, mogą 
prowadzić do zatracenia poczucia własnej tożsamości. Klucz to 
być bogatym w wiedzę o swojej tożsamości narodowej, ale nie być 
przy tym z niej dumnym. 
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Slavs and Tatars, Lytes, 2020, widok instalacji, Villa Arson, Nicea, 2020, fot. François Fernandez, 
dzięki uprzejmości galerii Raster
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Ta duma to kolejna, bardzo polska przypadłość, ale 
przecież jak można być dumnym z czegoś, co nie jest 
naszą zasługą?

Po drugiej stronie stawiany jest kosmopolityzm i oderwanie od 
utożsamiania się z jakimkolwiek narodem. Moim zdaniem to też 
pułapka. Zglobalizowany indywidualizm nie jest ciekawy, o ile rze-
czywiście nie wzbogaca twojej tożsamości. Globalna tożsamość 
to nonsens. Nawet coś takiego jak tożsamość europejska to czysto 
polityczny konstrukt. Świetny, ale oderwany od rzeczywistości. 
Nie da się kulturowo identyfikować z taką wydmuszką jak euro-
pejskość. Co więcej, europejskość jako tożsamość, wydaje mi się 
pomysłem rasistowskim. Ale politycznie, owszem, to fantastyczny 
projekt. (śmiech) 

Od dawna powiedzenie o byciu obywatelem świata jest 
w dobrym smaku. Pewnie byś się z tym nie zgodził…

Tu możemy wrócić do twojego pytania o władzę–wiedzę. W książ-
ce Orientalizm Edwarda Saida mocno wybrzmiewa pogląd, że wie-
dza jest zawsze używana dla władzy. Trzeba zrozumieć dynamikę 
władzy wewnątrz całości wiedzy. W przypadku osób, które uważa-
ją się za obywateli świata, mówimy o elicie. Nikt nie określi mia-
nem kosmopolity pakistańskiego robotnika, który wychował się 
w Iranie i włada czterema językami. Dla mnie to właśnie ten pra-
cownik na emigracji, uchodźca z rodzinnego kraju, jest prawdzi-
wym kosmopolitą. Tak samo jak londyńczyk mieszkający w Hong 
Kongu i pracujący w Warszawie. Nie wierzę w socjoekonomiczną 
definicję tego terminu, która jest w użyciu. 

Skoro już mówimy o przywilejach, czy nie jest tak, że 
aby wykorzystać potencjał sztuki do indywidualnego 
rozwoju, poszerzania horyzontów, pogłębiania wiedzy, 
trzeba być osobą w jakimś sensie uprzywilejowaną?

Nie. Jeśli pytasz o to, czy trzeba być uprzywilejowanym, żeby być 
artystą, to zupełnie inna sprawa (śmiech), ale jeśli chodzi o odbiór 
sztuki, to absolutnie nie. Tu wracamy do wątku dekolonizowania 
sztuki. Zakłada się, że odbiorcy sztuki współczesnej mają wiedzę 
o sztuce, potrafią rozpoznać kody, które są w niej zawarte. Idąc na 
wystawę w Berlinie czy Warszawie, musisz rozumieć, dlaczego to, 
co oglądasz, jest sztuką, a więc musisz mieć pewne zaplecze wie-
dzy z zakresu historii sztuki. Nasza sztuka nie stawia odbiorcom 
takich wymagań. Do odbioru naszej sztuki są uprzywilejowane 
osoby nie z klucza wiedzy historycznosztucznej, ale raczej geo-
graficznej, religijnej, kulturowej. A taką wiedzę posiadają osoby 
z danego regionu, bo to wiedza codzienna. Dlatego prędzej nasze 
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prace zostaną rozczytane przez, powiedzmy, polskiego inżyniera 
niż kuratora z Europy Zachodniej. Ostatnio zmieniło się nastawie-
nie instytucji. Muzea zapraszają nas na wystawy, bo chcą dotrzeć 
do publiczności, do której zazwyczaj nie jest kierowana sztuka. 
Na przykład polska społeczność w Chicago raczej nie chodzi do 
Museum of Contemporary Art Chicago. Podobnie społeczność 
turecka Hanowerze nie odwiedza galerii sztuki. Nie dlatego, że są 
biedni czy niewyedukowani, a dlatego, że nie są targetem, nie są 
publicznością, do której instytucje kierują swój program. A nasze 
prace, poprzez wstawienie do przestrzeni wystawy w Kunsthalle 
Ajranu czy maszyny do kefiru, momentalnie przemawiają do osób 
konkretnego regionu, sprawiając, że czują się jak w domu. Więk-
szość galerii nie wychodzi poza zachodnioeuropejską perspekty-
wę. Nie sięga do Bliskiego Wschodu, nie mówiąc już o Chinach czy 
innych krajach azjatyckich i afrykańskich, nie uwzględnia nawet 
Europy Wschodniej, trzyma się zachodnioeuropejskiego kanonu. 
To nic złego, to nie wina kanonu ani Hegla ani Hume’a. Ale to nie 
jedyna wiedza, jaka istnieje. Jest wiele różnych wiedz. 

Taka perspektywa redefiniuje pojęcie ekskluzywności 
czy hermetyczności sztuki. 

Musimy uznać różnorodność naszej publiczności, także w znacze-
niu heterogeniczności pojedynczych osób. Bo chociaż jesteśmy 
jednostkami, to nasze tożsamości mogą być bardzo złożone. Jeste-
śmy niemal imperiami wewnątrz nas samych. Musimy negocjować 
różne przynależności. Ja na przykład jestem rosyjskojęzycznym 
Irańczykiem z Ameryki. To już trzej historyczni wrogowie, którzy 
spotkali się w jednej osobie. 

Kilka lat temu mieliście dużą wystawę w Warszawie, 
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 
który obecnie jest jedną z instytucji przejętych przez 
rząd PiS. To samo ostatnio stało się z Zachętą. Czy my-
ślisz, że – zgodnie z tym, jak programu CSW broni nowy 
dyrektor Piotr Bernatowicz – skrajna prawica także 
powinna mieć swoje miejsce do pokazywania tak zwanej 
sztuki politycznej?

Jasne, ale na pewno nie powinni rządzić instytucjami publicznymi. 
Nie da się zaprzeczyć istnieniu dużej grupy ludzi wyznających kon-
serwatywne wartości. Z tym że takich ludzi nie widać w świecie 
sztuki, z którym obcujemy ja czy ty. Jest zupełnie świecki. I nie ma 
tu żadnej konspiracji, którą węszą ludzie związani z PiS-em. Wiara 
jest narzędziem, które my, jako intelektualiści, odrzuciliśmy, za-
pomnieliśmy. Jeśli jesteś dziś intelektualistą, to prawdopodobnie 



126 SLAVS AND TATARS

– zgodnie w przekonaniem, że wiara to opium dla mas – jesteś 
niewierzący. Ale gdyby spojrzeć na historię XX wieku, to można 
zobaczyć, że wszystkie ruchy społeczne, których działania zakoń-
czyły się sukcesem, były związane z wiarą. Martin Luther King, 
ruch praw człowieka, Gandhi i antykolonializm, czy nawet rola, 
jaką odegrał Kościół katolicki w działaniach Solidarności. A my 
dokonujemy swoistego aktu whitewashingu na historii, wymazując 
z niej wiarę. Uważamy się za liderów praw człowieka, a zapomi-
namy, że ten ruch wyrósł z głębokiej religijności. Wróćmy teraz 
do uchodźców. Osoby uważające się za katolików, które nie chcą 
przyjmować muzułmańskich uchodźców, nie rozumieją istoty 
chrześcijaństwa. Problem w tym, że osoby z naszego środowiska 
nie mogą ich tak pouczyć, bo sami nie uważają się za chrześcijan. 
Chcę przez to powiedzieć, że musimy rekuperować religię, mu-
simy zacząć wykorzystywać ją do progresywnych celów, musimy 
odzyskać ją z rąk konserwatywnej prawicy, bo nikt nie ma mono-
polu na religię. A żeby to zrobić, musimy najpierw uznać wpływ 
religii. Nie ma takiej rzeczy, którą można ignorować przez 200 lat 
i oczekiwać, że się nie zepsuła (śmiech). Nie możemy oczekiwać od 
chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu, żeby były zdrowe, jeśli cała 
elita intelektualna porzuca te religie, oddając w ręce niewyedu-
kowanych. Oczywiście, że w takiej sytuacji dojdzie do wypaczeń. 
Tak jest ze wszystkim, poczynając od systemów gospodarczych po 
edukację. Tak że oczywiście, jestem przekonany, że jest miejsce na 
dużo większą różnorodność tematyczną i poglądową niż obecnie 
w sztuce współczesnej. Ale nie należy wprowadzać tych nowych 
perspektyw w ramach zemsty, a taką strategię obrał PiS. Znowu – 
tu nie chodzi o bycie ofiarą. To nie jest walka, nikt nie chce odbie-
rać nikomu praw. Religia jest częścią życia. Patrząc z perspektywy 
antropologicznej, powinniśmy ją badać, eksplorować, korzystać 
z niej, żeby stawać się lepszymi społeczeństwami, a nie żeby wy-
kluczać ludzi. 

Jest jeszcze jeden obszar, który zajmuje znaczące miej-
sce w waszej praktyce, i jest to język. Ostatnio pomyśla-
łam o tym, co nazywacie językową gościnnością, kiedy 
w naszej księgarni i wielu innych miejscach w Polsce 
zostały uruchomione zbiórki książek dla osób przeby-
wających w obozach dla uchodźców, czekających na 
decyzję o otrzymaniu azylu. Czy taki gest wpisuje się 
z ideę językowej gościnności?

Oczywiście. Przekazaliśmy kilka książek w tej inicjatywie. Cie-
szę się, że coś takiego powstało. Jesteśmy różnymi ludźmi, kiedy 
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posługujemy się różnymi językami. Kiedy mówię po rosyjsku, je-
stem inną osobą niż wtedy, kiedy mówię po angielsku. Zmienia się 
nie tylko intonacja, ale też poczucie humoru, zachowanie. Wierzę, 
że to jest jedyna droga, żeby uciec od redukcjonizmu obecnego 
w polityce narodowościowej. Musimy uznać niejednorodność 
i złożoność naszych tożsamości. Musimy sami stać się wieloma 
osobami. Jeśli będziemy zauważać wielość najpierw wewnątrz nas 
samych, będziemy mogli zobaczyć, że społeczeństwa składają się 
właśnie z takich, złożonych wewnętrznie jednostek. 

SLAVS AND TATARS 
to kolektyw, którego działania skupiają się na obszarze na wschód od Muru 
Berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego. W swoich pracach często 
zderzają pojęcia z pozoru przeciwstawne: islam i komunizm, metafizykę i humor 
czy też popkulturę i geopolitykę. Zaczynali w 2006 roku jako klub książki. Obecnie 
publikują własne wydawnictwa, tworzą instalacje, obiekty, wykłady performatywne. 

