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wstęp
Często padają pytania o związki sztuki i designu, o to, co
design czerpie ze sztuki. W 11 numerze Punktu interesuje
nas coś zupełnie odwrotnego: po co sztuce design? Fascynuje nas projektowanie. Dookreślanie kształtu. Nadawanie
wyrazu. I wbrew projektowej użyteczności, forma, która
nie ma zastosowania lub której zastosowanie jest odległe od
zwykłej, powszechnej użyteczności. Konkretyzacja, która
rodzi się w umyśle a nie znajduje odpowiedniej formy materialnej. Forma, która przybiera pokraczne kształty. Antydesign. Pokazujemy źródła pracy i drogę, która czyni je
pracami. Prezentujemy też realizacje, których sensem jest
symbioza ze środowiskiem, w którym powstały, symbioza oparta na przyjemności a nie konieczności. Poszukujemy obrazów i rzeczy, których zastosowanie i przeznaczenie
wymyka się logice konsumpcji. Przedstawiamy artystów
poszukujących w rzeczach emocji, historii i doświadczeń,
które czynią je czymś więcej niż przedmiotami oglądu.
Analizujemy materię i szukamy poprzedzającego ją myślenia. Przyglądamy się kopiom, które jak w cyklu Małgorzaty Goliszewskiej tworzą nowe odniesienia. Prezentujemy haptyczne twory Angeliki Markul, konceptualne
i żartobliwe zestawienia Macieja Chorążego, ciała projektowane przez społeczny kontekst, uchwycone przez Dawida
Misiornego. W 11 numerze Punktu także specjalna część

poświęcona projektom dźwiękowym: Dariusz Brzostek
pisze o sposobach odbioru nie tylko akustycznego w tekście „Projektowanie dla uszu. Między sztuką a opresją”, esej
wizualny Ludomira Franczaka traktuje o dźwiękowych hubach, a Anna Nacher analizuje miejską audiosferę („Dźwiękowe projektowanie codzienności”). W fotografiach Magdaleny Żołędź, jawiących się intensywnością barw, również
odkrywamy urbanistyczne motywy. Monika Rosińska pyta
natomiast o punkty styku sztuki i designu, przywołując realizacje Marije Vogelzang czy Natalie Jeremijenko. Philip
Topolovac prezentuje w swoich „Przechowywatorach” –
przedmioty odnalezione, obarczone historią i „zaprojektowane na nowo” – poprzez nowy kontekst, miejsce i sposób
prezentacji, których właściwością jest także łączenie przeszłości z teraźniejszością. Krzysztof Gutfrański wyjaśnia
znaczenia zetetyki, wizjonerskiej metody systematyzowania wiedzy, która przywodzi na myśl współczesne metody
badawczych poszukiwań. Magdalena Franczak natomiast
opowiada Karolinie Sikorskiej o swoich trybach pracy,
emocjach i intuicjach towarzyszących procesowi twórczemu oraz o projektowaniu, wyczulonym na metamorfozy życia. Twórcy studio chmara.rosinke – Michał Chmara
i Anna Rosinke w wywiadzie z Magdą Popławską wyjawiają
założenia projektowania uwrażliwionego na różne społeczności, nieinwazyjnego, reagującego na otoczenie. Na koniec
prezentujemy zaś antropologiczno-artystyczny projekt Tomoko Hayashi, która zbiera ludzkie historie i towarzyszące
im łzy, by przetworzyć je w kunsztowną biżuterię.
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Zrealizowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Ludomir Franczak 170

spis treści
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Anna NAcher 184

Dźwiękowe projektowanie
codzienności

Philip Topolovac 12

Magdalena Żołędź 192
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Kolory miasta

Angelika Markul 46

Dawid Misiorny 206
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Krzysztof Gutfrański
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Zetetyka

O nostalgii i realnym świecie 98

z Maciejem Chmarą i Anną Rosinke
(studiem chmara.rosinke) rozmawia
Magda Popławska
Maciej Chorąży 134

Szyba w miodzie

Dariusz Brzostek 158

Projektowanie dla uszu.
Między sztuką a opresją

Mr. X

Małgorzata Goliszewska 218

Perfekcyjna niedoskonałość

Monika Rosińska 232

Artdesign/Designart? Przepuszczalne
granice i punkty styku sztuki i designu
Zawsze coś spod spodu wycieknie 242

z Magdaleną Franczak rozmawia
Karolina Sikorska
Tomoko Hayashi

Tear mirror – jewel

274

Przechowywatory

Berlin
Wojna.

Philip Topolovac

To trzeba sobie po prostu wyobrazić. Katiusze, nurkujące samoloty oraz Wagner, Wagner, Wagner.
Miasto, miejsce zbrodni, chaos, upadek, który rozgrywa się w dymie, płomieniach i kurzu.
Stan wyjątkowy.
Naloty dywanowe i – znika południowa część Friedrichstadt.
Pomiędzy Moritzplatz a Spittelmarkt znika wszystko.
Znika dzielnica bawarska na Schönbergu.
Kamienice frontowe i boczne, oficyny: zawalone, zapadnięte, wydrążone, dziury po bombach i pozostałości
po eksplozjach, wybite okna, impet detonacji. Domy
narożne, z ich obligatoryjnymi wieżyczkami, to cele o
szczególnym znaczeniu strategicznym – utrudnią orientację w terenie. Dobrze. Nie ma komu ich gasić.
Sztukaterie, okna witrażowe, podświetlana reklama
„chlorodontu”, palmy w romańskiej kafejce, rzędy w
Teatrze Wielkim, okazałe wnętrze centrum handlowego, eklektyczny przepych fasad, murowane kościoły z nieco kiczowatym zdobnictwem Nazareńczyków:
cała ta – ostatnio tak skrzętnie sztukowana – historia
roztrzaskała się, została zdeptana, zgnieciona. Koniec
z tym. Nie ma już szkoły, sklepy są zamknięte. Można wszakże iść na spacer. Trupy, góry gruzu, płonące
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budynki, strzały, eksplozje, zbiorowe samobójstwa,
sądy doraźne, a w samym środku – wymachujący roztrzęsionymi rączkami Bruno Ganz i zapłakane dziewczęta w wełnianych podkolanówkach, dama w futrze i
masce gazowej, powieszony dezerter z latarenką i rozstrzelany przechodzień w kapeluszu.
Na jezdni wygłodniali ludzie kroją padniętego konia,
a na Prenzlauer Alle, przy Bramie Frankfurckiej, przy
dworcu Berlin Friedrichstraße oraz w ogrodzie zoologicznym (pomimo lub przez hipopotama imieniem
Knautschke) toczą się ciężkie walki.
Nasi chłopcy są dzielni, odważni, twardzi, naziści,
Rosjanie nadchodzą. Katharsis w jadalni klasy. Histeria w schronie przeciwlotniczym. Impreza jest skończona. Gdzie teraz miasta, tam kiedyś łąki będą.
Na przykład boisko do siatkówki plażowej w parku
Schendel albo mecze piłki nożnej w dawnym dworcu
Berlin Anhalter.
Życie wśród zieleni w samym środku miasta, wreszcie
powietrze, światło i słońce.
Na ugorach niegdyś grillowaliśmy – teraz te świnie budują luksusowe lofty. To jest nasza przestrzeń zabaw!
Palais Kolle Belle – żyć w historycznym kostiumie
przy wieży ciśnień, czyli tam, gdzie wówczas runął
bombowiec: celne trafienie północnej obrony przeciwlotniczej, BUM! i nie ma całego budynku. I nowa
Upper East Side w postmodernistyczno-faszystoidal-

nym przebraniu z trawertynu – nieomal New York,
nieomal – ale pełna klasy.
Jeszcze tylko zamek i tak jakby nic się nie stało.
Pozostają historyczne rekonstrukcje w nastrajających
melancholijnie filmach telewizyjnych z oryginalnym
wyposażeniem i Katją Riemann, dokumenty historyczne z Guido Knopp’em oraz pełen program N24.
Jakże oni mogli to zrobić: my, twój dziadek. Szkoda.
Lecz gdzieś pomiędzy grzmiącą skargą a głębokim ubolewaniem narasta zbawcza ignorancja. Nie tyle znieczulica, ile pustka.
Liliowobiała, bielona wapnem. Pastelowe elewacje
z tynku akrylowego, zrehabilitowane dzięki prawu
ochrony zabytków, i okna ze szkła izolacyjnego. Centralne ogrzewanie, kafelki, łazienka z wanną, parkiet
– wszystko w samym sercu miasta, w najlepszej części
miasta. Życie toczy się zawsze dalej.
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Tłumaczenie z języka niemieckiego: Jakub Duraj
Tekst został oryginalnie opublikowany przy okazji wystawy „Diverse Zimmer”
w Galerii Invaliden 1 (2011).
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Przez kilka lat Philip Topolovac zbierał artefakty z drugiej wojny światowej na terenach placów budowy w Berlinie. Kolekcja zawiera przedmioty gospodarstwa domowego, szkło i amunicję wygrzebane w ruinach. Topolovac posłużył się tymi przedmiotami w instalacjach
i fotografiach. Instalacje tworzą wirtualne konteksty,
w których bada znaczenie przedmiotów jako historycznych artefaktów i podnosi kwestię naszego stosunku
do przeszłości. Topolovac jest zajęty nie tylko pytaniem
o ideową wartość tych reliktów, które w rzeczywistości
miały być zutylizowane, ale również konstrukcją naszej
teraźniejszości z abstrakcyjnej dzisiaj przeszłości.
Jego pozornie konstruktywistyczne rzeźby, zbudowane z form geometrycznych, stanowią kontrastujące tło
dla zdeformowanych obiektów. Te przechowywatory*
stanowią mieszaninę relikwiarza i bunkra – zawierają
przedmioty w ochronnych obudowach, posiadających
jedynie mały otwór do patrzenia. Odsunięte od
bezpośredniego dostępu przedmioty są jednocześnie
wyidealizowane i odizolowane. Przechowywatory są
przez to łącznikiem pomiędzy niewyobrażalną dzisiaj
przeszłością i zaskakującą obecnością jej pozostałości
w wyalienowanym czasie teraźniejszym.
tłumaczenie z języka angielskiego: Bogna Błażewicz

* Neologizm utworzony przez tłumaczkę od słów containment units.
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Poszukiwanie
Angelika Markul
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Angelika Markul, La Chasse,
instalacja, Galeria Arsenał, Białystok,2012
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Angelika Markul, La Chasse,
instalacja, Galeria Arsenał, Białystok,2012
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Angelika Markul, La Chasse,
instalacja, Galeria Arsenał, Białystok,2012
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Angelika Markul, La Chasse,
instalacja, Galeria Arsenał, Białystok,2012
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Angelika Markul, La Chasse,
instalacja, Galeria Arsenał, Białystok,2012
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Angelika Markul, Nie zapomnij,
instalacja wideo, Galeria Foksal, Warszawa, 2012
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Angelika Markul, Nie zapomnij,
instalacja wideo, Galeria Foksal, Warszawa, 2012
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Angelika Markul, Nie zapomnij,
instalacja wideo, Galeria Foksal, Warszawa, 2012

62

63

Angelika Markul, Nów,
instalacja, CSW „Znaki Czasu”, Toruń, 2012
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Angelika Markul, Monumentale,
instalacja, Orangerie du Domaine de Chamarande,
Essonne, 2013
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Angelika Markul, Monte Negro,
Espace Culturel Louis Vuitton, Paryż, 2011
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Angelika Markul, W środku nocy,
Galeria Labirynt, Lublin, 2012
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Zetetyka
Krzysztof Gutfrański

g
Joseph T. Tykociner, Outline of Zetetics. A Study of Research
and Artistic Activity, Urbana, IL, 1966 (okładka)
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Wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat popularnego, ale często niewłaściwie używanego określenia
„risercz”, znajduje się w złożonej historii terminu „zetetyka”1 – wciąż mało znanego zagadnienia z dziedziny teorii poznania, które znalazło ciekawe dopełnienie
w XX wieku.
Określenie „zetein” pochodzi z tradycji greckiej
i oznacza nic innego, jak podlegający ciągłym zmianom
proces poszukiwania. Rozmiary zetetyki wydają się
przez to ciężkie do zmierzenia; określając jednocześnie
ilościowy, jak i jakościowy charakter każdej informacji,
zetetyka jest najszerszą formą „riserczu”.
(Znany nam dziś „risercz” pojawia się po raz pierwszy
w nowożytnej, XVI wiecznej francuszczyźnie, jako „recerche”, oznaczając „poszukiwanie” w jego zawężonym
znaczeniu, bo skupione na określonym celu i sile dowodu. Rozbudowywane stopniowo przez kształtującą się
myśl naukową „recherche” staje się z wolna synonimem
złożonego systemu badania, integrującym rozmaite metodologie, służąc rozwiązywaniu istniejących problemów,
kreowaniu nowych, jak także empirycznemu testowaniu
wprowadzonych rozwiązań. Z czasem, uzbrojone w metodologię, badanie stało się wehikułem ciekawości budowniczych świata, niekiedy wiodącym do sukcesu, niekiedy zaś do otwarcia mitycznej puszki Pandory.)
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Dokładna nazwa pochodzi od greckiego „zētētikos” oznaczającego „badanie”, „poszukiwanie”, które
po raz pierwszy w tym znaczeniu pojawia się w kręgu
Pyrrona z Elidy (ok. 365–ok. 275 p.n.e.), najbardziej
radykalnego pośród sceptyków. Jego poglądy znane są
głównie z rzymskich komentarzy Sekstusa Empiryka.
Charakteryzowało je pogodzenie się z niemożliwością
poznania natury rzeczy i uznanie ciągłego poszukiwania jako celu dążenia do prawdy, nie zaś jako środka
służącego do jej podsumowania (stąd też zamiennie postawę tę określano jako zetetyczną). Punktem odniesienia było zaś dążenie do ideału moralno-etycznego, objawiającego się doznaniem spokoju ducha w stosunku
do przypuszczeń i umiarkowanym doznawaniem narzuconej nam rzeczywistości, które określane było jako
„ataraxia”. Droga do tego stanu prowadziła poprzez
wyrzeczenie się wszelkich sądów (epokhē) – poprzez
chwilowe branie w nawias pewności, co do przekonań
i założeń. Przy czym kluczowa była tu owa chwilowość,
zjadliwość zadawania coraz to nowych pytań, niepozwalająca zakorzenić się żadnemu poglądowi nazbyt
długo2.
Zetetyka – znana do tej pory niewielkiemu gronu
zainteresowanych filozofią starożytną, ale też matematyką XVI/XVII wieku (m.in. François Viète) – wydawać by się mogło, że zniknęła pod naporem proponowanej
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przez Hegla logicznej maszynerii, racjonalizacji, optymalizacji języka i narastającego konformizmu postaw
życiowych. Dlatego też nie wszyscy wiedzą, że źródła
XX-wiecznego sceptycyzmu można odnaleźć w prowincjonalnym mieście Włocławek, znanym dzisiaj
przede wszystkim ze spektakularnego zabójstwa księdza Popiełuszki, kilku rekonstrukcji średniowiecznych
zabytków oraz paru malowniczych ruin socjalizmu.
Tam też pod koniec XIX wieku w żydowskiej rodzinie
handlarzy zbożem urodził się Józef Tykociński (18771969), zmyślny inżynier i wynalazca, współpracownik
Guglielmo Marconiego, utrzymujący bliskie kontakty
z Włodzimierzem Zworykinem, Nikolą Teslą, a w późniejszych latach m.in. z Buckminsterem Fullerem.
W wieku 18 lat wyjechał on do Nowego Jorku, gdzie,
początkowo w celach zarobkowych, zainteresował się
technologią radiokomunikacji, szybko stając się ekspertem w tej dziedzinie i pionierem radiotechnologii
fal krótkich. W 1897 wrócił do Europy, by studiować
w Niemczech, następnie pracował w firmie Marconiego w Londynie oraz dla polskiego rządu nad rozwiązaniami radiotechnicznymi w kolejnictwie, po czym,
w 1921 roku, przyjął stanowisko na Uniwersytecie Illinois, wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał
już do końca życia.
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Pośród wielu jego pomysłów, takich jak pionierskie
eksperymenty z filmem dźwiękowym (nieopatentowane w odpowiednim czasie), foto-sensorami czy technologią wykorzystywaną w dzisiejszych radarach, jego
zainteresowania od wczesnych lat 40. zwróciły się w
stronę zagadnień związanych z filozofią nauki i teorią
poznania, których złożony zbiór – za podpowiedzią
znanego emigracyjnego językoznawcy, Aleksandra Turyna – określił mianem zetetyki.

w: Research as a Science:Zetetics. Uporządkował i dopracował poszukiwania w kolejnych Outline of Zetetics:
A Study of Research and Artistic Activity (1964) oraz
Zetetics and Its Relation to Education and Research (1969).

