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wstęp
Myśląc o porządku jako motywie przewodnim 13. numeru Punktu, nieco nabałaganiliśmy. Kierujemy się
zasadą ciekawości, nieskrępowanej, swobodnie błądzącej, szlachetnej fascynacji wszystkim, co nieznane. Dlatego postanowiliśmy eksplorować pola potencjalne, niewykorzystane, marginalne i poboczne. Stąd
marginesy Mateusza Piestraka, tam dzieje się najwięcej. Obok naturalnego nurtu sztuki, kalendarza wystaw i spraw bieżących pulsują podskórne, rewolucyjne
prądy. W rozmowie Stacha Szabłowskiego z Danielem
Muzyczukiem wychodzą na jaw organiczne pęknięcia
w porządku instytucjonalnym, krystalizują się alternatywne wizje zarządzania dużymi galeriami. Natomiast
rozmowa Artura Żmijewskiego i Anny Czaban o krytyce instytucjonalnej przyjmuje kształt ekspresyjnych
gestów tuszem na papierze, ujawniając w sposób graficzny jej dynamikę oraz pokrętne trajektorie myśli rozmówców. Oczywiście, margines i porządek same proszą się o przekroczenie i poszerzenie pola. Jak pokazuje
kolektyw AKV, sztuka nie ma monopolu na sytuacje
transgresywne, również towarzystwa ubezpieczenio-
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we potrafią dostrzec w martwych obiektach podmioty
dążące do wolności i w pewien sposób uszanować ich
dążenie do naruszenia ustalonego przez firmy transportowe porządku rzeczy. Daniel Davis w historycznym eseju rozprawia się z mitem projektowania parametrycznego, rzekomo nową, cudowną maszyną architektoniczną, pozwalającą okiełznać złożoność form
i funkcji narzucanych przez potrzeby wielowektorowej
cywilizacji XXI wieku. Bardziej udaną praktykę wykorzystania nowych, bardziej złożonych modeli myślenia
znajdziecie w pierwszym polskim tłumaczeniu Cyklonopedii Rezy Nagestraniego. Mamy też zaszczyt zaprezentować premierową odsłonę bajki o prezydencie
Putinie autorstwa Maksima Komara-Myszkina. W numerze znajdziecie także eseje wizualne tworzone przez
Hanne Darbowen, Sebastiana Jefforda, Laurie Kang
oraz wywiady z twórcami – Karoliną Kubik i w dziale
portfolio – Danielem Koniuszem. Zapraszamy do czytania i oglądania, od początku do końca lub w dowolnym innym porządku.
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Impuls przedmiotu
i mowa empatii firm
ubezpieczeniowych
AKV Berlin

Naturalnie, że kabaczki nie zdawały sobie sprawy z tego,
co się dzieje, ponieważ wokół warzyw rozpościerała się
ciemnozielona zasłona. Tak więc warzywa po prostu przemieszczały się dalej i oparły o plandekę po lewej stronie. A
biorąc na serio zawołanie „w kupie raźniej”, okazały
się silniejsze od plandeki, która wyczepiła się z górnych
uchwytów i otworzyła drogę na wolność. Warzywa zwęszyły swa szansę i zwiały razem ze skrzynkami, w których
były przewożone. Większość z nich wylądowała na lewym
pasie (jak sądziły, tam właśnie ruch będzie najmniej intensywny).
Z artykułu „Dinner is served: Zucchini surprise...”, dzięki uprzejmości Transport Information Service (TIS), 2014.

Tłumaczenie z j. angielskiego: Marcin Turski
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Various vibrant materials waiting to rearrange themself and the order around them, as predicted by the specialized eyes of the TIS employees.
Różne żywe materiały w oczekiwaniu na rearanżację i porządek wokół nich - zgodnie z przewidywaniami wyspecjalizowanych oczu pracowników TIS
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AKV Berlin
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The flow of matter according to natural order.

TIS employees.

Łańcuch zdarzeń według naturalnego porządku
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Służba Prasowa ds. Transportu (Transport Information Service, TIS) – oddział Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (German Insurance Association, GDV e.V.) – publikuje comiesięczne artykuły
dotyczące życia niezabezpieczonych towarów w czasie
transportu. W artykułach tych przedmioty ruszające
w świat, takie jak żywność, słupy betonowe czy dźwigary
stalowe postrzegane są jako wypadki, które tylko o siebie proszą i chcą wywołać potencjalny skandal w postaci
wypadku na autostradzie, zaklinowania się kontenerów
czy jeziora wypełnionego niemieckim piwem1.
Za każdym razem kiedy towar przemieści się
poza wyznaczone miejsce, zachodzi łańcuch zdarzeń
fizycznych, który badają drobiazgowo (i ochoczo) firmy ubezpieczeniowe, a ostatecznie twórcy modeli
analizy ryzyka. W tej branży pracuje nieprzerwanie
cały kontyngent specjalistów przewidujących kolejną
nieuchronną katastrofę i opracowujących przepastne
katalogi, bazy danych i wizualizacje pokazujące i analizujące każdy niepewny krok (i sukces) poruszającego
się obiektu. Jak zauważył ostatnio Florian Goldmann
(starszy analityk ds. modelowania zagrożeń i analizy
ryzyka w firmie Stratagrids), całe zarządzanie ryzykiem sprowadza się do tworzenia scenariuszy wypadkowych.
Każdy słup betonowy, który poddaje się swym
grawitacyjnym tęsknotom w trakcie transportu, opi-

sany jest w tej czy innej rubryce firm ubezpieczeniowych i jest królikiem doświadczalnym dla następnych
słupów, które i tak wypadną! Jak długo ożywiony pozostanie materiał, branża nie musi się martwić o swoją
żywotność!
W tym miesiącu, w cyklu Zdjęcie miesiąca, Niemieckie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ukazuje najnowsze wypadki z zadziwiająco dużą empatią dla nieożywionych przedmiotów. Tak jak w przypadku opisanych na początku niniejszego tekstu kabaczków, żaden
z przewożonych jako towar obiektów nie ponosi winy
za powstałe szkody. Nie mówiąc o tym wprost, autor
rubryki wydaje się sugerować, że w końcu przedmioty
nie mogą się powstrzymać i ostatecznie dążą do swego
początku, a więc ziemi.
Nie jest to kwestia naturalnej grawitacji; tak naprawdę nie odgrywa ona tu żadnej roli. Chodzi tu bardziej o uleganiu przyciąganiu czy też podążaniu za energią miejsca, w którym czujemy się najwygodniej. Kiedy
przyjrzymy się zdjęciom pięknie rozsypanych ładunków, widzimy, że może w tym coś jest. Przedmioty
naprawdę wydają się bardzo naturalne, a może nawet
zadowolone, kiedy wylegują się na otwartym polu czy
zostają wbite w ścianę budynku. Pozbawione dopiero
co opakowania, mogą w pełni skorzystać ze swojej wolności. Nie muszą się już nienaturalnie kulić w szczelnych pudełkach.
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Nagła zmiana nastroju cukinii, jak opisuje to firma ubezpieczeniowa, przebiega analogicznie do teorii
mineraloga Albertusa Magnusa (1206‒1280), którego badania nad metafizyką minerałów uważano swego
czasu za nowatorską teorię, a dziś w najlepszym razie
za pseudonaukę.

głaz rzucony w stronę nieba, a jego powrót do ziemi
obiecuje nam nieprzewidywalne konsekwencje.
Punktem centralnym dyskursu ubezpieczeniowego jest nieodmiennie przedmiot. Dyskurs zaś musi
odpowiadać prawdziwej naturze przedmiotu, który nigdy nie ukrywa swoich potrzeb. Zawsze ma odpowiedź,
która zadowala badającego wypadek ubezpieczyciela: „Tak, to ja, ale, wiecie, musiałem, a oni doskonale
wiedzieli, że musiałem, a więc to oczywiście ich wina”.
Przedmiotom zawsze się upiecze.
Transport Information Service postępuje jak
strona trzecia, jak obserwator negocjacji trwających
pomiędzy przedmiotami i ludźmi i dotyczącymi powszechnie obowiązującej umowy. Naturalnie z perspektywy firmy transportowej możemy mieć do czynienia z wieloma źle ulokowanymi dobrymi intencjami.
To, co Magnus opisywał jako wymuszenie, importer
czy eksporter może uważać za poświęcenie uwagi i dogadzanie. Bez względu na interpretację, ciągłe występowanie ucieczek towarów zmusza do odpowiedzi
na pytanie o to, kto czy co dokładnie nie ma racji.
Jednak TIS nie jest neutralnym obserwatorem,
a artykuły takie jak Zdjęcie miesiąca pokazują brak
obiektywizmu. Ta firma ubezpieczeniowa oraz przedmioty wywołujące katastrofy zawarły ze sobą niepisaną
umowę empatii wobec przedmiotu i zrozumienia pragnień ludziom niedostępnych.

Magnus tak oto wyjaśnia pęd obiektów:
Ciężkie przedmioty opadają nie ze względu
na przyciąganie ziemskie, lecz dlatego, że dominujący
w nich żywioł ziemi „pragnie” powrotu do swojego początku i ciągnie obiekt w dół. (...) Kiedy upuszczamy kamień, spada on w dół na spotkanie swoich ziemskich przyjaciół. Przedmioty poruszają się „naturalnie” w zgodzie
z własną dyspozycją żywiołów; jeśli tak się nie dzieje, ich
ruch jest „wymuszony”. Kamień podniesiony czy rzucony
w górę stanowi klasyczny przykład takiego właśnie ruchu
wymuszonego. W tym kosmosie przed Newtonem, lekkość—która nie jest bynajmniej zwykłym brakiem grawitacji—jest odśrodkowym impulsem, naturalną tendencją
do ucieczki z centrum ziemi i przeniesienia się na obwód
ziemi, gdzie jest się najszczęśliwszym i najbardziej sobą.2
Według teorii Magnusa, prosta czynność transportu towarów może być interpretowana jako działalność wymuszona, zaś uwolnienie obiektów poprzez to,
co nazywamy wypadkiem, stanowi część naturalnego
porządku rzeczy. Kontenerowiec jest niczym wielki
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Przypisy
1.
2.

Odwołanie do jeziora piwnego. które utworzyło się w 2011
roku na autostradzie A96 pod Monachium.
Artykuł Valerie Allen „Mineral Virtue” w: Animal, Vegetable, Mineral: Ethics And Objects.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Transport Information Service
(TIS), http://www.tis-gdv.de/
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Vladimir
Roee Rosen

Tłumaczenie z j. angielskiego: Marcin Turski
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VLADIMIR'S NIGHT
BY

MAXIM KOMAR-MYSHKIN

Translated and annotated by

ROEE ROSEN

A demonstration album; see project description in the end.
© Roee Rosen, 2012

Wieczór u Władimira
Maksym Komar-Myszkin
Zwierzę-hybryda, komaromysz pojawia się w wierszu
w wersie 21. w którym mowa o duszy Władimira. Komaromysz pojawia się zatem zamiast motyla, który tradycyjnie jest w ikonografii przedstawieniem duszy. W
miejsce eterycznego uosobienia czystego piękna rozwijającego się z obumarłego cielesnego kokonu, dusza
Władimira łączy w sobie dwa inne zwierzęta uważane
za pasożyty. Oprócz tego komaromysz jest wizualnym
przedstawieniem pseudonimu autora w języku rosyjskim.
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1
Vladimir is at his summer mansion.
He is having dinner.
The surname Putin never appears in the poem – but here, the pattern of
the frame is made of the Cyrillic initials VP.

1.
Władimir jest w swojej daczy.
Je kolację.
Nazwisko Putina nie pojawia się w ogóle w wierszu – tu
jednak kadr skomponowany jest z inicjałów WP pisanych cyrylicą.
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2
With Vladimir is his best girlfriend.
She loves him so much that she serves the meal
dressed as a dog.
The figure of the “best girlfriend” dressed as a dog is that of Alina
Kabaeva. The Olympic gold medalist was reported to be wed to Putin
by the Russian newspaper Moskovsky Korrespondent. Both Putin and
Kabaeva denied the report. In 2007, Kabaeva became a state deputy for
United Russia, Putin’s party. The frame pattern changes to become facelike in the upper part, but is still based on the Cyrillic V and P.

Alina Kabaeva
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2.
Władimirowi towarzyszy jego najlepsza dziewczyna.
Jej uwielbienie dla niego jest tak wielkie, że serwuje
mu kolację w przebraniu psa.
Postać „najlepszej dziewczyny” w przebraniu psa to
Alina Kabajewa. Według rosyjskiej gazety Moskiewski
Korespondent ta medalistka igrzysk olimpijskich została
rzekomo żoną Putina. Zarówno Putin, jak i Kabajewa
zaprzeczyli temu. W 2007 roku Kabajewa została wybrana do Dumy państwowej z ramienia partii Putina
Jedna Rosja. Kadr zmienia się, w górze zaczyna przypominać ludzką twarz, lecz nadal oparty jest na pisanych cyrylicą inicjałach WP.
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3
Vladimir says a blessing as a joke.
The dog laughs.
The cross and the priest-like figure in the upper right (made of the
author's initials, MK), are the first references in the album to Russian
Suprematism and Constructivism, respectively. The upper-left circle
echoes the carpet in the preceding drawings, while the letters of VP are
now bodies, in two erotic figurations. The element protruding from (or
intruding into) the B – the Russian V – at the lower-left, can be perceived
either as a scatological element, or as a gigantic version of the sex toy
known as Ben-Wa balls.

Left: Ben-Wa Balls
Right: Kasimir Malevich, Black Cross, 1923

3
Władimir żartem wypowiada modlitwę przed jedzeniem.
Pies wybucha śmiechem.
Krzyż i postać przypominająca duchownego w prawym
górnym rogu (skomponowanym z inicjałów autora,
MK), to pierwsze w albumie wyraźne odniesienia do,
odpowiednio, rosyjskiego suprematyzmu i konstruktywizmu. Okrąg w lewym górnym rogu odnosi się do
dywanu z poprzednich rysunków, a litery WP zamieniły się teraz w ciała w dwóch erotycznych pozach. Element wystający z (bądź wchodzący do) litery W – w
rosyjskim alfabecie V – w lewym dolnym rogu, może
być zarówno elementem skatologicznym, jak i gigantyczną wersją zabawki seksualnej Ben-Wa, czyli kulek
gejszy.
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6
Vladimir is in bed. His lover is on the rug.
She is working on her speech:
Woof, Woof, Woof!
Perhaps one day she will become a minister, or a horse.
The carpet is a variation on the flag of Chechnya.

6
Władimir leży w łóżku. Jego kochanka jest na dywanie.
Przygotowuje przemówienie: Hau, hau, hau!
Jak dobrze pójdzie, zostanie kiedyś ministrem albo
koniem.
Dywan to wariacja na temat flagi Czeczenii.
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7
Above the bed is God,
to secure the serving of sweet dreams,
And the stuffed head of a journalist
Vladimir hunted a few years ago.
The stuffed head of the journalist is that of Anna Politkovskaya (19582006), one of the most outspoken critics of Putin's reign, and in particular
of his ruthless attack on Chechnya. She was shot in the elevator of the
Moscow apartment house where she resided. Politkovskaya is the most
renowned journalist to have been assassinated in Russia, but reports of
the Committee to Protect Journalists note the country as being the third
most lethal in the world to journalists since 1993 (with numbers of violent
deaths exceeded only by Algeria and post-invasion Iraq).

7
Ponad łóżkiem znajduje się gwarantujący słodkie
sny Bóg,
a także wypchana głowa dziennikarki,
upolowanej przez Władimira kilka lat wcześniej.
Dziennikarką, której wypchana głowa widnieje tu,
jest Anna Politkowska (1958-2006), jedna z najbardziej bezkompromisowych krytyków rządów Putina,
zwłaszcza zaś jego bezpardonowej inwazji na Czeczenię. Została zastrzelona w windzie moskiewskiego bloku, w którym mieszkała. Politkowska to najsłynniejsza
przedstawicielka mediów zamordowana skrytobójczo w Rosji, jednak sprawozdania Komitetu Ochrony
Dziennikarzy plasują Rosję na trzecim miejscu pod
względem zgonów dziennikarzy od 1993 roku (liczba
nagłych zgonów dziennikarzy jest tu niższa tylko od
ilości zgonów w Algierii i Iraku po inwazji).
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12
Out of Vladi’s bag leap a pair of iPhones, iPad,
credit cards and pins.
Out spring the Be-Strong syringe
and the delicious pralines.
Out pop important papers and pricey pens,
and all are joined by a jolly Uzi submachine.
The two symbols connected by a heart at the central upper part of the
frame are those of the NKVD, and of the French Legion d’honneur. The
NKVD was the dreaded Russian secret service that later became the
KGB, in which Putin served. The KGB, humiliated and discredited in the
early years of Perestroika came back with a vengeance under Putin, who
placed many ex-agents in positions of power. French President Nicolas
Sarkozy bestowed upon Putin the legion d’honneur in March 2010, an
act that probably shocked Komar-Myshkin. Among the childish drawings
flowing out of the bag, the grotesque man of muscles clearly ridicules
Putin's public image as an alpha male, the term some US diplomats
used to describe Putin, as a Wikileaks report revealed in November 2010
(and thus, the syringes here and the pills in the preceding page connote
not only assassinations and torture but also bodybuilding). The other
prominent drawing is a portrait with the inscription Felix-Edmundovich.
This is F. E. Dzerzhinsky, appointed by Lenin as head of the Cheka acronym for “Extraordinary Commission to Fight Counterrevolution and
Sabotage”- that was soon to spread terror around the Soviet Union. While
Stalin killed most appointees of Lenin, Dzerzhinsky died early enough to
be celebrated as a hero of the revolution throughout Stalin’s regime. The
drawing thus creates a highly abbreviated genealogy for Putin through
Russia’s secret services.

Left: Felix-Edmundovich
Dzerzhinsky
Center: Vladimir Putin
Right: The French Legion
d'honneur

12
Z torby Władimira wypada para iPhone’ów, iPad,
karty kredytowe i znaczki do wpinania w klapę.
Wypada też strzykawka Be-Strong i smakowite
pralinki.
Wypadają ważne dokumenty i drogie pióra, a na
końcu pistolet maszynowy uzi.
Dwa symbole połączone sercem w centralnej, górnej
części kadru to NKWD i francuska legia honorowa.
NKWD to budzące grozę radzieckie służby specjalne, przemianowane później na KGB, w której odbywał służbę Putin. KGB, upokorzona i zdyskredytowana
we wczesnym okresie pierestrojki, powróciła znacznie
wzmocniona pod kierunkiem Putina, który umieścił
wielu byłych agentów na szczeblach władzy. W marcu
2010 roku prezydent Francji Nicolas Sarkozy udekorował Putina legią honorową, co najprawdopodobniej
zszokowało Komar-Myszkina. Pośród wielu dziecięcych rysunków wysypujących się z worka widzimy
groteskowego „mięśniaka”, ośmieszającego publiczny
wizerunek Putina jako samca alfa. Tak według ujawnionego w listopadzie 2010 roku przez Wikileaks raportu określali Putina niektórzy amerykańscy dyplomaci (dlatego też strzykawki i tabletki z poprzedniej
strony to odniesienia nie tylko do skrytobójstw i tortur,
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lecz także do kulturystyki). Innym ważnym rysunkiem
jest portret opatrzony podpisem Feliks Edmundowicz.
To F. E. Dzierżyński, powołany przez Lenina na szefa Czeka. Był to akronim „Wszechrosyjskiej Komisji
Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem”, która bardzo szybko zaprowadziła terror w całym Związku Radzieckim. Stalin wymordował większość nominowanych przez Lenina ludzi. Dzierżyński
zmarł jednak wystarczająco wcześnie, aby przez cały
okres rządów Stalina mógł być przedstawiany jako bohater rewolucji. Rysunek stanowi więc skróconą genealogię Putina w służbach specjalnych Rosji.
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It certainly is not a pajama party;
The comrades are eager to help our boy undress.
Stop, I’m ticklish, Vladimir giggles.
He did not laugh so hard since he was a little child.
Two logos are integrated within the wood decorations of Vladimir’s bed.
The first, formed by the vertical lines on the lower part of the bed’s
legs, is the logo of Rosneft, the government-controlled oil company that
became Russia’s biggest extractor and refiner after the government
auctioned the assets of Yukos (see plate 5). The transactions that
enabled this liquidations of Khodorkovsky’s assets were dubious, to say
the least. On December 22nd 2004, with Yukos’ former owner already
in jail, the control of its core production subsidiary, Yugansknefetgaz,
was bid for by a company called Baikal Finance Group. Baikal, a straw
company created mere days earlier, had its registered address in the city
of Tver, in a building housing a Vodka bar and some small businesses,
but no offices of the group could be found there, and its shared capital
when registered was less than $400. Despite that, Baikal secured a
1.7 Billion dollar from the state-owned Sberbank – a loose variation on
whose logo serves as the eyes of the two side monsters on the bed’s
panel. Once using this government-sponsored “loan,” Baikal handed
the companies to Rosneft, and vanished from the face of the Earth as
abruptly as it appeared. The CEO of Rosneft, Igor Ivanovich Sechin, is
closely tied to the secret services, and is widely believed to have served
as a spy in the 1980s. He became head of the company's board of
directors in 2004, as the sacking of Khodorkovsky’s assets was beginning
in earnest.