Slavs and Tatars, Aşbildung, Kunsthalle Osnabrück, 2021, fot. Antje Meyer-Dokus, 
dzięki uprzejmości galerii Raster



128 RZEKI

Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, fragment ekspozycji, wodociągi i kanalizacja Lindleya, 
fot. T. Kaczor, dzięki uprzejmości Muzeum Woli
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O wystawie Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, 
długim trwaniu i prawdzie przyrody 

oraz współdziałaniu teraźniejszości i historii, 
z kuratorami KONRADEM SCHILLEREM 

i MAGDALENĄ STAROSZCZYK 
z Muzeum Woli 

oraz TOMASZEM ŚWIETLIKIEM, architektem wystawy, 
rozmawia ALEKSANDRA LITOROWICZ

O MIEŚCIE 
INACZEJ

JAK 
OPOWIADAĆOPOWIADAĆ
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Wystawą Niech płyną! Inne rzeki Warszawy oraz po-
przednią, o pionierce architektury krajobrazu Alinie 
Scholz, pokazujecie, że historia miasta jest budowana – 
i może być opowiadana – również przez przyrodę. Przed 
Muzeum Woli, czyli waszą siedzibą, zorganizowaliście 
wraz z Natalią Budnik rabatkę wodną. Wydaje mi się to 
konsekwentną awangardą w podejmowaniu „zielonych” 
tematów, szczególnie na tle innych, historycznych insty-
tucji muzealnych. Dlaczego zwróciliście się w tę stronę?

Konrad Schiller: Bo są to tematy, na które należy rozmawiać. Sięgając 
do historii, uwrażliwiamy na to, co dzieje się współcześnie, co jest 
ważne i problematyczne, jak na przykład zmiany klimatu. Zwracamy 
uwagę na wartość nie-ludzkich bohaterów, czyli krajobrazu, zieleni, 
wody, pokazując, jak w długiej perspektywie pozwolili na przykład na 
rozwój miasta. Jesteśmy przekonani, że rolą takich lokalnych placówek 
jak nasza jest również „uruchamianie” publiczności i uwrażliwianie 
jej na trochę inne zakresy historii. Oczywiście opieramy się także na 
wątkach wolskich, które zwykle stanowią punkt wyjścia do opowiada-
nia historii. Alina Scholtz, bohaterka ostatniej wystawy przygotowanej 
przez Ewę Perlińską-Kobierzyńską i Klarę Czerniewską-Andryszczyk, 
zrealizowała kilka projektów na Woli. Tutaj też swoje źródło miała 
Drna, rzeka, której historię – obok Sadurki, Żurawki, Pólkówki, Beł-
czącej czy Brodni – rozpoznajemy na trwającej do maja wystawie. 
Uważamy, że historię miasta można i trzeba opowiadać nie tylko 
z perspektywy konkretnych przedmiotów, konkretnych osób czy kon-
kretnych wydarzeń, bo taka historia zawsze jest obarczona pewną 
interpretacją. Mówiąc natomiast o nie-ludzkich bohaterach, trzeba 
sięgnąć do bardzo konkretnej wiedzy, która znajduje się poza aspek-
tem indywidualnej interpretacji. Bo siłą rzeczy trudno na przykład 
polemizować z kształtem układu geologicznego i traktować go jako 
polityczny czy niepolityczny. Wydaje mi się, że nam, ludziom, opowia-
danie o historii i współczesności w pewnym zwrocie deantropocen-
trycznym pozwala na budowanie dobrego fundamentu tożsamości, bez 
nadmiernego epatowania uwikłaniami w interpretacje konkretnych 
wydarzeń, postaci i życiorysów. 
Magdalena Staroszczyk: Od początku pracy w Muzeum Warszawy, 
którą zaczęłam w 2013 roku, towarzyszyła mi idea laboratoryjności. 
W różnych zespołach Muzeum Woli czy Pragi starałam się trochę eks-
perymentować i jednocześnie zastanawiałam nad tym, jak opowiadać 
o mieście inaczej i jak przekształcić lokalne muzeum, które nie cieszy-
ło się największą popularnością, w miejsce, które odpowiada na wy-
zwania współczesności, porusza ważne problemy, jest interesujące dla 
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lokalnej społeczności, ale też wszystkich mieszkańców miasta. Jednym 
z takich działań była uruchomiona w 2014 roku Sala Jednego Ekspona-
tu, przy okazji której sprawdzałam w praktyce, jak wystawa w muze-
um może stać się laboratorium. Było to związane z posthumanistyką 
i z pytaniem o to, jak poradzić sobie z czymś tak bardzo zakorzenio-
nym w naszej kulturze jak budowanie tożsamości poprzez kolekcję 
oraz z faktem, że muzea te kolekcje konstruują, a ludzie zachodni 
opowiadają o sobie, o swojej tożsamości właśnie poprzez otaczające 
ich przedmioty. Tych przedmiotów jest strasznie dużo i już właściwie 
sobie z nimi nie radzimy. Co z tym nadmiarem zrobić w dobie kryzysu 
klimatycznego? Również w kolekcjach muzealnych jest to w pewnym 
sensie problemem. Na przykład nie wszystkie ludzkie tożsamości 
mają w muzealnych kolekcjach swoje reprezentacje. Z kolei wątki 
związane z aktorami nie-ludzkimi pojawiły się również w Muzeum 
Pragi podczas wystawy o warszawskim ogrodzie zoologicznym. Tam 
oddawaliśmy głos zwierzętom i one były przewodnikami po wystawie, 
a my podczas seminariów czytaliśmy teksty Donny Haraway i innych 
teoretyków i teoretyczek zajmujących się posthumanistyką. Więc rze-
czywiście – w patrzeniu na historię, w patrzeniu na miasto, na kulturę, 
w której żyjemy, szukamy perspektyw innych niż ludzkie, nie pomija-
jąc aspektu lokalnego, z którego można bardzo wiele wydobyć i przez 
część opowiedzieć całość.

Grupa projektowa Centrala, suwak przedstawiający układ hydrologiczny Warszawy 1870-2015, 
Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, fragment ekspozycji, fot. T. Kaczor, dzięki uprzejmości Muzeum 
Woli
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Jak udało się to zrobić, opowiadając o rzekach? Rzeka 
w Warszawie kojarzy się przecież z Wisłą, a nie z jakimś 
kawałkiem strumyczka czy wysiękiem wody – a takie 
rzeki, płynące głównie pod ziemią, są głównymi boha-
terkami waszej opowieści.

M.S.: Pokazujemy nie tylko aspekty lokalne, ale i długi proces an-
tropopresji, który świetnie widać po tym, jak rzeki zanikają. Próbo-
waliśmy uchwycić perspektywę rzek, opowiedzieć ich indywidualne 
historie, zaczynając od przypomnienia ich nazw – imion bytów, które 
gdzieś zniknęły z historii i w zasadzie część mieszkańców i mieszka-
nek Warszawy mogła o nich nigdy nie słyszeć. 
K.S.: Z drugiej strony poprzez wystawę ugruntowujemy pewną wiedzę 
o mieście, bo na podstawie reakcji publiczności widać, że wiele osób 
przypomina sobie o tych rzekach. To nie jest wiedza, która zupełnie 
zaniknęła, czasem bywała nawet doświadczana z autopsji. Ludzie 
zaczynają opowiadać, że chodzili na rozlewiska w okolicy Dworca 
Zachodniego czy Lasku na Kole. Zaczyna wracać świadomość tego, że 
była tu jakaś woda. Przypominamy, że to są konkretne rzeki o konkret-
nych nazwach i konkretnej historii, a z drugiej strony uruchamiamy 
pamięć, wspomnienia. 

Przed waszą siedzibą, prócz rabaty wodnej, stoi teraz 
czasowy pomnik drutu kolczastego autorstwa Michała 
Frydrycha, odnoszący się do kryzysu na granicy polsko-
-białoruskiej. Przypominam sobie transparenty osób 
broniących niedawno warszawskiej Zachęty: „Po co 
ekologia? Po co różnorodność? Po co krytyczne my-
ślenie?”. Wy odpowiadacie na te pytania i wyraźnie się 
pozycjonujecie.

K.S.: To, co robimy, jest polityczne, nie unikamy rozmawiania na tematy 
takie jak kryzys humanitarny czy klimatyczny. Nie chcemy opowiadać 
tylko o wolskiej lokalności, tkwiąc w bezpiecznej opowieści histo-
rycznej, bazującej na nostalgii, wspomnieniu, wyobrażeniu. To byłaby 
bardzo tunelowa perspektywa i nasi odbiorcy wiele by na niej tracili. 
Jednak staramy się wprowadzać innego typu polityczność – niekoniecz-
nie bieżącą, opartą na ujęciu „my kontra oni”, tylko na dostrzeżeniu 
dłuższego trwania. W tym pomagają nam chociażby Inne rzeki, dzięki 
czemu możemy rozmawiać na przykład o tym, że działania człowieka 
w procesie ujarzmiania przyrody mają swoje konsekwencje. To jest też 
pokazanie, że placówka muzealna może pełnić inną funkcję, i zwróce-
nie uwagi na pewną otwartość bez potrzeby bezpośrednich obrazów. 
M.S.: W komentarzach w mediach społecznościowych przeczyta-
łam, że jesteśmy muzeum, które się wtrąca. Bardzo mnie ucieszyła ta 
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parafraza hasła innej warszawskiej instytucji*, bo wydaje mi się, że 
właśnie o to chodzi – mimo że opowiadamy historię, jesteśmy w coraz 
większym stopniu instytucją krytyczną. Należymy też do sieci instytu-
cji, które działają obywatelsko, prodemokratycznie, które podpisywały 
apel przeciwko brutalnym działaniom na granicy polsko-białoruskiej.
Wykorzystujemy nasz aparat poznawczy – Konrad jest historykiem 
sztuki, ja antropolożką, kulturoznawczynią – żeby odnosić się do rze-
czywistości, myśleć o przyszłości, społeczeństwie i miejscu na ziemi, 
w którym żyjemy wraz z innymi bytami. 

W opowiadaniu historii rzek pomógł wam też architekt 
Tomasz Świetlik. Tomku, jak zabrałeś się do pokazywa-
nia podziemnych rzek, czyli czegoś, czego nie widać, 
a jednocześnie jest tak bardzo znaczące i zanurzone 
w kontekstach?

T.Ś.: Opowiadanie historii to w znacznej mierze sztuka decydowania 
o tym, co nie stanie się jej częścią. W ten sam sposób buduje się mapy. 
Mapa to historia terenu uchwycona w pojedynczym kadrze. Mieści 
ograniczoną ilość informacji, które można lub chce się pokazać naraz. 
Cała reszta zostaje pominięta. Na przykład niektóre oficjalne mapy 
miast nie pokazują nielegalnej zabudowy czy slumsów, nie dlatego, że 

* „Teatr, który się wtrąca” to hasło Teatru Powszechnego w Warszawie.