Zetetyka w wydaniu Tykocińskiego była projektem akademickim, który miał na celu głęboką interdyscyplinarną reformę edukacji oraz wprowadzenie
na szeroką skalę nacisku na kreatywność i promocję
działań artystycznych w obliczu szybko rozwijającej się
nauki i technologii4 – swego rodzaju design informacyjny. Projekt ten był próbą wymknięcia się pułapkom
specjalizacji wąskich dziedzin, spłaszczaniu kreatywności przez rosnący na siłach sektor usług i wykorzystanie maszyn; na polu teoretycznym zetetyka niezależnie objęła zbliżone zagadnienia, jakimi zajmowali
się „krytyczni racjonaliści” czy też sceptycy poznania
naukowego, Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos
czy Paul Fayerabend.

Głównymi założeniami zetetyki są zasady wzajemnego się przenikania [interdependence], transformacji oraz
kontrolowalności przyszłości [controllability of the future].
Pierwsza z nich odnosi się do kombinatoryki, systemów
złożonych i teorii chaosu, druga wychodzi od heraklitejskiego pojęcia czasu i materii, trzecia zaś kładzie nacisk
na planowanie przyszłości poprzez zetetyczne opanowanie pełnego pola wiedzy. Założenia te zawierają szeroką
epistemologiczną dyskusję i analizę, opatrzonych w dużą
ilością skomplikowanych diagramów i tablic, których
system działania i kreowania nowych możliwości oparty
był na tym z tablicy okresowej pierwiastków Mendelejewa. Istotą tego z początku skomplikowanego systemu
jest maksymalne wykorzystanie potencjału zgromadzonej już wiedzy oraz rozwijanie samego procesu badania
jako swego rodzaju nauki. Tykocińskiego nie interesowała tu prawda jako zespół osiągniętych twierdzeń, lecz
jako działalność badawcza prowadząca do bardziej zrównoważonego planowanie przyszłości.

W 1959 Tykociński opublikował pierwsze podsumowanie prawie trzydziestu lat badań nad tą teorią

Wobec nowych wyzwań i zagrożeń w postaci
systemów organizacji pracy, zarządzania „zasobami
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ludzkimi” i coraz większej roli technologii, według Tykocińskiego potrzebna była nauka prowadzenia badań
i teoria efektywnego, ale też kreatywnego gromadzenia i porządkowania wiedzy (poprzez rozwiązywanie
problemów, metodologię, wykorzystanie warunków
otoczenia i bodźce motywacyjne, badania oraz rozwój).
Nacisk położony został na relację istniejącej wiedzy
względem metod jej organizacji, jak także użycia kreatywności i działań artystycznych jako jej katalizatora
generującego nowe eksperymenty i odkrycia.
W ten sposób zetetyka jako dziedzina usystematyzowanej wiedzy mogła określać zakres, kierunek i priorytety dla określonych badań. Była to jedna z pierwszych, wizjonerskich prób tego rodzaju, która łącząc
teorię z praktyką ocierała się o „sen o teorii ostatecznej”
czy empiryczne marzenie o jedności wszystkich nauk,
zmierzając w stronę sedna problemów późno-kapitalistycznej rzeczywistości. W kontekście technicznym,
propozycje Tykocinera wyprzedziły swój czas, materializując się dzisiaj w poszukiwaniach i optymalizacji
najlepszych internetowych mechanizmów wyszukiwania (searching engines), wcześniej zaś w sowieckich instytutach badawczych, łączących działalność naukową
z artystyczną.
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Przypisy
1. Podstawowe wyjaśnienie i etymologię obu haseł można
znaleźć w słowniku Littre’a. Korzystałem z wersji 2.0 dostępnej z:
http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre, data dostępu:
26.05.2013, zob też: http://dictionary.reference.com, hasło: „research” i „zetetic”, data dostępu: 26.05.2013.
2. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, przeł. A.Krokiewicz,
Wydawnictwo AKME, Warszawa 1998; The Cambridge Companion to Ancient Scepticism, red. Richard Bett, Cambridge University Press, Cambridge 2010 (rozdziały: 2, 6, 10, 11).
4. Przy okazji materiału biograficznego na temat Tykocińskiego korzystałem z J. T. Tykociner, Papers 1900-69, University
of Illinois Archives tegoż, Outline of Zetetics. Astudy of Research
and Artistic Activity, University of Illinois, Urbana, IL, 1966 oraz
z artykułów: T. Kotarbiński, Profesora Józefa Tykocinera koncepcja zetetyki, czyli nauki o badaniach naukowych, [w]: tegoż,
Dzieła wszystkie. Historia filozofii, Ossolineum, Wrocław 1995,
ss. 282-284; S. Łotysz, Józef Tykociński-Tykociner i jego droga
naukowa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 56: 2011, nr
1, ss. 143-171, któremu składam wyrazy podziękowania za udostępnienie tekstu.
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Dynamika wiedzy
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Rozwój wiedzy
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Wykres kołowy wiedzy

86

87

Wykres sektorowy regionów i obszarów wiedzy
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Etapy w rozwoju wiedzy
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Zetetyka i system zetetyczny wiedzy
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Interakcja między osobowością
a siłami społecznymi
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Rekurencyjny charakter badań (riserczu)
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O nostalgii
i realnym świecie
z Maciejem Chmarą
i Anną Rosinke
(studiem chmara.rosinke)
rozmawia Magda Popławska
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Magda Popławska: Zacznijmy od medytacyjnej ciszy kaplicy w Chwaszczynie oraz towarzyszących
jej wewnętrznych (od)głosów. I akustyki w Sonntag Stein, gdzie proponujecie wsłuchiwanie się
w szum drzew, echo, strumień wody. Te wrażenia
ożywiają leśne i górskie projekty, z dala od miasta.
Maciej Chmara: Sonntag Stein to mała miejscowość
w Alpach w Wielkiej Dolinie Walser. Całą Dolinę zamieszkuje około 3 tysiące osób, w 9 wioskach. Sonntag
jako największa z nich ma około 900 mieszkańców. Są
to ludzie, których przodkowie kilkaset lat temu przybyli z Wallis ze Szwajcarii – tam zabrakło terenów pod
uprawę roli, a w Austrii otrzymali ofertę od państwa –
mogli się osiedlić w Dolinie w zamian za służbę w wojsku. Przeprowadzili się, ale szybko poczuli się oszukani
– w nowym miejscu były tylko góra i las. Sami usunęli część drzew i przyprowadzili krowy… i dali radę żyć
na tym bardzo stromym i wysoko położonym terenie.
Mówi się, że też przez to między innymi mieszkańcy
tego małego regionu w Austrii są bardzo uparci i zawzięcie pracują. Zgodnie z tradycją. Cale lato spędzają
z krowami na górze, a w zimie schodzą z nimi na dół do
wioski. Mentalność tych ludzi jest bardzo ważna przy
naszym projekcie. Latem są rolnikami, zimą stolarzami,
nauczycielami jazdy na nartach… Są trochę sceptyczni
do nowych rzeczy i tego, co pochodzi z zewnątrz. Ale
potrzebują turystów. Do utrzymania gondoli prowa99

dzącej na górę, którą latem mogą transportować mleko,
a zimą daje ona jedyną możliwość wjechania do wioski.
Chodzi więc o delikatną turystykę. Dla gondoli, niczego więcej. By uatrakcyjnić region, postanowili ogłosić
konkurs na realizację projektu „drogi dźwięku”, mając pewnie na uwadze miejsce w Dolinie z niesamowitym echem, które wykorzystywane jest przez muzyków. My jednak postanowiliśmy zająć się boską ciszą
tego regionu i jej różnymi aspektami. Cisza jest bardzo
kompleksowym pojęciem, z jednego punktu widzenia
(słyszenia) może być nieprzyjemna i prowadzić do utraty orientacji. Gdy mówimy o ciszy, często mamy skojarzenia z hamakiem, delikatnymi odgłosami wiatru i liści,
szumem strumyka itp. To nie jest cisza, tylko dźwięki,
które nas uspokajają. Zauważyliśmy, że w Sonntag Stein dźwięk zmienia się co chwilę, przechodząc przez las
czy pole. By odejść od typowego zachowania turysty,
który wchodzi na górę, robi dwa zdjęcia chaty alpejskiej i idzie dalej, chcieliśmy pokazać obrazy dźwięków,
kulisy ich powstawania, które są bardzo zróżnicowane,
a uświadamiając sobie je, możemy dostrzec tak zachwalane „bogactwo natury”. Nasza orientacja w przestrzeni jest w ogromnym stopniu kierowana akustyką, a nie
wzrokiem. Tylko o tym zapominamy. I zapominamy,
jak tą orientacją świadomie kierować, jak ją pobudzić.
Postawiliśmy w Sonntag Stein między innymi instalację
złożoną z mebli z trąbami do słuchania; trzeba je wi-
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dzieć również jako logotyp, tytuł projektu (Klangraum,
czyli Przestrzeń dźwięku) i symbol. Chodzi o to, aby
usiąść i dokładnie obsłuchać każde wybrane miejsce.
Anna Rosinke: Ustawiliśmy przy drodze wędrownej
oraz w miejscach lekko ukrytych, w sumie 11 obiektów: drewniane krzesła, fotele, leżanki, również krzesła bujane. W zależności od skierowania stalowych trąb
można na różny sposób wsłuchiwać się w ciszę i odkrywać różnice w odgłosach lasu, doliny... Drugą częścią
projektu jest Klangfall, pawilon nad strumieniem, który kumuluje i modeluje szum wody, a przez zmieniające się wraz z pogodą efekty wizualne, tworzy niemal
sakralną atmosferę. W następnych latach ma powstać
w tym rejonie jeszcze kilka realizacji, jednak praca
w Sonntag Stein toczy się bardzo powoli…
Innym naszym projektem, który ma medytacyjny charakter, jest mała kaplica w Chwaszczynie. W tej dużej wsi kaszubskiej koło Gdańska, zamieszkiwanej w
większości przez praktykujących katolików, znajduje
się jeden kościół, otwarty tylko na czas mszy. Brakuje miejsca do skupienia i samotnej modlitwy. Idealnym pomysłem wydało się nam stworzenie kapliczki
w pasie łąk i nieużytkowych pól, nazywanych przez
mieszkańców „londami”. Znajdują się na granicy
wioski, w niedużej odległości od domów mieszkalnych. Zaprojektowaliśmy specjalnie dla tego miejsca
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bardzo prostą w formie kaplicę z masywnego drewna modrzewiowego, bazując na kaszubskiej tradycji rzemieślniczej. Przesunięte względem siebie bale
tworzą małe, puste otwory, przez które wpada słońce
i wiatr, w odmienny sposób – w zależności od pogody
i pory dnia. Wnętrze służące modlitwie tworzą dźwięki i zapachy przyrody – polnych kwiatów, drzew
i drewna użytego do budowy. Ten projekt, mimo że
niezrealizowany, jest naszą nieśmiałą próbą zmierzenia się z niezwykle trudnym tematem tworzenia przestrzeni sacrum, czy może przestrzeni kontemplacji.
MP: Grandmother’s clock widzę jako jeszcze bardziej
„uprywatnioną” kontemplację. Mam na myśli kontemplację upływającego czasu, który właściwie nie mija,
tylko powraca, bo chodzi przecież o wspomnienia.
Odczuwam, że jesteście przy tym nostalgiczni, ale nie
„starej daty” – zegar jest ostatecznie efektem druku 3D.
MCH: Grandmother’s clock, podobnie jak sack und
pack, pracuje ze wspomnieniami z dzieciństwa, ze
stereotypami i archetypami. Jesteśmy na pewno trochę nostalgiczni, też tak uważam, i nie ma w tym nic
złego dopóki nie projektuje się jakichś retro kształtów
przypominających klasyczne obiekty designu samochodowego. Myślę, że coraz więcej projektantów, jak
i konsumentów szuka nostalgii, bo w niej tkwi prostota,
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logika. Widzisz przedmiot i wiesz, co to jest, nie ma to
nic wspólnego z typowym product design, w którym
przez 10 lat wnętrze golarki pozostaje to samo, a co
roku rodzi się nowy, kosmiczny kształt dookoła. Widać tutaj trochę nasz dylemat: z jednej strony projektujemy i chcemy czasem również sprzedać jakiś obiekt,
z drugiej strony uważamy, że jest za dużo produktów,
może dlatego nasze projekty starają się być czymś poza
produktem. Co do procesu produkcji, myślę, że on
u nas nie gra większej roli formalnej. Używamy drukarki 3D, by wykonać bardzo proste łączniki, które w
innej technologii byłyby, mimo swej prostoty, trudne i drogie do wyprodukowania (oprócz tego nasze
są biodegradowalne). Również forma tych łączników
nie stara się prowadzić do wniosku, że pochodzą one
z drukarki 3D i nie pokazuje możliwości tego narzędzia – ornamentu lub dzikich kształtów generowanych
algorytmicznie – bo po prostu nie ma po co. Pisząc to,
siedzę przy drukarce 3D i ona również ma coś kontemplacyjnego, jak zegar. Bo drukuje obiekt powoli,
warstwę po warstwie. Jest to fascynujący proces, przypominający kręcenie kółek przez wskazówki zegara.
AR: Pracując z mechanizmami pamięci czy nawet
z pojęciem nostalgii, dążymy również do stworzenia przywiązania i emocjonalnej relacji z obiektami.
Zależy nam, aby nasze projekty wzbudzały uczucia,
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MP: Nie mogę nie wspomnieć o Victorze Papanku.
W Polsce w ubiegłym roku ukazało się pierwsze tłumaczenie jednej z jego książek, z lat 70., uaktualnionej
w 1984 roku. Design dla realnego świata jest wyjątkowy w swojej aktualności, radykalny, przedstawiający mniej lub bardziej szczegółowo alternatywy wobec
projektowania jako systemu nawyków, generującego
nadprodukcję, manipulację. Dla was idee m.in. Papanka stanowiły punkt odniesienia przy projekcie 2,5³.

ska nomadyczności doprowadziły do zrealizowania 2,5³.
Projekt będący minimalną, nomadyczną, funkcjonalną
przestrzenią dla jednej osoby, obejmującą 2,5 m x 2,5
m x 2,5 m, odnosi się do living cubes zaprojektowanych
przez Victora Papanka i Jamesa Hennessey’a (i opublikowanych w książce Nomadic furniture) w latach 70.
Istniejące tylko na rysunkach projekty kubików zostały
zaplanowane do pełnienia tylko jednej, wybranej funkcji (do zabawy dla dzieci, słuchania muzyki, relaksu
lub pracy). Poza indywidualną estetyką, główną różnicą przy naszej reinterpretacji było wzięcie pod uwagę
aktualnych zmian w społeczeństwie, które już nie postrzega ilości i kosztu obiektów jako symbolów statusu (cult of less). W czasach, gdy wiele prac może być
wykonywanych mobilnie, online i za pomocą laptopa,
nie potrzebujemy faksów, kopiarek oraz wielu innych
urządzeń. Warto więc przemyśleć, ile przestrzeni do
życia jest nam niezbędne.