Rosneft and Sberbank logos

15
To z całą pewnością nie jest przyjęcie piżamowe;
Towarzysze ochoczo pomagają chłopcu rozebrać się.
„Przestańcie, mam łaskotki”, śmieje się Władimir.
Tak szczerze nie śmiał się od czasów dzieciństwa.
Dwa logotypy łączą się z drewnianą dekoracją łóżka
Władimira. Pierwszy, złożony z pionowych linii w dolnej części nóg łóżka, to logo Rosnieftu, kontrolowanego przez rząd koncernu naftowego, największej firmy
wydobywczej i rafineryjnej po sprzedaży przez rząd
aktywów Jukosu (zob. ryc. 5). Transakcje umożliwiające pozbycie się aktywów Chodorkowkiego były co
najmniej szemrane. 22 grudnia 2004 roku, kiedy były
właściciel Jukosu siedział już za kratkami, do przetargu o kontrolę nad Juganskniefietgazem, czołową firmą
wydobywczą koncernu, stanęła spółka o nazwie Bajkalska Grupa Finansowa. Ta firma-wydmuszka, założona zaledwie kilka dni wcześniej, posiadała siedzibę w
Twerze, w budynku mieszczącym bar z wódką i kilka
małych firm; nie można tam było jednak natrafić na
żadne biura Grupy, której kapitał założycielski wynosił mniej niż 400 dolarów. To nie przeszkodziło jednak
Bajkałowi uzyskać gwarancje w wysokości 1,7 miliarda dolarów w banku państwowym o nazwie Sberbank.
Oczy dwóch monstrów po bokach wezgłowia stano-
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wią wariację na temat logotypu banku. Wykorzystując
gwarantowaną przez rząd „pożyczkę”, Bajkał przekazał spółki Rosnieftowi i zniknął z powierzchni ziemi
tak szybko, jak się na niej pojawił. Szef Rosnieftu, Igor
Iwanowicz Sieczin, jest powiązany z KGB. Powszechnie
uważa się, że w latach 80. XX w. zajmował się działalnością szpiegowską. Prezesem zarządu koncernu został
w 2004 roku, kiedy już na dobre zaczęło się upłynnianie aktywów Chodorkowkiego.
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Rozmowa Stacha Szabłowskiego
i Daniela Muzyczuka o alternatywnych modelach zarządzania
w instytucjach

Daniel Muzyczuk: Wciąż aktywnie działasz w związku zawodowym Solidarność przy CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ja natomiast w pewnym momencie pełniłem funkcję przewodniczącego w związku zawodowym Robotnicy Sztuki, który powstał przy
CSW Znaki Czasu w Toruniu. Zarówno w jednym, jak
i w drugim przypadku stały się one narzędziem w sporze z dyrekcją.
Stach Szabłowski: W Zamku działają dwa związki
zawodowe: OPZZ Konfederacja Pracy i NSZZ Solidarność. Przez większość swej historii służyły konwencjonalnym celom związkowym, czyli zajmowały się
kwestiami stricte socjalno-pracowniczymi. Dopiero
w czasie kadencji Fabio Cavalluciego zdecydowaliśmy
się je upolitycznić i wykorzystać do dyskusji z dyrekcją,
również na tematy merytoryczne, na przykład na temat mechanizmów podejmowania decyzji w instytucji,
ale też kierunku, w którym owe decyzje nas popychają.
Okazało się, że związki to jedyna platforma, która pozwalała na sformalizowanie sporów, również tych fundamentalnych, dotyczących programowego konceptu –
a przynajmniej jedyna, która była już gotowa, na którą
można było od razu wejść i działać.
D.M.: My również nie mieliśmy na początku na uwadze sporu. Ten związek powstał niezależnie, niemniej
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tego samego dnia, kiedy odbywały się rozmowy komisji
konkursowej z kandydatami na nowego dyrektora CSW
Znaki Czasu w Toruniu. Stąd też byliśmy oskarżani o to,
że celowo założyliśmy związek, by mieć prawo do negatywnego opiniowania osoby nowego dyrektora – Pawła
Łubowskiego. Tymczasem powstał on, by chronić prawa pracowników i mieć ewentualny wpływ na późniejsze decyzje merytoryczne i strukturalne. Powstanie
drugiego związku zawodowego, tydzień później było
wynikiem polityki wewnętrznej, ale to już jest inna historia związana ze starą rzymską zasadą „dziel i rządź”

wy, istniejący zwłaszcza w świadomości administracyjno-technicznej części załogi, która postrzegała interesy merytorycznych jako nietożsame z problemami
reszty załogi. Twórca współczesnego CSW, Wojciech
Krukowski był przywiązany do idei pewnego rodzaju
egalitaryzmu, która dotyczyła zarówno zarobków, jak
i wewnętrznej hierarchii organizacji. OPZZ strzegło
tego egalitaryzmu, jednak w obliczu konfliktu z Cavaluccim również uległo upolitycznieniu i zawarło ścisły
sojusz z Solidarnością, który w międzyczasie przestał być zresztą związkiem klasowym. W 2010 roku
do Solidarności należało niewiele ponad 10 osób. Dwa
lata później było nas już blisko czterdzieścioro. To już
byli ludzie reprezentujący wszystkie piony organizacji.
Gromadzili się w związku wokół sprzeciwu wobec polityki dyrektora – i wokół Janusza Byszewskiego, który
okazał się przekonywującym liderem zarówno Solidarności, jak i konfliktu.

S.S.: A kogo zrzeszał drugi związek?
D.M.: Związek Zawodowy Robotnicy Sztuki zrzeszał
głównie, chociaż nie tylko, pracowników merytorycznych. W tym kuratorów, edukatorów i inne osoby aktywnie działające przy produkcji wystaw i wydawnictw
im towarzyszących. Związek Zawodowy Pracowników
CSW – odpowiednio pracowników administracyjnych
i innych związanych z infrastrukturą.
S.S.: Z kolei w Zamku Solidarność miała tradycyjnie
wizerunek związku skupiającego pracowników merytorycznych, a OPZZ powstał jako reprezentacja pracowników administracyjno-technicznych. Według
mnie podział ten odzwierciedlał realny konflikt klaso-
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D.M.: Ja nie powiedziałbym, że w CSW w Toruniu podział ten miał charakter klasowy. Myślę, że część pracowników widziała w powstaniu związku zawodowego
zagrożenie i chciała „ułożyć się” z nowym dyrektorem,
co do pewnego stopnia związało nam ręce, jeśli chodzi
o realne działanie. Tym bardziej, że CSW jako młoda
instytucja zatrudniała większość pracowników na kontrakty czasowe, które wygasały. W takiej sytuacji na-
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wet opinia związku zawodowego nie jest w stanie zmusić dyrektora do przedłużenia umowy z osobą, u której wygasa kontrakt. To powodowało wykruszanie się
powoli osób ze związku zawodowego Robotnicy Sztuki.
Do tego dochodziły również szykany, które zaczęły się już
w pierwszych dniach urzędowania dyrektora Łubowskiego. Podejrzewał on różne osoby o podpisanie negatywnej
opinii na temat jego dyrektorskiej kandydatury i zapraszał
na rozmowy z zewnętrznym prawnikiem, który zapytywał, czy dana osoba chce pozostać w pracy itd.

re można było udowodnić dyrektorowi Cavalucciemu. W Toruniu było do pewnego stopnia odwrotnie.
Przede wszystkim nigdy nie udało nam się doprowadzić
do otwartego konfliktu, który by obejmował większość
pracowników. To był konflikt zawsze „mniejszej połowy”. Dyrektor bardzo szybko zarzucił, mimo naszych pisemnych próśb i upomnień, zebrania dotyczące programu. Powstawał on w jego gabinecie. Nastąpił
etap zimnej wojny, ponieważ duża część pracowników
została nie tylko odcięta od podejmowania jakichkolwiek decyzji, ale również do pewnego stopnia, odcięta
od pracy. Były im zlecane zadania albo poniżej kompetencji, albo nie było zlecane im nic. To była strategia
na przeczekanie, do momentu wygaśnięcia kontraktów
osób pozostających w związku zawodowym Robotnicy
Sztuki, co miało w perspektywie doprowadzić do jego
rozpadu.

S.S.: A tego prawnika zatrudniano na koszt instytucji?
D.M.: Mieliśmy prawnika na etacie, trudno by było coś
takiego wytłumaczyć, pewnie była to przysługa bezpłatna.
S.S.: My staraliśmy się badać, na jakich zasadach w polu
sporu pojawiają się osoby trzecie, spoza instytucji, ale
przecież przez kogoś opłacane – na przykład reprezentujący dyrekcję prawnicy, specjaliści od PR. Uważaliśmy, że powinniśmy mieć równy dostęp do infrastruktury instytucji – choćby obsługi prawnej – również
w sprawach dotyczących konfliktu.
D.M.: Możemy uznać, że Wasz konflikt zakończył się
sukcesem, też ze względu na dużą ilość nadużyć, któ-
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S.S.: Mówisz, że załoga CSW Zamek Ujazdowski odniosła sukces. To prawda, ale uważam go za sukces połowiczny. Właściwie jest to kombinacja interesujących
sukcesów, ale też i porażek. Prawdziwym sukcesem był
moim zdaniem krok w kierunku upodmiotowienia się
załogi i wygenerowania wspólnej, zbiorowej tożsamości. Świadomości, że nie jesteśmy tylko pracownikami,
narzędziami, zasobami ludzkimi. Współtworzymy tę
instytucję. Udało się rozszerzyć tę świadomość poza
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stosunkowo wąskie grono osób, które kapitalizują symbolicznie swoją pracę w instytucji. Niestety nie
do końca wykorzystaliśmy to osiągnięcie. Na przełomie
2013 i 2014 roku minister Zdrojewski, który w pewnym sensie przyznał nam w sporze z dyrektorem rację,
ogłaszając z rocznym wyprzedzeniem, że nie przedłuży
mu kadencji – wysyłał jednocześnie inny komunikat,
o demobilizującym charakterze. Dyrektor miał odejść,
ale dopiero za rok. Dni Fabio Cavalucciego były zatem
policzone, ale było ich dużo, około trzystu sześćdziesięciu! Ta liczba rozmywała cel dalszych działań. I przyczyniła się do tego, że rodzącej się podmiotowości nie
udało się zrealizować, czyli urzeczywistnić praktyki
nowego, bardziej horyzontalnego, demokratycznego
modelu instytucji. Był oczywiście, jeden wyjątek, czyli
wprowadzenie projektu Winter Camp Holiday do programu CSW, wspierany przez większość załogi autonomiczną decyzją kolegium kuratorskiego – decyzją
zespołu pozostającą w sprzeczności z decyzją dyrektora. Wcześniej Fabio Cavalucci próbował realizować
swoje pomysły sięgając po zewnętrznych kuratorów
i koordynatorów zatrudnionych na krótkie kontrakty,
luźno związanych z instytucją, ludzi zaangażowanych
do pojedynczych projektów, ale pozbawionych wpływu na długofalową politykę CSW. Starał się budować
alternatywne mechanizmy, nad którymi miałby pełną kontrolę, tworzyć sobie platformę do podejmowa-

nia decyzji, których nie musiałby z nikim negocjować,
a nawet ich tłumaczyć. Wprowadzenie Winter Camp
Holiday do CSW było manifestem: program instytucji
jest dobrem wspólnym, zbiorowym dziełem, a nie osobistą własnością dyrektora.
Czy w Toruniu przynajmniej rozważaliście podobną strategię, próbę przejęcia programu i postawienia
na szali swoich decyzji przeciw decyzjom dyrektora?
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D.M.: Wrócę jeszcze do datowania rewolucji, bo to wydaje mi się ważne. Zatem rewolucja skończyła się w momencie powołania przez prezydenta miasta Torunia
Pawła Łubowskiego na stanowisko dyrektora. Więc
to był bardzo krótki zryw. W międzyczasie razem
z opinią związku zawodowego został ogłoszony ogólnopolski bojkot CSW w Toruniu, ze względu na wypowiedzi Łubowskiego, który oskarżał nas o przyjmowanie korzyści majątkowych od galerii prywatnych, miał
tu na myśli galerię Raster, o ile się nie mylę.
S.S.: To było publicznie wyartykułowane oskarżenie?
D.M.: Tak. Również ukazało się na łamach prasy.
Poza tym występował on przed artystami jako dyrektor, zanim jeszcze został powołany na to stanowisko. Nowy dyrektor już wtedy dość brutalnie odcinał się od programu wypracowanego przez zespół
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Joanny Zielińskiej. Nowa instytucja musiała również zbudować relacje z otoczeniem, co do pewnego stopnia udało nam się przez powołanie otwartej
przestrzeni pod nazwą Pokój z kuchnią. Te budowane przez kilka lat relacje i strategie zostały utracone. Widoczne jest to na przykład w roli programu
publicznego, który został zupełnie zmarginalizowany. Powołany ponad rok temu między innymi przez
byłych pracowników działu edukacji niezależny dom
kultury Kulturhauz świadczy o tym jak ważna i potrzebna to była część działalności CSW. To wszystko
było bardzo złym sposobem na wejście do zespołu
i jakąkolwiek późniejszą kooperację. Ostatni moment był związany z konkursem na dyrektora artystycznego, do którego przystąpiłem. Wygrała
Dobrila Denegri, wtedy okazało się jasne, że należy
szukać pracy gdzie indziej.
Wracając do Twojego pytania - nie było szans na przechwycenie. Toruń to nie Warszawa. W Toruniu poparcie społeczne dla naszej walki było dosyć ograniczone.
Dla wielu osób również z kręgów artystycznych przyjście Pawła Łubowskiego było dopustem bożym. Oczywiście mieliśmy poparcie młodych, zaangażowanych w
kulturę i sztukę, ale to nie wystarczało. Do tego lokalne
kręgi artystyczne związane ze sztuką współczesną są
bardzo słabe, więc jedyne na co mogliśmy liczyć to poparcie ogólnopolskie.

A czy Winter Holiday Camp staje się taką unikalną próbą zastosowania czy diagnozy w instytucji jako podmiotu samoświadomego? Czy tak to się przedstawiało
czy dobrze to odczytuję?

68

S.S.: No tak, trzeba tutaj dopowiedzieć, że mieliśmy
wyjątkowych partnerów. WHC od początku nie był
projektem politycznie neutralnym. Było to przedsięwzięcie nakierowane na badanie możliwości stworzenia
jakiegoś alternatywnego modelu instytucjonalnego –
choćby w postaci tymczasowego eksperymentu. Do tego
był tworzony przez osoby, które podeszły do formuły
WHC w sposób niezwykle elastyczny i dynamiczny.
Twórcy WHC mieli pewną agendę, kiedy przyjmowali
zaproszenie dyrektora Cavallucciego do zrealizowania tego projektu. W toku przygotowań zdecydowali
się jednak ową agendę zmodyfikować i zaangażować
w sytuację nabrzmiewającego konfliktu, na mniej teoretycznym, a bardziej praktycznym poziomie, niż zakładał pierwotny plan. Wejście na scenę WHC odegrało
rolę deus ex machina w całej tej historii. Wydaje mi się,
że większość nie byłaby gotowa na odegranie takiej roli,
na tak głębokie wejście w politykę instytucji. Nie mam
złudzeń, większość artystów ma do tego rodzaju konfliktów podejście pragmatyczne, czyli neutralne, niezależnie od osobistych sympatii. Z dyrektorami trzeba współpracować, jacy by nie byli, nie? Ostatecznie
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to oni kontrolują instytucjonalne budżety. Nie moralizuję, nie oceniam, po prostu stwierdzam fakt. Wyjątkowość postawy WHC polegała na tym, że kiedy Fabio
odwołał ich projekt i cofnął finansowanie, grupa i tak
postanowiła kontynuować swoje działania. Jako załoga mogliśmy złożyć symboliczną deklarację autonomii
czy niepodległości, ale ta niepodległość nie dawała nam
kontroli nad finansami. Z ekonomicznego punktu widzenia projekt wciąż był odwołany, mimo naszej decyzji. Aby iść dalej, po drugiej stronie musieli znaleźć się
artyści na tyle zaangażowani, że zgodzili się przyjechać
do Warszawy na swój własny koszt, kupić sami bilety
i działać bez środków, wyłącznie na bazie tego, co mogli zrobić z załogą CSW. Tak to działało.
Chciałbym jednak na chwilę odkleić się od konkretnych okoliczności i pokusić o bardziej generalną refleksję, bo wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem obydwu tych sytuacji – w warszawskim i toruńskim CSW – jest moment, kiedy dyrektor instytucji
zaczyna być postrzegany (przynajmniej przez załogę),
nie jako ktoś, kto organizuje pracę i tworzy warunki
do działania, tylko jako pewien problem, który trzeba
przezwyciężyć. Zostaje wtedy wyznaczony cel, którym jest odzyskanie warunków do merytorycznie
wartościowej i odbywającej się w godnych warunkach pracy. I dyrektor zaczyna być postrzegany jako
podstawowa przeszkoda do osiągnięcia tego celu. Czy

Ty, Danielu, jesteś sobie w stanie wyobrazić takie instytucje jak CSW Znaki Czasu w Toruniu, Muzeum
Sztuki w Łodzi czy CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, działające na bazie innego modelu, w którym
nie ma postaci dyrektora? W instytucjach kultury dyrektorzy mają w tej chwili praktycznie nieograniczoną
władzę, skupiają w swoim ręku wszystkie kluczowe
kompetencje decyzyjne. Czy nie da się działać inaczej?
Czy taki model jest konieczny, aby „kultura” działała?
Zastanawia mnie dlaczego w innych dziedzinach życia, przede wszystkim w polityce, taka koncentracja
władzy uznawana jest za ryzykowną, a w instytucjach
kultury jest ona powszechna, jest dominującym modelem, uznawanym wręcz za oczywisty.
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D.M.: Wydaje mi się, że wynika to z pewnej łatwości
rozliczania wykonanych zadań, też odpowiedzialności za finanse. Osoba dyrektora uosabia całą instytucję. Odwrotnym modelem, o którym moglibyśmy
pomyśleć jest model stowarzyszeniowy. Może akurat
nie w Polsce, ale jest to model obecny w artist run space’ach, gdzie artyści wspólnie podejmują się wysiłku
zebrania funduszy na wynajęcie przestrzeni, opłacają
ją i ubiegają się o wystawy np. w części wspólnej, wydzielonej pomiędzy ich pracowniami i wspólnie podejmują decyzje programowe. Jest to w pewnym sensie
antyinstytucja. Jeśli jednak ma mieć ona podmiotowość
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prawną, to musi mieć przewodniczącego bądź prezesa,
który będzie ponosił odpowiedzialność. To kluczowa
kwestia dla organizatorów wszelkich instytucji, czy
to publicznych czy pozarządowych. Częściową kontrolę nad programem instytucji może sprawować tzw. rada
programowa, czyli ciało powoływane mniej lub bardziej formalnie w instytucjach sztuki w Polsce, które
ma charakter jednak doradczy. Ciężko mi wyjść poza
obszar tych dwóch opozycyjnych modeli. WHC był
pod pewnymi względami modelem radykalnym, który
może być wprowadzony tylko tymczasowo, nie na zasadach permanentnych.
Być może mniejsze instytucje są w stanie bardziej elastycznie kształtować relacje wewnętrzne i przeformułowywać swoją działalność pod prowadzony projekt.
Czyli myśleć o instytucji jako o projekcie całościowym,
nie tylko dla publiczności na zewnątrz, ale też dla publiczności wewnątrz, publiczności instytucjonalnej,
czyli śledzić konflikty, rozgrywać gry, negocjować itd.
Trudno sobie wyobrazić instytucje zatrudniające sto czy
pięćdziesiąt osób, które są ograniczone głównie legislacyjnie, a miałyby działać na poziomie samoświadomości również jako całość, a nie tylko wybrane jednostki.