Antoni Kamiński, Wiślany orszak, Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, fragment ekspozycji,  
fot. T. Kaczor, dzięki uprzejmości Muzeum Woli
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nieznana jest ich lokalizacja, ale dlatego, że nie są zaakceptowane jako 
część oficjalnej historii. Dla nas wyzwaniem było opowiedzenie histo-
rii wcześniej będącej jedynie na granicy tego zainteresowania. Rzeki 
były wprawdzie uwzględniane na mapach, ale nigdy nie stały się ich 
głównymi bohaterkami. My chcieliśmy to zmienić. 
Tworzone w kolejnych wiekach i dekadach obrazy miasta są tak samo 
zapisem materialnych przekształceń warszawskich rzek, jak i narzę-
dziem wymazywania ich z oficjalnej narracji o tym, czym jest Warsza-
wa. Dlatego na wystawie ingerujemy w historyczne mapy, nakładając 
na nie dodatkową warstwę interpretacyjną, która odwraca hierarchię 
informacji. Rzeki wychodzą na pierwszy plan, a miasto staje się tłem. 
Aby to osiągnąć, nie zakłamujemy ani nie manipulujemy historycznymi 
artefaktami, ale raczej odkrywamy ich stronniczość. 
Szukaliśmy też sposobu, aby odnieść do współczesnej przestrzeni 
miasta. Chcieliśmy, żeby w trakcie oglądania wystawy znalazła się 
osoba, która krzyknie: „Kurczę, pod moim domem płynęła rzeka!”. Nie 
sprawią tego historyczne mapy, bo ze względu na powojenne zmiany 
w urbanistyce nie mają wystarczająco silnego połączenia z dzisiejszym 
miastem. Dlatego razem z grafikiem Maćkiem Chodzińskim i karto-
grafem muzeum Pawłem Weszpińskim stworzyliśmy własne mapy, 
które na współczesną siatkę ulic nakładają historyczny bieg rzek. 
Wydaje mi się, że wyciągnięcie na powierzchnię takiego niebieskiego 
ducha bardzo działa na wyobraźnię.

Jeśli rzeki są naszymi przewodniczkami po mieście, to 
jakie historie opowiadają?

K.S.: Wszystkie osady były budowane wokół wody. Bez niej nie za-
istniałyby miasta. Rzeki pozwalają na rozwijanie się miasta i jego go-
spodarki, stają się też świetnym podłożem do wytyczania jego granic, 
czyli określają, do jakiego momentu miasto może się rozrastać. Wał 
Lubomirskiego, który miał chronić Warszawę przed epidemią dżumy, 
powstał dlatego, że był ukształtowany przez rzekę Drnę. Rzeki miały 
więc siłę sprawczą. Ale zapłaciły za to bardzo wysoką cenę. Po prostu 
zaczęły znikać. To samo się działo w Londynie, w Paryżu, w Berlinie 
i na terenie Polski – wiele miast rozwijało się dzięki rzekom, ale też 
ich kosztem. 
M.S.: Rzeki, oprócz opowiadania historii eksploatowania, kiedy były 
jeszcze na powierzchni, opowiadają też historię swojej degradacji czy 
zaniku. Opowiadają też historię tego, jak się zmienia zwierciadło wód. 
Wycinka lasów, które porastały Równinę Warszawską, sprawiła, że 
poziom wód znacznie się obniżył, i z tego powodu rzeki zaczęły wysy-
chać i zanikać. Oczywiście eksploatacja, o której powiedział Konrad, 
przyczyniła się do ich znacznego zanieczyszczenia. A kiedy już nie 
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nadawały się do użytku, bo były zanieczyszczone i stawały się przez to 
zagrożeniem dla ludzi, wpuszczano je w kanały i stopniowo uszczupla-
no tę bogatą sieć rzeczną. Są tego przykłady również z XX wieku. Na 
wystawie prezentujemy plan zanieczyszczeń z 1972 roku, wskazujący, 
gdzie do otwartych wód spuszczane były ścieki. Odpady komunalne 
i przemysłowe odprowadzane były choćby do potoków Bielańskiego 
i Służewieckiego, do kanałów Żerańskiego, Bródnowskiego, Wawer-
skiego, a także do Wisły. Dopiero w ostatnich latach, dzięki oddolnym 
wysiłkom mieszkańców, głośniej mówi się o tym, że grunty na Woli 
mogą być skażone, ponieważ były tam zakłady, które wylewały che-
mikalia do ziemi. Pora porozmawiać o zanieczyszczeniu wód. Myślę, 
że Inne rzeki to również opowieść o tym, że rzeki odzyskują swój głos 
i odzyskują swoją sprawczość. Widać to szczególnie w momentach 
gwałtownych zjawisk pogodowych – nagłe wezbrania rzek i wyle-
wanie się na powierzchnię, czy awarii – jak w przypadku naruszenia 
podziemnego kanału rzeki Rudawki. Rzeki przypominają o swoim 
istnieniu. Wreszcie to również opowieść o nadziei przejawiającej się 
w aktywistycznych i artystycznych interwencjach osób, które wypo-
wiadają się w imieniu rzek, starają się walczyć o ich przywrócenie 
i zadbanie o nie.
K.S.: Współcześnie rzeki przypominają o sobie i swojej historii w dość 
„brutalny” sposób, który zaskakuje większość ludzi – denerwujemy 
się, że miasto jest zalane, mamy utrudnienia w dojeździe do domu 
albo zalewa nam ogródek. A to już się dzieje i będzie się dziać coraz 
częściej. Przyroda będzie o sobie przypominać, ponieważ zawsze tutaj 
była. Potok Służewiecki stał się Smródką nie dlatego, że sam z siebie 
zaczął brzydko pachnieć. I te wszystkie „smródki” właśnie tak się 
traktuje – najpierw dodaje do nich ścieki przemysłowe, komunalne, 
następnie reguluje, wpuszcza w kanał, betonuje, zasypuje, żeby nie 
było problemu i żeby nie śmierdziało. A wspomniany Potok Służe-
wiecki to nic innego jak rzeka Sadurka, która miała swoją historię 
i ukształtowała dany teren. Przywracamy jej tożsamość, pochylając się 
oczywiście nad jej współczesnym losem, ale i nad jej długim trwaniem.
M.S.: To jest też kolejny punkt w dyskusji o decyzjach dotyczących 
współczesnej zabudowy miasta i tego, jak ono powinno być projekto-
wane. Z jednej strony mamy przestrzenie zalewane betonem, nieprze-
puszczające wody deszczowej, która spływa potem błyskawicznie do 
kanałów, te kanały nie wytrzymują i tak dalej. A z drugiej dewelope-
rów, którzy budują na terenach wątpliwych – albo zalewowych, albo 
skażonych. 
T.Ś.: Analiza historii rzek pokazuje, że w procesie modernizacji 
i „naprawiania” miasta często mylimy winnego z ofiarą. Rzeki, które 
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pełniły przydatne funkcje w mie-
ście, zostały zanieczyszczone 
i stały się problemem. Odpowie-
dzią technologiczną na ten fakt nie 
była jednak walka z zanieczysz-
czeniami, ale walka z rzekami 
i schowanie ich pod ziemią. Z kolei 
reakcją na periodyczne podtopie-
nia nie było odbetonowanie miasta 
i zwiększenie jego chłonności, 
ale dalsza regulacja samych rzek. 
W konsekwencji, dzięki serii tych 
chybionych interwencji, z miasta 
zniknął ogromny potencjał, jaki te 
rzeki dawały. Ta historia wydaje 
mi się wartościowa, ponieważ roz-
wija dyskurs o kierunkach rozwoju 
Warszawy, ale też świetnie egzem-
plifikuje szersze problemy, jakie 
mamy z naturą i nieumiejętnym 
z nią współdziałaniem. Nie chcę 
tu proponować antytechnologicz-
nego prymitywizmu, ale raczej 
potrzebę lepszego wpisywania na-
szych technologii w system naczyń 
połączonych, jakim jest miasto. 

Wasza wystawa jest 
również wezwaniem 
do działania. Poświę-
ciliście sporo miejsca 
współczesnym działa-
niom aktywistycznym.

M.S.: Ważnym punktem przestrzeni artystyczno-aktywistycznej na 
wystawie są działania Sióstr Rzek, czyli kolektywu zainicjowanego 
przez Cecylię Malik. Kolektyw powstał razem z Koalicją Ratujmy 
Rzeki, po to żeby wzmocnić przekaz prawniczo-ekologiczny. Są w niej 
różne podmioty, między innymi WWF czy Centrum Ochrony Mokra-
deł, a także osoby, które są strażnikami i strażniczkami rzek. To osoby 
rozproszone po całej Polsce, które obchodzi los rzek i na przykład na 
bieżąco dokumentują za pomocą zdjęć to, co się z nimi dzieje. Są to 
obrazy nieprzyjemne, ale uświadamiające, że współczesne sposoby 
regulowania rzek są zbliżone do tych praktykowanych 70 lat temu lub 
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starszych. Czy naprawdę nie wymyśliliśmy od tego czasu nic lepszego? 
Co gorsza, na przykład zamykanie w betonowych korytach czy regulo-
wanie rzek przy użyciu koparek często prowadzi się w obszarach chro-
nionych, ze szkodą zarówno dla samej rzeki, jak i żyjących w danym 
miejscu zwierząt i roślin, dla całego ekosystemu. Ta część wystawy 
jest „wezwaniem do działania”: każda i każdy z nas może się zaintere-
sować lokalnie płynącą rzeczką i jej „pilnować”. A przyłączenie się do 

Niech płyną! Inne rzeki Warszawy, fragment ekspozycji,  fot. T. Świetlik
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większego ruchu może mieć przełożenie na bardziej systemowe roz-
wiązania. Nie bez powodu na wystawie przywołujemy głos Karoliny 
Kuszlewicz, prawniczki, która jest adwokatką działającą na rzecz real-
nej zmiany prawa poprzez postulaty wprowadzenia prawnej reprezen-
tacji rzek i możliwości obrony nie-ludzkich bytów na drodze prawnej.

Jak mogłoby to wyglądać? Jakie byłoby spełnione  
miasto-rzeka, w którym rzeki miałyby równe prawa?