AR: Świetnie, że tłumaczenie tej książki wreszcie się
w Polsce ukazało. To ważna pozycja w kształceniu projektantów nie tylko ze względu na swoją aktualność
w wołaniu o gruntowne, proekologiczne przemiany,
ale w szczególności przez zawarte w książce myśli dotyczące etyki i odpowiedzialności w zawodzie projektanta. Nasze krytyczne i analityczne przemyślenia dotyczące idei Papanka, problemów społecznych i zjawi-

MCH: Papanek jest pozycją nie do pominięcia. W głębszym sensie bardziej aktualną niż kiedykolwiek, pokazującą dużo paradoksów w przemyśle. Fascynuje mnie
to, że on oczekuje więcej od projektanta. Mimo że wtedy zawód wykształconego designera był bardziej niszowy niż dziś, a produkty projektowali głównie inżynierowie, Papanek mówi właśnie do projektantów i żąda
od nich, aby nie oferowali po prostu usług. Twierdzi, że

które są wynikiem osobistych skojarzeń lub generalnych, archetypicznych obrazów. Widzimy w tym
przywiązaniu do specyficznych przedmiotów (kojarzących się nam z czymś, własnoręcznie wykonanych, otrzymanych w prezencie) pewną drogę do zaprzestania wymieniania na nowe, wyrzucania, konsumowania kolejnych obiektów. W sumie każdemu
powinno wystarczyć tylko jedno, ukochane krzesło.
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ten zawód niesie z sobą dużo więcej odpowiedzialności
niż narysowanie tego, co ktoś zleca. Oprócz jego koncepcji ekologicznych – które już nie są takie aktualne,
ponieważ sytuacja jest bardziej groźna niż w jego czasach (mimo to designerzy w większości nie reagują...)
– żąda on etyki projektowania. „My” musimy się oburzać na produkty, które nie służą społeczeństwu, ale
portfelowi garstki ludzi. On już wtedy mówił o planowanej obsolescencji w przemyśle samochodowym, itp.
Wymagał, aby każdy projektant część swojego czasu
podarował na projekty socjalne. Chciał kreatywności
na rzecz tych, którzy jej najbardziej potrzebują, a nie
mają środków finansowych. Może nie trzeba zgadzać się
z wszystkimi argumentami w tej książce, ja na przykład jestem krytyczny co do poglądów estetycznych,
ale życzyłbym sobie osobiście, aby każdy student
(a może i profesor) w Polsce naprawdę zastanowił się nad
tą lekturą i zajął się tym, o czym pisze Papanek. Mając
przyjemność poznać ostatnio Hennessey’a i z nim dłużej porozmawiać, odkryłem znowu moją miłość do tego
tematu i zapał, który można poczuć też przy lekturze
Designu dla realnego świata, dla mnie ta książka nosi
w sobie pewnego ducha rewolucji.
MP: Mówicie o braku środków finansowych lub ich
nadmiarze, o świadomym ograniczaniu wydatków.
Czy wasze produkty, które mają służyć na co dzień, są
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drogie? Projekty można przy niektórych realizacjach
darmowo pobrać z internetu, materiały samemu połączyć w całość, ale już sack und pack – jako trofeum
z podróży, wiązałoby się z większymi kosztami. Czy
macie swoje „strategie ekonomiczne”?
MCH: Na szczęście nie mamy własnych strategii ekonomicznych, bo skutkowałoby to tym, że zatrudnilibyśmy się w jakimś większym biurze i zapewne zaprzestali prac nad swoimi projektami. Generalnie uważamy,
że przez subwencje, różne formy dofinansowania, tanią energię, produkcję w innych, mniej rozwiniętych
krajach oraz wykorzystywanie nielegalnie zdobytych
surowców – również w meblarstwie – nasza percepcja
wartości i samej ceny jest zupełnie zmyślona i odrealniona. Osobiście cenię rzeczy, które są trochę droższe,
a za to dobre jakościowo i mam dużą satysfakcję, gdy
zapracuje sobie na jakiś obiekt, wiedząc, że jak go kupię, będzie mi on towarzyszył długi czas. Ogólnie – Europejczyk musi w końcu mniej konsumować, nie mówiąc nawet o problemach ekologicznych związanych
z konsumpcją. Ludzie już nie wiedzą, jak spędzać wolny
czas, nie wydając na to pieniędzy. Tyle centrów miast
jest budowanych wyłącznie dookoła możliwości konsumpcji, a nie po to, aby spędzać kreatywnie czas lub
odpoczywać… Psychiczne dobro człowieka nie może
być związane z konsumpcją. Powinniśmy dużo mniej,
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a bardziej świadomie konsumować, aby mieć większe
przywiązanie do obiektów konsumpcji, bardziej je szanować. Darmowe projekty w internecie nie uważam za
groźne. Myślę, że najczęściej osoby, które nie mogą sobie pozwolić na oryginał z galerii lub sklepu, taki obiekt
same sobie zbudują, a osoby bardziej zamożne raczej
kupią gotowy produkt albo zestaw do budowania. Nie
każdy ma ochotę wszystko samemu budować, nie sądzę
też, że kradzież pomysłów strasznie się przez to zwiększy. Idea open source polega na tym samym, na czym
oryginalnie polegał patent, chce chronić autorstwo
i udostępniać intelektualny postęp, aby inni ludzie rozumieli, mogli się inspirować, rozwijać własne pomysły.
W przypadku patentu ta piękna idea została sprowadzona do absurdu. Ale jest też prawdą, że nadal, mimo
różnych starań, nie ma prostego systemu finansowania
w dziedzinie designu.
MP: Projektami mobile hospitality oraz functional green
wchodzicie w przestrzeń miasta. Ale w tych realizacjach nie chodzi tylko o kreatywne spędzanie wolnego
czasu bez konsumowania, ale, jak sądzę, o próbę zrozumienia, a nawet objęcia pewną troską tego, co można zrobić wspólnie z innymi „kontestatorami”. Więc
może jednak nie do it yourself (jak zachęcacie podczas
wystawy trwającej w muzeum MAK w Wiedniu), a do
it together?
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MCH: Obiekty na wystawę w Wiedniu powstały również z pomocą różnych osób, które były zainteresowane
próbą budowania mebla. Przy projektach takich, jak
mobile hospitality czy functional green głównym tematem jest przestrzeń miejska i interakcje między mieszkańcami a obiektami. Starając się o realizację projektu
dla mieszkańców, trzeba ich po prostu włączyć w proces powstawania lub całą akcję. Sztuka w przestrzeni
miejskiej ewidentnie zmieniła się w ostatnich latach
i jest teraz dużo bardziej interakcyjna. Artyści, jak
i kuratorzy, zrozumieli, że stawianie czegoś wyłącznie ładnego, jakiegoś elementu dekoracyjnego, często
nie ma wystarczającej siły, aby naprawdę służyć miastu. Sztuka współczesna czy design posługują się często
bardzo kompleksowymi pojęciami i ważne jest przybliżanie ich ludziom niemającym nic wspólnego z tematem. I chodzi o to, abyśmy pozbyli się jako artyści tej
arogancji pozostawiania sztuki wyłącznie dla wybranej
publiczności. Czy to się nazywa do it together czy interakcja między konsumentem sztuki a obiektami – to
nie jest istotne. Ta interakcja stała się bardzo ważnym
elementem sztuki czy designu współczesnego.
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2,5³, drewno sosnowe, 270 × 270 × 270 cm, 2013 (fot. chmara.rosinke)
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2,5³, drewno sosnowe, 270 × 270 × 270 cm, 2013 (fot. chmara.rosinke)
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2,5³, drewno sosnowe, 270 × 270 × 270 cm, 2013 (fot. chmara.rosinke)
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2,5³, drewno sosnowe, 270 × 270 × 270 cm, 2013 (fot. chmara.rosinke)

Klangraum stein
współpraca: Michal Pecko
stal, drewno, Sonntag Stein 2011
(fot. chmara.rosinke)
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Klangraum stein
współpraca: Michal Pecko
stal, drewno, Sonntag Stein 2011
(fot. chmara.rosinke)
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Mobile hospitality, drewno sosnowe,
76 × 120 × 110 cm, 2011/2012 (fot. chmara.rosinke)
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Kabelbinder
sklejka brzozowa, drewno sosnowe, 470 × 800 mm,
2010 (fot. chmara.rosinke)
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sack und pack
dąb, stal, skóra, płótno, 2012
(fot. chmara.rosinke)
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sack und pack
dąb, stal, skóra, płótno, 2012
(fot. chmara.rosinke)
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Grandmother’s clock
drewno sosnowe i bukowe, druk 3D / PLA (3d printed), 2013
(fot. chmara.rosinke)
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Kaplica polna (projekt), drewno modrzewiowe, 2009
(fot. chmara.rosinke)
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Szyba w miodzie
Maciej Chorąży
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Maciej Chorąży, Konsekwencja,
obiekt, 2012
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Maciej Chorąży, Zła matka,
instalacja, 2012
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Maciej Chorąży, bez tytułu,
instalacja, 2012
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Maciej Chorąży, Chamaeleonidae,
obiekt, 2013
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Maciej Chorąży, Patrzące lusterko,
obiekt, 2012
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Maciej Chorąży, Bukiet
obiekt, 2011
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Maciej Chorąży, bez tytułu,
obiekt, 2013
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Maciej Chorąży, bez tytułu,
instalacja, 2012

150

151

Maciej Chorąży, Kamienie,
obiekt, 2012
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Maciej Chorąży, Fast-forward,
instalacja, 2012

154

155

Maciej Chorąży, Leniwa rzeźba,
instalacja, 2011
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Projektowanie
dla uszu. Między
sztuką a opresją
Dariusz Brzostek

W klasycznej powieści fantastycznonaukowej Alfreda Bestera, Człowiek do przeróbki 1, główny bohater na
początku swych perypetii odwiedza pewien niezwykle
interesujący przybytek „sztuki użytkowej”: „W środę
po południu Reich zajrzał na Melody Lane, znajdującą
się w sercu dzielnicy teatrów i odwiedził firmę »PsychSong, Inc.«. Prowadziła ją bystra młoda dama, która
skomponowała kilka świetnych melodii dla działu reklamy oraz parę zabójczych szlagierów antystrajkowych, gdy Monarch za wszelką cenę usiłował zatuszować rozruchy wśród pracowników”. Reich ma oczywiście swój cel – pragnie złożyć zamówienie na pewną,
dość szczególną, piosenkę, której charakter odsłania się
czytelnikowi w takim oto dialogu:
„ — Potrzebujecie więc piosenek antyhazardowych?
— Mniej więcej. Powinno to być coś chwytliwego.
Niezbyt nachalnego. Bardziej zależy nam na długotrwałości efektu niż na szybkości jego osiągnięcia. Chciałbym też, aby uwarunkowanie było raczej nieświadome.
Duffy kiwała głową i robiła pospiesznie notatki.
— I na koniec, ma to być miłe dla ucha. Będę musiał
przecież słuchać tej piosenki na okrągło, nuconej, pogwizdywanej i podśpiewywanej przez wielu ludzi.
— Ty ordynusie! Wszystkie moje kompozycje są
melodyjne.
1. A. Bester, Człowiek do przeróbki, przeł. A. Sawicki, Warszawa 1994.
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Miłośnicy książki Bestera wiedzą doskonale, że
plan Reicha jest dużo bardziej złożony i przewrotny —
pragnie on bowiem dokonać zamachu na istniejący porządek prawny, zaś ów szlagier jest mu potrzebny tylko po to, by wprowadzać w błąd rządowych telepatów
kontrolujących nieustannie umysły obywateli. Umysł

zaprzątnięty natrętną melodią staje się zaś, dosłownie
i w przenośni, umysłem niewinnym.
Teoretycy, tacy jak Steve Goodman, Kodwo Eshun
czy Frank Gunderson umieszczają takie właśnie „dźwiękowe wirusy” (earworms) w kontekście Dawkinsowskiej memetyki, dostrzegając ich ambiwalentny (opresyjny i antysystemowy zarazem) charakter. Akustyczne
pasożyty posiadają bowiem nie tylko zdolność samoreprodukcji – odtwarzając się nieustannie w umysłach
słuchaczy, do których „przylgnęły” i stając się w ten
sposób atrakcyjnymi formami nacisku i perswazji, ale
są także, równie skutecznymi, składnikami kontrkulturowego oporu przeciwko dominującemu porządkowi symbolicznemu. Jak zauważa Goodman: „dubowa
metodologia track/cut/version wytwarza dźwiękowe
wirusy, genetykę rytmicznego oporu, dubowe zombie
i umykające klony”. W ten sposób rodzą się „dźwiękowe pasożyty” zaprojektowane tak, by natrętnie nękać
nieświadomego zagrożenia i konsekwencji słuchacza:
„wpadającą w ucho melodią”, „hipnotyzującym rytmem” czy po prostu zniewalającym słuch brzmieniem
dźwiękowego sygnału. Pasożyty lgną do ciała, sącząc
wprost do ucha obietnice, sugestie, marzenia, mamią umysł — obezwładniają wolę i stymulują pragnienia. Czysto afektywne i irracjonalne — oferują kuszące brzmienie samego nierozumu. W takim kontekście
przez „projektowanie dla uszu” rozumie się zazwyczaj
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— O ile nie słucha się ich więcej niż jeden raz.
— Słuchałeś ich tysiące razy.
Reich roześmiał się.
— Jeśli już mowa o monotonii... — rzekł jakby kontynuując poruszony przez Duffy temat.
— Zdaje się, że nie znamy tego uczucia...
— Jaka była najbardziej natrętna melodia z tych,
które napisałaś?
— Natrętna?
— No wiesz... Te piosenki reklamowe, przyczepiające się do człowieka jak rzep.
— A... my nazywamy je pepsi...
— Dlaczego właśnie tak?
— Nie mam pojęcia. Podobno pierwszą z nich kilkaset lat temu skomponował gość o nazwisku Pepsi.
U mnie tego nie znajdziesz. Napisałam kiedyś jedną
taką... — Duffy skrzywiła się pod wpływem wspomnienia. — Nawet teraz nie mogę myśleć o tym bez
odrazy. Gwarantuję, że będzie za tobą chodziła co najmniej przez miesiąc. Mnie trzymała się cały rok”.