ście pod warunkiem, że udałoby się przezwyciężyć siłę
przyzwyczajeń i zrzucić z barków ciężar tego dominującego modelu, który się wydaje tak przygniatający.
Mówisz o odpowiedzialności finansowej. Jeden z morałów konfliktu w Zamku jest taki, że dopóki zgadza się
bilans finansowy, to organizator – w naszym wypadku
MKiDN, nie ma właściwie żadnych realnych narzędzi
ewaluacji naszej działalności programowej. Wychodzi
na to, że instytucja może robić cokolwiek bądź i w jakikolwiek sposób, na przykład w atmosferze przemocy
przełożonych wobec podwładnych – i dopóki domykasz budżet, pozostaje to wewnętrzną sprawą instytucji. To kuriozalne, ale to kuriozum można by przekuć
w obosieczny miecz, dostrzegam w nim pewną szansę.
Trzymając się w ramach dyscypliny budżetowej zdefiniowanej przez organizatora, można budować program
metodami autokratycznymi, ale można również robić to inaczej. Tworzyć coś na bazie różnych procedur,
również bardzo demokratycznych, bliższych modelowi wypraktykowanemu razem z WHC, ze znaczącym
udziałem artystów w procesie podejmowania decyzji. Wtedy biurokracja i jej decyzyjność zostaje bardzo
mocno rozszczelniona. Z punktu widzenia organizatora
nie dzieje się nic niepokojącego, jest realizowany program, który z dalekiej perspektywy biur organizatorów
wygląda w gruncie rzeczy podobnie jak ten realizowany
metodami autokratycznymi. Odbywają się wydarzenia

S.S.: Zgadzam się: ciężko sobie to wyobrazić. Trudności
z wyobrażeniem sobie takiej sytuacji, niekoniecznie
musi jednak znaczyć, że nie jest możliwa, oczywi-
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artystyczne, artyści biorą w nich udział, publiczność
w tym uczestniczy. Funkcje instytucji zostają zachowane, choć tak naprawdę zmienia się wiele – bo ta instytucja ma już naprawdę publiczny charakter, nie tylko dlatego, że działa za publiczne pieniądze, ale dlatego,
że wielu aktorów społecznych ma na nią wpływ. Problemem jest kwestia odpowiedzialności, czyli moment,
w którym załoga musi przyjąć ciężar odpowiedzialności, którą wcześniej razem ze swoją władzą dźwigał
autorytarny dyrektor. I to jest ciekawe pytanie, czy
zespoły instytucji kultury byłyby na to gotowe i byłyby
w stanie ten ciężar udźwignąć?

z własnymi działaniami, ale także z instytucją radykalnie się wówczas zmienia w stosunku do sytuacji, w której i władza, i odpowiedzialność jest skupiona w rękach
jednej osoby. Kiedy nie masz wpływu na nic i za nic nie
odpowiadasz. Na tym polega przekleństwo wyobcowania dużej części pracowników kultury z działalności
placówek, w których działają. To jest powód, dla którego ciężko jest czasem wykonać w instytucji najprostsze
przedsięwzięcia. Myślę też o takiej instytucji, która byłaby na tyle rozszczelniona, by mogli mieć na nią realny
wpływ również widzowie i artyści. Nie występowaliby
jako przedmioty w instytucjonalnych operacjach, ale
mogliby odgrywać role podmiotowe. Czy taka instytucja nie mogłaby być lepsza aniżeli instytucje zarządzane
przez charyzmatycznych dyrektorów? Przyjmijmy nawet, że mówimy o dyrektorach ciekawych i światłych,
ale jednocześnie autokratycznych, takich oświeconych
tyranach.

D.M.: To oznacza, że dyrektor programowy nie ponosi
żadnej odpowiedzialności, bo przedstawia jedynie organizatorowi informację do realizacji programu. Czyli
informuje o programie i następnie przedstawia zrealizowany plan. To oczywiście oznacza autonomię programową w instytucji. Twoja propozycja zakłada jeszcze
większe rozwarstwienie poziomu odpowiedzialności.
S.S.: No wiesz, próbuję sobie wyobrazić instytucję,
w której tak duża część załogi jak tylko to jest możliwe,
czuje się podmiotowo, ma wpływ na decyzje i jednocześnie przyjmuje za nie odpowiedzialność. To truizm,
ale kiedy ludzie przyjmują odpowiedzialność, zaczynają
w zupełnie inny sposób pracować. Natura identyfikacji

74

D.M.: Bałbym się realizacji tak radykalnego postulatu.
Z jednej strony przychodzi na myśl syndykalizm i różnego typu anarchistyczne formy organizacji pracy, ale
z drugiej strony może tu być wzorem organizacja pracy
w korporacjach, gdzie odpowiedzialność jest dystrybuowana. Pracownicy są przekonywani o swoim wpływie
na jak najmniejszą formę działalności korporacji itd.
Czy to może być ciekawe? Ciekawe jako przedsięwzię-
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cie parorazowe. Być może mam zbyt mało wyobraźni,
by skonstruować sobie ciekawy program prowadzony
na tych zasadach. Charyzmatycznych dyrektorów cenimy za wizje. Całościowe wizje sztuki, za które ponoszą również odpowiedzialność. Musielibyśmy chyba zmienić w ogóle warunki powstawania instytucji
sztuki, ale z naciskiem na sztukę, a nie instytucję, czyli
miejsca, gdzie się tę sztukę produkuje. Jeżeli Paweł Althamer organizuje warsztat w kooperacji z różnymi
podmiotami to za realny produkt odpowiada Paweł Althamer. I to nazwisko generuje realny zysk po pierwsze,
a po drugie kapitał symboliczny. W tym przypadku jest
to przekładalne jedno na drugie. Być może chodzi faktycznie o zmianę warunków powstawania sztuki w ogóle czy jej symboliczny i kapitałowy ekwiwalent. To zaskakujące również, jak kończy się WHC. Był on firmowany przez silne artystyczne osobowości i zamknął się
powstaniem prac przekazanych do kolekcji CSW, które
gdyby nie były podpisane kolektywnie wyglądałyby jak
wspólne prace Artura Żmijewskiego i Pawła Althamera.
To co miało być próbą ratowania instytucji, zakończyło się nową produkcją artystyczną na jej marginesach.
Sztuka jest pod tym względem bezwzględna.

stują kapitały, jakie posiadają, zwłaszcza symboliczne, ale ich możliwości rozgrywania sceny artystycznej środkami ekonomicznymi są bardzo ograniczone. W związku z tym nie wiem, czy to rynek dyktuje
nam model, raczej bym powiedział, że modele i wybory instytucjonalne bardzo mocno przystosowały się
do wzorców rynkowych. Pytanie tylko dlaczego? Dlaczego instytucje zaczynają administrować sztuką jakby
były korporacjami? Nie jestem pewien, czy instytucje
nie robią tego przede wszystkim z braku alternatywnej
wizji. Pewnie zauważyłeś, że biorąc się do reorganizacji jakiejkolwiek instytucji kultury osoby zarządzające
zwykle sięgają po modele zaczerpnięte z obszaru korporacyjnego. Robią to dlatego, że modele te są gotowe.
Można pójść do najbliższej księgarni i kupić sobie podręcznik, który wykłada, jak taki model można realizować w praktyce. To kwestia lenistwa, a także autorytetu
świata biznesu, na który nie są odporni nawet lewicowi działacze kultury. Sięgasz po coś, co się sprawdza
na innym polu i dalsza refleksja nad tym, czy istnieje
jakaś inna możliwość, przestaje być potrzebna. Odbija
się to w nomenklaturze stanowisk w instytucjach kultury, terminy są zapożyczane z języka korporacyjnobiznesowego. To przechwytywanie języka korporacyjnego daje do myślenia.
Ale zostawmy to. Ciekaw jestem, co byś powiedział
na taki eksperyment dokonany w wyobraźni. Wyobraź

S.S.: Nazywając rzeczy po imieniu, wszystkie galerie
działające w Polsce nie mają pieniędzy, po prostu. Mają
dużą symboliczną moc i bardzo efektywnie wykorzy-
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sobie, proszę, co by było, gdyby Jarosław Suchan jutro zniknął, nie pojawił się w pracy. Ani pojutrze, ani
za tydzień. I w pewnym momencie należałoby się pogodzić z tym, że przestał przychodzić do Muzeum. Czy
wyobrażasz sobie, ze moglibyście jako zespół prowadzić
instytucję dalej, tłumiąc instynkt, że trzeba znaleźć
szybko nowego dyrektora?

ście, aby osoba pełniąca obowiązki otrzymała wszystkie kompetencje dyrektora? A może kompetencje te
rozłożyć nieco bardziej równomiernie? Rzecz jasna
zostawiam nieco na boku techniczną stronę całej tej
operacji… Wracając do problemów z podejmowaniem
decyzji w gronie kuratorskim. Doświadczyłem ich
podczas paromiesięcznego bezkrólewia, które miało
miejsce w Zamku w 2010 roku, pomiędzy odejściem
Wojciecha Krukowskiego, a zainstalowaniem się Fabia
Cavalucciego. Był to dość newralgiczny moment, kiedy należało programować następny rok w instytucji.
Chcąc, nie chcąc konstruowaliśmy ten program w horyzontalnej sytuacji, w której nikt nie miał przeważającego głosu. Wtedy program został wypracowany metodą kompromisu, tyle że zaplanowanego w krótkiej
perspektywie czasu; wszyscy zdawali sobie sprawę, że
trzeba podtrzymać ciągłość programową, jej zerwanie
byłoby niebezpieczne dla instytucji. Na chwilę demokratyczny mechanizm zadziałał, trzeba było wziąć odpowiedzialność, więc to zrobiliśmy, ale tylko tymczasowo. Wszyscy mieli świadomość, że wkrótce pojawi
się jakiś dyrektor, który z powrotem przyjmie odpowiedzialność. Wracając do twojej wątpliwości, ryzyku wzajemnej wymiany przysług: może rozwiązaniem
w takim horyzontalnie zbudowanym ciele decyzyjnym
byłyby otwarte dyskusje zakończone niejawnymi głosowaniami?

D.M.: Zapewne zastąpiłby go jeden z zastępców, albo
powołano by pełniącego obowiązki. Być może otworzyłoby to drogę do kolektywnego zarządzania przez
kuratorów (w co nie wierzę). Trudno byłoby kwestie
programowe jednak poddać pod głosowanie w tak małym gronie kolegium kuratorskiego. Powstałyby alianse, takie głosowanie byłoby dalekie od standardów demokratycznych.
S.S.: Aha, alianse polegające na tym, że ja poprę twój
projekt, ty poprzesz mój i obaj będziemy zadowoleni?
Ale mówisz, że szybko wybralibyście kogoś na funkcję pełniącego obowiązki, więc moglibyście przecież
w różny sposób definiować pozycję, zakres władzy tej
osoby. Układ hierarchiczny zostaje na chwilę zburzony przez tajemnicze zniknięcie dyrektora i w punkcie
wyjścia sytuacja jest horyzontalna. Pozycja dyrektora
jest zdefiniowana przez regulamin, ale jego fotel chwilowo pozostaje pusty. Czy myślisz, że zdecydowaliby-
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D.M.: To jest istotne.
S.S.: Wtedy wymiana przysług i popieranie swoich
projektów na zasadzie uprzejmości jest utrudnione.
D.M.: Taka sytuacja w MS w Łodzi jest niemożliwa, m.in. ze względu na odpowiedzialność za kolekcję.
Żaden organizator, czy to Województwo czy Ministerstwo nie zaufa bardziej czy mniej sformalizowanemu
kolektywowi.
S.S.: Nie jest możliwa teraz, ale przecież można by sobie
wyobrazić akcję legislacyjną, która taką zmianę umożliwi. Najpierw jednak trzeba by było zbudować model
teoretyczny instytucji opartej na demokratycznych
zasadach i przedstawić go potem jako postulat do zaakceptowania. Model zbudowany wokół postaci charyzmatycznego dyrektora jest jedynym legalnym, bo nikt
nie zapostulował zalegalizowania innego. Za odpowiedzialnością idzie też władza, bo wiadomo: nie ma frajerów, nie ma osoby, która przyjmie tak dużą odpowiedzialność nie mając wpływu na podejmowanie decyzji.
To jest zupełnie naturalne. Też bym się na to nie zgodził.
D.M.: Inny model istnieje np. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pamiętajmy o casusie Piotra Piotrowskiego, którego decyzyjność była w dużym stop-
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niu ograniczona nie tylko siłami stricte wewnętrznymi,
ale też zewnętrznymi, czyli tzw. radą powierniczą. Jest
to rada społeczna, która także ponosi odpowiedzialność za decyzje podejmowane wewnątrz instytucji.
Władza dyrektora w Muzeum Narodowym jest mniejsza. Nie analizowałem dokładnie regulaminów i rozporządzeń wewnętrznych, ale wyobrażam sobie, kiedy
obserwowałem ten konflikt, że niemoc Piotrowskiego
była powodowana również kwestiami legalnymi. Również mocą decyzyjną kolegiów kuratorskich czy kustoszowskich, jak się to tam nazywa. I znów lądujemy
w takiej sytuacji, gdzie jedna osoba ma nieznacznie
rozbudowane instrumenty decyzyjne, co w jakiejkolwiek próbie restrukturyzacji może spowodować konflikt. Wróćmy jeszcze do syndykatu jako modelu teoretycznego, który mógłby być zastosowany. Czy jeszcze
bliżej do spółdzielni. Proponuję sięgać do modeli już
istniejących, ale istniejących w sferze przedsiębiorczości, a nie produkcji dóbr kultury. Przeszkodą w bezpośrednim zastosowaniu takiego sposobu myślenia jest
to, że w przypadku spółdzielni ważnym elementem
spajającym jest zysk ekonomiczny każdego z zaangażowanych podmiotów. Natomiast instytucje kultury
nadwyżek nie produkują. Wydatkują środki publiczne. A zysk ekonomiczny jest elementem, który spaja
spółdzielnię, w taki sam sposób, w jaki między innymi walka o zarobki spaja związek zawodowy w insty-
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tucji sztuki czy kultury. Trudno mi sobie wyobrazić
taką spajającą ideę, istniejącą tylko w sferze wyobrażeń
na temat tego, czym instytucja sztuki może być, która
byłaby na tyle atrakcyjna dla każdego z pracowników.
Wydaje mi się, że jest to bardziej problem logiczny, niż
problem nawet związany z instytucją samą w sobie. Jak
wyobrazić sobie kolektyw, w którym montażysta również czuje się odpowiedzialny za wartość artystyczną
pracy, którą wykonuje?

źródła satysfakcji pracowników najniższego szczebla instytucji w modelu hierarchicznym. Trudno nawet snuć
taką refleksję, bo przy mechanice działania, którą napędzają wyłącznie polecenia służbowe satysfakcja zupełnie
zostaje usunięta. Nie wspominam o kwestiach przymusu ekonomicznego, strachu przed utratą stanowiska:
tu znajdujemy się już w głębokich otchłaniach patologii
relacji pracowniczych. Wydaje mi się, że problem braku satysfakcji jest chorobą toczącą instytucje, hamującą
zaangażowanie, twórcze działania. Zresztą pytanie o zadowolenie należałby rozciągnąć poza krąg pracowników.
Co z publicznością, co z artystami, czy ktoś zadaje sobie pytanie o ich satysfakcję, o satysfakcję publiczności
i również o odpowiedzialność jednych i drugich, widzów
i artystów, za jakość publicznych instytucji sztuki? Pewnie się też z tym spotkałeś: artyści, którzy nie mają żadnego realnego wpływu na miejsca, w których pracujemy,
traktują instytucje, w sposób bardzo instrumentalny.
I trudno im się właściwie dziwić. Artyści są świadomi,
że instytucje w pewnym sensie na nich żerują, starają
się więc żerować na instytucjach – optymalnie wyzyskać ich symboliczną moc, wyciągnąć, ile jest możliwe
do wyciągnięcia. To mechanizm wzajemnego wyzysku,
który tylko pozornie jest efektywny. Czy jest naprawdę
twórczy? Czy sprzyja ewoluowaniu instytucji w ciekawą
stronę? Czy oferuje artystom interesujące możliwości?
Sprzyja na pewno rozwojowi kultury eventowej oraz

S.S.: To rzeczywiście jest duży problem, bo trzeba powiedzieć, że zastąpienie dyrektorskiej autokracji merytorokracją, czy kuratorokracją to niekoniecznie jest
rozwiązanie. Jest to przetłumaczenie problemu na inny
język, bez jakościowej zmiany. Zgadzam się z twoim zastrzeżeniem, że „zysk”, który produkują instytucje kultury jest dla części pracowników, którzy współtworzą
program, mało atrakcyjny. Czy oni w ogóle chcą uczestniczyć w podziale tego rodzaju zysków? Myślę jednak, że
tym, co można dystrybuować powszechnie i czym każdy
będzie zainteresowany, jest satysfakcja. Oczywiście, nie
mam gotowych odpowiedzi jak ją gromadzić i rozprowadzać, ale jest to kluczowa sprawa. Inna rzecz, że przy
mniej hierarchicznych strukturach łatwiej pracować nad
podziałem nie tyle zysków, co zasobów, również tych
czysto ekonomicznych. Wtedy zbliżamy się do modelu
spółdzielczego. Warto podjąć namysł nad tym, gdzie leżą
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wytwarzaniu produktów artystycznych, ale nie wiem,
w czyim taki rozwój miałby być interesie.

bliczność. W tej chwili jest ona infantylizowana i uprzedmiotowiana. Publiczność się zabawia, wychowuje się ją,
kusi marketingowymi technikami. I jeśli myślimy z jednej
strony o bierności, z drugiej o roszczeniowości publiczności, to ona jest prowokowana przez kształt naszych propozycji. Wyznaczamy odbiorcy scenariusze obecności w instytucji: obejrzyj tę wystawę, tu weź udział w tych warsztatach, a teraz wysłuchaj debaty. A gdybyśmy zaprosili
tego odbiorcę do wspólnej pracy? Mówiłeś o radzie powierniczej przy Muzeum Narodowym. Zastanawiam się,
czy ta rada, gdyby miała charakter bardziej otwarty, była
na przykład walnym zgromadzeniem pracowników i publiczności muzeum – czy wówczas konflikt, do którego
doszło w czasie kadencji Piotra Piotrowskiego, nie potoczyłby się zupełnie inaczej? Może w ogóle by do niego nie
doszło? W Muzeum wizja dyrektora zderzyła się z oporem
załogi. A rada, w swoim ówczesnym zamkniętym kształcie, nie była w stanie podjąć twórczej dyskusji. Zamiast
niej musiała podjąć zerojedynkową decyzję: zwolnić Piotrowskiego czy nie zwolnić. Wybór między jedynką a zerem jest jednak trochę ograniczony, nie? Czasem to fałszywy wybór. I nigdy nie może być wyborem wspólnym.