K.S.: Mówiąc trochę prowokacyjnie: o ile po 1945 roku odbudowa 
Warszawy stanowi jeden z kamieni węgielnych tożsamości powo-
jennego miasta, o tyle w momencie, kiedy chcielibyśmy odzyskać 
chociażby jedną rzekę w jej całej długości, musielibyśmy myśleć o pro-
cesie przebudowy miasta. Albo jego odbudowy w z g l ę d e m  rzek. 
I przestać traktować je jako sprawczynie problemów. Przywrócenie 
do miasta mokradeł, bagien, rozlewisk i rzek może wydawać się w tym 
przypadku wizją utopijną, ale ma swoje uzasadnienie historyczne. 
W Warszawie tak naprawdę było bardzo dużo obszarów polderowych, 
zalewowych, które w momencie wielkiej fali, powodzi, gwałtownym 
opadów czy roztopów pochłaniały nadmiar wody. Tylko wtedy nikt na 
nich nie budował. 
Ja osobiście chciałbym przywrócenia rzeki Żurawki, która płynęłaby 
wąwozem ulicy Książęcej, przez Powiśle i dochodziła do Wisły, choć 
zdaję sobie sprawę, że jest to utopijna wizja. Można by w sposób zrów-
noważony funkcjonować w takim mieście. Równoważne kształtowanie 
miasta to długi proces, podobnie jak zmiana myślenia i nawyków, na 
przykład żebyśmy w miastach chronili tereny dzikie, zostawiali je sa-
mym sobie, i niekoniecznie każdy zielony skrawek wykorzystywali na 
rekreację, czyli w sposób – dla nas – „użyteczny”. W tym wszystkim 
konieczne jest przywrócenie wody tam, gdzie to możliwe. W środku 
Seulu przywrócono rzekę, która kiedyś została zabetonowana na po-
trzeby węzła komunikacyjnego. W Paryżu odkopują rzekę, w Zagłębiu 
Ruhry w Niemczech pokazują, jak po odejściu od przemysłu można 
uwalniać rzeki, przywracać im bieg. Musi jednak nastąpić nie tylko 
odbetonowanie podłoża, ale również odbetonowanie mentalne.
T.Ś.: Dla mnie na taki idealny obraz miasta-rzeki składają się trzy rze-
czy. Rozwój życia nad Wisłą w Warszawie pokazuje, jak bardzo kon-
takt z wodą jest wartościowy dla mieszkańców. Ale Wisła ma swoje 
ograniczenia: duże różnice poziomu wody sprawiają, że bulwary przez 
większość czasu wydają się za wysokie, oderwane od wody, a szybki 
nurt uniemożliwia kąpiele. Przywrócenie mniejszych rzek może tu 
pomóc i sprawić, że życie w mieście będzie dużo przyjemniejsze. Dru-
gi aspekt poruszył już Konrad – wartościowe dla ekologii miasta jest 
zostawianie pewnych terenów samym sobie. Pozwala to na zaistnienie 
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Wystawa Niech płyną! Inne rzeki Warszawy trwa do 29 maja 2022 w Muzeum Woli, 
ul. Srebrna 12, Warszawa
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większej bioróżnorodności, a tym samym stworzenie środowiska, 
które jest bardziej odporne na zmiany klimatu niż generyczna miej-
ska zieleń urządzona. W końcu całe to zdziczenie miasta ma duży 
walor edukacyjny. Jedna rzeczka w mieście nie odwróci zmian kli-
matu, ale może przyczynić się do zmiany nastawienia do przyrody 
w mieście i przyrody w ogóle, czego przecież bardzo potrzebujemy.
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Kornel Janczy, Ocean, 2019, stal, farba akrylowa, 33 x 25 x 15 cm, dzięki uprzejmości artysty
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Dlaczego posługujesz się narzędziami ze świata maksy-
malnie uporządkowanego, poddanego rygorowi nauki, 
wiedzy i metod badawczych?

Zajawka związana z mapami i geografią ukształtowała się w mojej 
młodości. Nie chodzi jednak tylko o to, że interesowałem się atlasami 
czy mapami, wiele osób w dzieciństwie przeżywa takie fascynacje. 
Było to mocno związane z miejscem, w którym się wychowywałem, 
oraz z topograficznym umiejscowieniem mojego domu rodzinnego. 
Pochodzę z Limanowej, niewielkiego miasteczka położonego w Be-
skidzie Wyspowym, leżącego w kotlinie i otoczonego ze wszystkich 
stron wzgórzami. Wzgórze, na którym mieszkałem, nie jest poroś-
nięte lasem. Z okna miałem rozległą panoramę na całe miasteczko, 
dzięki czemu codziennie oglądałem je jak mapę wykonaną w skali 1:1. 
Patrzyłem na to wszystko, tak jak dziś ogląda się zdjęcia satelitarne 
w Google Maps. Każdego dnia, kiedy szedłem do szkoły, do tej mapy 
„wchodziłem”, a po kilku godzinach „wychodziłem”, pnąc się pod górę, 
do domu. I znów wszystko obserwowałem z lotu ptaka, mogąc analizo-
wać na chłodno wszystkie zdarzenia, drogi, miejsca, w których byłem, 
już w takim kartograficznym klimacie. Taka różnorodność w sposo-
bach doświadczania przestrzeni miała na mnie głęboki wpływ.

Czy rysowałeś wtedy mapy?
Pierwsze prace inspirowane mapami i kartografią, które zacząłem two-
rzyć jeszcze podczas nauki w akademii, pojawiły się trochę przypad-
kiem. W połowie studiów przyjechałem na wakacje do domu. Miałem 
plan, by dużo malować, ale wyjątkowo mi nie szło. Balast historii i tra-
dycji malarstwa, pustego płótna – wszystko to stworzyło dziwne obcią-
żenie. Przypomniałem sobie wtedy zabawę, którą wymyśliłem, kiedy 
jako dziecko chorowałem na anginę. Spędziłem w łóżku dwa tygodnie, 
które zapamiętałem paradoksalnie jako bardzo szczęśliwy okres. 
W mojej wyobraźni, a następnie na kartce papieru, wykreowałem cały 
kontynent. Wyznaczyłem granice państw, stworzyłem miasta, drogi, 
komunikację, kopalnie, surowce naturalne. Z każdym dniem sytuacja 
stawała się coraz bardziej złożona. W końcu postanowiłem, że w moim 
świecie musi pojawić giełda papierów wartościowych, spółki, wzrosty, 
spadki, krótko mówiąc, sprawy zaczęły się naprawdę komplikować. 
Kiedy wyzdrowiałem, wróciłem do szkoły i zapomniałem o wszystkim 
na kilkanaście lat. W czasie tamtych studenckich wakacji przypomnia-
łem sobie tę zabawę i na malutkich kartkach papieru zacząłem rysować 
nowe historie. Znów na dobre pochłonęły mnie wątki kartograficzne.

Czy w twoich pracach, bez względu na to, czy to są mo-
dele architektoniczne, planety, czy granice państw, ska-
la odgrywa jakąś rolę?
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Miejsce, skąd w młodości wszystko obserwowałem, skąd patrzyłem, 
mogąc ogarnąć całą przestrzeń – mój mikroświat – ukształtowało spo-
sób, w jaki później postrzegałem rzeczywistość. Miało także wpływ na 
metody przedstawiania przeze mnie zdarzeń przestrzennych. Niewiel-
ka skala zmusza do pomijania wielu indywidualny cech opisywanych 
fenomenów i wybierania tych dla mnie najciekawszych. Duży dystans 
pozwala także spojrzeć na sprawy całościowo i zmusza do uogólnień. 
Stąd biorą się proste i często minimalistyczne bryły geometryczne, 
w które zamykam opisywaną przestrzeń.

Ingerujesz w geografię i tworzysz zaskakujące kom-
binacje, jak na przykład kontury przedstawiające 
państwa w ich granicach, które są przez ciebie mody-
fikowane i zakrzywiane wbrew prawdopodobieństwu 
przestrzennemu.

Cały cykl Mapy jest światem wyimaginowanym. Posługuję się języ-
kiem kartografii, bo podoba mi się w tym naukowym systemie repre-
zentacji świata, modeli i diagramów to, że uwiarygadnia najbardziej 
nawet absurdalne sytuacje. Dlatego zdecydowałem, że opowiadanie 
o fantazmatach geograficznych będę uprawiać przy pomocy języka, 
który wydaje się bardzo prawdopodobny. Na początku były to komen-
tarze do rzeczywistości na bardzo ogólnym poziomie, na temat relacji 
między państwami czy społeczeństwami. Później, kiedy tych rysunków 

Kornel Janczy, Zachód, 2018, tektura, farba akrylowa, 40 x 40 x 40 cm, 
dzięki uprzejmości artysty
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powstało bardzo dużo – tyle, że można by z nich zrobić atlas – zaczą-
łem śmielej kreować nowe sytuacje. Doszedłem do takiego momentu, 
że nie był już to tylko komentarz do rzeczywistości, a zupełnie nowa 
rzeczywistość.
W sposobie, w jakim działam, ważne jest to, że język plastyczny mapy 
jest środkiem, a nie celem. Posługuję się mapą nie tylko dlatego, że 
interesuję się geografią i relacjami przestrzennymi. Język ten jest 
na tyle pojemny, że za jego pomocą mogę opowiadać o bardzo wielu 
sprawach spoza obszaru polityki i gospodarki. O uczuciach, o miłości, 
o marzeniach…

Rozmawiamy w czasie, kiedy nadmiernie często spoglą-
damy na mapę, z niepokojem, że dotychczasowy porzą-
dek może ulec gwałtownemu zachwianiu. W powietrzu 
wisi wojna prowokowana przez Rosję. Jak ważna w two-
ich pracach jest wiedza o wydarzeniach politycznych?

Jest kluczowa, bez niej nie byłoby części moich prac. Wiele z nich mo-
głoby być komentarzem do zdarzeń, które dzieją się w życiu społecz-
nym z pewną regularnością w różnych częściach globu. 
Obecna sytuacja na wschodniej granicy Polski należy niestety do wy-
stępujących cyklicznie napięć. Oczywiście kiedy mają one miejsce 
z dala od nas, wtedy trochę łatwiej nam się zasypia.

Kornel Janczy: Wspaniała atmosfera, widok wystawy, fot. Przemysław Sroka / archiwum BWA 
Tarnów
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W poszukiwaniu szuflady, w którą można by cię we-
pchnąć, jesteś opisywany jako przedstawiciel postmalar-
stwa. Co o tym sądzisz?

Jeśli postmalarstwo to malarstwo, które wychodzi poza płótno wie-
szane na ścianach, to tak, można mnie tu przypisać. Nigdy nie próbo-
wałem się definiować w żaden sposób. Skończyłem malarstwo, jest 
mi ono bliskie, czuję się malarzem. Kiedy robię obiekty rzeźbiarskie – 
maluję je, używam farby olejnej. Jednak nie chciałbym się ograniczać. 
Może jutro zrobię performans w lesie i co wtedy?

Nazwaliście wystawę Wspaniała atmosfera, co ten tytuł 
właściwie oznacza?

Kiedy szukaliśmy tytułu, ważne było, żeby nawiązywał on do wątków 
geograficznych, które poruszam w swojej twórczości, ale chcieliśmy 
uniknąć specjalistycznej terminologii. Wspaniała atmosfera to okre-
ślenie „wytrych”, które próbuje coś opisać, a jednocześnie nie opisuje 
niczego. Gdyby przyjaciel mnie poprosił, żebym opowiedział mu, jak 
było na imprezie, nie powiedziałbym przecież, że panowała „wspania-
ła atmosfera”. Pasuje to bardziej do oficjalnych przemówień i języka 
dyplomatycznego.
Wspaniała atmosfera wydaje się dobrym określeniem dla instala-
cji, której oglądanie przypomina krążenie wokół Ziemi, obserwację 

Kornel Janczy, Górska rzeka, 2021, kamień, sklejka, farba akrylowa, 80 x 40 x 30 cm, 
dzięki uprzejmości artysty
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z orbity, skąd widok zdaje się przyjemniejszy, a nasza planeta bardziej 
atrakcyjna. Jednocześnie jednak spacerowi przez Wspaniałą atmosferę 
towarzyszy pojawiający się podskórnie niepokój związany z poczuciem 
schyłku, zbliżającego się końca. Można dostrzec pojawiające się pęk-
nięcia, szczeliny i oznaki rozkładu.
Na wystawie dużo jest prac, w których pojawiają się zachody słońca. 
Dla mnie jest to szczególny moment w ciągu doby, piękny, ale i prze-
rażający. Nigdy nie wiadomo, co się po nim wydarzy. Są też obiekty 
architektoniczne przypominające ruiny zawieszone w czasie i prze-
strzeni. Ciężko wywnioskować, czy są to budynki już opuszczone, czy 
jeszcze nieukończone.

Pokazujesz świat poddany działaniu człowieka, ale 
w twoich pracach trudno znaleźć bezpośrednie przed-
stawienie ludzkich postaci – dlaczego?