właśnie rozmaite formy earworms – towarzyszące kampaniom reklamowym i/lub politycznej propagandzie;
a także całe strategie muzycznego oswajania przestrzeni
publicznej (głównie handlowej i usługowej) za pomocą celowo komponowanego muzaka i jego rozmaitych
ponowoczesnych awatarów. W wersji artystycznej zaś
koncept ten eksploatował z powodzeniem Brian Eno ze
swą ideą muzyki otoczenia — ambient, dedykując kompozycje muzyczne określonym typom przestrzeni — od
lotnisk, przez dworce kolejowe, aż po windy…
Warto jednak zwrócić uwagę, że „projektowanie
dla uszu” oznaczać może również świadome i celowe
konstruowanie samej sytuacji słuchania: publicznego
lub intymnego, hi-fi lub lo-fi, kolektywnego lub samotnego, angażującego całe ciało w tańcu lub izolującego zmysł słuchu, wreszcie dobrowolnego bądź narzuconego (prze)mocą dźwięku… Sytuacja ta ma oczywiście swą złożoną motywację kulturową – i jakkolwiek
bywa niezmiennie całkowicie przygodna, to jednak
wytwarza i warunkuje uprzywilejowane formy słuchania. Dobrym tego przykładem są uwagi zanotowane
przez Alessandro Bosettiego w trakcie projektu African Feedback (2004), gdy prosił on mieszkańców Mali
i Burkina Faso o wysłuchanie — przez słuchawki, kilku nagrań współczesnej muzyki awangardowej: „Dla
Afrykańczyka słuchanie przez słuchawki jest w praktyce najbardziej nienaturalną z wszystkich możliwości.
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Muzyka tradycyjna zawsze odwołuje się do tańca, do
doświadczenia zbiorowego i do konkretnej przestrzeni. Słuchawki przeciwstawiają się temu wszystkiemu”.
Kontrkulturowa (a więc przecząca doświadczeniu społecznemu) jest tu zatem nie eksperymentalna muzyka
Marchettiego, Partcha czy Yoshihide — lecz sama, nie
mniej eksperymentalna, sytuacja słuchania — uniemożliwiająca wspólnotowe i cielesne doświadczanie
muzyki, zamkniętej w czysto subiektywnym wrażeniu odizolowanej jednostki. W słuchawkach równie
nienaturalnie i egzotycznie brzmiałaby mieszkańcom
Mali także tradycyjna muzyka Dogonów, towarzysząca ich codziennemu życiu. Akustyczne ekscesy Alvina
Luciera nie są nawet w połowie tak ekscentryczne, jak
konieczność zakładania słuchawek – wytwarzających,
nieznaną Dogonom, przestrzeń akustycznej intymności, w której muzyka (i dźwięk w ogóle) staje się czymś,
li tylko, prywatnym. Porównywalnym nietaktem byłaby zapewne, w innym kontekście społecznym, próba skłonienia kulturalnego, europejskiego audytorium
filharmonii do tańczenia podczas wykonania kantat
Bacha — nawet gdyby miała się znaleźć wśród nich
Kantata chłopska (BWV 212).
Ten alienujący, dekonstruujący doświadczenie
wspólnotowe aspekt słuchania przez słuchawki stał się
także wyzwaniem dla praktyki artystycznej. Być może
najdobitniejszym, i zarazem najbardziej pomysłowym,
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przedsięwzięciem w tej dziedzinie była pamiętna „dekompozycja” Tony’ego Conrada – przedstawiona publiczności w styczniu 1964 roku pod tytułem Decomposition of the Master(s). Istotą projektu było właśnie zapośredniczenie słuchania (muzycznego) przez słuchawki,
izolujące zbiorowość słuchaczy-wykonawców. Oto bowiem grupa muzyków słucha (przez słuchawki) nagrania
źródłowego (kompozycji muzycznej) i jest proszona przez
lidera o odtwarzanie na instrumentach słyszanej muzyki
w czasie rzeczywistym. Muzycy słyszą zatem źródło, nie
słysząc siebie nawzajem. Z ich niekontrolowanej interakcji rodzi się zdekomponowana wersja utworu oryginalnego — rejestrowana z kolei w takiej właśnie formie
przez kolejny magnetofon. Eksperyment ten był jednym
z wielu działań, jakie amerykańscy minimaliści „z kręgu
Youngowskiego” podejmowali w owym czasie z wykorzystaniem taśmy magnetofonowej i słuchawek, aranżując nowe sytuacje słuchania i wykonywania muzyki
w modyfikowanym otoczeniu akustycznym.
Można oczywiście, bynajmniej nie bezpodstawnie,
zapytać, czy w ogóle istnieje jakiś „naturalny” sposób
słuchania, do którego zdaje się odwoływać w swym projekcie Bosetti, czy też może każdy akt słuchania jest „kulturowy”, a zatem, z konieczności, zapośredniczony przez
wychowanie i w konsekwencji – skonstruowany według
określonych kryteriów. Przyjęcie tej drugiej perspektywy
obfituje oczywiście w rozmaite konsekwencje poznawcze.

Może się bowiem okazać, że wszystkie znane nam typologie muzykologiczne odnoszą się li tylko do określonych
sytuacji słuchania, w odniesieniu do których komponowane są odpowiednie typy muzyki. W ten sposób opera
może okazać się „muzyką dla teatru”, dub — „muzyką
dla sound systemu”, zaś indyjska raga neelambari – sprowadzająca senność i najpełniej odbierana w trakcie snu
– „muzyką do sypialni”. W tym kontekście rewolucyjny
z pozoru patent Briana Eno z muzyką dla portów lotniczych nie byłby, bynajmniej, ani szczególnie odkrywczy,
ani też nadmiernie ekscentryczny. To oczywiście tylko
jedna z możliwości. Jest bowiem równie prawdopodobne,
że określone formy muzyczne wytwarzają i narzucają odbiorcom konkretne „sytuacje słuchania” — czego zresztą
doświadczył każdy, kto na rockowym koncercie (lub w
klubie z muzyką rockową) usiłował prowadzić towarzyską konwersację, traktując hałaśliwą muzykę jako rodzaj
„tapety dźwiękowej” zaprojektowanej z myślą o sytuacji
dialogowej.
I ten aspekt słuchania bywał jednak inspiracją dla
praktyk artystycznych. Warto w tym miejscu raz jeszcze wrócić do dawnych dokonań Tony’ego Conrada.
W listopadzie 1961 roku Conrad i Henry Flynt przedstawili bowiem cykl tzw. „listening compositions” (w istocie zaś:
„kompozycji na słuchaczy”), w których kazali uczestnikom eksperymentu wyobrażać sobie i aktualizować rozmaite „sytuacje słuchania”, odpowiadające określonym
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doświadczeniom i stanom egzystencjalnym, takim jak:
„orgazm”, „pod wpływem alkoholu”, „po zażyciu narkotyków”, „w czasie snu” czy „gdy jest się nieobecnym”,
którym towarzyszyć mogły rozmaite dodatkowe okoliczności: „stanie na głowie”, „zatykanie uszu rozmaitymi
przedmiotami” etc. W tym wypadku komponowaniu
podlegała, w sposób ewidentny, nie materia dźwiękowa
(która bywała drugorzędna), lecz sama sytuacja słuchania – proces odbioru fenomenów akustycznych – poddany najrozmaitszym rygorom, warunkującym zarówno
to, „co” można usłyszeć, jak i to „w jaki sposób” należy
słuchać. Była to zapewne najodważniejsza próba zaangażowania odbiorcy w akt wykonania „skomponowanego”
utworu muzycznego – dość typowa dla ówczesnej fascynacji Conrada i Flynta psychoakustyką oraz indyjskimi
procedurami kształcenia muzyków.
Z „projektowaniem dla uszu” rozumianym jako organizowanie audiosfery, w której umieszczona zostanie
sytuacja komunikacyjna — wykonania utworu muzycznego czy też po prostu słuchania dźwięków świata, wiąże
się ściśle minimalistyczna rewolucja w muzyce – zapoczątkowana przez La Monte Younga, który od treningu
percepcji „długiego trwania dźwięku” przeszedł ostatecznie do koncepcji Dream House, czyli „dobrze dostrojonej przestrzeni”, gdzie interakcja ludzkiego słuchu
z dźwiękiem przebiegałaby w sposób optymalny dla założonego przez kompozytora celu słuchania – kontem-
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placji samego dźwięku. Young również wychodził od
metafizyczno-estetycznych koncepcji muzykologicznych rodem z Dalekiego Wschodu, posiłkując się zarazem praktyką jogi i medytacji oraz europejskimi ideami
serializmu, by osiągnąć maksymalne skupienie słuchacza-improwizatora na intonowanym dźwięku. W tym
celu eksperymentował zarówno z percepcją czasu (praktykując np. działanie w dobie wydłużonej najpierw do 27,
a następnie do 33 godzin), jak i z konstrukcją przestrzeni, którą, ujmując rzecz w kategoriach foucaultowskich
można by z powodzeniem określić mianem przestrzeni
dyscyplinarnej — wymuszającej na uczestnikach sesji
(muzykach i słuchaczach) stan pełnego skupienia oraz
estetycznej kontemplacji. Szczytowym osiągnięciem tej
aktywności Younga okazał się z pewnością właśnie Dream House — otoczenie dźwiękowe przygotowane przez
kompozytora (i jego partnerkę, Marian Zazeela) właśnie
jako doskonała sceneria dla eksponowania i funkcjonowania audiowizualnych instalacji, których istotą było
trwanie (i zawieszanie odbiorcy) w swoistym „bezczasie”. Być może najciekawszym aspektem Youngowskiego projektu Dream House pozostaje jednak ustanowienie brzmieniowego punktu odniesienia całej przestrzeni
akustycznej, którym staje się: „50 herców pochodzących
z instalacji elektrycznej przesyłającej prąd 220V – stanowiące podstawę strojenia wszystkich innych częstotliwości i tworzące podstawowy dron miasta oraz wszystkich
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urządzeń elektrycznych”. Jest to bowiem elementarny
dźwięk, towarzyszący życiu człowieka w świecie zindustrializowanym, swoisty – technologiczny odpowiednik
organicznego szumu natury, stanowiącego tło życia żółwia, który stał się bohaterem wczesnych Youngowskich
kompozycji (Tortoise His Dreams and Journeys, 1964).
Elektryczność szumiąca nieprzerwanie w przewodach
zostaje w ten sposób inkorporowana w obręb kompozycji tak, by ludzkie ucho nie potrafiło już oddzielić tego, co
przygodne i zewnętrzne od tego, co skomponowane.
Warto tu jednak zwrócić uwagę na dwie inne kwestie związane z działalnością amerykańskiego minimalisty. Otóż, jak wieść niesie, Young jeszcze we wczesnych latach sześćdziesiątych minionego stulecia fantazjował dość często o komponowaniu „statycznych
form dźwiękowych” dla lotnisk, basenów, samolotów —
a nawet statków kosmicznych, antycypując w ten sposób
niezliczone projekty Briana Eno i innych twórców sceny
ambient. Ów przestrzenny wymiar komponowania i samej muzyki jest więc w jego twórczości obecny od zarania.
Po drugie, jak zgodnie twierdzą badacze dzieła Younga i
amerykańskiego minimalizmu, cele działania tego kompozytora właściwie nigdy nie dawały się sprowadzić do
aspektu li tylko estetycznego, rozwijając konsekwentnie projekt dużo obszerniejszy, duchowy i polityczny
zarazem, wpisany w ideały amerykańskiej kontrkultury, kontestującej „niewolniczy” tryb życia w cywilizacji
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przemysłowej i szukającej wyzwolenia na ścieżkach medytacji i dyscypliny przejętej wprost z hinduistycznych
oraz buddyjskich tradycji ezoterycznych. Wracamy tu
zatem do fantastycznonaukowej fantazji Alfreda Bestera
i jego pytania o to, jak za pomocą natrętnej melodii rozmontować policyjny system kontroli. Wszak temu także
służyły poczynania Younga i jego „projektowanie dla uszu”
ucieleśnione ostatecznie w koncepcie Dream House. Z jednym zastrzeżeniem. W tym kontekście musimy bowiem
dokonać pewnego sprostowania. W tak zaprojektowanej
przestrzeni akustycznej ucho traci swój walor jedynego
narządu zmysłu odbierającego sygnał dźwiękowy — traci
go jednak na rzecz całego ciała, przeistaczającego się nagle w rozedrgany, łaknący wibracji organ zwany niegdyś
uchem…ways bound to dance, to a collective experience and
to the place. Headphones contradict all of this”.
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Dźwiękowe
projektowanie
codzienności
Anna NAcher
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Rzadko uświadamiamy sobie, jak ważnym elementem codzienności jest doświadczenie dźwiękowe. Zazwyczaj zauważmy tylko radykalne zmiany natężenia,
zupełnie natomiast znika z pola widzenia / słyszenia
audiosfera związana ze zwykłymi, codziennymi czynnościami. Zwłaszcza, jeśli mieszkamy w mieście – specyficzna dla miast przestrzeń dźwiękowa, wypełniona
stałym natężeniem hałasu, staje się zwykłym środowiskiem życia i pracy.
Takim „codziennym” przestrzeniom dźwiękowym
Brandon Labelle poświęcił niektóre eseje ze swojego
ostatniego zbioru, Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life (Continuum, 2010). Jeden z nich
dotyczy akustycznej przestrzeni prywatnej, domowej. Okazuje się, że to obszar – tutaj autor podąża
tropem Karin Bijsterveld1 – silnie nacechowany rozmaitymi konfliktami, których podłożem jest właśnie
dźwięk: dobrze znają je mieszkańcy blokowisk oraz
innych form zbiorowego zamieszkiwania, bo projektanci i wykonawcy również tych bardziej luksusowych
w założeniach budynków niezwykle rzadko zwracają uwagę na akustyczne parametry budowanych przez
siebie osiedli czy obiektów (nazywanych, czasem nieco
z rozpędu, apartamentowcami). Problem towarzyszy
jednak nowoczesnym metropoliom od bardzo dawna
i z pewnością ma związek z pojawieniem się elektrycznych i elektronicznych technologii odtwarzania dźwię-
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ku. Bijsterveld przywołuje bardzo wczesny przypadek
działań prawnych zmierzających do regulacji konfliktów wokół zbyt głośnej muzyki rozrywkowej: ich areną
był Amsterdam w 1913 roku, a rzecz dotyczyła gramofonu i możliwości reagowania władz miasta w przypadku radykalnego zakłócenia ciszy nocnej. Kwestia
walki z hałasem i innymi zanieczyszczeniami akustycznymi jest jednak bardzo złożona, bo – jak pokazuje
Bijsterveld, a potwierdza Labelle – są w nią uwikłane
także dyskursy wykluczenia opartej na dystynkcjach
o charakterze klasowym (jeden z wczesnych przykładów takiego refleksyjnego podejścia do hałasu, którego źródłem są sąsiedzi, zwłaszcza o odmiennym podłożu kulturowym, można odnaleźć w książce... Dicka
Hebdige, Cut’n’Mix. Culture, Identity and Carribean
Music2 – dla której inspiracją była konfrontacja autora
z młodymi sąsiadami przejawiającymi upodobanie do
bardzo głośnej muzyki punkowej).
Kwestia walki z hałasem zainspirowała także
istotny nurt w ramach acoustic ecology, zorientowany
na takie projektowanie urządzeń domowych oraz przestrzeni publicznej i prywatnej, aby walka z niepożądanymi efektami akustycznymi była bardziej efektywna.
Dzisiaj jest istotnym składnikiem inżynierii akustycznej. Projekty z tej dziedziny koncentrują się jednak
najczęściej na aspektach czysto funkcjonalnych – redukcja hałasu jest tylko jednym z zadań, jakie stawia się
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przed inżynierami (inne obejmują np. projektowanie
odpowiednio przekonujących, wyrazistych sygnałów
alarmowych). Dziedziną, która próbuje to zmienić, jest
projektowanie interakcji sonicznych, Sonic Interaction
Design (SID) – w ramach tego podejścia dźwięk jako
medium jest traktowany z większą pieczołowitością,
zwłaszcza w obszarze projektowania interaktywnego.
Na marginesie: o tym, jak ważnym czynnikiem elektronicznych środowisk komunikacyjnych jest dźwięk
(i jak często się o tym zapomina), przekonuje choćby reakcja na dawne, a obecnie zapomniane brzmienie modemu, za pomocą którego na przełomie lat 90.
i dwutysięcznych można było się „wdzwonić” w ogólnodostępny numer Telekomunikacji Polskiej, służący
do nawiązywania połączenia internetowego. Ulotne
fejsbukowe dyskusje w gronie znajomych, którzy pamiętają tę – nie tak przecież odległą w czasie – sytuację
pokazały, jak wszyscy mocno inwestowaliśmy swoje
emocje w ten zwykły codzienny akt. Dźwięk sygnalizujący „zajętość”, cierpliwe ponawianie prób (czasami
przez kilkadziesiąt minut), uczucie satysfakcji, kiedy wreszcie dźwięk sygnalizował powodzenie i można było „wejść do internetu” – to wszystko przypomnieliśmy sobie nagle ze zwielokrotnioną mocą, kiedy
ktoś zamieścił odpowiedni klip dźwiękowy w którymś
z otwartych archiwów. Nic więc dziwnego, że audiosfera staje się tak ważnym obszarem eksploracji dla pro-
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jektantów interakcji – zwłaszcza, że dzisiaj, w dobie
realizujących się na naszych oczach założeń ubicompu,
często mamy do czynienia z interfejsami dotykowymi,
namacalnymi, angażującymi całe ciało.
Jednym z takich wczesnych, intrygujących nowych interfejsów i nowych form eksplorowania audiosfery jest zainicjowany przez brazylijskiego architekta, muzyka i kompozytora, Gui Borato, Reactable
(http://www.reactable.com – obecnie dostępny także jako aplikacja mobilna na iOSa i Androida), który
powstał w 2007 roku jako eksperymentalny interfejs
i jednocześnie elektroniczny instrument muzyczny
(prezentowany m.in. podczas festiwali: Transmediale w
Berlinie w 2007 roku oraz Sonar w Barcelonie w 2010
roku). Reactable to także wspólnota użytkowników
i platforma wymiany doświadczeń i wyników pracy
z aplikacją (Reactable Community). Idea ucieleśnionych
form interakcji z dźwiękiem może mieć jednak także zupełnie inny charakter i mocniejszy związek z codziennością, rozumianą jako domena drobnych, niemal
niezauważalnych czynności, często uważanych za nudne i nieatrakcyjne (którym wszak towarzyszy aspekt
dźwiękowy). Pokazuje to projekt berlińskiego artysty
i projektanta, Frederica Gmeinera, The Table Recorder
z wymownym podtytułem: Instrument for everyday life3.
Każda czynność polegająca na dotknięciu powierzchni
stołu jest nagrywana i wzmacniana oraz zapętlana (do
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stopniowego zanikania dźwięku) – w ten sposób zwykły kuchenny stół staje się instrumentem, również wtedy, kiedy użytkownicy po prostu jedzą na nim posiłek.
Najwyraźniej oba projekty zainspirowały twórców
szczególnego obiektu: stołu Gamelunch4, który – jak to
ujmują twórcy – jest „dźwiękowo wzbogaconym stołem
do jadalni”5. Nazwa może być odczytywana jako specyficzna gra słów: przedrostek „game” w założeniu twórców obiektu został zaczerpnięty od gamelanu, charakterystycznego dla Indonezji zestawu metalowych gongów, stanowiących odpowiednik europejskiej orkiestry, ale odwołuje się także do anglojęzycznego „game”,
ujawniając zabawowy charakter przedsięwzięcia. W
pewien sposób namawia także uczestników do podjęcia gry z codziennymi czynnościami, które stają się tak
zwyczajne, że znikają z pola widzenia. W przypadku
Gamelunch ważne są wszelkie subtelności i odcienie: na
przykład materiał z jakiego wykonany jest nóż, którym
kroimy (metalowy, ceramiczny, drewniany, z tworzyw
sztucznych) – dodatkowo projektanci wykorzystują
rozmaite mikrosprzężenia, aby wzmocnić rytmiczny
aspekt krojenia.
Ważny jest tutaj nie tylko dość oczywisty motyw estetyzacji codzienności, który często narzuca się przy okazji refleksji nad designem, zwłaszcza
w warunkach ekonomii tak silnie związanej z kulturą
i opartej na afektach, wrażeniach, przyjemności (już
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nie tylko wzrokowej). Ciekawa jest także rola dźwięku
w tych projektach, która polega nie tylko na pochwyceniu naszej uwagi i zachęcie do zabawy z codziennością. Brzmienie stołu i towarzyszących aktywności
okołostołowych pełni tutaj funkcję wydobywania z cienia rozmaitych odruchowo wykonywanych czynności –
jest więc rodzajem „pięknego szwu”, który wydobywa
z ukrycia to, co najzwyczajniejsze i pozornie najmniej
atrakcyjne (idea „pięknego szwu” pochodzi z projektowania, którego zadaniem jest ukrycie faktycznego
działania przedmiotów, oprogramowania i aplikacji cyfrowych w taki sposób, żeby „roztapiały” się w środowisku). Można powiedzieć, że to ciekawa przeciwwaga
dla idei „zanikającego” designu Naoto Fukasawy – odpowiedzialnego m.in. za estetykę charakterystyczną
dla produktów Apple (chociaż oczywiście trzeba brać
pod uwagę różnice kontekstu, bo Fukasawa projektował z myślą o prymarnie wzrokowych wrażeniach), tak
wyraźnie definiującą dla obiekty współczesnej minimalistycznej estetyki rządzącej bardziej „eleganckimi”
wersjami konsumeryzmu.