D.M.: Kwestia dystrybucji satysfakcji wiąże się moim
zdaniem z problemem nadprodukcji. Czy masz czasem takie wrażenie, że nie jesteś w stanie zobaczyć wystaw, które się odbywają w jednym mieście? Kuratorzy nieustannie produkują, szczególnie kiedy jesteś na
freelansie, musisz zrealizować dość dużą ilośc projektów, aby się utrzymać. Co oczywiście również wpływa
na obniżanie standardów jakości. Jeśli mówimy o wyzysku, to powinniśmy w ogóle mówić o warunkach pracy,
nie tylko artystów, ale warunkach pracy kuratorów czy
w ogóle prekariatu. Bardzo często osoby nawet zatrudnione w instytucjach sztuki na stanowiskach kuratorskich ocierają się o prekariat czy wręcz doświadczają go
z różnych względów (np. konieczność dorabiania). Jest
to problem ekonomiczny, wynagradzania za pracę czy
szczodrości instytucji wobec artystów, kuratorów, ale
i publiczności. Szczodrości w tym przypadku nie tylko
ekonomicznej, ale i symbolicznej.
S.S.: Ja zatem wracam do pytania o możliwość rozszczelnienia instytucji. Na przykład oddania jej pod kontrolę
tych, którzy chcą angażować się w debatę nad jej tożsamością programem. Kwestia zaangażowania jest ważna,
sprzyja pozytywnej selekcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o pu-

84

D.M.: Hmm, z tego wszystkiego jawi się sen o powrocie do samostanowienia, do samostanowienia artystów
jako producentów. WHC był mniej czy bardziej radykalną próbą powrotu do dyskursu autonomii artysty
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jako takiego. Na ile jest on uzależniony od instytucji?
Moim zdaniem potrzebujemy i jednego, i drugiego, czyli wizjonersko prowadzonych instytucji o silnie sprofilowanym programie, ale też swego rodzaju laboratoriów, które będą w stanie w dalekiej przyszłości zmienić
po pierwsze: sposób produkcji sztuki, po drugie sposób
jej dystrybucji, a po trzecie w ogóle warunki jej odbioru.
Zmienić instytucje sztuki w sensie ogólnym, a nie szczegółowym – zmiany jednego zakładu pracy. I to może być
model spółdzielczy, bo jest on swego rodzaju wzorem,
który był podejmowany, np. w krajach skandynawskich.
Artyści się organizowali, żeby tworzyć własne pracownie,
które były silnie dotowane przez państwo i do pewnego
stopnia dzięki temu nie podlegały grze rynkowej. A więc
mogły liczyć na autonomię. To zadziwiające, że autonomia sztuki czy artysty prowadzi nas często do rozważań,
że powinien być on uwolniony od instytucji publicznych,
od władzy dyrektora, władzy kuratora, od dyktatu, że
dzieło musi być wystawione.Natomiast współczesne
zniewolenie i pozostawanie w sferze wyobrażeń jest jednak oparte na grze rynkowej. W Polsce te przyzwyczajenia czy pewne iluzje z nim związane definiują to, czym
jest sztuka. Więc jeśli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić
instytucję zarządzaną przez artystów to świetnie, zróbmy to. Z drugiej strony – nie zamykajmy muzeów.
S.S.: To jest świetna, wyważona puenta.
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Rozmowa
w kawiarni Faworego
przy Muzeum
Wojska Ruskiego
Artur Żmijewski, Anna Czaban

6 kwietnia 2014, restauracja Fawory, Warszawa
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DYGRESJA II – pamięć i kompleksowe
( ) otwarcie
O ile syntezy pamięci niezmiennie podległe są
czasowi, zaburzenia i luki w pamięci korzystają z wyzyskiwania czasu poza postępem chronologicznym. Dziury w pamięci dokonują wyrw, drążą ślepe tunele i rozpościerają porowate przestrzenie w chronologicznym
bloku pamięci, ułatwiając jej tym samym skoki w czasie,
gwałtowne schizofreniczne zejścia (obracające w proch
osobowość omdlenia, opadanie wyjęte spod władzy stałości i próżni) oraz utratę spoistości. W zoroastryzmie
igranie ze śmiercią i pamięcią w równym stopniu objęte były zakazem. Za pierwsze z owych wykroczeń groziła kara cielesna, drugie zaś pociągało za sobą wieczną
udrękę, bowiem igranie z pamięcią (czyli wytyczanie
z jej pomocą linii powtórzenia odmiennych od standardowych funkcji przypominania) w magiczny sposób
wywołuje zdarzenia na nowo, już nie w postaci dających
się łatwo umiejscowić i rozpoznać bytów, lecz niezatartych (w znaczeniu demonicznego nieukojenia) i niekończących się linii zarodkowych. Igranie z pamięcią poza
dopuszczalną domeną wspominania wikła pamięć, jako
pole intensywnych działań w przeszłości, zaburzających
jej jednorodną i spójną organizację w stosunku do teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość jako nieruchomy
chronologiczny horyzont dąży samoistnie do osadzenia

141

Cyklonopedia

w sobie wszelkich typów działań bądź uczynienia z siebie
samego utrwalającego gruntu działań podejmowanych
w teraźniejszości bądź przyszłości. Przeszłość jest domeną Boskości i tradycji .
Niezdolność do wspominania zwykło się wiązać
z porażeniowymi objawami zaburzenia zwanego dziurami
w pamięci, w wypadku którego podmiot zostaje pozbawiony do niej dostępu. Luki w pamięci nastręczają podmiotowi takie problemy z dostępnością dlatego, że celowo
zaprojektowano je tak, by zapewniały dostęp od drugiej
strony. W tym sensie dziury w pamięci dają dostęp nie
tyle podmiotowi i jego całościowej jaźni, ile temu, co wobec niego zewnętrzne i jaźni pozbawione (nikomu). Gdy
pamięć niedomaga, a próby przywołania wspomnień
okazują się daremne z racji obecnych w niej luk, stają się
one bramami i przejściami, wiodącymi wspomnienia
i inne tryby dostępu ku pamięci przynależnej zewnętrzu.
Skoro luki w pamięci są kanałami wymiany danych, umożliwiającymi wyszukiwanie dostępu otwartego z drugiej strony, każda ludzka czy podmiotowa
próba przywołania wspomnień wymaga wezwania instancji zewnętrznej bądź podłączenia się do jej pamięci.
Luki w pamięci, z jej właściwymi im czasoprzestrzennymi przeskokami, działają w trybie kompleksowego
()otwarcia, przez który wślizgują się podziemne byty,
garnące się do naszego świata; luki w pamięci wytyczają bowiem drogę ich powrotu do siebie.
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DYGRESJA X (Az i Destrudo)
„Ojcze, pożrę Cię wkrótce wraz z całym Twym
stworzeniem!” – oto okrzyk towarzyszący narodzinom Aza. W zoroastryjskich pismach Az jest również
demonem nienasyconego libido; nie oddaje człowieka
we władanie Słońca, lecz narzuca mu nowe otwartości,
wymagające przypieczętowania ryzykownego paktu
ze Słońcem. Az uwalnia człowieka spod panowania nieubłaganej słonecznej ekonomii pragnienia, której celem jest śmiertelny rozkład, obalenie i całkowite unicestwienie – w złowrogi jednak sposób. Zurwanici ujmowali ów asłoneczny obłęd i radykalne libidalne zerwanie ze Słońcem w obrazie węża owijającego się wokół
Słońca i zawierającego z nim niezwykły przewrotny pakt. Histeryczne postanowienia owego paktu czy
układu wymierzone są w termonuklearny holokaust
planowany przez Słońce. Imię jego brzmi Az, albo pożerająca miłość (Hamid Parsani).
Zadaniem antropomorficznie kształtowanych
dziejów oraz organicznego dążenia do przetrwania
(przejawiającego się w szczególności w syndromie ssaczym) jest skierowanie libido ku pewnemu punktowi odniesienia. Owo antropomorficzne odniesienie
zawiera niejako w sobie, w postaci idealnej, wszelkie
pola libidalne, nadając zarazem „sens”, „kierunek”
i „obiekt” owemu libido (pragnienie od niepamiętnych
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czasów optymalizowane było na drodze libidalnego
uzbieżnienia bądź dopełnienia). Teraz jednak nadeszła
pora, by odrzucić ów cel wraz z punktem odniesienia
i prześledzić sposoby, w jakie libido poczyna wyzbywać
się swego dążącego jedynie do przetrwania „ja” i zrzuca
ludzką skórę. Claire Denis w filmie Trouble Every Day
(2001) obrazuje transcendetalny koszmar tego rodzaju pobudzanego przez obcość pragnienia, dla którego
Człowiek wraz ze Słońcem okazują się w równym stopniu zbędni. To żywiące odrazę wobec dążności do przetrwania życie, bezprzedmiotowe libido, radykalne pragnienie czy też Az, są nie tyle Słońcem, ile nienasyconą namiętnością do Słońca. Miłosny pakt ze Słońcem
okazuje się jednak o wiele groźniejszy, aniżeli wpływ
Słońca na naszą planetę. Zawarcie z nim paktu, ziemskie umiłowanie Słońca, nie jest zwykłym aktem zapomnienia unicestwienia; sięga dalej, ku chaosowi raczej,
aniżeli śmierci. Az obejmuje bowiem ziemię we władanie jako laboratorium, poligon dla swych doświadczeń
– innymi słowy, zawiera pakt ze Słońcem. Słoneczny
etos unicestwienia, w skali planetarnej, przypieczętowany paktem ze Słońcem, zakłada nie tyle zwykłą zagładę, ile szczególny rodzaj tellurycznego zniszczenia.
Destrudo to śmierć, której jądrem są ziemskie ograniczenia i pragnienia tworzenia, stanowiące przeciwieństwo autyzmu Słońca, dążącego wyłącznie do czystki. Wraz z zawarciem paktu między Słońcem a Ziemią,

obsesyjno-kompulsywne słoneczne zaburzenie, jego
piromania znajduje przełożenie na ziemskim poziomie, zgodnie z ziemskimi ograniczeniami oraz pragnieniem tworzenia. Wszelako piekielny kapitalizm
Słońca nie potrafi ocalić swego panowania na Ziemi,
pozbawiony już mocy całkowitego zatarcia i doszczętnego wypalenia. Zamiast tego, przesycona ziemskością
słoneczna piromania prowadzi do niepełnego spalenia,
szerząc chaos i pozostawiając po sobie rozmaite resztki i odpadki. Jako namiętność, Az, innymi słowy Destrudo, kiełzna morową wytwórczość Słońca i włącza
ją w ziemskie procesy stawania, niepomne absolutnego
Zera. Destrudo zawiera przeto kolejne podstępne pakty ze wszystkim, co pochodzi ze Słońca, knuje przeciw
Słońcu, usiłując zdławić słoneczną żądzę unicestwienia.
Naturą Aza, czyli Destrudo, nie jest bowiem stawianie
oporu, lecz obalenie panowania Słońca, położenie kresu mitowi Słonecznego Zewnętrza w imię radykalnego
zewnętrza, leżącego tak poza Słońcem, jak Ziemią.
Zgodnie z zurwanizmem to Az sprowadza słoneczną żądzę unicestwienia na nowe spiralne tory,
przypominające diagram węża wijącego się wokół
Słońca. Tak oto rysuje się schemat działania herezji
zwróconej przeciw Słońcu i nowy oręż odchylania jego
toru, osobliwa podwójna helisa, wężowa spirala (dynamika Tiamat), po której porusza się ruchem śrubowym.
W wężowej spirali Słońce podąża wzdłuż linii wznoszą-
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cej, jako osobliwość pnąca się ku zagładzie. Az wszakże,
działający w sferze planetarnej (na płaszczyźnie ograniczeń), porusza się wzdłuż odchylających się i rozbieżnych linii. Słońce toczy się torem podwójnej helisy, wężowej spirali, w pionowym ruchu napędowym
(dającym się odwzorować w postaci spopielającej osi),
wiodącym je, jako dążącą wiecznie całość, ku Zeru bądź
całkowitej zagładzie. Wszelako, ponieważ ta pionowa
oś sama przynależy do helisy, synergicznie wzmaga
ona drugą linię spirali (linię działania Aza), która celem
przekształcenia pionowego napędowego ruchu Słońca w ruch śrubowy pozostać musi w skrętnym ruchu
wirowym. Rozbieżna spirala, jako odchylająca oś Aza,
wywołuje zmianę toru napędowego ciała Słońca w wyniku wprawienia go w ruch śrubowy. Przekształcenie
to – wznoszenia się, czyli osiowości na odchylenie, czyli
przekątność – obdarza słoneczną władzę pochłaniania
nową mocą, czerpiącą już nie z dążenia ku krańcowi,
lecz ze spiralnej nieoznaczoności, niewyczerpanego
procesu stawania się odchyleń i zboczeń, buntowniczej
chęci tworzenia.
Ponieważ ruchy względne obdarzone są zawsze
przeciwstawną prędkością (bowiem ich ruchów nie
rozpatruje się w ramach jakiegoś układu współrzędnych, lecz jedynie we względnym odniesieniu wobec
siebie), wężowa spirala nie może zaprowadzić do stanu
całkowitego bezruchu czy domknięcia; jest zawsze nie-

dokonana, gotowa rozbić dowolny blok, oderwać każdy
skończony element od reszty. W śrubowej maszynerii
wężowej spirali wszelki ruch wznoszący (w tym wypadku ruch właściwy Słońcu) sam się zaburza, bowiem
automatycznie przenosi się on na odśrodkową rozbieżność drugiej linii spirali. Oto katalityczne przeznaczenie wszelkich ruchów wznoszących, dominujących
funkcji i linii, dążących do utrwalenia dominującego
kierunku w śrubowym ruchu wężowej spirali, której
wicie się wskazuje na postępujący rozkład. Parsani zauważa, że Rzymianie nazywali tę otchłannie żarłoczną
istotę (Az) o wężowo-spiralnych przymiotach Voragon,
nie wiążąc jej jednak z bezgraniczną żarłocznością (vorax) Słońca, lecz z otchłanią (vorago) buntu i heretyckich nowinek.
W jednym z wywiadów Hamid Parsani odniósł tę
śrubokształtną maszynerię, znaną pod mianem wężowej spiralności czy voragon do relacji między islamem
a kapitalizmem. W roli Aza występuje tutaj rozpościerające się odśrodkowo ciało islamu, wątku słonecznego
zaś (jako linii dominującej) napędowe i globalne ciało
panującego technokapitalizmu. Skutkiem jego petropolitycznego skażenia przezeń globalnych systemów
polityczno-ekonomicznych, jego zuchwałego uciekania się do takijji, czyli muzułmańskiego hiperkamuflażu, jako strategii w większym stopniu niż taktyki, wraz
z panoszeniem się komunikacji w miejsce transgre-
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sji, islam obraca się w odśrodkową oś wężowej spirali.
Technokapitalistyczna osobliwość przejmuje funkcję
wznoszącej osi słonecznego panowania w wężowo-spiralnym modelu „wojny z terroryzmem”. W rezultacie
tego rodzaju spiralny splot islamu z kapitalizmem skrajnie odbiega od konwencjonalnej apokaliptyki i scenariuszy kresu czasów, zakładających ostateczną chronologiczną zbieżność między islamem a kapitalizmem.
Parsani odrzuca jednak taką możliwość chronologicznego ich pojednania. W wypadku islamu i kapitalizmu
kres czasów wyznaczany jest przez chronologiczną
rozbieżność, będąca wynikiem działania spiralnej maszynerii śrubowego ruchu. Czas dobiega swego kresu
zawsze z innej strony: w odróżnieniu od technokapitalistycznej chronosfery, kryjącej w sobie zalążki chronologicznego kataklizmu na froncie muzułmańskim,
muzułmańska chronopolityka, błądząca po odwiecznym pustkowiu kijamy (momentalnej muzułmańskiej
apokalipsy, wydarzającej się zawsze i wszędzie obecnej), oznacza zniesienie nie tylko technokapitalistycznej chronosfery, lecz również Zachodniego czasu jako
takiego.
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What – if?
Co – jeśli?
Sylwia Czubała
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Zawsze, gdy przychodzę, zastaję Go w tej samej pozie.
Siedzi przy oknie na odkształconym krześle, oparty o blat stołu. Spogląda na ściśle określony fragment
świata — kawałek ogródka, jezdnię, pobocze z rzędem
śmietników, „Agromarket” i kilka domów, które
z krajobrazu wycina framuga okna. Powietrze w pokoju wisi nisko i nieruchomo, lepki zaduch przykleja się
do twarzy. Eugeniusz M. nigdy nie wietrzy pomieszczenia — „coś” przecież mogłoby wpaść do środka.
Na odgłos, że wchodzę odwraca głowę, wstaje, sięga do kredensu po dwie literatki i wypełnia
je po brzegi ciepłym piwem. Siadam przy stole starając
się nie zburzyć układu kilkudziesięciu przedmiotów
„najbliższego użycia”. Zbiór ten zawiera m.in.: stos
kolorowych nieaktualnych gazet, tektury do zapisków
wycięte z pudełek po herbatnikach, nieaktualny kalendarz, notes duży, szklankę, pudełko po żarówce,
nożyczki, krem Nivea, lusterko, chusteczkę, witaminy, notes mały, grzebień, scyzoryk, nożyk, okular, dwa długopisy, ołówek, biszkopt, temperówkę,
pensetę, cukierek miętowy, wacik, plaster, nici i igłę
— niezmiennie od kilkunastu lat, te same przedmioty,
odseparowane od siebie na odległość 0,5 cm, uszeregowane od największego do najmniejszego, zajmują
osiemdziesiąt procent powierzchni stołu.
— Używasz tego wszystkiego? — pytam.
— Gazetę, grzebień, biszkopt, krem i jeden
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długopis codziennie, witaminy co dwa dni, tekturę
do zapisków raz w tygodniu, reszta może się przydać
w każdej chwili — odpowiada bez namysłu.
W szafie ma kilkadziesiąt kalendarzy — każdy
z innego roku. Nigdy nie używa aktualnych, bo jak
to mówi „trzeba mieć rezerwę”. Teraz jest w 1984.
Dopasowywanie rubryk, wykreślanie dat, przenoszenie nazw tygodnia trwało miesiąc, ale opłaciło się —
można z niego korzystać w bieżącym roku. Dla Eugeniusza M. używać coś nowego, nieskalanego historią
oznacza skazywać tę rzecz na wyniszczające działanie
czasu i przemijanie, na nieodwracalne zużycie.
Umówiliśmy się, że pokaże mi dzisiaj swoje notatki. W kilkudziesięciu kalendarzach zorganizował
chaos w taki sposób, że czas rzeczywisty złączył się
z bezczasem.
Zawsze zapisuje dzień, w którym rozpoczyna
używać nowe pudełko kremu Nivea, dzień, w którym
następuje całkowite opróżnienie i datę zakupu nowego opakowania. Zgłębiając zapiski łatwo zauważyć, że
w styczniu każdego roku brakuje informacji o zakupie,
choć produkt jest zużywany.
— Otrzymuję raz w roku krem w ramach prezentu gwiazdkowego. Na początku zaburzało to system zapisu, ale przyzwyczaiłem się do tego. Bonusowy
krem wykorzystuję w styczniu. Wszystkie zużyte pudełka układam na szafie.

***
Czyż myśli i czynności natrętne nie bywają czasem nieuświadomioną potrzebą doświadczania namiastki nieskończoności? Wszak kolekcjonując coś
nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że zebraliśmy wszystko i zbiór jest pełen. Czy nadejdzie dzień,
w którym kompulsywny zbieracz Eugeniusz M. zakończy kolekcjonowanie pudełek po „Masmixie”? Kto
lub co może mieć wpływ na przerwanie nawykowego,
wypracowanego rytuału — zbieracz czy okoliczność
zewnętrzna? Czy nowa szata graficzna opakowania
zdołałaby przerwać ciąg?
Dla osoby anankastycznej zaburzenie ciągłości
działań, odrzucenie reguł i wyłączenie samokontroli oznaczałoby zmierzenie się z chaosem, obcym lądem, który zwiastuje niepewność, lęk i w rezultacie
porażkę. Ci, których życie jest sterowane wewnętrznym przymusem, zużywają zapewne większość czasu
i energii na zabezpieczanie się przed tym, co mogłoby
się stać, gdyby postąpili w określony sposób („What
— if?”). Wiecznie przezorni, gotowi na każdą okoliczność, z dodatkową parą butów w torebce i zestawem
baterii do zegarka na wszelki wypadek. Paniczny lęk
przed tym czego chce się uniknąć sprawia, że dla osoby dotkniętej natręctwami, najważniejszą potrzebą
życiową wydaje się być wymyślanie kolejnych wy-
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mówek i powodów, które nie pozwolą na konfrontację z nieznanym. Tym, co zawsze pozwala skutecznie
zawiesić dynamikę życia, jest zwątpienie i zwlekanie,
zatem anankastyk będzie odwlekał podjęcie decyzji
aż do czasu, w którym jakaś zewnętrzna moc sprawcza rozstrzygnie wszelkie sprawy za niego. Traktując
wszystko pryncypialnie, próbuje podporządkować
sobie rzeczywistość, wtłoczyć ją w sztywne, proste
układy przyczynowo—skutkowe, wygłuszyć pulsujący rytm wszechświata. Dążenie do utrzymania
życia w ryzach „tego, co było”, czyli w ustalonym
porządku rzeczy, prowadzi zatem do nieuchronnej
klęski. To co wyparte i odrzucone wraca, gdyż nie da
się stawiać permanentnego oporu temu co zmienne
i niezależne. „Gdyby ktoś próbował utrzymać pokój
w absolutnej czystości, musiałby w końcu dostrzec,
że jest tragikomiczny, ponieważ chce zatrzymać nieuchronną kolej rzeczy, a przez to czas.(…) Ponieważ
jednak kurz symbolizuje tutaj coś innego, mianowicie to, z czego człowiek chciałby się oczyścić, ścieranie
go zmieni się w czynność przymusową, która będzie
trwać dopóty, dopóki dana osoba nie zrozumie swego
rzeczywistego problemu. Owo dążenie do osiągnięcia
stanu <absolutnej nieobecności kurzu> związane jest
z czymś dużo bardziej zasadniczym, co chce się zachować — z czystością moralną, która danej osobie wydaje się zagrożona pokusami” 1.