Człowiek pojawia się w mojej praktyce pod postacią śladów, które zo-
stawia wokół siebie. Ten aspekt naszego „bycia” w świecie wydaje mi 
się niesamowicie interesujący. Lubię obserwować, jak ślady te wpły-
wają na otoczenie i kształtują pejzaż. Jednym z moich ulubionych jest 
ślad po ognisku. W ubiegłym roku zrobiłem obiekt – palenisko, krąg 
ułożony z kamieni. Na środku zamiast popiołu umieściłem plamę, na 
której widać jak gdyby odbijające się na powierzchni rozgwieżdżone 
nocne niebo. Pracę zatytułowałem Noc w górach. 

Kornel Janczy, Noc w górach, 2021, kamień, tektura, farba akrylowa, 50 x 50 x 15 cm, 
dzięki uprzejmości artysty
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Kornel Janczy, Wspaniała atmosfera, widok wystawy, fot. Przemysław Sroka / archiwum BWA 
Tarnów
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Odbywam wiele pieszych wędrówek, głównie po Beskidach. Często 
mam przekonanie, że w całym masywie jestem sam, zwłaszcza kiedy 
panuje fatalna pogoda i pada deszcz. A jednak natykam się na pozo-
stałości działań człowieka. Nie mówią nic indywidualnego o danej 
osobie, mnożą jednak pytania: kim ten ktoś był, co tu robił, dlaczego 
się pojawił? 
Jeszcze innym interesującym mnie rodzajem śladu są granice – arbi-
tralnie ustalone linie kształtujące nasze życia.

Tworząc swoje prace, swobodnie poruszasz się i wyko-
rzystujesz materiały – od kurzu po mąkę. Jak wybierasz 
medium, którym będziesz się posługiwał?

Przestrzeń i miejsce, w którym przebywam, mają spory wpływ na to, 
co tworzę, i na materiały, których używam. Po studiach przeprowadzi-
łem się do Limanowej, gdzie mieszkałem przez kilka miesięcy. Byłem 
daleko od znajomych, którzy zostali w Krakowie albo wyjechali do 
innych miast. Przebywałem wtedy głównie wśród natury, a tworząc, 
używałem tego, co było blisko – mąki, kurzu, materiałów naturalnych. 
Był to też taki okres, kiedy wykonałem sporo efemerycznych dzia-
łań w lesie. Po powrocie do Krakowa zacząłem używać materiałów 

Kornel Janczy, Unfortunately, 2017, marker na wydruku cyfrowym, 30 x 20 cm, 
dzięki uprzejmości artysty



149JANCZY

Wspaniała atmosfera, kurator: Stach Szabłowski, Rondo Sztuki, Katowice, 
4–30.03.2022

KORNEL JANCZY
(ur. 1984) – mieszka i pracuje w Krakowie. Studiował malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Akademie der Bildenden Künste w Monachium. 
W 2019 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Realizuje zróżnicowane pod względem stosowanych 
mediów prace, od malarstwa i rysunku po instalacje czy realizacje site-specific. 
Głównym tematem jego praktyki artystycznej jest zagadnienie konceptualizacji 
przestrzeni oraz relacje pomiędzy naturą, nauką i polityką. Prace Janczego 
pokazywane były na licznych wystawach w Polsce oraz za granicą.

Posłuchaj rozmowy ze Stachem Szabłowskim, kuratorem wystawy Wspaniała 
atmosfera w Bęc Radio LOGO
www.soundcloud.com/bec_zmiana

Kornel Janczy, Błękitne góry, 2010, olej na płótnie, 100 x 130 cm, dzięki uprzejmości artysty

architektonicznych i budowlanych. W pracowni pojawiły się narzędzia 
elektromechaniczne, a proces produkcji prac zaczął się profesjonali-
zować. Kiedy z kolei w zeszłym roku przebywałem na rezydencji arty-
stycznej w Fundazium NAIRS w Szwajcarskiej dolinie Engadyny, znów 
powróciłem do prostych i naturalnych materiałów, które znajdowałem 
podczas przemierzania alpejskich szlaków. 
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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 
USTAWIANIA 
MEBLI

ALEKSANDRA GORDOWY

Rzecz o stole
Nawet kiedy słaniam się już na 
nogach ze zmęczenia i wszystko 
mi obojętne, byle tylko zato-
pić się wreszcie w ramionach 
nocy, zawsze przed snem ście-
ram okruszki ze stołu. Zmy-
wam z niego wszystko: kurz dnia, 
masło, resztki naszych niedo-
jedzonych tęsknot, odciski pal-
ców, a także innych części ciała, 
wiórki z temperowanych ołów-
ków, ziarna kaszy, co drobniejsze 
są od oka sitka, wiórki z obie-
ranej marchewki, tymianek, 
oregano i szałwię. Zbieram nie-
chciane ulotki, listy zbyt nudne, 
by je w ogóle otwierać, listy zaku-
pów i puste kartki. Czuję, jakbym 
zamiatała jakieś wielkie miasto, 
kawałek cudzego życia, liście na 
ścieżce przed pałacem kogoś bar-
dzo ważnego.

Rzecz o meblach  
stojących pod ścianą
A mimo to wciąż, niczym w wago-
nie, ustawiamy je pod ścianami: 

jeden przy drugim, ciasno, opty-
malnie. Oprawiają naszą prze-
strzeń – meblowi oprawcy 
podścienni. Kiedy wszystko już 
starannie upchnięte jest pod ścia-
nami dookoła pokoju, na środku 
zostaje trochę miejsca, by stanąć 
i się rozpłakać. 
Płaskorzeźby meblowe nie mają 
tyłów: nie mają pleców, tyłków, 
lędźwi i potylic. Mają tylko twa-
rze, cierpliwie zwrócone w na-
szym kierunku dzień i noc. I nie 
mogą się od nas odwrócić, na-
wet gdyby chciały, nikt bowiem 
nie zaprojektował im tyłów. Pa-
trzą na nas swoimi meblowymi 
twarzami, których mimika skrę-
powana jest nieprzerwanym obo-
wiązkiem dobrego performansu, 
non stop. No bo czy ktoś wi-
dział, żeby komoda upuściła ta-
lerze? Albo żeby barek sam wypił 
whisky? Albo żeby szafa odmó-
wiła nam rano wydania skarpet? 
Postawione pod ścianą, zwró-
cone ku nam twarzami napiętymi 
od uśmiechu, patrzą się na nasze 
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bezsensowne ruchy na środku 
pokoju.
W jakimś nie bardzo progresyw-
nym, ale szanowanym katalogu 
z wnętrzami uznano, że tak bę-
dzie najlepiej. Dlaczego? Być 
może mebel-rzeźba, swobodnie 
stojąca na środku pokoju i z każ-
dej strony oglądana, to za duże 
wyzwanie dla naszych mieszkań? 
Poza tym rzeźbić mebel z każ-
dej strony to znacznie więcej ro-
boty. I tak oto meble przypisane 
są ścianom, a ściany meblom. Ta-
kie związki w naszym państwie 
akceptujemy.

Znowu o stole
Gdybym mogła, większość dnia 
spędzałabym pod stołem. Wycho-
dziłabym tylko na posiłki – przy 
stole, i na drzemki – na stole. Pod 
stołem pisałabym teksty i szkico-
wała stopy domowników. Okazjo-
nalnie wychodziłabym spod stołu 
zarabiać pieniądze – przy stole. 
Rysowałabym projekty, które 
wymyśliłabym pod stołem. Jaki 

wspaniały mebel, ten stół. 
Aha – potencjalnych klientów sa-
dzałabym po przeciwnym boku 
stołu, jak najdalej, żeby nie wi-
dzieli mojej niepewności. Przyja-
ciół i część rodziny po przekątnej, 
ewentualnie naprzeciwko, tam, 
gdzie przeciwległe strony łączy 
krótszy bok i można spróbować 
sobie nawzajem zaufać. 
Nasz stół stoi pod ścianą – spo-
tyka się z nią dłuższym bokiem – 
więc pozostają trzy strony, przy 
których można usiąść. Czasami 
przez wiele miesięcy spieram się 
z H o możliwość siedzenia po jed-
nej ze stron, którą oboje z niewia-
domych powodów faworyzujemy. 
Pewnego razu, po jakimś więk-
szym zamieszaniu z tortem, żar-
ciem i kuchnią pełną gości, pod 
koniec dnia stół był dziwnie prze-
kręcony i przesunięty o jakieś 
30 centymetrów względem swo-
jej starej pozycji. Od tego czasu 
przeciwległa strona stała się 
o wiele bardziej atrakcyjna – pa-
dają na nią promienie słoneczne 

Rys. Aleksandra Gordowy
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wkradające się do mieszkania 
przez mniejsze okno i kładzie na 
nim głowę 30-letni kwiat z ro-
dzaju alokazja. Czasami zastana-
wiam się, czy po tej nowej stronie 
stołu można znaleźć siebie samą 
łatwiej niż po tamtej. Usłyszeć 
niedobudzone po nocy myśli. 

Mebel-powiernik
Przyszedł nam kiedyś do głowy 
taki pomysł. Chodziło o to, żeby 
zaangażować całe ciało, nie tylko 
głowę. Przenieść napięcie z twa-
rzy mebli i rozłożyć je równo-
miernie po całych ich ciałach. 
Myśleliśmy o czymś, co wple-
cie się w narrację naszego ży-
cia odrobinę bardziej. Taki mebel 
o mnóstwie szuflad, nie tylko 
z jednej, ale i z wielu stron. Ru-
chomy, obrotowy, tupiący razem 
z nami do dźwięków naszych tę-
sknot, do nuconych nieśmiało 
pomysłów i do ich braku. Mebel 
o wielu twarzach, inny z każdej 
strony. Mebel przyjaciel i me-
bel powiernik. Wolny od ściany 
i wolny od uprzedzeń*.

Jeszcze krótko o stole
Rozkładam papiery i zbieram je 
znowu. Patrzę się przez prze-
zroczyste ciała kartek na stół. 
Siadam z jednej strony, potem 
z drugiej, z trzeciej. Za każdym 
razem inny widok, inne myśli. 
Szukam ciągle nowych konstela-
cji, nowych sposobów siedzenia. 
Fascynuje mnie ta stateczność, 
która umożliwia ruch, nie karze 
jednak za bezruch. Dobra stabil-
ność. Choćbym oparła o niego 
wszystko, co mam. Teraz to rap-
tem burza myśli, kilkanaście 
kanapek z powidłami, kostki cze-
kolady, kawałki sera, ale czasem 

*  Więcej szczegółów wkrótce!

jest o wiele więcej.
Sprzątam to wszystko leniwie, 
a właściwie odsuwam na drugi 
koniec podłużnego blatu.
Żeby rano znowu płaska taca 
stołu przyjęła moje ponocne na-
stroje i myśli – tabula rasa kolej-
nego dnia. 
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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.

Aleksandra Gordowy, Stół, 2022
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Jest rok 2022 i chciałbyś umieć w Gen Z, 
a jednocześnie lubisz dziczyznę i cygara? 

Wydaje Ci się, że w sumie jesteś za równością płci, 
ale ostatnio koleżanka zwyzywała Cię od mizogina? 