190

Przypisy
1. K. Bijsterveld, Mechanical Sound. Technology, Culture, and
Public Problem of Noise in the Twentieth Century, MIT Press, Cambridge 2008.
2. D. Hebdige, Cut’n’Mix. Cultre, Identity, and Carribean
Music, Taylor and Francs, New York 2004.
3. Zob. http://fregment.com/?cat=0&p=7868, data dostępu:
20.06.2013.
4. Zob. http://www.soundobject.org/BasicSID/Gamelunch/Gamelunch_Home.html., data dostępu: 20.06.2013.
5. S. delle Monache, P. Polotti, D. Rocchesso, The Gamelunch:
Basic SID Exploration of a Dining Scenario, [w:] K. Franinović,
S. Serafin, Sonic Interaction Design, MIT Press, Cambridge – London 2013, s. 227.
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Kolory miasta
Magdalena Żołędź

technika: Cross (fotografia analogowa, odbitki wykonane
w ciemni, oryginalny rozmiar: 18 x 13cm),
rok powstania: 2010
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Mr. X
Dawid Misiorny

„A co, jeśli przyjąć, że ciało ludzkie, podobnie jak myśli
i uczucia, jest wystawione na działanie społeczeństwa? Że
na ciele podobnie, jak na myślach i uczuciach, społeczeństwo odciska swój kształt, że w tworzywie dostarczonym
przez ewolucję gatunków rzeźbi ono coraz to nowe postacie, wedle coraz to nowych modeli i z pomocą coraz to
nowych dłut? Że ciało, podobnie jak myśli i uczucia, jest
wytworem społecznym, i że sens „bycia wytworem” ma
swoją historię w przypadku ciała podobnie, jak ma ją
w przypadku myśli i uczuć? Czy i jak zmieni się wówczas
nasza opowieść o najnowszej historii człowieka, społeczeństwa i ich wzajemnego stosunku”?*

*Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s.70.
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Perfekcyjna
niedoskonałość
Małgorzata Goliszewska

218

219

Jacek Zaborowski (Elvis Show), Ciechocinek
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Skowik ( The King’s Friends), Warszawa
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Tudor Lakatos (Elvis Romano), Somcuta Mare, Rumunia
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Ryszard Wiercimak (Elvis is Back), Szczecin
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Krzysztof Jankowski (Elvis), Łódź
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Elvis Mioveni, Mioveni, Rumunia
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Artdesign/
Designart?
Przepuszczalne
granice i punkty
styku sztuki
i designu
Monika Rosińska
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Still does it really matter
all that much?
Who cares if it’s art of it’s
design?
Hella Jongerius

W 2004 roku w Cooper-Hewitt National Design
Museum w Nowym Jorku odbyła się wystawa zatytułowana Design to nie jest sztuka (Design is not Art),
w trakcie której sławni artyści minimaliści i postminimaliści, między innymi Donald Judd, Scott Burton, Richard Turrell, Rachel Whiteread pokazywali
funkcjonalne i dotąd nieeksponowane, obiekty. Na
przykład, ten ostatni zaprezentował Tire Lamp, lampę
wykonaną z opony, a właściwie do opony samochodowej dodał jedynie nową funkcję. Austriacki artysta Franz West serią mebli zatytułowaną Creativity:
Furniture Reversal testował i poddawał dekonstrukcji
granicę między sztuką a designem, traktując obiekty jako formę interaktywnej, partycypacyjnej, kolorowej i różnorodnej pod względem wykorzystanych
materiałów rzeźby-instalacji. Barbara Bloemik, jedna z kuratorek wystawy Design is not Art podkreśla
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następującą rzecz: „design i sztuka nie są tym samym,
ale wraz z popularyzacją designu, współcześnie można rozpatrywać dzieła artystów w równie inspirujący
i interesujący sposób na obu polach tych działalności”1. Wydaje mi się, że takie podejście reprodukuje
konserwatywny sposób myślenia o związku między
designem i sztuką oraz petryfikuje uprzywilejowaną
pozycję samych artystów, pomijając wektor wpływu
biegnący od designu do sztuki2. W niniejszym artykule chciałabym więc wskazać nie tyle kierunek odwrotny od proponowanego przez Bloemik, co przede
wszystkim – wskazać na obszary, które sprawiają, że
współcześnie sztuka i design coraz częściej stają się
właśnie tym samym: rodzą się z podobnych intencji,
wykorzystują nierzadko takie same strategie i narzędzia twórcze, wreszcie mają nieodróżnialne cele.

Utopie, przyszłość, fantazje
Po pierwsze, granica między sztuką a designem coraz
bardziej się zaciera ze względu na tożsamy i wyrażany
w działalności samych artystów i projektantów sprzeciw wobec fetyszyzacji obiektu (artystycznego dzieła
lub przedmiotu codziennego użytku) oraz zainteresowanie bardziej nieoczywistymi i niewidzialnymi
dotychczas dla sztuki i designu obszarami. Bardzo
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dobrym przykładem działalności integrującej sztukę
i design są projekty realizowane przez duet Dunne
& Raby3, projektantów, kuratorów i nauczycieli akademickich związanych z Royal College of Art w Londynie. Ich wszechstronne zainteresowanie potencjałem utopijnego myślenia, zarówno w praktyce artystycznej jak i projektowaniu, eksplorowanie roli tworzenia nowych wyobrażeń rzeczywistości, znaczenia
spekulatywnych transdyscyplinarnych badań oraz
artystycznych eksperymentów dowodzi konieczności
bardziej elastycznego i progresywnego myślenia o relacji sztuki i designu. Na przykład, w projekcie Technological Dream Series Dunne & Raby badają ludzkie
marzenia o roli robotów w naszej codziennej egzystencji, traktując je nie jako ultrainteligentne, funkcjonalne maszyny, gorszą formę parażycia, lecz jako
pełnoprawnych technologicznych współmieszkańców, z którymi powinniśmy być gotowi do nawiązania
nowych relacji. Dunne & Raby nie chcą być widziani
jako artyści, wierząc, że to właśnie umiejscowienie
w praktyce designu daje ich żywej i spekulatywnej
wyobraźni największą moc sprawczą. Współpracując
z naukowcami z różnych dziedzin i obszarów nauk,
ogniskują uwagę – zainteresowanych społecznymi
i technologicznymi innowacjami – komercyjnych
firm, instytucji pozarządowych oraz twórców polityki publicznej. Co więcej, taka strategia pozwala im
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uciec od prostego zaklasyfikowania ich działalności
w kategoriach sztuki, przyklejenia etykiety artystycznej, transgresyjnej fanaberii niemającej związku
z rzeczywistością, przeznaczonej jedynie do ekspozycji i konsumpcji w przestrzeniach galerii.