Anankastyk2 pewnie nigdy nie zaakceptowałby faktu, że dopracowany w jego przekonaniu schemat postępowania podlega różnym układom dynamicznym, na które nie ma wpływu. Poddane kontroli
działania i przedmioty ulegają nieznacznym odkształceniom i przesunięciom. Niczym w chaotycznym
układzie Lorenza, znanym jako efekt motyla, nawet
niewielkie zaburzenie wartości początkowych może
spowodować nieobliczalne i trudne do przewidzenia
zmiany w działaniu całego układu. To wyjaśnia dlaczego trzydzieste drugie opakowanie po kremie Nivea
zburzyło spokój Eugeniusza M.
— Nie wiem, co się stało. Odmierzałem linijką odległości między nimi. Ustawiałem je w rzędach,
a później jedno na drugim. Runęła środkowa piramidka, niespodziewanie, po tylu latach.
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***
Niezwykły dowód istnienia pozostawiła po sobie gospodyni domowa, mieszkanka ulicy Parkowej
6 w Krakowie — Janina Turek. Po jej śmierci córka
odkryła 728 zeszytów, w których kobieta zapisywała wszystko, co robiła każdego dnia, nieprzerwanie
od 1943 do 2000 roku. Z bardzo restrykcyjnie prowadzonych zapisów dowiadujemy się m.in: „ile razy odbierała telefon w domu i kto dzwonił (38 196 razy); ile
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razy dzwoniła do kogoś (6257 razy); gdzie i kogo widziała przypadkowo i powiedziała „Dzień dobry” (23
397 razy); ile odbyła spotkań umawianych (1922); ile
dała prezentów, komu i jakich (5817); ile dostała prezentów (10 868); ile razy grała w brydża (1500); ile
razy w domino (19); ile razy była w teatrze (110); ile
obejrzała programów w TV (70 042)” 3.
Przez ponad pół wieku notowała i liczyła również śniadania, obiady, kolacje, wszystkie wyjazdy,
przedmioty znalezione, przeczytane książki, wizyty
w kinie, noclegi poza domem, listy. Prowadziła równolegle kilkadziesiąt zeszytów, z których każdy obejmował inną dziedzinę. Składając poszczególne dane,
można odtworzyć każdy dzień z jej życia.
„13.12.1981. Janina Turek zjadła na obiad <omlet
szybki> i suchary (poz. 2124). Odwiedziła ją córka z mężem i dziećmi (<Wizyty zapowiedziane> poz.
3605, zesz. 237/II). Przyniosła skrzynki z drewna
i dykty po drożdżach na podpałkę (<Prezenty otrzymane>, poz. 5184). Gdy dzieci i wnuki poszły, ktoś
znienacka zapukał (<Wizyty niezapowiedziane> poz.
3606): <Wizyta nie wiadomo kogo, bo nie otworzyłam drzwi>. Obejrzała w TV Gdy Polska da nam rozkaz
— recital Adama Zwierza (poz. 11 986). Była w kościele, widziała 16 osób (<Osoby widziane mimochodem>,
poz. 58 213—58 229). Wieczorem skończyła Zeldę
Nancy Milford (poz. 2435)” 4.
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***
Mój wzrok łapczywie chwyta każdy detal pokoju. Z tego chaosu, natłoku eksponatów wyłania się jakaś
harmonia, jakiś mikrokosmos, którego mój rozum nie
jest w stanie do końca rozszyfrować. Eugeniusz M. i Janina Turek wydają się być filozofami codzienności zorientowanymi na przedmiot. Odrzucają uprzywilejowaną
rolę człowieka, porzucają antropocentryczne widzenie
rzeczywistości i zanurzają się w świecie, który jawi się
jako nieskończony inwentarz obiektów. Takie podejście
wydaje się być bliskie założeniom realizmu spekulatywnego — koncepcji, która wyodrębniła się w ostatnim dziesięcioleciu na kanwie francuskich i brytyjskich
rozpraw filozoficznych5. Kluczowym wątkiem filozofii
zorientowanej na przedmiot jest pogląd, że wszystkie
rzeczy, bez względu na to czy namacalne, czy fikcyjne
są na równi obiektami. Według koncepcji wypracowanej m.in. przez Grahama Harmana i Quentina Meillassoux powinniśmy powrócić do pojęcia, do przedmiotu,
na nowo zweryfikować pojęcie realizmu, przypomnieć
sobie pytania dotyczące istnienia świata zewnętrznego.
Czyż tym co najdobitniej osadza nas w tym co „tu i teraz”, nie są rytuały codzienności właśnie, ceremoniały,
święte przekonania, niepodważalne zasady? Repetycje
są w stanie skutecznie potwierdzić egzystencję, a nawet
ustabilizować obraz świata.
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Przypisy
1
2

3
4
5

F. Riemann, Oblicza lęku, WAM, Kraków 2005, s. 15.
Za Wikipedią: Osobowość anankastyczna (osobowość obsesyjno-kompulsyjna) — zaburzenie osobowości, w którym występuje wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem, kontrolą umysłową
i w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności,
otwartości i efektywności.
M. Szczygieł, Reality, „Gazeta Wyborcza”, 21.07.2001.
Ibidem.
W. Rymkiewicz, Realizm spekulatywny, „Kronos” 2012,
nr 1/20.
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Historia
parametryczności
Daniel Davis

Pierwsze słowa mojej pracy doktorskiej okazały się później pierwszymi, które usunąłem. Historia architektury parametrycznej opowiedzianej od początku. Okres
przed Grasshopperem, przed Parametric Technology
Corporation Samuela Geisberga i Schetchpad Ivana
Sutherlanda, przed wynalezieniem komputera i urodzinami Gaudiego. Pomyślałem sobie, że powinienem
tu właśnie rozpocząć moją pracę, żeby dać czytelnikowi możliwość zapoznania się z osiągnięciami ostatnich
dwóch stuleci. To była dość skomplikowana historia,
która omijała zawiłości teorii i architektury, by zająć się
przede wszystkim idealizowaną technologią. Ostatecznie okazało się, że ten szkic historyczny nie był wystarczająco podbudowany naukowo, a z punktu widzenia
argumentacji mojej pracy dyplomowej – był zbędny.
Usunąłem go.
Teraz, pisząc ostatnie zdania pracy powinienem
spojrzeć na jej początek. Pięć tysięcy słów tekstu, który nie wszedł ostatecznie do pracy. Mam tylko nadzieję,
że inni skorzystają na tej historii bardziej niż ja sam.
Początki parametrii

Tłumaczenie z j. angielskiego: Marcin Turski
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Termin „parametryczny” ma swój początek
w matematyce i do dziś trwa dyskusja, kiedy po raz
pierwszy zaczęli go używać także projektanci. W dysertacji doktorskiej pt. Praktyka parametrii David Ger213
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Makieta stadionu N autorstwa Luigiego Morettiego. Wystawiona podczas wystawy Architektury Parametrycznej z 1960 roku
w trakcie XII Trienniale Mediolańskiego. Stadion zaprojektowany
został na podstawie dwunasto-elementowego modelu parametrycznego (Bucci and Mulazzani 2000, 114).
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ber (2007, 73) przypisuje pierwsze użycie tego pojęcia
Maurice’owi Ruiterowi, w artykule z 1988 roku pt.
Projektowanie parametryczne 1. W tym samym roku Parametric Technology Corporation (założona przez matematyka Samuela Geisberga trzy lata wcześniej) wypuściła na rynek pierwszy udany program komputerowy do modelowania parametrycznego o nazwie Pro/
ENGINEER (Weisberg 2008, 16.5). Jednakże Robert
Stiles (2006) uważa, że tak naprawdę termin ten jest
o kilka dekad wcześniejszy i użyty został w pismach architekta Luigiego Morettiego z lat 40. XX w. (Bucci and
Mulazzani 2000, 21).
Moretti (1971, 207) poświęcił w swoich pismach
wiele uwagi „architekturze parametrycznej”, którą
zdefiniował, jako badanie systemów architektonicznych w celu „określenia relacji pomiędzy wymiarami
zależnymi od różnorakich parametrów”. Moretti wykorzystuje tytułem przykładu makietę stadionu, wyjaśniając jak kształt obiektu może być wypadkową dziewiętnastu parametrów, m.in. kąta patrzenia i kosztu
betonu (Moretti 1971, 207). Wersje stadionu parametrycznego zaprojektowanego przez Morettiego zaprezentowano w trakcie wystawy autorskiej Architektura
parametryczna, zorganizowanej w ramach XII Trienniale Mediolańskiego w roku 1960 (Bucci and Mulazzani 2000, 114). Przez kolejne pięć lat po wystawie,
do roku 1965 More tti projektował kompleks budyn-
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Plany stadionu, wersje M i N demonstrujące krzywe „równych zalet” (Bucci and Mulazzani 2000, 114).

ków Watergate, uważany za „pierwszą znaczącą budowlę zaprojektowaną przy znaczącym wykorzystaniu
komputerów” (Livingston 2002). Budynki Watergate
kojarzą się obecnie bardziej z aferą podsłuchową, która miała w nich miejsce, a sam Moretti jest już „rzadko
wspominany” (Stiles 2006, 15), nawet przez architektów, którzy współcześnie używają komputera tworząc
modele parametryczne w sposób, którego pionierem
był Moretti.
Sam Moretti bał się nie tyle niezrozumienia czy
braku popularności swoich idei, co nieodpowiedniego
użycia pojęć matematycznych takich, jak parametryczny. W liście do przyjaciela Roisecco pisał, iż „nieścisłość [w zakresie pojęć matematycznych] jest tak naprawdę bardziej przerażająca aniżeli wcześniejsza ich
nieznajomość [kiedy architekci nie znali ani pojęć, ani
Morettiego]” (Moretti 1971, 206). Pojęcie „parametryczny” ma długą historię w matematyce; najwcześniejsze napotkane przeze mnie przykłady użycia tego
terminu do opisu modeli trójwymiarowych są o niemal jedno stulecie wcześniejsze, aniżeli pisma Morettiego. Jednym z takich przykładów jest artykuł Jamesa
Dany z 1837 roku pt. O rysunku kształtów kryształów
(inne przykłady z tego okresu to: Leslie 1821; Earnshaw
1839)2. W swoim artykule Dana zaznajamia czytelnika
z ogólnymi prawidłami rysunku kryształów i warunkami rysunku ich odmian. W tekście roiło się od „pa-
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rametrów”, „zmiennych” i „stosunków”. Dla przykładu, w kroku osiemnastym Dana mówi o wpisaniu
płaszczyzny parametrycznej w pryzmat:

parametrycznych „uzasadnia ogłoszenie nowego stylu
jako zjawiska epokowego”. Dana posługuje się terminem w jego pierwotnym, matematycznym znaczeniu,
i nie przypisuje mu znaczenia większego, aniżeli takim technicznym pojęciom jak „równoległy”, „punkt
przecięcia”, czy „płaszczyzna”.
Termin „parametryczny”, czy to użyty przez
Danę w 1837 roku czy przez współczesnych matematyków, oznacza, za Concise Encyclopedia of Mathematics:
„układ równań, które wyrażają zbiór wartości będących funkcjami jawnymi szeregu niezależnych od siebie

Jeśli wpisywana płaszczyzna opisana jest wzorem
4P2, którego stosunek parametryczny wynosi 4:2:1, powinniśmy w ten sam sposób wydzielić
4 części e, 2 części ē i 1 część ë. Dana 1837, 42
Powyżej Dana opisuje parametryczną relację
zachodzącą pomiędzy trzema parametrami płaszczyzny (4:2:1) i odpowiedniego podziału prostych e, ē i ë.
Pozostała część dwudziestostronicowego artykułu obfituje w podobne zdania wyjaśniające, w jaki sposób
różnorakie parametry da się przedstawić za pomocą
długich równań, które pomogą narysować różnorodne kryształy. Równania Dany dotyczące kryształów
przypominają równania wykorzystywane przez architektów 175 lat później przy opracowywaniu parametrycznych modeli architektury; według Morettiego,
architektura odznacza się iście „kryształową świetnością” (1957, 184).
W swoich pismach Dana nie przypisuje pojęciu „parametryczny” jakiegoś szczególnego znaczenia.
Autor ani nie opisuje swoich rysunków za pomocą tego
terminu, ani nie uważa, jak zrobił to później Schumacher (2009a, 15), że projektowanie za pomocą równań
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Przykłady rysunków kryształów Jamesa Dany wskazujące
na wpływ zmian w stosunku boku do przekątnej (Dana 1837, 43).
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zmiennych, zwanych <parametrami>” (Weisstein 2003,
2150)3. Definicja ta zawiera dwa zasadnicze kryteria:

z parametrami (a i t) funkcjami jawnymi (w relacjach
pomiędzy tymi zmiennymi nie ma dwuznaczności).
Takie jest właśnie pierwotne znaczenie terminu „parametryczny”: zbiór wartości będących funkcjami jawnymi szeregu parametrów.

1. Równanie parametryczne wyraża „zbiór
wartości” z wieloma parametrami4.
2.Wyniki (zbiór wartości) powiązane są z parametrami poprzez „funkcje jawne”5. Jest to istotna kwestia sporna w definicjach późniejszej
daty, jako że niektórzy współcześni architekci
sugerują, że korelacje stanowią relacje parametryczne.
Przykładem równania parametrycznego jest
wzór na krzywą łańcuchową:

Oba te wzory spełniają kryterium równania parametrycznego. Po pierwsze, wyrażają one zbiór wartości (w tym przypadku wartość x i wartość y) za pomocą wielu parametrów (gdzie a odpowiada za przebieg
krzywej, zaś t odpowiada za rozmieszczenie punktów
na krzywej). Po drugie, wyniki (x i y) są powiązane
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Parametryczność analogowa: Gaudi
Oprócz parametrycznych rysunków kryształów Dany z 1837 roku istnieje wiele innych przykładów na to, jak w początkach XIX nauka powiązana
była z matematyką przedstawień parametrycznych.
Dla przykładu w książce poświęconej analizie geometrycznej sir John Leslie (1821, 390) udowadniał
podobieństwa pomiędzy krzywymi łańcuchowymi
za pomocą „okręgów parametrycznych”. Kolejnym
przykładem jest Samuel Earnshaw (1839, 102), piszący o „hiperbolicznych powierzchniach parametrycznych” zniekształconych przez proste działania
sił w artykule, który opisywał twierdzenie Earnshawa. Powyższe przykłady opisów geometrycznych
za pomocą równań parametrycznych stanowią jedynie
wybór z wielu podobnych przykładów z tego okresu,
na długo zanim u schyłku XIX wieku Antoni Gaudi
zaczął projektowanie architektury przy użyciu parametrycznych krzywych łańcuchowych i parametrycznych paraboloid hiperbolicznych.
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Niemożliwe jest obecnie stwierdzenie, czy Gaudi był pod bezpośrednim wpływem jakichkolwiek ludzi nauki lub matematyków, wykorzystujących przed
nim równania parametryczne. Mark Burry (2007a, 11),
obecny architekt wykonawczy kościoła Sagrada Família
zaprojektowanego przez Gaudiego mówi, że „tak naprawdę nie istnieje tekst Gaudiego, w którym twórca
zdradzałby powody, teorię i praktykę nieustannego
przesuwania przez siebie granic”. Wiadomo, że Gaudi
na uniwersytecie poznawał m.in. „zaawansowaną matematykę, fizykę ogólną, nauki przyrodnicze i geometrię opisową” (Català 2007, 81). Dogłębna znajomość
matematyki widoczna jest we wszystkich pracach architektonicznych Gaudiego, a zwłaszcza w projektach
późniejszych, składających się niemal wyłącznie z powierzchni podzielonych według zasad matematycznych
– helikoid, paraboloid i hiperboloid – parametrycznie
połączonych z liniami równoległymi, typami boolowskimi, stosunkami i krzywymi łańcuchowymi (J. Burry
and M. Burry 2010, 35‒39; M. Burry 2011, 144). Bez
względu na to, czy Gaudi znał wcześniejsze prace definiujące geometrię za pomocą równań parametrycznych,
bez wątpienia wykorzystywał on w swych projektach
architektonicznych modele oparte na równaniach parametrycznych.
Wykorzystanie równań parametrycznych widoczne jest w wielu aspektach architektury Gaudie-
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Anagram Hooke’a (1675, 31) dla modelu łańcucha wiszącego.
W tym czasie anagramy stanowiły powszechny sposób pierwszej
publikacji koncepcji przed otrzymaniem wiążących wyników.

go. Najbardziej uwidoczniają się chyba w jego modelu
łańcucha wiszącego (M. Burry 2011, 152‒70). Model
łańcucha wiszącego ma swoje początki w anagramie autorstwa Roberta Hooke’a (1675, 31): „abcccddeeeeefggiiiiiiiiillmmmmnnnnooprrsssttttttuuuuuuuuu”, który po złamaniu kodu i przetłumaczeniu z łaciny oznacza, że odkształcenie ciała pod
wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne
do tej siły (Heyman 1995, 7). Gaudi wykorzystał tę
zasadę projektując kaplicę Colònia Güell, tworząc odwrócony model kaplicy przy użyciu obciążonych śrutem sznurków (M. Burry 2007b). Zgodnie z prawem
Hooke’a, sznurki zawsze przyjmują kształt który,
po odwróceniu, będzie doskonale sprężony. Model
łańcucha wiszącego ma wszelkie znamiona równania
parametrycznego. Istnieje tu układ niezależnych parametrów (długość sznurka, umiejscowienie punktu
podparcia, ciężar śrutu) oraz układ rezultatów (różnie umieszczone wierzchołki punktów na sznurkach),
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które są pochodnymi parametrów w funkcjach jawnych (w tym przypadku praw dynamiki Newtona).
Zmieniając niezależne parametry niniejszego modelu
parametrycznego Gaudi był w stanie stworzyć różne
wersje kaplicy Colònia Güell i mieć pewność, że po-

wstała struktura będzie odznaczać się doskonałymi
naprężeniami.

Wnętrze wiszącego modelu Colònia Güell autorstwa Gaudiego
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W porównaniu z wcześniejszymi zastosowaniami równań parametrycznych przez naukowców i matematyków, podstawową innowacją modelu łańcucha
wiszącego Gaudiego jest to, że automatycznie oblicza
on parametryczne wyniki. Zamiast ręcznie obliczać
wyniki z parametrycznego wzoru krzywej łańcuchowej, Gaudi mógł automatycznie określić kształt krzywych łańcuchowych dzięki sile grawitacji działającej
na sznurki. Ta metoda obliczeń analogowych została
rozszerzona przez Frei Otta, m.in. o minimalne powierzchnie derywowane z błon mydlanych i minimalne ścieżki uzyskane za pomocą wełny zanurzonej
w cieczy.
Otto (1996) nazywa projektowanie przy użyciu tych modeli poszukiwaniem kształtu, który to termin zapowiada eksploracyjny charakter modelowania
parametrycznego. W przypadku Gaudiego, model
łańcucha wiszącego ułatwia eksplorację kształtu zarówno poprzez ograniczenie Gaudiego do strukturalnie solidnych kształtów, jak i poprzez automatyczne
derywacje tychże kształtów za każdym razem, gdy
Gaudi modyfikuje parametry modelu. Jest to istotny
komponent dogmatu modelowania parametrycznego
architektów: użyteczność modeli parametrycznych
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polega na możliwości eksploracji wyników. Oryginalna definicja matematyczna terminu „parametryczny”
pozostaje niezmieniona, jako że wszystkie te analogowe modele parametryczne posiadają zbiór wartości
wyrażonych za pomocą funkcji jawnej pewnej ilości
niezależnych parametrów. Jednakże definicja pierwotna uzupełniona jest przez kryterium użyteczności,
gdzie akcent pada na eksplorację możliwości oferowanych przez model.

nia Sketchpadu, pierwszego interaktywnego programu do projektowania za pomocą komputera. Używając
cienkopisu projektant mógł poprowadzić linie i łuki,
które następnie zostały ze sobą powiązane za pomocą
tego, co Sutherland (1963, 18) nazwał ograniczeniami