Chciałbyś być eko, choć wciąż kręci Cię zapach 
mokrego betonu? 

Rozwiąż nasz test i dowiedz się 

CZY 
JESTEŚ 
ARCHI-
DZIA-
DER-
SEM?!
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PYTANIE 1
Co myślisz o mówieniu o kobietach w architekturze?

a)  Podział ze względu na płeć uważam za sztuczny. Architektura jako 
dyscyplina nie ma płci. Jest przecież  bardzo dużo kobiet pracują-
cych w zawodzie architekta.

b)  Wydaje mi się, że o kobietach faktycznie mówiło się w historii za 
mało, szczególnie że ich kobiece podejście jest w dzisiejszych cza-
sach niezwykle potrzebne.

c)  Mamy patriarchat i nierówności i trzeba to wreszcie zmienić. 

Pytanie 2
Celownik liczby mnogiej słowa „architektka” brzmi:

a)  Nie ma takiego słowa „architektka”. Jest Architekt, 
Architekt-Zdrój. 

b)  Architektką.
c)  Architektkom om nom nom. 

Pytanie 3
Planeta płonie, zaraz wszyscy umrzemy. Za oknem 
susza/pożar/powódź, a Ty wtedy:

a)  ogarniasz BREEAM-y i LEED-y dla swoich nowych betonowych 
miast, żeby się lepiej sprzedawały;

b)  nadal uwielbiasz brutalizm i architekturę betonową, czemu dajesz 
wyraz, kolekcjonując albumy i śledząc odpowiednie profile na insta 
lub uprawiając turystykę architektoniczną;

c)  lobbujesz w samorządzie za budowaniem z drewna dla wszystkich 
nowych miejskich inwestycji.

Pytanie 4
Wszyscy mężczyźni w architekturze chcą być na-
zywani architektami, ale nie każda kobieta chce być 
nazywana architektką. Jak myślisz, dlaczego tak 
jest?

a)  Słowo „architekt” kojarzy się z prestiżem, odpowiedzialno-
ścią i powagą. Forma żeńska jest sztucznym tworem i brzmi dość 
śmiesznie. 

b)  Uważam, że to kwestia prywatnego wyboru i prawa do tego 
wyboru.

c)  Często nie chcą deprecjonować swoich osiągnięć i być (już z na-
zwy) kimś gorszym w męskim świecie architektonicznego sukcesu. 
Wydaje mi się, że to pułapka, bo świat sukcesu nie powinien być 
tylko męski, prawda?
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Pytanie 5
Który cytat z twórczości Young Leosi najlepiej Cię 
opisuje?

a)  „Czekają na nas Galapagos, i czeka na nas Santorini”.
b)  „Na ulicy w szeleszczącej kurtce Moncler będę walczyć o zwrot 

moich wspomnień”.
c)  „Jeszcze jedna!” (w domyśle „architektka ”).

Pytanie 6
Co oznacza termin „projektowanie feministyczne”? 

a)  To chyba chodzi o te projekty transparentów z tych czarnych 
protestów?

b)  To po prostu projektowanie uniwersalne.
c)  Uwzględnia potrzeby wszystkich osób oraz porusza sprawy zazwy-

czaj pomijane w procesach projektowych.

Pytanie 7
Czy zatrudniasz w swoim biurze architektki? 

a)  Szanowne panie, ja mam taką zasadę, że nie zatrudniam kobiet! No 
oprócz pani Basi, mojej sekretarki. 

b)  W naszej pracowni z każdym rokiem jest coraz więcej kobiet. Są 
prawdziwą ozdobą biura!

c)  No pewnie! Co to za pytanie. BAL, siadaj, jedynka.

Pytanie 8
Co sądzisz o BALu Architektek?

a)  Chodzi o sarpowski bal architekta? To zaproszenie?
b)  Coś obiło mi się o uszy. Ale nie do końca zgadzam się podkreśla-

niem różnic, które ta inicjatywa promuje.
c)  Tańczyłbym/tańczyłabym!

Pytanie 9
Ulubiona książka z dzieciństwa?

a)  „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.
b)  „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling. 
c)  „Pippi Langstrumpf” Astrid Lindgren.
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BAL ARCHITEKTEK – inicjatywa wspierająca kobiety w architekturze, zarówno 
projektantki, jak i jej użytkowniczki. Do tej pory mogłyście nas śledzić online na 
@bal_architektek, ale wkroczyłyśmy na papier! Balowiczki: Dominika Janicka, 
Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska.
PS Niech żyje Bal!

ODPOWIEDZI
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI A
Jesteś podręcznikowym przykładem archidziadersa. Należałeś/
należałaś do SARP-u, zanim został zawiązany.   Zainicjowałeś/za-
inicjowałaś konkurs na najbardziej betonowy budynek z betonu. 
Twoim ulubionym architektem jest Bjarke Ingels albo Norman 
Foster i wydaje Ci się, że coraz większa obecność kobiet w zawo-
dzie to jakiś błąd statystyczny i tymczasowa niedogodność. Pa-
miętaj, na nawrócenie zawsze jest czas, ale ten czas nazywamy 
asapem.

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B
Wiesz, że idą nowe czasy, i czujesz potrzebę zmian, ale wciąż się 
potykasz. Takim osobom jak Ty Bal Architektek mówi, że archi-
dziaders to nie osoba, a konkretne zachowanie. Każdemu się zda-
rza! Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z popełnionych pomyłek 
i wiedzieć, co naprawiać. Wierzymy w Ciebie!

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI B
Wiesz, że idą nowe czasy, i czujesz potrzebę zmian, ale wciąż się 
potykasz. Takim osobom jak Ty Bal Architektek mówi, że archi-
dziaders to nie osoba, a konkretne zachowanie. Każdemu się zda-
rza! Ważne, żeby zdawać sobie sprawę z popełnionych pomyłek 
i wiedzieć, co naprawiać. Wierzymy w Ciebie!
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ALEKSANDRA LITOROWICZ, WERONIKA ZALEWSKA

Prawo ekologiczne
Wszystkim nam jest znane poję-
cie praw przyrody, zwanych także 
prawami natury. Przywołuje się je 
najczęściej w momentach, kiedy 
są łamane przez człowieka niere-
spektującego podmiotowości czy 
dobrostanu istot i bytów, które 
znajdują się obok niego – zwie-
rząt, rzek, roślin, mokradeł, lasów.

W ramach ich ochrony podejmuje 
się starania dążące do zachowa-
nia, zrównoważonego użytko-
wania oraz odnawiania zasobów, 
tworów i składników przyrody, 
m.in. siedlisk, krajobrazu, zadrze-
wień, dziko występujących roślin, 
zwierząt i grzybów. Jak wiemy, 
bywa z tym różnie, podobnie jak 
z nadawaniem prawnego statusu 
bytom nie-ludzkim lub oddawania 
im głosu. Za jeden z nielicznych 
przykładów tego typu działań 

może służyć obowiązująca w Re-
publice Ekwadoru konstytu-
cja z 2008 roku, która w art. 10 
głosi, że „Natura będzie pod-
miotem tych praw, które uznaje 
konstytucja”.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy 
okazało się, że prawa przyrody 
i ochrony środowiska to nie je-
dyny przykład rozmawiania o pra-
wie i legislacji z perspektywy 
ekologicznej. Za sprawą Geof-
freya Garvera i Cristiane Derani 
dowiedzieliśmy się o Ecological 
Law and Governance Association 
(ELGA), zajmującym się kon-
cepcją prawa ekologicznego. Ale 
czym ono właściwie jest?

Prawo ekologiczne to paradygmat 
oparty na przekonaniu o koniecz-
ności włączenia do systemu praw-
nego ograniczeń ekologicznych. 

NIE TYLKO  
CZŁOWIEK, 
CZYLI RELACJE 
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
ZIMOWY PRZEPLATANIEC
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Powstał w reakcji na obecny glo-
balny kryzys ekologiczny i sta-
nowi rewizję dotychczasowego 
systemu prawnego, w tym mię-
dzy innymi prawa ochrony śro-
dowiska, tak by przezwyciężyć 
obecną w nim dychotomię pomię-
dzy podejściem antropocentrycz-
nym i ekocentrycznym. Prawo 
ekologiczne promuje przejście od 
kultury dominacji do kultury sza-
cunku. Jego soczewka pomaga 
przyjrzeć się ekologii prawa, roz-
ciągając ją na wszystkie aspekty 
naszego bycia w świecie – od 
prawa handlowego po regulacje 
dotyczące planowania przestrzen-
nego czy rynku pracy.

Koncepcja ta jest z jednej strony 
otwierająca, bo holistyczna, z dru-
giej – bardzo wymagająca, bo 
bazując na ciągach przyczynowo-
-skutkowych i konkretnych 

przykładach, pokazuje, że jako 
jednostki i społeczeństwa nie-
ustannie dokonujemy wyborów, 
które wpływają na środowisko. 
By ten wpływ był jak najmniej-
szy, nie wystarczy jedynie kom-
pensata finansowa za zniszczenia 
ekologiczne (bo ile pieniędzy 
wart jest las, który rósł 10 mi-
lionów lat, a który został znisz-
czony przez ostatnie dekady?) 
czy prawna prewencja, która, jak 
wiemy, często jest obchodzona 
przez międzynarodowe korpora-
cje. Prawo ekologiczne wymaga 
zmiany systemu wartości tak, aby 
zrozumieć rzeczywisty wpływ na 
planetę – jej społeczności i ekos-
ferę, a także opierać nasze wy-
bory oraz systemy gospodarcze 
na prawdziwej potrzebie, a nie na 
utylitarnych pragnieniach. A żeby 
tak się stało, musimy przeana-
lizować i podać w wątpliwość 

Fot. Maciej Krüger
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schemat korzystania ze świato-
wych zasobów. Nie podpisywać 
niektórych umów handlowych. 
Nie tworzyć kopalni w niektórych 
rejonach. Przemyśleć nasz spo-
sób pracy i rozrostu miast. Zre-
widować się. Nietrudno zgadnąć, 
że perspektywy prawa ekologicz-
nego zwyczajnie nie da się „zmie-
ścić” w ramach dotychczasowych 
paradygmatów prawa i wspie-
ranego przez prawo systemu 
neoliberalnego.

Jak więc prawo może służyć do-
brostanowi wszystkich istot 
i planety? Jak te rozważania 
ukonkretnić? Właśnie o te kwe-
stie Weronika Zalewska zapytała 
Geoffreya i Cristiane.

Cristiane Derani (profesorka na 
Uniwersytecie Federalnym Santa 
Catarina w Brazylii): 
Prawo jest jednym ze sposobów ko-
munikowania problemów. Powin-
niśmy z perspektywy ekologicznej 
zastanowić się, co powinno się 
składać na nasze prawo do god-
nej przyszłości, również tej zwią-
zanej z życiem w miastach. W tej 
reorganizacji sposobu myślenia nie 
chodzi przecież o to, żeby wszyst-
kich mieszkańców miast przenieść 

na wieś, ale żeby przeformuło-
wać ideę życia miejskiego, opiera-
jąc się na potencjale miasta – na 
możliwości gromadzenia nie tylko 
kapitału, ale przede wszystkim lu-
dzi. W mieście możemy spotykać 
się z ludźmi, wymieniać się wiedzą 
i ćwiczyć wrażliwość.