Kolektywność i relacje
Po drugie, i w konsekwencji wcześniej opisywanego zjawiska, zazębianie się utopijności z chęcią eksploracji alternatywnych modeli bycia razem, zasad zorganizowania życia zbiorowego jest kolejnym
wspólnym obszarem zamazującym wyraźne granice
między sztuką a designem. Współcześnie najbardziej rozpowszechnionym terminem określającym
zjawisko przesunięcia punktu ciężkości na aspekt
wytwarzania relacji międzyludzkich w praktyce artystycznej jest „estetyka relacyjna”, autorstwa Nicolasa Bourriaud, który wziął na warsztat aktywność
konkretnych artystów (m. in. Gabriel Orozco, Liam
Gillick, Rikrit Tiravanija, Philippe Pareno, Pierre
Huyghe)4. Ich działania miały służyć wytworzeniu
innych, bardziej demokratycznych modeli zachowań,
poprzez zapraszanie odbiorców do współtworzenia
dzieła i animacji ich własnego środowiska. Również
we współczesnej praktyce projektowej swoisty zwrot
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ku relacjom społecznym staje się coraz częściej wykorzystywanym paradygmatem myślenia i działania
projektantów. Ciekawym choć zapewne nietypowym
w tym kontekście przykładem będzie praca holenderskiej projektantki czynności jedzenia (eating designer,
a nie food designer) Marije Vogelzang. Projektantka
kreuje nowe rytuały zaplecione wokół czynności spożywania posiłków. Interesuje ją przede wszystkim to,
co jedzenie robi oraz emocjonalnie może znaczyć dla
ludzi. Dlatego w projekcie Eat Love Budapest, który
prowadziła wśród społeczności romskiej ciężar wytworzenia interakcji dźwignąć miała forma wielozmysłowego performensu, w trakcie którego jedzenie
pełniło funkcję lepiszcza relacji między obcymi ludźmi. Każda kobieta uczestnicząca w tym nietypowym
spotkaniu miała okazję anonimowo (rozmówczynie
separowała „ściana” białego prześcieradła) opowiedzieć swoją historię, jednocześnie własnymi rękami
karmiąc swojego gościa jedzeniem skomponowanym
z odpowiednich składników ewokujących konkretne
wspomnienia, myśli i emocje. Równie ważny dla komunikacji między interlokutorkami był skrupulatnie
dobierany zapach, który, albo związany był z jedzeniem, albo będąc ważny z jakichś innych względów,
rozpylany był przez kobiety – tak jak w przypadku
perfum – na nadgarstkach. W tle na gitarze muzyk
grał tradycyjne romskie pieśni. Tak zaaranżowana
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społecznie sytuacja przede wszystkim budowała między kobietami intymną przestrzeń wymiany opartą
na pierwotnych i podstawowych ludzkich potrzebach
bliskości, przynależności oraz uczestnictwa w czymś
większym od siebie samego.

Proces i eksperymentalne narzędzia pracy
Po trzecie, sztuka i design coraz częściej współdzielą słownik opisujący sam proces twórczy, strategie
zarządzania nim, a także narzędzia, którymi operują w praktyce. Współdzielony język samych artystów i projektantów gęsty jest od takich wyrażeń jak
eksperyment, research, testowanie, prototypowanie,
doświadczenie, interwencja, próba, itd. Holenderski projektant i krytyk Kees Dorst zwraca uwagę na
zbieżność procesów artystycznego i projektowego:
„Kiedy artysta zdecyduje, jaki cel chce osiągnąć, proces twórczy wygląda prawie tak samo jak proces projektowy. Artyści skutecznie przekształcili stawiane
samemu sobie wyzwania artystyczne w częściowo odgórnie określony problem do rozwiązania. I czasowo
zamieniają się w projektantów”5. Ciekawym przykładem takiej dyfuzji sztuki i projektowania w praktyce
jest działalność Natalie Jeremijenko, wszechstronnie wykształconej (biochemia, fizyka, neuronauka)
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artystki australijskiego pochodzenia. Jeremijenko
działa bardziej jak projektant i inżynier, koordynując bardzo różne i odległe aspekty swoich projektów
skutecznie tworzy nowe propozycje rozwiązań dla
eksplorowanych tematów i problemów. Nie posiada stacjonarnego artystycznego studia, zamiast tego
tworzy swoiste interdyscyplinarne mobilne think
thanki. Klinika Zdrowia Środowiskowego (Environmental Health Clinic) to jedno z ostatnio przygotowanych przez nią przedsięwzięć w założeniu naśladujące tradycyjną służbę zdrowia, leczącą pacjentów,
a w praktyce – eksperymentującą z innym podejściem
i sposobem rozumienia zdrowia. Najkrócej mówiąc,
klinka działa w następujący sposób: umawiamy się na
wizytę i zgłaszamy dolegliwości, tyle, że nie bezpośrednio te dotyczące naszego indywidualnego samopoczucia, lecz zewnętrznego środowiska. Co więcej,
nie wychodzimy z receptą na leki lecz proponowane
nam są konkretne działania.
Na koniec chciałabym przywołać słowa Ricka Poynora, brytyjskiego krytyka designu, który stwierdza, że „Sztuka i design istnieją w ciągu możliwości
i sztywne definicje mają jedynie sens na papierze, nie
będąc do utrzymania w praktyce, kiedy obie te aktywności przyjmują taki wiele różnych form. Najbardziej interesująca praca ma szansę się wydarzyć
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w szczelinach, pomiędzy gdzie pojawia się przestrzeń
i możliwość dyskusji”6. Co więcej, obecny i intensywny flirt obu tych działalności moim zdaniem
znacznie bardziej działa na korzyść samego designu.
Choćby z takiego powodu, że charakterystyczna
wydaje mi się być coraz bardziej zauważalna nostalgia samych artystów za użytecznością i przydatnością własnych projektów. Design pod tym względem
jest w znacznie bardziej – przynajmniej w założeniu
i z definicji – uprzywilejowanej pozycji, gdyż ma być
przystępny, zrozumiały dla zwykłego człowieka i powinien rozwiązywać problemy. Ma też zdolność uwodzenia sztuki użytecznością i obietnicą demokratycznego dostępu do szerokiego grona odbiorców.
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Przypisy
1. B. Bloemik, wystawa Design is not Art, Nowy Jork, 2005, cyt.
za http://en.red-dot.org/1046.html, data dostępu: 27.06.2013.
2. Problematyczność tej relacji jest oczywiście o wiele bardziej
złożona i usankcjonowana długą tradycją. I w zasadzie nie jest niczym nowym. Warto choćby wspomnieć, że napięcie między sztuką
i designem można odnaleźć już w XIX wieku, u pionierów myślenia
modernistycznego, pisarza Johna Ruskina oraz artysty i projektanta
Williama Morrisa. W wieku XX natomiast we wczesnych awangardowych ruchach, takich jak radziecki konstruktywizm, holenderski De Stijl czy Bauhaus w Dessau. Na różne sposoby ruchy te odpowiadały na technologiczne oraz polityczne konsekwencje industrializacji poprzez budowanie i próbę wypracowania nowej relacji
między autonomiczną sferą sztuki i kulturą przemysłową masowo
wytwarzanych dóbr. W rezultacie eksperymentowano z nową formą
praktyki integrującą estetykę i funkcjonalność, w której tradycyjne
granice obu dyscyplin nie były już do utrzymania. W obiegu krytyki
sztuki i designu funkcjonuje termin artdesign, który powstał w latach 90. ubiegłego wieku i zastosowano go na określenie działalności
takich twórców jak Jorge Pardo, M/M, N55, Tobias Rehberger, Studio van Lieshout, Superflex, Andrea Zittel; definiowany bywa jako:
„Designart można w dość swobodny sposób zdefiniować jak każde
dzieło sztuki, którego celem jest gra z miejscem, funkcją, artystycznym stylem poprzez zmieszanie z architekturą, meblami i projektowaniem graficznym” (cyt. J. Scanlan, N. Jackson, Please Eat The
Daisies, w: Design and Art, red. A. Coles, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007, s. 61).
3. Kompletne portofolio duetu Dunne&Raby można zobaczyć
na ich stronie internetowej: http://www.dunneandraby.co.uk/
content/projects, data dostępu: 27.06.2013.
4. N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski,
wyd. MOCAK, Kraków 2012.
5. Design and Art, red. A. Coles, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts 2007, s. 12.
6. R. Poynor, Art’s Little Brother, w: Design and Art, dz. cyt., s. 98.
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Zawsze coś spod
spodu wycieknie
z Magdaleną Franczak
rozmawia Karolina Sikorska

Karolina Sikorska: Co jest punktem wyjścia twoich
prac? Materia, pomysł czy może wszystko zaczyna się
gdzieś indziej?
Magdalena Franczak: To pomysł, który zazwyczaj pojawia się już w formie gotowego tytułu, jest głównym
sprawcą i zaczynem do powstawania prac. Bierze się
z ruchu, zapachu, doświadczania. Prace kiełkują, narastają, a rzeczywistość sprzyja. Pamiętam, że kiedy
pracowałam nad projektem Hairy Candies, zewsząd
przychodziły do mnie włosy, ulica zamieniała się w gabinet osobliwości: wyrastała przede mną pani w futrze
o identycznej strukturze jak ta na głowie, czy piękna
wąsata barmanka z francuskiej kawiarni na dworcu
w Poznaniu. To jest chyba moc sprawcza. Ważnym
przedmiotem jest dla mnie stary notes z pożółkłymi
kartkami, służący za kiełkownicę pomysłów. Tam znajdują się wszystkie tajne notatki i rysunki. Stamtąd je
wyciągam po kolei i rozmnażam w przestrzeni. Rzadko
się zdarza, że prace powstają pojedynczo, zazwyczaj są
częścią większej całości, elementami składowymi rozwiązywanego problemu. Trochę jak puzzle.
KS: Twój notes jest zatem pierwowzorem twoich prac? Czy zawsze? Czy to raczej taka sieć relacji między różnymi pomysłami funkcjonującymi
w różnych formach, którą tworzysz?
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MF: Projekty są ze sobą powiązane, jeden wynika
z drugiego, zamykanie jednych drzwi jest jednocześnie otwieraniem innych. Notes jest punktem wyjścia,
pierwszym ogniwem, zaczepem. Kiedy jestem już zanurzona w procesie twórczym, nie wracam już do niego. Podczas powstawania poszczególnych prac następują nieoczekiwane zwroty akcji wygenerowane przez
rzeczywistość. Ulegam im. To jest dla mnie najciekawsze – nieprzewidywalność. Prace są mocno przemyślane, ale wystarczy czasem jeden bodziec, znalezione
na pchlim targu zdjęcie, wypatrzona przez uchylone
drzwi szkolnej sali gablotka, aby wszystko wywrócić
do góry nogami i zyskać coś nowego.
KS: Nad czym aktualnie pracujesz?
MF: Projekt nosi nazwę Pałac Lodowy, a jego narrację buduje powieść Tarjei Vesaas o tym samym tytule.
Dotyczy on związków człowieka z przyrodą oraz bezkompromisowej dziecięcej, dziewczęcej przyjaźni. Do
jednego z wątków zaangażowałam izraelską artystkę
Yael Frank, z którą rozpoczęłam korespondencję rysunkową wysyłaną tradycyjną pocztą. Całość Pałacu
Lodowego pomyślana jest w sposób odzwierciedlający
konstrukcję książki. Poszczególne etapy odpowiadają
rozdziałom, zaś tematyka jest trawestacją jej wątków.
Również materiały, oraz sposoby realizacji poszczegól-
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nych etapów odwołują się do natury, jej cykli i związków z życiem człowieka.
KS: Dobrze rozumiem, czyli konstrukcja książki,
projekt składu — rzutuje na konstrukcję Pałacu Lodowego? Jaka to będzie praca?
MF: Praca nad Pałacem Lodowym podzielona jest na
etapy. Pałac nawiązuje do podziału książki na rozdziały. Całość pomyślana jest jako proces twórczy trwający
około sześciu miesięcy, podzielony na trzy etapy. Istotnym aspektem jest tu czas trwania projektu związany
z przemianami, jakimi ulega przyroda – od rozbuchanego lata, do hibernującej wszystko zimy. Jednocześnie
cykl przyrody jest pokazany niejako od tyłu – rozpoczyna się wszystko instalacją przywołującą zamarznięte jezioro, a kończy serią obrazów przedstawiających
naturę w swojej najbujniejszej, letniej formie. Pierwsza
praca – Zejście zaplanowana na październik 2013, prezentowana będzie w Galerii Labirynt w Lublinie. To
przestrzeń dwupoziomowa, a praca do niej dostosowana,będzie realizacją site specific. To w tej właśnie przestrzeni bohaterka rozpocznie podróż przez zamarznięte jezioro, ale i w głąb siebie. Pojawią się też pierwsze
szklane obiekty i rysunki. Ale to dopiero początek, potem przyjdą kolejne wątki i kolejne odsłony. Wszystko
się będzie nawarstwiać i zagęszczać.
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KS: W twoich realizacjach od dłuższego czasu widoczna jest „praca na przyrodzie”, katalogujesz
świat biologiczny, ale interpretujesz jego elementy
w bardzo przewrotny sposób. Powiedz, jak przebiega ta praca i skąd fascynacje przyrodą, która ma
często w twoich pracach taki bardzo fantomowy,
złudny charakter (myślę tu np. boazerii, rozmazanych zdjęciach, czy teraz w Pałacu Lodowym – szklanych obiektach) – bo przecież nie chodzi o reprezentację rzeczywistości?
MF: Zaczęło się od Sekretów/Widoczków i rytualnego grzebania w ziemi, zakopywania martwych roślin, koralików, kapsli itd. Jako dziecko potrafiłam
bezkompromisowo zanurzać się w lepkości natury.
To pociągnęło za sobą liczne fobie i lęki, które pielęgnuję w swoich pracach. Dusząca konstrukcja bluszczu prześladuje mnie od lat – żywe macki wczepiające
się we wszystko, co napotkają. Odkąd zetknęłam się
z literaturą Bernharda, mam tu na myśli Zaburzenie
i Mróz, zaczęłam przekładać relacje w przyrodzie na
relacje międzyludzkie.
Wtedy powstały pierwsze roślinne hybrydy, podczas
pracy bazowałam głównie na strzępach pamięci, to ona
była trzonem i głównym zaczepem do przetwarzania
rzeczywistości. Wyobrażenie w tej sytuacji miało dla
mnie większą wartość niż rzeczywistość. Powstały dwa
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niejako połączone ze sobą projekty: Stany Przejściowe
i Powiększenie. Był to również czas pracy ze starymi
przedmiotami, ramami, tym co znalezione i odzyskane. Wtedy też zaczęły mnie interesować wnętrza domów i to, w jaki sposób ludzie wprowadzają tam przetworzoną już przyrodę, a co za tym idzie – oswojoną
i dostosowaną do ich wyobrażeń i potrzeb. I tu pojawiła
się boazeria i domy kompulsywnie nią wypełniane, od
podłogi po sufit, który czasem też „załapywał się” na
dekorację. Las w domu. Ambiwalencja odczuć. Jako
dziecko często miałam taka wewnętrzną zabawę, do
której czasem wracam: patrząc na człowieka, na ulicy,
na to, jak wygląda, wyobrażałam sobie jego mieszkanie.
Boazeria jest tego kontynuacją.
Jeśli chodzi o sposób przedstawiania, pozornie abstrakcyjny– tak naprawdę jest oparty na rzeczywistości,
a przede wszystkim jej doświadczaniu, obserwowaniu.
Zmienia się jednak sposób jej postrzegania, jest wybiórczy, szarpany, katalogowany. Bardzo często oparty
na patrzeniu przez lupę, ale nie za blisko, aby nie zatracić kształtu. Poszczególne elementy wyciągam z ich naturalnego środowiska, codziennego kontekstu i zamykam pod szkłem. Gałęzie sklejam z korzeniami, obkładam boazerią zamarznięte rośliny. Doprowadzam do
spotkania, które w naturalnych warunkach nigdy nie
miałoby miejsca. W moich pracach pojawia się równoległa rzeczywistość.
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KS: Tutaj pojawia się też twoja druga strona: szperasz, wygrzebujesz, przywracasz do życia zapomniane przedmioty?
MF: Tak. To, co mnie interesuje w znalezionych przedmiotach, to konfrontacja z zastaną energią i historia,
jaką ze sobą niosą. Często pojawia się już w samym momencie zakupu, czy poprzez sposób, w jaki rzecz trafiła
w moje ręce.
Zdarza się, że szukam konkretnych brakujących elementów do moich prac, czasem przedmioty muszą
zaczekać na swoją kolej, aby dalej móc rozwijać opowieść. Pojawiają się też sytuacje, kiedy trafiający do
mnie przedmiot zamienia się w źródło, początek całej
historii. Gromadzenie to bardzo niebezpieczne zajęcie,
wymagające dużych przestrzeni magazynowych, dlatego muszę bardzo uważać.
KS: Mówiłaś też wcześniej o literaturze, co czytasz
ostatnio?
MF: To rosnący stos książek piętrzący się przy łóżku.
Czytam je kompulsywnie w sposób przypominający
skakanie po kanałach telewizyjnych. Taki mam teraz
czas. Wśród leżących tam książek jest Pałac Lodowy
Tarjei Vesaas, Pierścienie Saturna Sebalda, opowiadania
Kereta i nie pamiętam co jeszcze.
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KS: A jakie historie cię interesują? Pytam o te literackie, jak i o artystyczne – a o artystyczne w sensie podwójnym, co cię inspiruje, ale i jakie historie
chciałabyś sama wytwarzać?
MF: Interesują mnie historie z pogranicza. Takie, które mogą mieszać się z rzeczywistością i niepostrzeżenie
do niej przekradać. Lubię, kiedy w czytanej przeze mnie
książce jest ta sama pora roku, co w rzeczywistości. Mogę
wówczas żyć trochę podwójnie. Ważny jest dla mnie ładunek emocjonalny, jaki niesie ze sobą dana historia. Detal
i fabuła nie ma najmniejszego znaczenia. Moja pamięć to
kasuje, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale dzięki temu
otwiera się droga do snucia własnej fabuły, będącej mieszaniną wątków autobiograficznych, zasłyszanych opowieści, snów, obrazów. Podobnie pracuję z roślinami,
przekształcając je i sklejając, tak samo tworzę opowieści,
dokonując operacji na własnej pamięci, wykorzystując
figle, jakie płata. Do tego dochodzą pojedyncze zdania
i mikro-opowieści zasłyszane na ulicy i w autobusie. Najbardziej wartościowe są te osobiste, intymne, których nie
powinnam była usłyszeć. Tu powraca wątek notesu, do
którego one trafiają i moja skłonność do kolekcjonowania.
Na szczęście w przypadku historii nie potrzebuję dużej
przestrzeni magazynowej.
Chciałabym wytwarzać opowieści, które przywołują
obrazy i wspomnienia. Tak jak czasem zapachy przy249