Sketchpad
Cyfryzacja obliczeń ułatwiła działania niemożliwe w przypadku analogowych modeli parametrycznych Gaudiego i Otta. Podobnie jak Gaudi i Otto wykorzystywali prawa fizyki do przyśpieszenia obliczeń
wybranych równań parametrycznych, Ivan Sutherland starał się wykorzystać komputery do usprawnienia obliczenia dowolnego równania parametrycznego. Sutherland (1963, 8) pragnął stworzyć system
umożliwiający „konwersację pomiędzy człowiekiem
i komputerem” (8). W czasie, gdy komputery działały w trybie przetwarzania wsadowego, a programowanie wydawało się „wpisywaniem liter” (Sutherland
1963, 8), idea interaktywnego modelu cyfrowego była
czymś niezwykle odważnym. Sutherland wykorzystał
moc obliczeniową komputera TX-2 w celu stworze-
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Diagram Sutherlanda (1963, „Załącznik A” ) sześciu z siedemnastu ograniczeń atomowych występujących w Sketchpadzie. Każde
z ograniczeń posiada zbiór zmiennych wejściowych i wyjaśnienie
funkcji jawnej, która przekształca zmienne w pożądane wyniki.
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atomowymi. Sutherland nigdy nie posłużył się w swoich
pismach pojęciem „parametryczny”, jednak ograniczenia atomowe odznaczają się wszystkimi podstawowymi właściwościami równań parametrycznych; każde
ograniczenie związane jest ze zbiorem wyników wyrażonych za pomocą funkcji jawnej pewnej liczby niezależnych parametrów. W odróżnieniu od modeli Gaudiego i Otta, te równania parametryczne nie są powiązane z prawami fizyki, przez co mogą obliczyć relacje
równoległości, ortogonalności i pokrywania się.
Sketchpad dawał nowe możliwości eksploracji
równań parametrycznych. Podobnie jak w modelach
Gaudiego i Otta, projektanci mogli eksplorować różne warianty poprzez modyfikacje parametrów i wykorzystanie Sketchpada do automatycznego przeliczania i rozrysowywania na nowo geometrii. Jednak za pomocą Sketchpada projektanci mogli także
swobodnie modyfikować relacje w obrębie modelu,
co także prowadziło do przeliczania i rozrysowywania
na nowo geometrii. W ten sposób kontrola architekta
nad Sketchpadem, podobnie jak w przypadku większości programów do modelowania parametrycznego, polega nie tylko na zmianie parametrów modelu,
ale także na zasadniczych relacjach modelu. Wkrótce
wykaże, że kontrola zasadniczych relacji modelowania
parametrycznego stanowi źródło trudności (o których
rzadko się mówi) wielu projektów w dziedzinie archi-

tektury. Najpierw jednak omówię rozwój modelowania parametrycznego w ciągu pięciu dekad od wynalezienia przez Sutherlanda Sketchpada.
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Era komputera
W momencie wynalazku związanego z komputerem elektronicznym nikt, w tym sam Sutherland, nie zdawał sobie sprawy z wpływu, jaki projektowanie parametryczne będzie odgrywało w dziedzinie architektury w ciągu kolejnych pięćdziesięciu lat.
Lata 60. i 70. XX w. były okresem optymizmu w zakresie obliczeń, mimo to, wizja Sutherlanda dotycząca replikacji przez komputery stołów kreślarskich
była nieomal pesymistyczna, zwłaszcza gdy porównamy ją z wielkimi ambicjami innych wizjonerów
projektowania z tamtego okresu dotyczącymi: architektów-automatów (Whitehead i Elders 1964; Cross
1977), projektowania wspomaganego przez ewolucję (Frazer 1995 [jego projekty począwszy od roku
1966]), geometrii samo-replikującej się i automatów komórkowych (Neumann 1951), projektowania
wspomaganego komputerowo (Coons 1963 [promotor Sutherlanda]; Mitchell 1977), gramatyki kształtu
(Stiny i Gips, 1972) i krzywych Béziera, niezależnie
opracowane przez Casteljau w 1959 roku i Béziera
w roku 1962 [Böhm, Farin i Kahmann 1984, 6]).
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Niewiele z tych innowacji zakorzeniło się w praktyce architektonicznej. Wczesne systemy komercyjne,
jak choćby Elektroniczna Maszyna Projektowa Iteka, pochłonęły szacunkową równowartość 3,5 miliona
dolarów na terminal w chwili wejścia na rynek w roku
1962. Na koszt ten mogły pozwolić sobie wyłącznie
wybrane firmy z branży samochodowej i badań kosmosu (Weisberg 2008, rozdz. 6). Dwie dekady później,
w sierpniu 1982 roku, a więc okresie, kiedy na komputery osobiste mogły pozwolić sobie nawet niektóre osoby
prywatne, wypuszczono na rynek AutoCADa, który
szybko zdominował raczkującą branżę projektowania
wspomaganego komputerowo (Weisberg 2008, rozdz.
8). Pozbyto się krzywych, sztucznej inteligencji i samo
replikujących się geometrii, które w AutoCADzie zostały zastąpione komendami umożliwiającymi projektantowi rysowanie na ekranie dwuwymiarowych linii
za pomocą klawiatury, a nie pióra. Osiemnaście wersji
później (43 lata po Sketchpadzie) wprowadzono w systemie AutoCAD2010 funkcję parametryczną, obwołaną w notatce prasowej „nową przełomową funkcją”
(Autodesk 2009). Niekiedy trochę więcej czasu potrzeba na uzmysłowienie sobie wpływu projektowania parametrycznego na praktykę.
Nowe przełomowe funkcje modelowania parametrycznego AutoCAD2010 były obecne w oprogramowaniu komputerowym całe dekady wcześniej.
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Elektroniczna Maszyna Projektowa autorstwa Iteka (Electronic
Drafting Machine) (powyżej) i przykładowy rysunek (poniżej).
Konfiguracja ta kosztowała 500,000 dolarów za terminal w 1962
roku, co stanowiło szacunkową równowartość 3,5 miliona dolarów
w 2012 roku (Weisberg 2008, rozdz. 6.6).
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W 1985 roku były profesor matematyki Samuel Geisberg założył Parametric Technology Corporation.
W roku 1988 firma wypuściła z sukcesem na rynek
pierwsze oprogramowanie parametryczne, Pro/ENGINEER. Podobnie jak w przypadku Sketchpada,
użytkownicy mogli łączyć pewne aspekty geometrii programu Pro/ENGINEER przy użyciu różnych
równań parametrycznych. W odróżnieniu od Sketchpada, geometria była trój-, a nie dwuwymiarowa,
a zmiany mogły być wprowadzane w wielu różnych
rysunkach tworzonych przez wielu różnych użytkowników. W wywiadzie udzielonym „Industry
Week" w 1993 roku, Geisberg krótko określił pierwotną motywację stojącą za programem Pro/ENGINEER i w dużym stopniu oddał uzasadnienie modelowania parametrycznego:
Celem jest stworzenie wystarczająco elastycznego systemu, który umożliwi inżynierowi łatwe zapoznanie się z całą gamą projektów. Koszty wprowadzenia zmian w projekcie winny być
w miarę możliwości zerowe. Ponadto tradycyjne oprogramowanie CAD/CAM stosowane
w tamtym okresie nierealnie ograniczało niskokosztowe zmiany wyłącznie do pierwszych
faz procesu projektowego i wykonawczego.
Geisberg, cytat za: Teresko 1993, 28
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Geisberg czyni tu dwa istotne spostrzeżenia.
Po pierwsze, modelowanie parametryczne winno ułatwić projektantom eksplorację „całej gamy projektów”
(Teresko 1993, 28). Jest to możliwe w programie Pro/
ENGINEER zarówno poprzez manipulacje parametrami, jak i manipulację zasadniczymi relacjami w obrębie modelu. Po drugie, Geisberg wskazuje, że modele
parametryczne umożliwiają podejmowanie wyborów
w późniejszych fazach procesu projektowania. Do tej
drugiej myśli wrócę jeszcze, gdyż opóźnienie w czasie
decyzji pozostaje do teraz kuszącą możliwością modelowania parametrycznego.
W 1993 roku Dassault Systèmes włączyło wiele
z funkcji parametrycznych programu Pro/ENGINEER
do CATIA v4 (Weisberg 2008, 13:32). W tym okresie
firma Gehry Partners zatrudniała Ricka Smitha, eksperta od systemu CATIA, początkowo pracującego
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dla branży badań kosmicznych, który tu miał pomóc
w realizacji takich geometrycznie wymagających projektów architektonicznych jak budynek w kształcie
ryby w Barcelonie (1991) czy Muzeum Guggenheima
w Bilbao (1993‒97). Praca tego typu to zasadnicze pole
działań siostrzanej dla Gehry Partners firmy o nazwie
Gehry Technology (założonej w 2001 roku), która
w 2004 roku wprowadziła na rynek oprogramowanie
modelowania parametrycznego pod nazwą Digital Project. Digital Project posługuje się programem CATIAv5
wzbogaconym o narzędzia dedykowane architektom,
zwłaszcza architektom usiłującym zracjonalizować
geometrię tak charakterystycznie złożoną, jak ta autorstwa Gehry Partners. Zasadniczo Digital Project opiera
się na parametrycznej wyszukiwarce CATIAv5, umożliwiającej architektom zmianę parametrów i równań
określających geometrię w podobny sposób, jak robili
to inżynierowie korzystający z programu Pro/ENGINEER.
Zanim Digital Project ukazał się na rynku
w 2004 roku, większość architektów bardzo niechętnie zastąpiła stoły kreślarskie komputerami osobistymi. Niewiele biur architektonicznych tworzyło projekty geometryczne na tyle skomplikowane, aby praca
nad nimi uzasadniała użycie Digital Project; znakomita większość wykorzystywała komputery po prostu do projektowania i koordynacji wielu rysunków.
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Strona internetowa Revit w dniu 10 maja 2000 roku

Podczas gdy niektórzy architekci polubili AutoCADa
i jego wielu konkurentów, inni wybrali specjalistyczne
programowanie modelujące dla budownictwa, takie jak
Revit i ArchiCAD.
Revit Technology Corporation została założona
przez niegdysiejszych twórców Parametric Technology
Corporation aspirujących do stworzenia „pierwszego
parametrycznego narzędzia modelującego w sektorze budownictwa dla architektów i praktyków” (RTC
2000a). Przed przejęciem przez Autodesk w 2002 roku,
strona internetowa Revitu zawierała dość niejasną definicję „parametryczności”.
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Zasadniczo autorzy Revitu definiują „parametryczny”, jako obiekt oparty na równaniach parametrycznych, które projektant może dostosować do określonych okoliczności. W późniejszych wersjach strony
internetowej pojawia się wyjaśnienie tego, jak projektant mógłby dostosować kąt nachylenia dachu i jak Revit „z kolei, dokona natychmiastowej rewizji wszelkich
planów, elewacji, części, harmonogramów, wymiarów i innych elementów” (RTC 2001). Chociaż Revit
i podobne firmy bez wątpienia wykorzystywały w tych
automatycznych rewizjach równania parametryczne,
w odróżnieniu od w pełni rozwiniętego oprogramowania
do modelowania parametrycznego jak Pro/ENGINEER,
CATIA czy nawet Sketchpad, relacje parametryczne Revitu schowane są za interfejsem. Revit skupia się na wykorzystaniu, a nie tworzeniu modeli parametrycznych.
Po przejęciu Revitu przez AutoDesk zaprzestano wcześniejszej retoryki dotyczącej modelowania parametrycznego i przyjęto (jak twierdzą niektórzy przywłaszczono
sobie) nazwę Building Information Modelling (BIM)
dla określenia tego typu projektowania (Weisberg 2008,
8:47). W ten sposób odróżniono BIM od modelowania parametrycznego, zwracając uwagę na zarządzanie
informacją (parametrami), a nie zarządzeniem samym
modelem parametrycznym. Dlatego też, choć wiele biur
projektowych nie używa być może oprogramowania
modelowania parametrycznego takiego jak Digital Pro-

ject czy Pro/ENGINEER, większość, często nie wiedząc
o tym, wykorzystuje takie czy inne równania parametryczne przy działaniach projektowych.
Modelowanie parametryczne wykorzystywane
jest także w projektowaniu poprzez interfejsy pakietów oprogramowania. Interfejsy programowe pozwalają projektantom na napisanie kodu, który automatyzuje pewne części oprogramowania. Twórcy oprogramowania jak AutoCAD, już nawet w 1982 roku
zdawali sobie sprawę z faktu, że skryptowalny interfejs umożliwi „uniknięcie kosztów kodowania pod
potrzeby klienta i wykorzystanie konkretnego materiału, o który inaczej zostaliby poproszeni” (Walker
1994, 115). Dekadę później, w 1992 roku, kiedy Mark
Burry (2011, 28‒29) chciał stworzyć parametryczny
model hiperboli dla kościoła Sagrada Família, zamiast
prosić Autodesk o zawarcie funkcji hiperboli w AutoCADzie, skorzystał ze skryptowalnego interfejsu AutoCADa w celu opracowania tejże funkcji na własne
potrzeby. Skrypt Burry’ego posiadał trzy parametry wejściowe: punkt początkowy, punkt minimum
i punkt asymptotyczny. Te parametry zostały przekazane za pomocą wielu jawnych równań (w kodzie
AutoLISP) w celu wygenerowania hiperboli. Skrypt,
posiadający parametry wejściowe, funkcje jawne
i wyniki jest archetypem matematycznej definicji
„parametryczności”. Ipek Dino (2012, 210) wskazał,
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Pierwsza wersja Explicit History, później
pod nazwą Grasshopper.

że skrypty są immanentnie parametryczne oraz że
„systemy parametryczne są zasadniczo oparte na zasadach algorytmów”, jako że „algorytm przyjmuje
jedną wartość bądź zbiór wartości, jako dane wejściowe, wykonuje serie obliczeń przekształcających dane
początkowe, aby ostatecznie przynieść jedną wartość
bądź zbiór wartości jako wynik”. Dlatego też interfejsy skryptowalne dostępne w większości pakietów
z oprogramowaniem są w naturalny sposób predysponowane do tworzenia modeli parametrycznych.
Tekstowe interfejsy skryptowalne nie rozwinęły się jakoś specjalnie od wczesnych dni AutoCADa,
choć w ostatnich dziesięciu latach odnotowano pojawienie się nowego typu interfejsu skryptu owalnego,

238

Daniel Davis

tj. interfejsu wizualnego. Programowanie wizualne polega na przedstawieniu programów za pomocą
wykresów, a nie tekstu. Dwa istotne precedensy z lat
90. XX w. to MAX/MSP, popularny wśród muzyków,
i Sage (późniejsza nazwa Houdini), popularny wśród
artystów pracujących nad efektami wizualnymi. Architekci otrzymali swój pierwszy język programowania wizualnego kiedy Robert Aish, wówczas pracujący
dla Bentley Systems, rozpoczął ciche testowanie Generative Components w wybranych biurach architektów w 2003 roku. Robert McNeel &amp; Associates,
bezskutecznie próbując otrzymać licencję Generative
Components, wyznaczyli programistę Davida Ruttena do wykonania wersji firmowej (Tedeschi 2010, 28).
Po wypuszczeniu na rynek w 2007 roku jako Explicit History, Rutten później nazwał swój wizualny interfejs skryptowalny terminem Grasshopper. Zarówno
Grasshopper jak i Generative Components są oparte
o wykresy (matematyczna nazwa rodzaju diagramu
sekwencji działań) odwzorowujące sekwencję relacji pomiędzy parametrami, poprzez funkcje zdefiniowane przez użytkownika, kończące się zazwyczaj
wygenerowaniem geometrii. Zmiany parametrów czy
relacji wewnątrz modelu powodują zmiany funkcji
jawnych i automatyczne przeprojektowanie geometrii.
Jako takie, są kolejnym sposobem tworzenia modelu
parametrycznego.

239

Daniel Davis

Historia parametryczności

Podsumowanie

Przypisy

Dopiero w ciągu ostatniej dekady modelowanie
parametryczne przeszło drogę od sztuczki matematycznej, stosowanej przez Gaudiego, Otta, Sutherlanda i kilku innych inżynierów, do czegoś, co regularnie
wykorzystywane jest w praktyce architektonicznej.
Choć w matematyce termin parametryczny oznacza
zbiór wartości wyrażonych za pomocą funkcji jawnej
pewnej liczby niezależnych parametrów, w architekturze dochodzi tu jeszcze użytkowa funkcja eksploracji możliwości danego modelu. Eksploracje tę ułatwia modyfikacja tak parametrów modelu, jak i relacji
w jego obrębie. W chwili obecnej, modelowanie parametryczne nie jest już wyłącznym przywilejem takich
otwarcie parametrycznych narzędzi jak CATIA czy
Pro/ENGINEER. Równania parametryczne są tak naprawdę motorem napędowym wielu narzędzi BIM, są
stosowane w tekstowych językach programowania i są
dostępne poprzez oparte na wykresach wizualne interfejsy skryptowalne. Modelowanie parametryczne jest
obecne w pewnej formie w większości współczesnych
projektów architektonicznych. Ten właśnie gwałtowny
rozwój zastosowania modelowania parametrycznego
doprowadził, co zrozumiałe, do pewnego zamętu pojęciowego.
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Gerber uważa, że artykuł Ruitera został opublikowany
w Advances in Computer Graphics III (1988). Przeglądając
tę książkę nie mogę znaleźć artykułu pod tytułem „Projektowanie parametryczne” (Parametric Design); żaden
tak naprawdę nie został napisany przez Ruitera (który był
redaktorem tomu, nie autorem). O ile mi więc wiadomo,
w roku 1988 nie został opublikowany artykuł „Projektowanie parametryczne”. Pierwszą wzmiankę o rzekomym
artykule Ruitera odnajduję w bibliografii artykułu Javiera Monedery z roku 1997, Projektowanie parametryczne.
Przegląd i dotychczasowe doświadczenia (Parametric Design: A Review and Some Experiences). Nie jest jasne dlaczego Monedero zwarł najwidoczniej niepoprawny adres biograficzny, skoro nie cytuje tego artykułu w swojej
publikacji. Na marginesie: słowo parametryczny pojawia
się czterokrotnie w Advances in Computer Graphics III
– na stronach 34, 218, 224, 269 – pokazującej, że użycie
terminu parametryczny w odniesieniu do projektowania
nie było wówczas nowością.
Poszukując pojęcia parametryczny w Google Ngrams
(http://books.google.com/ngrams/) natrafiłem na najwcześniejsze użycie tego słowa w kilku książkach przeskanowanych przez Google. Google przeskanował ograniczoną liczbę książek, tak więc mogą istnieć wcześniejsze
jeszcze przykłady użycia tego terminu, a które nie zostały
wskazane. Tym niemniej pisma Dany z 1837 roku są najwcześniejszymi wzmiankami terminu parametryczny
w odniesieniu do rysunku, o których wiadomo mi z różnych historii projektowania parametrycznego.
Definicja ta koresponduje z definicjami proponowanymi
w innych słownikach matematycznych i encyklopediach.
Wybrałem cytat z Concise Encyclopedia of Mathematics gdyż
redaktor encyklopedii, Eric Weisstein (redaktor naczelny
Wolfram Mathworld) cieszy się szczególnym autorytetem.
Parametr ma wiele znaczeń, nawet w ustach matematyków. Gramatyk James Kilpatrick (1984, 211‒12) cytuje
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list otrzymany od R. E. Shipley’a: „Bez widomego powodu, bez wzmianki o słusznym rozszerzeniu stosowania
w matematyce, termin parametryczny został w oczywisty sposób zniekształcony, lub gorzej jeszcze: wypaczony
i stosuje się go w odniesieniu do okoliczności, czynnika,
zmiennej, wpływu, interakcji, ilości, wymiaru, wielkości, jakości, właściwości, przyczyny, skutku, modyfikacji,
zmiany, obliczenia itp., itd. Słowo to zyskało pojemność,
która zamazuje jego ostrość”. W Concise Encyclopedia
of Mathematics (Weisstein 2003, 2150), termin parametr
użyty w kontekście równania parametrycznego oznacza
„zmienną niezależną”. Tak więc jest to zmienna, której
wartość nie zależy od jakiejkolwiek innej części równania
(przedrostek para- w j. greckim oznacza obok lub pomocniczy).
Funkcja jawna to funkcja, której wynik jest jawny i wyrażony za pomocą niezależnych zmiennych. Dla przykładu,
równanie x∙x + y∙y = 1 jest funkcją jawną okręgu. Funkcja
jest jawna gdyż wyniki (x i y) są wzajemnie przez siebie
dookreślone. Aby funkcja była jawna, x i y zostały określone za pomocą niezależnej zmiennej. Dlatego też funkcja
jawna okręgu to: x = cos(t), y = sin(t). Podobnie, zdanie
„x jest mniej więcej dwa razy większe od t” nie jest funkcją
jawną z racji niedookreślenia dokładnej relacji pomiędzy
zmiennymi t i x (relacja jest nieoczywista).
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Polityka remontu. Najprościej można ją zdefiniować
jako taki sposób postępowania, w którym istotne decyzje dotyczące kształtu porządku zbiorowego próbuje
się rozstrzygać bez większych dyskusji, ponieważ traktuje się je jako zmiany w świecie materialnym1. Zamiast
rozmów o różnych oczekiwaniach względem, chociażby przestrzeni publicznej, czy zmian, które wniesie
w życie ludzi konkretne rozwiązanie infrastrukturalne,
rozważa się wtedy raczej rozmiar dostępnych środków
finansowych, terminy w jakich trzeba ukończyć inwestycje czy techniczne zagadnienia związane ze specyfiką wykorzystywanych w trakcie remontu materiałów. Nie oznacza to rzecz jasna, że istotne dylematy
o społecznych skutkach tych wszystkich decyzji tracą
na znaczeniu, po prostu się je marginalizuje, a z czasem
– zapomina, przynajmniej do momentu, w którym dadzą o sobie znać.
W konsekwencji, procesem zmian zaczyna rządzić specyficzna, „remontowa” logika. Ponieważ przekształcenia społeczne redukuje się w dużym stopniu
do zmian infrastrukturalnych, sposób ich planowania i realizacji porządkuje oczekiwanie, by większość
dyskusji odbywała się w gronie ekspertów „budowlanych” – projektantów, przedstawicieli firm dokonujących rekultywacji zieleni czy budujących drogi, znawców od zagadnień prawnych, kosztorysantów i tak dalej. Remontom towarzyszy także określony mit jakoby
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zmiana za każdym razem przynieść musiała jakieś pozytywne skutki, pozytywne miałoby być już choćby to,
że „w końcu się za niego zabrali”. Remonty mają także
to do siebie, że choć nazwa sugerowałaby tylko dokonanie korekt, to nieustannie obecne jest w nich pragnienie żeby – kiedy to tylko możliwe – prace rozpocząć od „wyczyszczenia” do zera terenu podlegającego
przeobrażeniom. Zbyt często charakteryzuje je także fetyszyzacja estetycznego wymiaru planowanych
zmian, niechęć do rewidowania raz przyjętych planów
oraz przekonanie, że jest ktoś, kto w mrowiu szczegółowych decyzji nadal panuje nad całością.
Zastępowanie prowadzenia otwartej polityki remontem wydaje się być całkiem popularną praktyką
w polskich miastach. Trudno jednoznacznie stwierdzić,
na ile jest to celowa, dobrze przemyślana strategia rozmaitych władz, które chcą w ten sposób uniknąć oddawania pola i marnowania czasu na zbędne w ich mniemaniu
dyskusje z nie-ekspertami, a na ile bardziej mimowolny
rezultat określonych oczekiwań, które się wobec nich
kieruje lub procesów, których są częścią. Żeby nie przedłużać, wystarczy wskazać na dwa paradoksy – z jednej
strony, coraz częściej obecne jest oczekiwanie, żeby każdą decyzję inwestycyjną poprzedzać szerokimi konsultacjami społecznymi, a z drugiej, wymóg, by inwestycje te
realizować możliwie szybko – bo trzeba rozliczyć grant,
bo trzeba się trzymać roku budżetowego, i tak dalej. Raz