Geoffrey Garver (doktor geogra-
fii i prawa, adiunkt na uniwersy-
tetach McGilla oraz Concordia 
w Montrealu): 
Głęboko zakorzenione prze-
pisy prawa, takie jak konstytu-
cje, powinny sprzyjać wyjściu poza 
krótkoterminową perspektywę in-
teresów politycznych. Niedawno 
ekwadorski Sąd Najwyższy od-
rzucił koncesję na wydobycie su-
rowców w chronionym lesie Los 
Cedros, ponieważ zagrażałoby to 
prawom przyrody. Jest to przykład 
stosowania długoterminowych za-
sad moralnych i etyki ekologicz-
nej w lokalnym kontekście. Może 
prawa przyrody wprowadzone 
w Ekwadorze nie są idealnym ani 
ostatecznym rozwiązaniem, ale 
jako narzędzie przejściowe robią 
wyraźną różnicę. Być może w ko-
lejnych wyborach mieszkańcy tego 
państwa zagłosują na kogoś, kto bę-
dzie je realizował w całości.

Cała rozmowa na miastozdziczenie.pl

Zajrzyjcie również na elgaworld.org i do książki autorstwa Geoffreya Garvera 
Ecological Law and the Planetary Crisis. A Legal Guide for Harmony on Earth.
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ALEKSANDRA LITOROWICZ – prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, 
współzałożycielka Szkoły Architektury Społeczności SAS. Badała m.in. warszawskie 
place i polskie murale. Prowadzi puszka.waw.pl, futuwawa.pl i sztukapubliczna.pl

WERONIKA ZALEWSKA – artystka wizualna i poetka, zainteresowana m.in. 
perspektywami pozaludzkimi i tym, jak komunikować wyzwania współczesności, nie 
wyrywając sobie po drodze wszystkich włosów.

Fot. Maciej Krüger
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ROZPOZNAJ 
ARTYZM 
U DZIECKA

Poczęcie
a)  Jeszcze w brzuchu matki dziecko jest bardzo zmęczone, narzeka 

też na brak światła.
b)  Badania EKG mogą układać się w kształt wczesnych obrazów 

Gerharda Richtera.
c)  Uczucie nudności u matki ustępuje poczuciu niezrozumiałej 

melancholii.
d)  Można być pewnym, że dziecko nie będzie wcześniakiem, bo 

osoba z artyzmem zawsze ze wszystkim się spóźnia.

Niemowlęctwo
a)  Karmione piersią, próbuje kciukiem wymierzyć najlepszą perspek-

tywę i odległość od modelki.
b)  Odbijane po jedzeniu, wydaje z siebie odgłos przypominające 

słowo ZPAP.
c)  Pierwsze wypowiedziane przez nie słowa to „MoMA”, kolejne 

„Tate”.
d)  Zanim zacznie chodzić, ma już wyrobione opinie na temat sztuki 

XIX wieku, rozumie też, że przyszło na świat co najmniej 150 lat 
za późno.

Wychowanie dzieci zgodnie z właściwym kanonem zachowań jest 
coraz trudniejsze. Najniebezpieczniejszym przejawem nieposłu-
szeństwa jest postawa artystyczna. Dlatego przygotowaliśmy dla 
państwa poradnik behawioralny, w którym pomagamy rozpoznać 
niepokojące objawy artystostwa dziecka od poczęcia do wieku 
wczesnoszkolnego. Artyzm jest uleczalny, pamiętajmy o tym.

Poradnia postnatalna Hudzix
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ALEK HUDZIK
pisze o sztuce na FB i o kulturze w „News weeku”. Czasem też do innych gazet. Z NN6T 
związany od numeru 61, czyli od wielu, wielu lat.

Wiek wczesnoprzedszkolny
a)  Oczekuje, że będzie mogło zaliczyć przedszkole w trybie 

wieczorowym.
b)  Przeglądając rysunki dzieci, dokonuje ich korekty, na koniec roku 

zamiast dyplomu i zabawek oczekuje przeglądu i wystawy.
c)  Po obiedzie zamiast leżakowania chce papierosa.
d)  Czasem wpada w twórczy wir, wtedy rozrzuca wokół siebie kredki, 

farbki i flamastry, nie chce wracać do domu, a gdy zatroskani ro-
dzice odbierają je popołudniu, twierdzi, że to goście na jego 
wernisażu.

Wiek szkolny
a)  Nie budzi sympatii innych uczniów i uczennic, za to jest niemal 

wiecznie samozadowolone; wracając do ławki po odpytywaniu, 
gratuluje sobie świetnie udzielonych odpowiedzi.

b)  Bardzo chce, żeby w szkole założono związek zawodowy, chro-
niący jego prawa i zapewniający deputat słodyczy i innych łakoci, 
należny członkom stowarzyszenia.

c)  Na szkolnej wycieczce do zoo ucieka niepostrzeżenie, żeby spo-
tkać się z dyrekcją Zachęty i omówić organizowany tam pokaz 
twórczości młodzieży szkolnej.

Wiek dojrzały
Nieleczony artyzm daje nadzieję na rozwój kariery zawodowej i mię-
dzynarodowe uznanie. Leczony może doprowadzić do zajmowania 
wysokich stanowisk w państwowych instytucjach sztuki.
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PARMIGIANA a’la N
W roku 2022 zmieniamy fotostory na Ostatnią Wieczerzę, czyli na 
gotowanie z Nagrobkami. 

Na pierwszy ogień leci parmigiana a’la N. Parmigiana di melanzane, 
to danie, które w bardzo różnych formach podawane jest chyba we 
wszystkich regionach Włoch. Jego wersje różnią się od siebie dość 
znacznie. Nasza to ciężkie danie, które przypadnie do gustu nawet 
najbardziej zatwardziałym mięsożercom (czyli wujas, który przyjechał 
do Was na stypę swojego kuzyna, też będzie zadowolony). Nie gotuje 
się go szybko, ale przecież nie ma się gdzie spieszyć. Dolce Vita!
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Niezbędne urządzenia kuchenne: obieraczka do warzyw typu julienne 
(nie olewajcie tego!!!), grill lub patelnia grillowa, naczynie żarood-
porne, piekarnik.

Co potrzeba: 3–4 średniej wielkości bakłażany, 2 puszki pomidorów 
(ale najlepiej to podobna ilość pomidorów świeżych, różnych rodza-
jów – duże, małe, średnie oraz kilka suszonych zalanych oliwą), 1 ce-
bula, 3 ząbki czosnku, spory pęczek bazylii, około 200 g parmezanu 
(błagamy!!! nie kupujcie takiego proszku parmezanopodobnego w hi-
permarkecie!!!), duża kula mozzarelli (opcjonalnie), sól, pieprz (wie-

cie, że musi być to pieprz z młynka, prawda?), około pół łyżeczki 
cynamonu, łyżka brązowego cukru, odrobina świeżego chili, super, 
jeśli znalazłaby się łyżeczka octu winnego (opcjonalnie), oliwa im lep-
sza, tym lepiej (dużo!), czerwone wino wytrawne (żeby sobie umilić 
czas gotowania).
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Otwieramy wino i przelewamy je do karafki lub innego dekantera. 
Nawet słabe wino zyska nieco na tym, że chwilę pooddycha przed 
wypiciem.

Bakłażany myjemy i nacinamy ich skórki obieraczką julienne wzdłuż. 
To naprawdę ważne (!!!), bo dzięki temu skórka bakłażana nie zrobi się 
gumiasta. A jeśli nie masz takiej obieraczki, to natnij skórkę ostrym 
nożem w około półcentymetrowe paski.

Nacięte bakłażany kroimy wzdłuż na około 3-centymetrowe plastry. 
Z jednego bakłażana średniej wielkości powinny powstać 4 plastry. 
Każdy plaster posypujemy sporą szczyptą soli, którą następnie wcie-
ramy w warzywo. Odstawiamy na około 10 minut. 
Kroimy cebulę, czosnek na plastry, pomidory w kostkę. Sos, który 
przygotowujemy, nie powinien przypominać przecieru pomidoro-
wego, więc te kostki niech będą spore. 
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Rozgrzewamy garnek i wlewamy do niego kilka łyżek oliwy. Wrzu-
camy cebulę, czosnek. Solimy, pieprzymy, mieszamy. Po kilku chwi-
lach, gdy cebula się lekko zeszkli, dorzucamy pomidory i kilka listków 
bazylii. Solimy, pieprzymy, mieszamy. Dodajemy cukier, chili, ocet. 
Przykrywamy, niech się gotuje.

Obracamy bakłażany i solimy je z drugiej strony. Rozgrzewamy pa-
telnie grillową, która potrzebuje kilku minut, żeby porządnie się na-
grzać. Jest to świetny moment na nalanie sobie i wypicie kieliszka 
wina!
Bakłażany wycieramy z wody i soli ręcznikiem papierowym. Wrzu-
camy je na patelnię grillową. Jednym z powodów, dlaczego to danie 
przygotowuje się dość długo, jest fakt, że bakłażany muszą na tej pa-
telni spędzić kilka minut. Powinny stracić około połowę swojej obję-
tości, nabrać złocistego koloru i w kilku miejscach lekko się zwęglić 
(ale, ej!!! nie mają być spalone!!!). Jeśli macie więc dwie patelnie albo 
opcję użycia prawdziwego grilla lub grilla w piekarniku, to skorzystaj-
cie z tego. Przyspieszy to znacznie przygotowanie naszego dania. Co 
kilka minut warzywa obracamy. 

Mamy teraz sporo czasu na to, aby dolać sobie wina lub zająć się star-
ciem parmezanu. Wiele osób nie wie, że skórka parmezanu lub innych 
grana padano jest jadalna. Tarcie sera do różnego rodzaju zapiekanek 
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jest super okazją do tego, by pozbyć się tych ścinek. Polecamy jednak 
do takiego tarcia robot kuchenny. Ale pamiętajcie, ser nie powinien 
być starty na pył (!!!). Docenicie jego grudkowatą strukturę, gdy zapie-
cze się już w sosie!

Zaglądamy do sosu. Powinien być już prawie gotowy. Jeśli jest wodni-
sty, to odkrywamy go i pozwalamy, by gotował się jeszcze przez kilka 
minut bez przykrycia. A jeśli jest bardzo wodnisty, to odkrywamy i in-
tensywnie mieszamy. Próbujemy i w razie potrzeby dodajemy sól 
i pieprz. Pamiętajcie jednak, że bakłażany są mocno posolone i słony 
jest ser więc trzeba to wziąć pod uwagę. 

Gdy wszystkie bakłażany są już zgrillowane, przygotowujemy dwa 
mniejsze (około 20 × 20 cm) naczynia żaroodporne. Może być jedno 
duże, ale z małymi będzie wygodniej. Wszystkich składników po-
winno Wam starczyć na dwie warstwy. Pamiętajcie, aby zostawić 
kilka listków bazylii do przybrania dania na talerzu. Na dno naczy-
nia wlewamy łyżkę oliwy, chochlę sosu. Sos rozsmarowujemy na 
dnie. Kładziemy pierwszą warstwę bakłażanowych plastrów, któ-
rymi staramy się wypełnić szczelnie dno. Kładziemy sporo liści bazylii 
i rozkładamy równomiernie na warstwie. Na to wysypujemy garść par-
mezanu, jeśli mamy mozzarellę, to rozrywamy ją i jej część kładziemy 
na warstwie. Polewamy oliwą. Czynności powtarzamy dla drugiej war-
stwy. Całość możemy jeszcze doprawić pieprzem i z wierzchu inten-
sywniej polać oliwą i sosem.

Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do około 180 stopni – raczej 
nie włączajcie termoobiegu, ale jeśli koniecznie musicie, to trudno. 
Naczynia warto postawić na blasze, a nie na raszce, bo podczas pie-
czenia sos i oliwa lubią zabulgotać i łatwo przypalają się na dnie pie-
karnika. Gdy górna warstwa sera zacznie się rumienić, to jest to 
znak, że już gotowe. Powinno to nastąpić po około 30 minutach. 
W termoobiegu rzeczy szybciej się rumienią i dlatego nie jesteśmy fa-
nami tego rozwiązania w przypadku tego dania. 
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Danie najlepiej smakuje podgrzane następnego dnia. Ale ten efekt 
można też uzyskać, piekąc dłużej w niższej temperaturze i stopniowo 
tę temperaturę zwiększając.  

Nasze danie podajemy na talerzu, ozdobione bazylią, posypane odro-
biną świeżego parmezanu. Prawdopodobnie należy wówczas otwo-
rzyć kolejną butelkę wina.

NAGROBKI
zespół muzyczny współtworzony przez artystów wizualnych Maćka Salamona 
i Adama Witkowskiego. 
nagrobki.bandcamp.com
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

WZORNIK 
ALTERNATYWNYCH

 SYMBOLI 
ŚMIERCI 
DLA BRANŻY 
POGRZEBOWEJ

Pogrzeb jest zinstytucjonalizo-
wanym rytuałem i zazwyczaj nie 
przystaje do stylu życia zmarłej 
osoby. Style życia nie są skore-
lowane ze stylami śmierci. Stąd 
idea stworzenia zestawu alterna-
tywnych znaków śmierci i żałoby: 
mały krok w kierunku indywidu-
alizacji obrzędów funeralnych. 
Poniżej omawiam możliwości 
i zachęcam do wyboru własnej.

Pierwsza kwatera przedstawia 
pozostałość kremacji albo hu-
mus, żyzną ziemię powstałą w wy-
niku rozkładu (A1). Do metody 

kompostowania zwłok nawią-
zuje piktogram recyklingu (D3), 
którego kształt wywiedziony 
jest ze wstęgi Möbiusa (E4), 
ta znów podobna jest do sym-
bolu nieskończoności, co prowa-
dzi nas do mitycznego uroborosa 
(F3), węża pożerającego własny 
ogon. Oprócz niego ze starożyt-
nego Egiptu pochodzi wizerunek 
płaczki (F4), w charakterystyczny 
sposób zakrywającej głowę, tutaj 
w wersji emotikony reprezentu-
jącej lament. Duch (G1) to strach 
przed cmentarzem mający ko-
rzenie w anglosaskiej kulturze 

KUBA MARIA MAZURKIEWICZ
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horroru, kształt ukazuje jednak 
zjawę oswojoną, bohatera anima-
cji Kacper i przyjaciele. Filmowe 
konotacje ma jeszcze kwatera 
z końcówką Looney Tunes (B2). 
Ludzka sylwetka z przekreślo-
nymi oczami (B5) to znów na-
wiązanie komiksowe, a schody 
w kierunku nieba muzyczne (B4) 
– do Stairway to Heaven Led Zep-
pelin. Symbol ten powstał ze 
skojarzenia z drabiną do nieba 
(H3–4) prowadzącą zbawionych 
do raju, a potępionych w piekielne 
czeluście. 

W kontrze do wyobrażeń po-
śmiertnej wspinaczki mamy scho-
dzenie w dół: runa śmierci (A2) 
budzi odrazę z powodu nazistow-
skiego przechwycenia, alter-
natywą dla niej może być znak 
korzeni (C4) czy raczej sieci nor? 
Dla naturalistów – robactwo to-
czące szczątki (C5). Od doświad-
czonych śmiercią kliniczną mamy 
ciemny korytarz ku odległej ja-
sności (J5), a od newageowców 
obraz kosmosu (H5), znak do-
pełniania się dnia i nocy (I1) oraz 
pustkę, nicość jako jasność (A3) 
lub odwrotnie – ciemność (J3). 
Czaszka (B3), czasem podkre-
ślona piszczelami (I2), kosa (D1), 
skrzydlate postacie: anioły, putta, 
ptaki (A5) i pszczoła (I5) – zwia-
stunka śmierci i przewodniczka 
zmarłej osoby, to symbole daw-
niej popularne, ale współcześnie 
niestosowane. 

Znicz (F2) i zgaszona świeca 
(H1) podkreślają ulotność życia. 
Grób (D5), mający w naszych cza-
sach najczęściej kształt łóżka, 
można odczytać również jako 
łoże śmierci. Portret trumienny 
(E1) do stosowania na zasadzie 

awataru z mediów społeczno-
ściowych. Zamknięta księga ży-
cia (F1), zachodzące słońce (D2), 
noc (G3), złamane (H2) i uschnięte 
(C3) drzewo to symbole końca, 
dla jednych wszystkiego, dla in-
nych życia w dotychczasowym 
wymiarze. Wierzba płacząca (E2) 
blisko łączy się z zachmurzonym 
niebem (C2) i deszczem (G4) – to 
kurtyny spektaklu życia. Smutek 
i melancholijną żałobę obrazują: 
serce (B1), także pęknięte (E5), łza 
(G2), kwiat (J2) i pusty pokój (E3). 
Dla osób kierujących się szkieł-
kiem i okiem jest łańcuch DNA 
(J1), mózg (I3) i zapis ustania ak-
cji serca (I–J4). Piktogram ra-
dioaktywności (C1) wyraża traumę 
związaną z odchodzeniem. Kilka 
symboli dotyczy czasu: zegar wy-
bija godzinę śmierci (A4), mi-
nutnik kończy odliczanie (F5), 
a w klepsydrze spadają ostatnie 
ziarna (G5). Całość zamyka czarna 
wstęga (D4), najbardziej popu-
larny świecki symbol pogrzebowy, 
który przełamuje monopol krzyża 
z gałęzią palmową.

Po szerszą analizę możliwych kie-
runków zmian w obszarze po-
grzebu zapraszam na wystawę 
Wyobraźnia funeralna. Wobec 
polskiego prawa pogrzebowego 
1959–2021 do galerii Dizajn BWA 
Wrocław.
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Kuba Maria Mazurkiewicz, Wzornik alternatywnych symboli śmierci dla branży pogrzebowej, 
2021, olej na płótnie, 300 cm × 150 cm, fot. Alicja Kielan
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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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ADAPT
PROJEKT: ANTEK KWIATKOWSKI

Ten krój pisma, nagrodzony 
w kategorii „świeża krew” 
w konkursie Projekt Roku Stowa-
rzyszenia Twórców Grafiki Użyt-
kowej, bazuje na trójwymiarowej 

przestrzeni – relacji grubości, 
szerokości i kontrastu. Jest bar-
dzo elastyczny – ma 400 odmian 
statycznych oraz odmianę warian-
tywną, pozwalającą na jeszcze 
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precyzyjniejsze dostosowanie do 
potrzeb, zgodnie z obietnicą swo-
jej nazwy. Litery mogą przybierać 
formy podobne do kroju szeryfo-
wego, klasycznych liter bezsze-
ryfowych lub liter o odwróconym 
kontraście.

Dzięki zastosowanej technolo-
gii VariableFonts™ użytkownik 
ma możliwość płynnego i precy-
zyjnego dopasowania grubości, 
szerokości oraz rodzaju i nasile-
nia kontrastu za pomocą prostych 
suwaków.

W uzasadnieniu swojego wer-
dyktu jury konkursu Projekt Roku 
2020/2021 przyznało, że „krój 
Adapt wyprzedził dwie pozostałe 
nominacje o włos, dystansując je 
wykorzystaniem technicznych no-
winek (variable) oraz znajomością 
rynku, który wymaga od projek-
tanta nie tylko pracy nad samymi 
literami, ale też precyzyjnego 
przemyślenia sposobu promocji, 
stworzenia efektownych visuali, 
podania kroju w taki sposób, aby 
został zauważony na coraz bar-
dziej zatłoczonym targu liter”.
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– Mam wrażenie, że ostatnio pro-
jektowanie krojów stało się ro-
dzajem dizajnerskiego flexu, 
zresztą zapewne dlatego zaczą-
łem się go uczyć – przyznaje An-
tek Kwiatkowski. – Mimo że 
rynek fontów staje się coraz bar-
dziej nasycony, to nadal miewam 
problemy ze znalezieniem odpo-
wiednich liter.

Zdaniem projektanta dobry krój 
przede wszystkim musi wykony-
wać wyznaczone mu zadanie.

– Na co dzień pracuję głównie 
w brandingu. Dlatego chyba naj-
większą przyjemność sprawia mi 
rodzaj kulturowej łamigłówki, 

szukanie takich rozwiązań pro-
jektowych, których efekt będzie 
zrozumiały, trafi do odbiorców. 
A jednocześnie będzie propozy-
cją nową, progresywną i świeżą 
w ocenie środowiska projekto-
wego i mojej własnej.

Adapt zaprojektowany został 
z myślą o projektach opierają-
cych się na zmianach i procesach 
przekształceń. Naturalnym śro-
dowiskiem tego kroju są formy 
interaktywne, cyfrowe i ani-
macje. Obecnie Adapt jest roz-
wijany i przygotowywany do 
wydania przez jeden z doświad-
czonych europejskich domów 
typograficznych.

Antek Kwiatkowski, Adapt
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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.

Antek Kwiatkowski, Adapt
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ANTEK KWIATKOWSKI – STUDENT GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ NA 
UNIWERSYTECIE ARTYSTYCZNYM W POZNANIU. KRÓJ ADAPT OPRACOWAŁ 
JAKO LICENCJACKĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W PRACOWNI PROJEKTOWANIA 
LITERY. OBECNIE ANTEK KWIATKOWSKI PRZYGOTOWUJE KRÓJ MINORGROTESK, 
KTÓRY JEST JEGO PRACĄ MAGISTERSKĄ. PRACUJE JAKO SENIOR DESIGNER & 
CONSULTANT W HØLY™ (ATENY). ZAJMUJE SIĘ HOLISTYCZNYM PROJEKTOWANIEM 
MAREK, NARRACJI I PRODUKTÓW CYFROWYCH.

WWW.INSTAGRAM.COM/AWKWIATSKI



KOMUNA WARSZAWA

18–20.03, g. 19
PREMIERA!

REŻ. ANNA SMOLAR

OFICERKI
FANTAZJA OPARTA NA FAKTACH

O POLICJI. 

KOPRODUKCJA

Teatr Polski w Bydgoszczy

TWARDA♥M
IŁO

ŚĆ
R

EZY
D

EN
C

JE 2022 
K

U
R

A
TO

R
K

A
: A

N
N

A
 SM

O
LA

R



Książki
z których da się 
zbudować 
przyszłość

www.beczmiana.pl/sklep
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