wołują historie z dzieciństwa. Dziwnie znajome, zmuszające do penetracji własnej pamięci.
KS: Myślałaś też może o jakimś kolaboratywnym
projekcie, tzn. np. z jakąś inną artystką/artystą, ale
z obszaru, który nie jest sztukami wizualnymi?
MF: Zdecydowanie tak. Przypuszczam, że gdybym kolaborowała z kimś nie z mojego podwórka, niektóre
projekty poszłyby w zupełnie innym kierunku, może
toczyłyby się dwutorowo. Musiałabym tego doświadczyć. Z pewnością taki moment nadejdzie, być może
już jestem o krok. Czasem jestem zmęczona tym, że
wszystko muszę robić sama, takie wspólne dążenie,
a raczej drążenie problemu daje zupełnie nową jakość,
prowadzi do jeszcze innej rzeczywistości. Dochodzi
zderzenie dwóch energii, przecięcie linii.
KS: Jakaś dziedzina sztuki, nauki jest ci w tym kontekście szczególnie bliska?
MF: Nie ma jednej konkretnej. Ale kiedy myślę o poszczególnych pracach, tych zrealizowanych i tych, nad
którymi obecnie pracuję lub będę pracowała, te dziedziny zaczynają się precyzować. W przypadku Sekretów/
Widoczków zabrakło mi kogoś z dziedziny antropologii, przy Pałacu Lodowym — właściwie już teraz jestem
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w trakcie poszukiwań huty szkła i alchemika, który pomoże mi zamienić obrazy z mojej głowy na formy przestrzenne. Niestety syndrom Zosi-Samosi nie pozwalał
mi zbyt często wchodzić w sytuacje, w których nie byłam samowystarczalna i musiałam narażać swoje prace
na liczne kompromisy, w rezultacie czego zdarzyło się,
że powstała obca forma, z którą nie byłam w stanie się
utożsamić. Jednak przesamodzielność również hamuje
rozwój, więc doszłam do wniosku, że może warto czasem się zderzyć z inną osobowością, spróbować pójść
krok dalej. W ten sposób powstała wystawa Kołtun
– wspólny projekt z Izą Tarasewicz, będący wynikiem
poczucia bliskości wobec tematu i eksplorowanych
przez nas w tamtym czasie przestrzeni. ZUOM – performans z Zosią Esden, Olą Rzepką i Ulą Sawicką.
Wraz z kolejnymi projektami przemianom również
uległ sposób pracy nad nimi. Gdybym miała zrobić
wykres mojego obecnego systemu pracy, byłaby to
kropka, punkt w centrum i odchodzące od niego linie.
Linie to tropy, również te naukowe. Na końcu jednej z
nich powinien pojawić się drugi punkt.
KS: W wielu twoich pracach, czy też w wydanej
książce pt. Widoczki – obiektywizujące przedstawienia/przemyślenia łączą się z bardzo intymnymi. Kiedy oglądam twoje prace, mam poczucie jakieś bardzo organiczne, że nie tylko łączą się często
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z osobistymi historiami, ale są też zakamuflowanymi
wyznaniami, takimi „świeckimi modlitwami” czy
może też zaproszeniami do eksplorowania jakichś
bardzo bliskich Ci tajemnic. Zgodzisz się z takimi
interpretacjami? Czy są to elementy irracjonalne
czy perwersyjne, w jakimś stopniu katartyczne?
MF: W pewnym sensie jestem sobie najbliższa, spędzam ze sobą najwięcej czasu, nie interesują mnie specjalnie zewnętrzne problemy. Moje prace są przefiltrowaniem własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć.
Chciałabym, aby za ich pomocą odbiorca mógł „dobrać się” do własnych, odpakować pazłotko. Perwersja
wychodzi tu spod ziemi, jak sterczące kiełki roślin. Ja
jej nie dostrzegam, być może to ona dostrzega mnie.
Ale nie jesteś pierwszą osobą, która o niej wspomina,
ewidentnie jest coś na rzeczy. Grzebanie we własnych
emocjach prowadzi do odkrycia tego, co pierwotne,
intymne. Nieustająco wraca do mnie wątek połączenia człowieka z ziemią, na różnych poziomach interpretacyjnych. Stąd Widoczki, jako dziecięca próba
przepracowania tematu śmierci i lęków oraz fobii z nią
związanych. Pojawiają się wspomniane już wcześniej
Owłosione Cukierki czyli Hairy Candies, coś co brzydzi,
a jednocześnie nie możemy oderwać od tego wzroku.
Mój ulubiony rodzaj emocji, którą kolekcjonuję w laboratoryjnych szkłach.

252

To balansowanie na granicy rzeczywistości, intuicji.
Przywoływanie obrazów poprzez wspomnienia. Pamiętam, że w dzieciństwie próbowałam złapać moment
przejścia, kiedy jawa zamienia się w sen. Każdego dnia
zasypiałam z nadzieją, że tym razem mi się uda. Moja
sztuka też trochę taka jest. Jest próbą zapuszczania się
w nieznane rewiry z nadzieją, że ktoś będzie chciał mi
towarzyszyć.
KS: Jeszcze dopytam o tę perwersyjność. Przewrotne zestawienia – jak Owłosione Cukierki – mają wytrącać odbiorcę z komfortu przebywania z przyjemnymi rzeczami? I jak w ogóle widzisz odbiorcę
swoich prac?
MF: Nawet jeśli zamykam swoje prace w estetycznej formie, zawsze coś spod spodu wycieknie. Właściwie dlaczego nie otoczyć aureolą włosów czegoś, co jest słodkie?
Takie obrazy wywołują wspomnienia i pragnienia. Dla
mnie bardziej pobudzają wyobraźnię, niż przywołują
dyskomfort. Trochę jak kobieta z brodą, nie możesz oderwać wzroku. To może być całkiem przyjemne.
A mój odbiorca to typ myśliwego – odkrywcy, nie musi
być ani piękny, ani owłosiony. Musi posiadać jedną cechę: czujność. Ideałem byłoby, gdyby na moim wykresie procesu twórczego był jedną z gałęzi. Podczas pracy
nie myślę o odbiorcy, nawet jeśli taka myśl przychodzi,
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staram się ją odrzucać, żeby się nie blokować i nie krępować sobie ruchów przed startem. Budzę się ponownie podczas wernisażu pełna ciekawości wobec nowego
spojrzenia na to, co już znam.
KS: Fascynuje cię brzydota, niedopasowanie, aberracje, które irytują i zaburzają spokój, proporcje
i estetyczny dystans?
MF: Dla mnie są rodzajem zepchniętego na margines
piękna, które obserwuję przyjmując rolę podglądacza. Alternatywą dla nudnej, wykreowanej przez media
photoshopowej rzeczywistości. Kataloguję je w pamięci.
Wyliniałe psy, ludzie z zajęczą wargą, owłosione karki,
garby, gnijące rośliny, wykarczowane, łyse połacie lasu,
rozkładające się na ulicy ciała zwierząt, kobieta z drewnianą nogą, ostatnio pukiel ludzkich włosów na trawie.
To również przekłada się na przedmioty – fascynują
mnie te najbardziej kalekie i w pewnym sensie porzucone: popękane gablotki, stare ramki, fikcyjni przodkowie z pudełka na pchlim targu. Lubię o nich fantazjować,
zmieniając im kontekst, nadając im nowe życie. To fascynacja świdrującego dziecięcego paluszka, który sam
wygina się na boki, aby wskazać odpowiedni kierunek.
Interesują mnie strzępy, odpryski, rzeczy niezauważane i odrzucane.
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Magdalena Franczak, Bagno,
akryl na płótnie, 2010
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Magdalena Franczak, Kołtun,
tusz na papierze, 2011
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Magdalena Franczak,
kolekcja z cyklu Hairy candies, kolaż, 2012
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Magdalena Franczak, Czarodziejska góra,
fotografia, 2013
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Magdalena Franczak, Połączenie
z cyklu Stany przejściowe, akwarela na przedwojennej fiszce, 2012
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Magdalena Franczak, Kurz,
rysunek na papierze, 2011
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Magdalena Franczak, Włosy z pieca,
obiekty, 2011-2013
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Magdalena Franczak, Zejście
z cyklu Stany przejściowe, akwarela na papierze, 2012
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Magdalena Franczak, z cyklu Sekrety widoczki,
wydruk lightbox, 2008

Tear mirror
– jewel
Tomoko Hayashi

tłumaczenie z j. angielskiego: Bogna Błażewicz
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Nie wiem, jak wiele razy płakałam, odkąd przybyłam
do Kanady
1. Nie wiem, jak wiele razy płakałam, odkąd przybyłam do
Kanady. Ale każdego dnia powód moich łez się zmieniał.
Na początku mojego pobytu tutaj – płakałam, bo tęskniłam za domem. Brakowało mi moich przyjaciół, chłopaka
i rodziny. Także różnica czasu między Japonią i Kanadą
dokuczała mi i sprawiała, że czułam się samotna. Kolejnym
powodem moich łez były trudności związane z nauką nowego dla mnie języka. Ale stopniowo do tego przywykłam,
więc już tak bardzo przez to nie płaczę. Najważniejszą
przyczyną moich łez jest mój ukochany w Japonii. Ponieważ teraz żyjemy z dala od siebie, zachowuję równowagę
w naszym związku poprzez kontrolowanie moich uczuć
i zachowań. Jakkolwiek jednak płaczę, gdy tracimy tę równowagę i pojawiają się między nami jakieś problemy. Płaczę, gdy uczucie pragnienia, by mnie zrozumiał, przerasta
moje pragnienie zrozumienia jego. Płaczę, gdy z powodu
tego oddalenia nie mogę zrozumieć jego uczuć.
Ale moje łzy nie zawsze są smutne i płynące z tęsknoty, to
również bywają łzy szczęścia, gdy marzę o moim życiu
w przyszłości – z powrotem w Japonii, razem z nim. To
staje się obecnie moim uczuciowym pomostem i jestem w
stanie zaakceptować takie życie, polegające na byciu przez
jakiś czas osobno.
2. Mój chłopak w Japonii
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Miś pluszowy
Pewnego dnia zauważyłam dziurę w łapce mojego ukochanego pluszowego misia, cóż za bezczelność. Dziura
dopiero co się pojawiła na różowym filcu, przyszytym
przez matkę do jego łapki, gdy byłam dzieckiem. Tak
jak dorosłe dziecko, które patrzy na rodzica zbliżającego się do śmierci, byłam przepełniona smutkiem na
myśl o tym rozpadzie i utraceniu wiernego towarzysza. Ten miś był ze mną od urodzenia – jest 10 lat starszy ode mnie – towarzyszył mi na całym świecie, z dala
od rodziców i bliskich, gdy byłam młoda, i był świadkiem niemal wszystkich moich łez, każdego cienia żalu
czy straty przez 43 lata mojego życia. Dzieliłam z nim
wszystkie moje łzy. Nie mogłam zebrać moich łez do
butelki, zamiast tego kładę kawałek jego futerka, bo jest
w nim więcej łez niż w 100 butelkach.
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Płakałam, gdy zmarła moja siostra i siostrzenica
Płakałam, gdy zmarła moja siostra i siostrzenica, chociaż to nie były rzeczywiste łzy. Było tylko zawodzenie,
ryczenie, beczenie, trzęsienie się całego mojego ciała, byłam tylko w stanie mówić: nie, nie, nie, nie, nie.
Stało się to, co nieakceptowalne, niewiarygodne, nieprzewidziane, nie-, nie-, nie-jakiekolwiek. Byłam w
swoim bólu jak ranne zwierzę. Dźwięki, które wydawałam, nie były ludzkie; łzy, które roniłam wewnątrz,
były zbyt wielkie, by wydostać się z moich oczu. Teraz
wystarczy, że sobie o tym wszystkim przypomnę, a łzy
płyną, łatwo, gwałtownie. Minął czas, 16 lat, i wreszcie
płaczę ludzkimi łzami.
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Płakałam, gdy po raz pierwszy zobaczyłam moje
dziecko
Płakałam, gdy po raz pierwszy zobaczyłam moje dziecko, wyczerpana porodem, przerażona, że było takie
maleńkie, bojąc się, że może nie być zdrowe. Ale przede
wszystkim – były to łzy radości, byłam tak nieskończenie szczęśliwa, że mam w swoich ramionach bezpiecznie narodzone dziecko. To, zresztą, podsumowuje moje
doświadczanie macierzyństwa: równa ilość radości
z obserwowania, jak moje dziecko rośnie i się rozwija –
co strachu, że coś złego może się stać.
Tfu, tfu...
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Niespodziewanie zaszłam w ciążę
Niespodziewanie zaszłam w ciążę, więc nie znając mojej
przyszłej drogi, byłam bardzo nerwowa. Nie byłam pewna,
czy potrafię być matką. Tak więc miałam mieszane uczucia radości i niepokoju jednocześnie. Również relacja między moją matką i mną należy do niepewnych. To związek
miłości i nienawiści. Często nie rozumiem jej, gdy zachowuje się tak, jak ja sama nigdy bym nie postąpiła. Tak więc
pytałam siebie, czy moje dziecko też może mnie widzieć
w ten sposób? W każdym razie bałam się bycia matką.