wytyka się, szczególnie władzom miejskim i samorządowym, że brakuje im wyobraźni, odwagi, konsekwentnie realizowanych wizji, żeby innym razem ponarzekać na nadmiar instytucjonalnych i prawnych regulacji,
na wtykanie nosa władz w nieswoje sprawy.
Trudno zbyt długo stać w rozkroku, narażając się
na wiadomo co, a skoro nie można stać prosto i dumnie,
to lepiej iść się położyć. Unikać deklaracji, niezbędnych w prowadzeniu otwartej polityki, sprowadzając
rządzenie do remontu, kiedy się tylko da oddając tym
samym zadanie porządkowania zbiorowości firmom
budowlanym i zewnętrznym projektantom2. Rośnie też
przy okazji rola rozmaitych, pozornie technicznych czy
wykonawczych instytucji miejskich, jak zarządy dróg
czy zieleni, które zwykle nie są przygotowane do myślenia o swojej codziennej pracy w kategoriach godzenia różnych wartości, nie za to się je ocenia, i często nie
mają nawet wypracowanych odpowiednich procedur
konsultacyjnych, nie mówiąc już o filozofii działania.
Jednych takie wytłumaczenie przekona, innych niekoniecznie. Warto jednak przyglądać się skutkom.
Poznański plac Asnyka rozpoczęto przebudowywać wedle koncepcji, której głównym celem miało być podniesienie jakości estetycznej tej przestrzeni.
Projekt zakładał zastąpienie, w centralnej części placu,
utwardzonej ziemi dwoma szerokimi pasami wybrukowanej ścieżki. Zlikwidowano dotychczasowe, zgrzebne
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urządzenia zabawowe oraz piaskownicę. Ich miejsce
zająć miały nowe bujaczki oraz kilka urządzeń siłowni zewnętrznej. Planowano także wymianę ogrodzenia
oraz szpaler zdjęć przedstawiających historię tego fragmentu Jeżyc oraz rodziny, która darowała ten kiedyś
prywatny ogród na rzecz miasta. Zamiast klasycznych
ławek parkowych, przy nowych ścieżkach stanąć miały
unikalne betonowe ławy, pokryte sztucznym mchem.
Nowy plac, wedle wyobrażeń inicjatorów, stać się miał
wizytówką dzielnicy, jej godną reprezentacją.
Miał także pełnić specyficznie rozumianą funkcję higieniczną. W odróżnieniu od ubitej ziemi oraz
piaskownicy, miał być po prostu łatwy w sprzątaniu,
ale próbowano weń wpisać także pewne funkcje wychowawcze. Na spotkaniach poświęconych przebudowie przebąkiwano, że nowa infrastruktura zniechęcać
ma do określonych zachowań. Na przykład – sprawić,
by żadna matka w tak zacnych warunkach nie czuła się
już na tyle swobodnie, by karmić piersią na oczach innych wypoczywających. Część pomysłodawców niemiło wspominała także romskie dzieci, które kiedyś się
tu bawiły, licząc na to, że gdy plac wręczcie wyglądał
będzie odpowiednio, to skutecznie wybije wszystkim
z głowy „dzikie zabawy”. Nowym, idealnym użytkownikiem placu, jak można przypuszczać, miały być eleganckie pary rodem ze starych fotografii, spacerujące
pod rękę po szerokich alejkach.

Szkopuł w tym, że takich par można dziś szukać
ze świecą a zaproponowana koncepcja nie spotkała się
z ciepłym przyjęciem. Entuzjastów raczej trudno szukać poza kręgiem osób, które były bezpośrednio zaangażowane w jej tworzenie i realizację. Kilkuset protestujących mieszkańców Jeżyc zupełnie się z nią nie
identyfikowało. Obawiano się, że pod postacią neutralnego remontu dokonuje się w rzeczywistości cicha segregacja mieszkańców. Sądzono, że celem przebudowy
nie jest wcale rewitalizacja dotychczas funkcjonującego
placu, ale raczej wykluczenie z niego pewnych praktyk, a co za tym idzie – także określonej kategorii osób.
Część z nich poczuła po prostu, że się o nich zapomina,
lub że celowo odmawia im się obecności w ważnej dla
nich przestrzeni.
Jeśli remont stanowić miał bezpieczną ramę
uprawiania takiej polityki przestrzennej, to kostka
brukowa stała się w oczach mieszkańców skutecznym
i znienawidzonym narzędziem cichego wypraszania z przestrzeni. Materiałem, który – bez jakichkolwiek dyskusji czy negocjacji – po prostu zaprowadzić
ma nowy ład, zachęcając do określonych zachowań,
inne czyniąc trudnymi lub kosztownymi w realizacji.
Patrząc ze strony jej kibiców, kostka ma określone zalety. Daje szybki i dobrze widoczny efekt – łatwo na nią wskazać jak na dowód własnej skuteczności
w działaniu. Kojarzy się też z „cywilizowaniem”, za-

250

251

Polityka remontu

Maciej Frąckowiak

stępuje to, co organiczne, dzikie, nierówne, podatne
na działanie sił przyrody, czymś trwałym, odpornym,
łatwym do utrzymania w czystości. Trwałość, o której
mowa, miała także swój pomnikowy wymiar – niektórzy pomysłodawcy takiej formy placu postawieni
przez mieszkańców i media pod tablicą mówili o nim
jako dziele, które chcą zostawić potomnym, przyznając
sobie tym samym prawo do kolonizowania przyszłych
planów co do wykorzystania placu. Kostka brukowa
miała także przywoływać skojarzenia z pewnym wyobrażeniem przestrzeni miejskiej, w której idealnym
bywalcem staje się niedzielny spacerowicz, a wszyscy
inni powinni czuć się w niej nieswojo. Często słychać
było wypowiedzi, że miejsce na zabawę, to dzieci mają
na przyszkolnych boiskach, a po godzinach ich zamknięcia powinny siedzieć w domu i odrabiać lekcje.
Przeciwnicy kostki zwracali z kolei uwagę, że
właściwości tego materiału nie sprzyjają zabawie.
Trudno po niej na przykład rysować, grać w klasy, czy
w końcu biegać. Inaczej, niż płaska powierzchnia, nie
da się jej także zimą zamienić w lodowisko. Wskazywano i na to, że wykorzystanie jej w planowanej ilości
zabiera miejsce na dodatkowe urządzenia zabawowe,
czy mini-boisko do koszykówki. Był to jednak zaledwie pretekst, by mówić o kolejnych niedogodnościach
nowej koncepcji, takich jak chociażby kształt i sposób
umiejscowienia ław, utrudniających obserwację ba-

wiących się dzieci. Krytykowano także dobór urządzeń,
w większości przeznaczonych do zabawy w pojedynkę,
które nie sprzyjają nawiązywaniu przez dzieci interakcji, ani kreatywnej zabawie.
Kostka brukowa stała się także w przypadku
sporu o plac Asnyka materializacją nierównej relacji
między tymi, którzy coś projektują i wprowadzają
w życie, a tymi, którzy mają potem korzystać z efektów. O nowym pomyśle na plac większość mieszkańców dowiedziała się dopiero wówczas, gdy pojawiły
się na nim koparki, gdy wynoszono stare zabawki i –
w końcu – gdy na placu zagościł bruk, a z ziemi wyrosły zbrojenia pod nowatorskie ławy. Część z nich wiedziała, że plac będzie przekształcany, ale spodziewała się raczej, że sednem przemian będzie dokupienie
nowych urządzeń, dodanie nasadzeń, jakieś odmalowanie, drobne zmiany w oświetleniu, i tym podobne.
Nikt nie podejrzewał, że tak drastyczna zmiana, może
dziś zajść bez większych konsultacji. Nie w miejscu
które – zgoda – potrzebowało pewnych zmian, ale
w dalszym ciągu dobrze się sprawdzało jako miejsce
spotkań i zabawy. Nic nie uzasadniało konieczności
równania wszystkiego z ziemią i wywracania do góry
nogami. Nic, poza logiką remontu.
Nic więc dziwnego, że beton kostki bardzo
szybko zaczęto utożsamiać z „betonem” władzy. Mówiąc precyzyjniej – z takim sposobem jej sprawowania,
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który niewiele robi sobie z oczekiwań i zdania mieszkańców. Z władzą, która sama wie, więc nie pyta, nie
rozmawia, ale działa – licząc na to, że reszta się dostosuje, bo nic innego jej nie pozostaje. Oczywiście, kiedy
mleko się wylało, pod naporem mieszkańców, mediów
oraz części miejskich urzędników, którzy poczuli się
wpuszczeni w maliny, bo przyznając pieniądze spodziewali się zupełnie innego ich wykorzystania, pojawiła się wśród inicjatorów i wykonawców przebudowy
gotowość do dyskusji. Kłopot w tym, że nie bardzo
było już o czym mówić – pól placu była już wybrukowana. A – jak pamiętamy – zgodnie z logiką remontu
nie ma większego sensu dyskutować o tym, jak mogłoby czy powinno być, nie da się bowiem ignorować i odwracać tego, co już zrobiono.
Remont, jak się już zacznie, przypomina rozpędzoną ciężarówkę. Nagła zmiana kierunku grozi wywrotką. Jedną z istotnych cech polityki remontu jest
wykorzystanie tego pędu, schowanie się w wytwarzanym przezeń korytarzu powietrznym. Ponieważ nie
zasila jej pogłębiona wiedza na temat oczekiwań, nie
opiera się ona też na dyskusji, kolejne przystanki znaczone są raczej przez „obiektywne konieczności”, wynikające z logiki postępowania z materiałami czy harmonogramem prac – wiadomo, że najpierw jest podsypka, potem wylewa się beton, później kładzie kostkę,
rośliny trzeba wysiać w określonym miesiącu, po roz-

strzygniętym konkursie na koncepcję, zrobić konkurs
na jej wykonanie i tak dalej. Wiadomo co dalej, ale
w sumie, tak naprawdę – po co i dla kogo, już nie zawsze. Ktoś może po cichu i liczy, że gdzieś po drodze
odnajdzie się sens, ale ostatecznie często okazuje się, że
polega on tylko na konieczności dokończenia inwestycji. Byle gdzie, ale dojechać.
W przypadku placu Asnyka zdecydowaną większość pieniędzy na plac wydano już na ułożenie kostki. Wszyscy się trochę zdziwili, bo naiwnie sądzili, że
inwestycje rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy istnieje
zapewnienie, że będzie za co ją dokończyć. Kiedy jednak przypomnieć sobie skojarzenia z remontem, przychodzi do głowy logika stopy w drzwiach – koszty rosną w trakcie, a poza tym kiedy coś już się wydarzy,
a potem stanie, to łatwo wymóc przyznanie kolejnych
środków. Trochę głupio będzie ich odmówić placowi
zabaw, który przypomina plac budowy, tak jak trudno
nie dołożyć pieniędzy, powiedzmy kafelkarzowi, który
za umówioną kwotę zrobił nam tylko połowę łazienki.
O kolejne środki, na dokończenie placu, nawet w pierwotnej, salonowej wersji trzeba się było dopiero wystarać. Z dobrą polityką się to może i nie kojarzy, ale
na Asnyku w końcu robi się tylko remont.
Obecne wśród przeciwników nawoływanie
o zdjęcie kostki mogłoby w takich warunkach, zdaniem niektórych decydentów, grozić zupełnym za-
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Maciej Frąckowiak

przestaniem prac – o wiele lepiej, mimo wszystko, było
bowiem prosić o kolejne na ich dokończenie, niż sugerować finansowanie powrotu do punktu zero. W gronie krytyków zastanawiano się oczywiście, co byłoby
większym marnotrawstwem. Czy przypadkiem pogodzenie się z utratą środków, które wydano na położenie kostki i które trzeba by jeszcze wydać na jej zdjęcie,
nie jest jednak mniejszym złem, niż kontynuowanie
prac nad placem, który nie będzie zaspakajał potrzeb
mieszkańców. Być może warto byłoby pójść tym tropem także z tego powodu, żeby w końcu powiedzieć
jednoznacznie dość inwestycjom, które planuje się i realizuje w mieście bez realnego udziału mieszkańców.
Być może, ale trudno się też dziwić protestującym, którzy po prostu się wystraszyli. Zmęczeni kilkumiesięcznym pisaniem stanowisk i organizacją kolejnych
dyskusji zaczęli się obawiać, że latem nie będą mieli gdzie
pójść ze swoimi dziećmi. Że tam, „na górze”, będą się
kłócić, kto zawinił i kto powinien ponieść konsekwencje, a oni będą się musieli tłumaczyć sąsiadom, że remont
placu stanął nie dlatego, że rozpoczął się protest, ale ponieważ skończyły się środki. Ostatecznie, stanęło więc
na kompromisie. Realizujący remont zgodzili się między
innymi na zdjęcie części kostki, dodanie kolejnych zabawek, kilku ławek oraz piaskownicy.
Protestujący mieszkańcy czym szybciej wysłali rysunek będący załącznikiem do wynegocjowanych

ustaleń do mediów, chcąc w ten sposób zabezpieczyć ich realizację. Zbyt długo patrzą już na wyłożony kostką plac, żeby znowu dać się wykiwać. Remont
ma to do siebie, że łatwo wymyka się z rąk. Mnożą się
wzajemne pretensje. Każdy, gdyby mógł zacząć wszystko od początku, to dużo zrobiłby inaczej. Dobrze, że
w tym wypadku udało się chociaż remont na powrót
upolitycznić i kontrolować w ten sposób jego dalsze
fazy. Warto pamiętać, że większość kosztów i nadziei
związanych chociażby z wykorzystaną kostką brukową,
a w konsekwencji także z odmiennymi wizjami dotyczącymi placu, udało się wydobyć dopiero wtedy, gdy
inicjatorzy przebudowy zmuszeni byli do uzasadnienia
powziętych decyzji „infrastrukturalnych”. Być może
udało się zresztą coś jeszcze – powiększyć świadomość
kosztów polityki uprawianej jako remont.
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Przypisy
1

2

Jest to rezultat szerszych procesów, które Krzysztof Abriszewski rozważa w odniesieniu do określonych mechanizmów demokracji, zob. tegoż Przepołowiona demokracja.
Zbiorowość i polityka w kontekście innowacji technicznej.
W innym miejscu określiliśmy z Rafałem Drozdowskim ten
proces oddelegowywania politycznej odpowiedzialności na zewnętrznych wykonawców mianem „polityki outsourcingu”.
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Katarzyna
Przezwańska

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

Albo ponoszę to
w sobie miesiącami,
co odbije się
czkawką
z Karoliną Kubik
rozmawia Karolina Sikorska

Karolina Sikorska: Jesteś performerką i poetką, ale
zrobiłaś też dyplom z malarstwa. Czy wykorzystujesz malarstwo w swoich aktualnych działaniach?
Karolina Kubik: Dyplom z malarstwa na poznańskiej
ASP zrobiłam tylko dzięki Dominikowi Lejmanowi,
w którego pracowni byłam przez kilka lat. Bardzo odpowiadał mi jej rozproszony charakter pracy. Nie wiem,
jak to wygląda teraz, ale traktowałam tę pracownię i jej
malarskość bardzo eksperymentalnie i stawiałam przed
sobą wiele wyzwań formalnych związanych z działaniami performance1 i poezją. Wciąż to robię. Dyplom
p.t. Aerofania był wideo-resztką działania z dwójką
dziesięciolatków, szczątkowo nawiązywał do koncepcji
aerofanii Octavio Paza – sztuki [poetyckiej] uprawiania
przezroczystości. O przezroczystości pisałam też pracę
magisterską.
K.S.: Czym w ogóle jest dla ciebie język performansu, czy udaje ci się przełożyć go na jakiś inny język?
KK.: Na podstawie mojego krótkiego doświadczenia
stwierdzam, że nie istnieje coś takiego jak język performansu. W ogóle nie chcę rozważać sztuki w kategoriach języka.
Czasem wydaje mi się, że prześlizgnęłam się przez
sztuki wizualne. Zaczynałam od pisania wierszy, wy1

268

Karolina Kubik zastrzegła, że celowo używa słowa „performance”, a nie „performans”, zatem w zapisie w jej wypowiedziach została ta angielska pisownia.
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dano nawet mój arkusz poetycki trzynaście lat temu.
Później w liceum plastycznym, kontynuując pisanie,
eksperymentowałam z reżyserią i teatrem jednego
aktora, kosztem zajęć rysunku i malarstwa. Gdy poszłam na studia artystyczne, okazało się, że w ogóle
nie robiłam teatru. To był performance art. Ale ktoś
musiał mi to nazwać.
Zamiast szkicowania – piszę. Z takimi rozproszonymi
słowami, wierszami, definicjami idę tłumaczyć (przekładać) je na siebie. Czasem jestem zmuszona odnaleźć
w ciele nowe funkcje i nowe zachowania. Określam
skalę i buduję wizualną (widzialną i widzącą) osobowość. Poprzez ruch, rytm, stan, ciało staje się transformatorem zdarzeń.

Aktorzy mają według niego objawiać „niechęć” do grania i żenujące „zainteresowanie widzami”.
To jest ciekawe z punktu widzenia braku narracji moich działań i niechęci do wysyłania komunikatów rozstrzygalnych. Przy jednoczesnym polityczno-społecznym zaangażowaniu i zainteresowaniu widzem. Jak pisze Kantor: „Obranie odwrotnego kierunku: »w dół«,
w rejony »p o n i ż e j« normalnego trybu życia — poprzez rozluźnianie, rozkład, destrukcję, pozbawienie
kształtu, wytrącanie energii, ochładzanie temperatury, w kierunku pustki, nieforemności, nie-formy jest
procesem rozpadu iluzji i jedyną szansą zetknięcia się
z realnością!”
Sama nie wiem. Sprawdzam i żenię te koncepcje z innymi.