Ponadto byłam zaskoczona, że płakałam tak naturalnie.
Nie mogłam płakać, gdy pracowałam w firmie. Od tego
czasu jestem wrażliwa na historie o matce i dziecku i bardzo płaczę, gdy ich słucham.

Pewnej nocy nie mogłam spać, więc o 3 rano oglądałam
telewizję i zobaczyłam program o reklamach telewizyjnych z całego świata. I popłakałam się po obejrzeniu spotu
reklamowego zrobionego przez P&G dla Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To było o matkach budzących swoje
dzieci rano, karmiących je, wysyłających na ćwiczenia i z
uwagą czuwających nad nimi każdego dnia od nowa – aż
dorosną. Na końcu one wszystkie pojawiały się na arenie
olimpijskiej i mówiły: „Dziękuję mamo”! – taki rodzaj
typowej historyjki. Ale w tym momencie zrozumiałam
ideę wychowywania dzieci. Moi rodzice też tacy byli i to
jest właśnie takie proste.
Nie jestem doskonała, ale może to i dobrze. Poczułam ulgę
i przyrzekłam sobie dać mojemu dziecku całą swoją miłość.
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Łzy dziecka
1. 5.03, o 15:52 mój syn przyszedł na świat.
To są autentycznie pierwsze w jego życiu łzy, które zostały zebrane 6 godzin po jego narodzinach.
Kilka kropel łez wypłynęło z maleńkich oczu.
Najwyraźniej nowonarodzone dzieci nie ronią łez, gdy
płaczą, więc to było bardziej podpływanie łez do oczu
niż ich wylewanie.
Jego płacząca twarz jest wspaniała i cudowna.
Oto najlepsza część ślepej rodzicielskiej miłości.
2. Czuję, jakbym przedstawiała go wszystkim wokół
nas.
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Miłość
1. Często płakałam, przez kilka tygodni chyba codziennie. Ale teraz, gdy mam tę fiolkę do zbierania łez, ani
kropla nie wypłynęła. Moje łzy ostatnio wezbrały od
rozmyślania nad miłością – miłością, która jest rozpoznana ale nieodwzajemniona, miłością która się skończyła, miłością, z której zrezygnowałam, a ona niespodziewanie ponownie mnie woła.
Dobrany wiek, dobrane osobowości, niedopasowane
miejsca zamieszkania. Kiedy spotkam moją drugą połowę? Teraz jestem wdzięczna za miłość, nawet jeśli jest
niedopasowana.
2. Łzy i płacz często były karcone jako psychotyczne,
świadczące o chwiejności, dziecinne. Myślę jednak, że
płacz jest darem, przypomnieniem o możliwości przerabiania złożonych emocji, milczącymi komunikatami płynącymi z serca. Pragnę podzielić się tymi łzami
z każdym i z wszystkimi, którzy mogli powstrzymać
łzy lub zapomnieli, jak się płacze.
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Biogramy
Dariusz Brzostek – filolog, kulturoznawca, adiunkt w
Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje
się głównie estetyką grozy, antropologią kultury współczesnej (audioantropologia), twórczością Stanisława
Lema oraz psychoanalitycznymi kontekstami twórczości literackiej i muzycznej. Autor monografii Literatura
i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009),
obecnie przygotowuje książkę Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem.
Prowadzi blog: molokmun.blogspot.com/.
Maciej Chorąży – ur. 1982, artysta postkonceptualny,
zajmuje się w głównej mierze życiem i w związku z tym
tworzy sztukę sprywatyzowaną, okolicznościową i nierzadko incydentalną. Jego prace przybierają najczęściej
formę komentarza błyskawicznego; obiekty, zdjęcia,
filmy, rysunki, ready-mades są wariacjami na temat
błędu I czerpią z jego pominiętego potencjału. Dokonuje nieznacznych „przestawień” i zbliżeń na nieostre
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punkty rzeczywistości kulturowej i everyday life’u, jest
tropicielem drobnych przeoczeń i niedociągnięć.
Ludomir Franczak – ur. 1974, artysta wizualny poruszający się w polu multimediów, malarstwa, grafiki, instalacji, designu, performansu i teatru. Swoje
projekty prezentuje w galeriach, muzeach, przestrzeni
publicznej i teatralnej w Polsce, Danii, Szwecji, Anglii,
Portugalii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, we Włoszech
i na Węgrzech. Współpracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven, Pogodno), artystami wizualnymi (Magdalena Franczak, Karin Danielsson, Leo
Palmestal). Jest stypendystą Fundacji Wyszehradzkiej
(VARP) i trzykrotnym marszałka Województwa Pomorskiego, zdobywcą nagrody za najlepszy film eksperymentalny na festiwalu Euroshorts 2007 i laureatem
festiwalu Spotkania 2011 Fundacji Łódzkich Spotkań
Teatralnych. Zajmuje się problemem pamięci i tożsamości. Za pomocą działań intermedialnych buduje złożone projekty wykorzystując zarówno sztuki wizualne,
jak i historię, czy literaturę. Jest autorem wydawnictw
artystycznych. Więcej: lfranczak.blogspot.com.
Magdalena Maria Franczak – ur. w 1978 roku w Puławach. Malarka, ale i artystka interdyscyplinarna, realizuje projekty posługując się różnymi mediami: malarstwem, rysunkiem, fotografią, performance. Pracuje
również przestrzeni teatralnej projektując kostiumy,
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scenografie, działając performatywnie oraz w przestrzeni publicznej – tworząc wielkoformatowe murale
i maleńkie widoczki zakopywane z dziećmi w różnych
miejscach Polski i Europy. W swojej twórczości porusza problem ciała, jego opresji i kondycji. Krąży wokół
mitologii i rytuałów dzieciństwa. Bada proces pamięci
i wyobrażeń, odczarowuje lęki i strachy. Członkini
polsko-niemieckiej grupy AOUA (Academy of Ugly
Arts). Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta
Słupska (2005 i 2008) oraz Marszałka Województwa
Pomorskiego (2009, 2010, 2011).Wystawia w galeriach
w Polsce i za granicą. Więcej: mfranczak.blogspot.com.

historii sztuki i kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W swoich zainteresowaniach, pracy badawczej, jak
i w praktyce kuratorskiej i wydawniczej łączy podejście interdyscyplinarne z dbałością o warsztat historyka
sztuki. Do jego głównych zainteresowań należą: antropologia, psychologia percepcji, społecznie zaangażowane projektowanie, historia nauki i technologii oraz
ich wzajemne przenikanie się. Obecnie prowadzi własne badania z zakresu antropologii jedzenia i psychofizjologii smaku oraz eksperymentalnej psychofizjologii
widzenia (szczególnie w ujęciu Jana Evangelisty Purkynego).

Małgorzata Goliszewska – ur. w 1985 roku w Szczecinie, studentka kierunku multimedia na Akademii Sztuki w Szczecnie, absolwentka kursu dokumentalnego
w Szkole Wajdy 2012. Pracuje z różnymi mediami (film,
wideo, instalacje, performans, tekst, dźwięk, rysunek).
Pokazywała swoje prace na wystawach i festiwalach
m.in. w Polsce, Rosji, Chorwacji, Holandii, Niemczech,
Tajlandii, Chinach, na Ukrainie i Białorusi oraz w USA.
Interesuje ją badanie i poszerzanie granic dokumentu
oraz bezpośrednia praca z drugim człowiekiem.
Krzysztof Gutfrański – ur. 1982 , historyk i kurator sztuki współczesnej, niezależny badacz i redaktor
wydawnictw z zakresu kultury wizualnej. Absolwent
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Tomoko Hayashi - artystka multidyscyplinarna, studiowała techniki wyrabiania tradycyjnych japońskich
tkanin i sztukę barwienia włókna w Kioto, które jest
centrum piękna, kultury i tradycji w Japonii. Ukształtowało to w niej silne poczucie wartości estetycznych
i filozoficznych, które zostały wniesione do jej twórczości. Hayashi bada wykorzystanie pięciu zmysłów
oraz cyfrowych mediów dla zwiększania intymności
i jakości ludzkich związków. Jej kolaboratywne projekty są wystawiane w muzeach i galeriach na całym świecie, w tym V & A w Londynie, National Museum of Art
w Osace czy w CSW Znaki Czasu w Toruniu. Jej praca
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odzwierciedla jej koczowniczą naturę, mieszkała i pracowała w pięciu różnych krajach, miejscach, oddziaływania różnych kultur, które razem wpłynęły na jej wyjątkowe prace. Otrzymała tytuł magistra w Central Saint
Martins College of Art w Londynie, a studia licencjackie
ukończyła w Kioto Seika University. Współpracowała
z różnymi specjalistami i realizowała projekty wspólnie
z Tokyo University, Distance Lab w Inverness w Szkocji
i MIT Media Lab Europe w Dublinie.

generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne)
i mediach społecznościowych. Zajmuje się także studiami genderowymi, badaniami nad dźwiękiem,
związkami miasta z mediami i sztuką mediów. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą
mediom lokacyjnym. Koordynuje ponadto nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych
UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach
z Zakresu Gender przy ISzA UJ, współpracuje także
z Podyplomowymi Studiami Gender prowadzonymi
przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.

Angelika Markul – ur. 1977, artystka wizualna, mieszka i pracuje w Paryżu. W 2004 obroniła tutuł magistra
na Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts in Paris (E.N.S.B.A.) w pracowni multimediów Christiana
Boltańskiego. W sztuce Markul można odnaleźć bardzo charakterystyczny repertuar form – artystka łączy
obrazy wideo z instalacjami, które często składają się
z takich materiałów jak czarna folia, szkło czy drewno.
Dawid Misiorny – ur. 1985, artysta wizualny, mieszka
i pracuje w Poznaniu.
Anna Nacher - kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych (nauki o sztuce), adiunkt w Katedrze
Mediów Audiowizualnych Instytutu Szuk Audiowizualnych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na cyberkulturze, a zwłaszcza mediach nowej
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Magdalena Popławska – ur. 1984, socjolożka (UAM
Poznań), absolwentka studiów podyplomowych na
Wydziale Edukacji Artystycznej UAP. Pomysłodawczyni i koordynatorka cyklów comiesięcznych prezentacji w Galerii Miejskiej Arsenał w latach 2011-2013
(W ramach designu, Tekstura designu: o projektowaniu
publikacji i publikacjach o projektowaniu, (R)ewolucje
dizajnu). Koordynatorka wystaw poświęconych sztuce
współczesnej, kuratorka wystaw poświęconych związkom sztuki z dizajnem. Redaktorka i współautorka publikacji poświęconych projektom artystycznym i badawczym.
297

biogramy

biogramy

Monika Rosińska – socjolożka, badaczka dizajnu,
doktorantka w Instytucie Socjologii UAM, gdzie przygotowuje pracę poświęconą kulturze dizajnu. Autorka
książki „Przemyśleć użycie. Projektanci. Przedmioty.
Życie społeczne” (2010).

Philip Topolovac – artysta wizualny, mieszka i pracuje w Berlinie. Studiował na berlińskim Universitaet der
Künste. Jest laureatem nagród m.in.: UDK presidential
award for masterclass graduates (2009), Stöhrerstiftung
für freie Grafik (2006). Ostatnio ( w 2013 roku) prezentował swoje prace na wystawach: „Modely světa”,
z Ondřejem Přibylem, w Galerii Starter w Warszawie
a także „Containment Units” w Galerii NUN w Berlinie, jak również na licznych wystawach zbiorowych.
Topolovac jest współzałożycielem projectspace TÄT
w Berlinie.

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka
gender studies na UJ, kuratorka, redaktorka publikacji poświęconych sztuce współczesnej i zagadnieniom
związanym z praktykami społeczno-kulturowymi, redaktorka Punktu.
studio chmara.rosinke – Ania Rosinke (1985) i Maciej Chmara (1984) – ukończyli architekturę wnętrz
na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, tam też poznali się i rozpoczęli współpracę. Studiowali również na
Uniwersytecie Artystycznym w Linz (space & design
strategies), Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu oraz
na wiedeńskiej Politechnice (architekturę). Założyli
w Wiedniu własne studio. Pracują w obszarze projektowania wnętrz i produktu oraz architektury. Łączą
rzemiosło z konceptualnym i ekologicznym podejściem.
Większość ich realizacji to autorskie projekty powstające z inspiracji społeczno-kulturowych. Wierzą, że
obiekty mogą komunikować piękno, prostotę i wartości etyczne.
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Magdalena Żołędź – ur. w 1989 roku w Opolu. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Opolskim –
specjalność: antropologia nowych mediów (licencjat)
oraz krytykę artystyczną na Uniwersytecie Wrocławskim na (studia uzupełniające). Absolwentka Dwuletniej Szkoły Policealnej Fotoedukacja w Katowicach.
Obecnie mieszka w Poznaniu i studiuje na kierunku
fotografia na Uniwersytecie Artystycznym. Członkini
Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego.
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