KS.: Jak rozumiesz pojęcie „sytuacji żenującej”,
którym posługujesz się w opisie swoich działań?
KK.: Tadeusz Kantor interesuje mnie wybiórczo, nawet nie ze względu na teatr, a jedynie na szczątki w jego
tekstach, które mnie inspirują. Tak samo jest z sytuacjami żenującymi i anty-aktywnością, terminami,
których używał, a które uznałam za interesujące już
przy okazji pracy nad dyplomem w 2010 roku. Kantor
pisząc o teatrze zerowym stwierdził, że sytuacja żenująca niszczy w widzu doświadczenie życiowe i konwencjonalne, ulegalizowane istnienie. Anty-aktywność
opisywał przy pomocy figury głębokiego zniechęcenia.
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KS.: Twoje performanse trwają zazwyczaj kilka godzin. Jaką relację chcesz budować z odbiorcą, czego
od niego oczekujesz?
KK.: Trudno mówić o konkretnych oczekiwaniach.
To raczej istota spotkania. Wymiana tymczasowego
stanu, sytuacji. Współobecność, która z zasady jest
bezwarunkowa.
Próbuję wpisać widza w relacje podmiotowościowe,
czego dotyczy też otwarty w marcu przewód doktorski
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Poprzez subiektywne odczuwanie historii zarówno
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w planie przeżyć indywidualnych, jak i zbiorowych,
łączę niewyrażalne, niedostrzegalne z formami dialogicznymi oraz praktyką demokratyzowania sztuki.

mi powtarzam gest – zobaczony, wymyślony, odkryty
w czasie pozornych czynności, o którym miesiącami
nie mogę zapomnieć.
Ostatnio np. chodzi mi po głowie ułożenie ciała, zwłaszcza dłoni i kolan jak w rzeźbie The Kiss of Death (hiszp. El
beso de la muerte) z cmentarza Poblenou w Barcelonie. Być
może w jednym z najbliższych działań zareaguję na to.
Albo ponoszę w sobie miesiącami, co odbije się czkawką.
Elaine Sturtevant napisała tak pięknie o powtórzeniu:
„Repetition is not repeating – it’s interior movement”
[Powtórzenie nie jest powtarzaniem, jest ruchem wewnętrznym.] Przechodzę przez jakiś proces. Po coś.

KS.: Jak odbierasz tę sytuację współobecności,
udziału ludzi w zainicjowanej przez ciebie sytuacji?
KK.: Zawsze wolałam spotkania w małej grupie i rozmowy jeden do jeden. Tłum mnie jednocześnie wzrusza i przeraża. Czuję się bezradna wobec grupowego
wgapiania się w akcję. Na takiej bezradności da się jednak pracować. Na pewno nie oczekuję, że ktoś będzie
cieniować każdemu ruchowi i że to jest dla wszystkich.
Moja sztuka jest o wglądaniu do wewnątrz. Nie każdy
musi mieć na to moment.
K.S.: A jaką rolę w twoich działaniach odgrywa czas?
K.K.: Ze względu na czas – nie bardzo wiadomo,
co ja właściwie robię. Przemysław Kwiek zdyskwalifikował moje działania jako działania performance. Dobrze czuję się w długich kilkugodzinnych zdarzeniach
dla konkretnego miejsca i sytuacji. Rytm jest trudny
do zidentyfikowania, ujawnia się lub nie, pozostając
istotnym dla regeneracji czasu. Ludzie z zasady nie tracą
czasu. Gdy ktoś robi coś ponownie, gdzieś tam w normalnym życiu poza kontekstem sztuki, widzi w tym
głęboki sens. Dokładnie wie, po co to robi i dlaczego
to jest potrzebne. Jestem pewna siebie, gdy godzina-
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K.S.: Jak bardzo ważny jest dla ciebie kontekst
działań, swoisty, istniejący już porządek, do którego wkraczasz?
K.K.: Kontekst jest niezwykle istotny. Performance
art może być rozpatrywany w kontekście stygmatyzowania przestrzeni, czyli zastanego porządku (o czym
usłyszałam po raz pierwszy od Mirosława Bałki). Wyobrażam sobie gest dla konkretnego miejsca, i wierzę
(idealistycznie?), że w jakimś sensie to miejsce i ludzie
w nim przebywający zachowają tę specyficzną obecność na długo. Wolałabym, żeby to nie była blizna, ale
są różne działania i konteksty.
Było takie działanie podczas zeszłorocznego III Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku – Pochodzić
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z rodziny, kiedy to kije, stopniowo nasączane fioletem
gencjanowym, tkwiące w moim ramieniu, skierowałam w kierunku ziemi, ziemi pełnej chorób – latami
zbieranych w tamtejszych sanatoriach. Odprawiony
został subtelny, niemal dwugodzinny rytmiczny rytuał,
jakby zabieg leczniczy. Kije, toczone w glinianej obręczy, jak specjalnie przygotowane zastrzyki, akupunkturowe igły, w końcowym etapie działania zostały wbite w ziemię na noc. Rano okazało się, że ktoś je zabrał,
pozostały nakłucia. Przeniesione w przyszłość za pomocą pamięci świadków zdarzenia.

śpią spokojnie, ojcobójcy muszą walczyć o siebie, bez
wytchnienia. Dążenie jest zasadą ich życia i działania.
Dążenie, a nie spełnienie”.
Poza działaniami artystycznymi od czterech lat pracuję
ze studentami na uczelni wyższej, prowadzę też warsztaty artystyczne, krótko uczyłam plastyki w szkole
podstawowej. Skończyłam Wydział Edukacji Artystycznej, ale staram się o tym zapomnieć, abstrahować
od systemów i myśleć o edukacji twórczo. Wszystko,
co się jeszcze nie zdarzyło, jest najważniejsze.

K.S.: A na ile swoje działania określiłabyś jako idealistyczne?
K.K.: Kiedyś usłyszałam, że gdyby odjąć od artysty
sztukę, pozostanie rozczarowany idealista. Ślepo wierzę w moc sprawczą sztuki. Studiowałam przez kilka lat
w pracowniach prof. Jana Berdyszaka i prof. Jarosława
Kozłowskiego. Bardzo cenię sobie te, często skrajnie
odmienne, sytuacje – wysyłane długim, szczerym listem, a nie mailem. Jan Berdyszak powiedział kiedyś,
że światem rządzi erotyka, w znaczeniu wzajemnego
przyciągania i oddziaływania. Czasami myślę jednak że
niezbędna jest zbrodnia, że „ojców” należy w sobie zabić. Jak pisze Piotr Gruszczyński w Ojcobójcach: „Trzeba go zabić, by narodzić się samemu, z piętnem zbrodni, która nie pozwoli odnaleźć spokoju. Kiedy wszyscy
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K.S.: Brałaś udział w akcji „Nie mamy wyjścia. 20
godzin w Arsenale”. Na czym polegały wtedy twoje
działania i jak czułaś się zamknięta w ograniczonej
przestrzeni przez 20 godzin?
K.K.: To był moment, kiedy akurat wróciłam do Poznania po dwuletniej nieobecności i dowiedziałam się,
że galerii grozi likwidacja. Nie chciałam mieszać się
w prawicowo-lewicowe i osobiste konflikty, byłam
wybita z kontekstu, ale jako mieszkanka miasta żywo
zainteresowałam się likwidacją galerii miejskiej i jej
formalnymi powodami. Nigdy wcześniej nie miałam
z nią nic wspólnego, nie były tam pokazywane moje
prace, bywałam tam sporadycznie.
W pewnym momencie do współpracy zaprosiła mnie
Magda Starska. Obie chciałyśmy zrobić coś z ludźmi biorącymi udział w projekcie, ale nie wyrzekając
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się statusu artysty. Nasza aktywność polegała zatem
na zaprojektowaniu zdarzenia o charakterze kolektywnym. Pamiętam rozmowę o tym w ogrodzie Magdy,
miała charakter dość ezoteryczny. Ja pisałam, Magda
rysowała. Dzieliłyśmy się tym, co nas aktualnie korci. Mnie, w kontekście tego wycięcia na 20 godzin
i hasła „nie mamy wyjścia”, korciły materiały Beuysa wokół jego legendarnej opowieści, czyli filc i mydło,
a właściwie jego symultaniczne tarcie. Doszły mydliny,
których Magda kiedyś używała. Wymyśliłyśmy sobie
specjalny basen z wodą, jak ognisko – wokół którego
się zgromadzimy. Magda opowiadała o pluciu, fartuchach i szczotkach na czole. To wszystko się dokonało
tamtego dnia w Arsenale przy współudziale obecnych,
wszystko miało charakter happeningowy. Nawiązanie
do politycznego bicia piany pojawiło się dopiero podczas akcji.
A zamknięcie mi nie przeszkadzało, bo wiedziałam,
że choć się nie znamy, mamy rozmawiać o zmianie.
O zmianie warto rozmawiać nawet w ekstremalnych
warunkach.

pą taneczną Granhøj Dans. Działanie odbyło się w 2012
roku na zaproszenie Teatru w Oknie, sceny gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego i otrzymało fatalną recenzję
teatralną na trójmiejskim portalu kulturalnym. Trwało
kilka godzin, a jego rytm był nie do zniesienia. Niemniej
kilka osób pozostało do samego końca, żeby porozmawiać. Tomek, którego wówczas prawie nie znałam,
dał mi lekcję pokory, którą przyjęłam z entuzjazmem.
Rozmawialiśmy o tym, co się stanie na kilka godzin
przed akcją. Miało to być laboratorium, podczas którego przekroczymy samych siebie. W rezultacie ja użyłam
bezpiecznych znanych mi metod konfrontacji, a Tomek
zmiótł mnie z powierzchni ziemi dosłownością, otwartą figurą, urokiem osobistym i subtelną radykalnością.
Użył sił właściwych dla performance z taką naturalnością, że do dziś pozostaję pod jej wrażeniem.
Dzięki temu doświadczeniu wiele uczę się od każdego
z artystów, z którym współpracuję i chętniej wchodzę
w kooperatywne działania.

K.S.: Opowiedz, proszę, też o działaniu Po ciągu,
do którego zaprosiłaś innego artystę.
K.K.: Działanie Po ciągu to projekt, do którego zaprosiłam Tomka Ciesielskiego, tancerza i aktora współpracującego m.in. z łódzkim teatrem Chorea i duńską gru-
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K.S.: A co wydarzy się niedługo?
K.K.: Najbliższe działanie to UNG SULFURA OPS,
które odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w maju w ramach cyklu Performat, do którego
zaprosiłam Justynę Kisielewską i Piotra Machę. Tydzień
później projekt Performance na teorii z Karoliną Kucią
i włoską artystką Marą Maglionie podczas XVI Między-
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narodowego Festiwalu Sztuki Interakcje w Piotrkowie
Trybunalskim. Pod koniec maja czeka mnie współpraca
z estońskim artystą Tanelem Randerem podczas CREATurE Live Art Festival w Kownie na Litwie. W 2013
brałam udział w organizowanym przez niego seminarium „Landscape and coloniality“ w Tartu Art Museum.
Moje wystąpienie było wówczas podpisane: „Wounds
of the Hill – Landscape units, related with observations
and conquest, through the rhetorics of human body”.
Spróbujemy pociągnąć ten wątek wspólnie na Litwie.
K.S.: Co jakiś czas „sprzątasz” po sobie w internecie? Co to znaczy? Po co to robisz?
K.K.: [śmiech] Dla higieny życia! Pamiętam początki internetu, jak w latach 90. zamieszczałam pierwsze wiersze pod pseudonimem, kiedy nie było tam
nic. Od tamtego czasu internet się straszliwie zmutował. Próbuję zachować kontrolę choć nad kręgosłupem
cybernetycznej Karoliny Kubik. W zależności od momentu aktywuję ją lub dezaktywuję. Sprzątam, dekonstruuję własną narrację, bo wiem, że googlujemy się zamiast rozmawiać.
Powiedzmy też, że liczę na to, że brak niektórych
ogniw łańcucha sprowadzi w końcu zainteresowanego do mnie i porozmawiamy.
fot. L. Krutulski, archiwum Fundacji
In Situ, Konteksty, Sokołowsko 2013
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fot. J. Grzegorski, archiwum Fundacji In
Situ, Konteksty, Sokołowsko 2013

fot. L. Krutulski, archiwum Fundacji
In Situ, Konteksty, Sokołowsko 2013
< fot. M. Polak, J. Grzegorski, archiwum Fundacji
In Situ, Konteksty, Sokołowsko 2013
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Sam sobie
zaprzeczam
Z Danielem Koniuszem
rozmawia Anna Czaban

Anna Czaban: Powiedz, Daniel, nad czym ostatnio
pracujesz?
Daniel Koniusz: Pracuję nad tematem mojej pracy
doktorskiej. Mam parę intuicji i swobodnych skojarzeń.
Jedna to radość tworzenia poprzez radość burzenia,
druga – przetwarzanie, modyfikowanie. Generalnie
chciałbym rozliczyć się ze swoim syndromem śmietnikowego kolekcjonera.
A.C.: Jesteś śmietnikowym kolekcjonerem?
D.K.: Mam tyle szajsu zebranego w domu, takie śmieci, kable, rurki, pudełka, zbite szyby itd. Cała fabryka
w Luboniu, w której przez parę ostatnich lat mieszkałem, jest tego pełna.
A.C.: Po co to zbierasz?
D.K: Wszystko się może przydać (śmiech). Przestrzeń
jest duża, nie ma ograniczenia miejsca, więc jest to idealna sytuacja do praktykowania tego swoistego hobby.
A.C: Hobby?
D.K: Wiesz, ostatnio zaczynam coś z tym robić. Efektem tego jest np. praca, którą pokazywałem w marcu
tego roku na wystawie w Galerii Nowa. Jest to płytka
onyksu oraz kolorowy filtr fotograficzny. Katedra fotografii UAP przenosząc się z budynku B do budynku C wyrzucała wiele niepotrzebnych rzeczy. Wśród
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26 odcieni ściany Tugendhatów,
fotografia kolorowa, 2014

Z Danielem Koniuszem rozmawia Anna Czaban

nich znalazłem m.in. bardzo ładną metalową kasetkę
z filtrami fotograficznymi, takimi, które wkłada się
do powiększalnika, by poprawnie zmieszać światło,
a później poprawnie naświetlić kolorowy papier. Historia z onyksem natomiast zaczyna się w willi Tugendhatów w Brnie, którą zaprojektował Ludwig Mies van
der Rohe, jeden z najznakomitszych i moich ulubionych architektów. Słynne stwierdzenie van der Rohe
to less is more. Bardzo ważne słowa. Wracając do historii, w willi znajduje się ściana z onyksu, która dzieli
przestrzeń dzienną z widokiem na Brno od biblioteki.
Kiedy się tam znalazłem, dzień był pochmurny, szary
w sumie bardzo płaski. I nagle pojawiło się słońce, a że
onyks z natury jest transparentny, to światło przeniknęło przez kamień i ujawniło jego strukturę, każdą najmniejszą żyłkę. To była jedna z najznakomitszych rzeczy, jakie widziałem! Spektakularna sprawa.
A.C.: Ale skrawek onyksu znalazłeś w Polsce.
D.K.: Tak, koneksja z Mies van der Rohe jest czysto ideowa. Z miłości do kamienia. Nie sposób było
znaleźć podobny materiał, taki, jaki jest zamontowany w Brnie, więc postanowiłem przefiltrować
widok na kamień dwudziesto pięcioma odcieniami
żółci, bo tyle sektorów z różnym natężeniem koloru miał filtr, który znalazłem. To taki rodzaj wariacji, że któryś z tych odcieni faktycznie pojawia
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się we wspomnianej willi. Dlatego tytuł tej pracy to
26 odcieni ściany Tugendhatów.

D.K.: Tak, choć był tam taki hipnotyczny nastrój tego
tykania, nikt nie chciał wejść pomiędzy, a może rachityczność tej konstrukcji i tego dźwięku powodowała lęk
przed zakłóceniem, nie wiem. Występowały też inne
mikrozakłócenia, bo metronom był nagłośniony. Był
do niego przymocowany mikrofon kontaktowy, który działa na zasadzie wibracji i rezonansu, czyli sam
mechanizm był nagłośniony, a nie dźwięk wskazówki. A że metronom był położony bezpośrednio na ziemi, na drewnianej podłodze, tym samym ta podłoga
też wchodziła w wibracje przenoszone na dźwięk. Było
to słyszalne w dużym głośniku, tak jakbyś wpływała
na tę prostą kompozycję taktu.

A.C.: 26 czy 25 odcieni?
D.K.: 26, bo ostatni jest tym, którego nie ma.
A.C: Czy funkcjonuje to tylko jako fotografia, czy
też obiekt?
D.K.: Raczej tylko fotografia. Obiekty te powstają tylko i wyłącznie na potrzeby zdjęcia i są zaraz potem demontowane. Dokumentuję tę tymczasowość w postaci
zdjęcia. To była taka pierwsza próba…
A.C.: Utylizacji twoich śmieci :)
D.K.: Dokładnie. Nadaję im nową wartość i nowy kontekst. Art recykling. Dobieram też je w sposób bardzo
intuicyjny. Bardziej rządzi tu język geometrii, choć
akurat w tym przypadku towarzyszył mu niejako osobisty background. Kierowanie się intuicją podczas pracy daje mi radość tworzenia, pierwotną bez mała.
A.C.: Opowiedz proszę o pracy Untitled którą pokazywałeś w Galerii Nowej na wystawie Pure. Prosta rzecz, ustawione na ziemi, naprzeciwko siebie,
głośnik i metronom. Ciekawi mnie, czy ten głośnik
odtwarzał też dźwięki kroków, kiedy widz znalazł
się między nim a metronomem?
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A.C.: Wyabstrahowałeś z sytuacji muzycznej dwa
narzędzia – metronom i głośnik. Czynnik ludzki
został niemal całkowicie zredukowany, choć jego
obecność jest jednak w jakiś sposób tu zaznaczona.
D.K.: Tylko, że człowiek jest tutaj bardziej intruzem
i wchodzi w zakłócenia. To też nadanie większej wartości przedmiotom pomocniczym wobec człowieka i nadanie im nowego statusu. Takie narzędzie używające
narzędzia. Autonarzędziowe. Narzędzia są niezwykle
ważne zarówno w życiu, jak i w sztuce.
A.C.: Dwudniowa wystawa w Galerii Naprzeciw.
Pokazujesz pracę Etiuda na jedno uderzenie w ta-
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Untitled, Galeria Nowa,
Poznań, 2013
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lerz według utworu Włodzimierza Kotońskiego.
D.K.: Galeria „Naprzeciw”, którą prowadzi Mikołaj Poliński funkcjonuje zawsze w ten sam sposób. Jest
otwarta w niedzielę i w poniedziałek w godzinach 12‒16.
Było to dla mnie dość istotne. W pracy tej odwołałem
się do Etiudy na jedno uderzenie w talerz” pierwszego
polskiego utworu elektroakustycznego na taśmę zrealizowanego przez Włodzimierza Kotońskiego w 1959
roku w Eksperymentalnym Studiu Polskiego Radia.
Uderzenie w talerz perkusyjny trwa zaledwie kilka sekund. Kotoński za pomocą współczesnych mu na tamtą
chwilę metod produkcji i postprodukcji dźwięku stworzył w oparciu o to uderzenie utwór eksperymentalny,
czyli może nieco upraszczając, zmodyfikował oryginalne nagranie talerza, filtrując, spowolniając, dynamizując. Były to początki elektroakustyki w Polsce w dobrze
wyposażonym na tamte czasy Studiu Polskiego Radia
w Warszawie. Ja natomiast postanowiłem nagrać swoją
wersję uderzenia miękką pałką w talerz perkusyjny. Korzystając ze współczesnych mi technologii postprodukcji
dźwięku rozciągnąłem to swoje uderzenie do ośmiu godzin, dzieląc utwór na dwie części. Cztery godziny były
odtwarzane w niedzielę, a kolejne cztery w poniedziałek.
Czas był odmierzany zegarem szachowym, który wprowadziłem w ruch w niedzielę o godzinie 12 jednocześnie
włączając projekcję. Symultanicznie do spowolnienia
dźwięku rozciągnąłem zapis wideo całego zdarzenia.
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A.C.: A jak długi był utwór Kotońskiego?
D.K.: 2 miuty 41 sekund. To bardzo ciekawe, co się
dzieje z „kolorem” dźwięku, kiedy coś co brzmiało
oryginalnie 30 sekund rozciągniesz do 8 godzin. Nie
robiłem wcześniej żadnych prób i byłem zaskoczony,
kiedy usłyszałem efekt końcowy. Przede wszystkim
byłem zadowolony z kompozycji audio.

A.C.: I na ile starczyło takiej szpuli, na ile minut?
D.K.: Jeden obrót to jest jakieś 3 minuty, w zależności
od wielkości galerii. Ale przez to, że cały czas dźwięk
jest „dokładany” ostatni obrót taśmy jest sumą całości, od momentu, kiedy zostało włączone nagrywanie.
To jest totalny noise.

A.C.: W 2013 w galerii Siłownia pokazałeś pracę
Loop. Kompozycja na przestrzeń
D.K.: To w sumie bardzo prosta sytuacja. Dwa gramofony szpulowe, Unitra zk140, produkt polski z PRL,
czyli nie do końca sprawny. Taśma, odtwarzana w pętli, sklejona, czyli cały czas się kreci, jeden magnetofon
nagrywa...
A.C.: A drugi odtwarza.
D.K.: Tak, wszystko w czasie rzeczywistym, w czasie
trwania całej wystawy. Ale nie zamazuje poprzedniego nagrania, bo to taki polski upośledzony magnetofon,
więc nieustannie tylko nagrywa, dodaje. Cała przestrzeń akustyczna wystawy, to, co dzieje się dookoła
obiektu, zostaje zapisane na taśmie, oczywiście konceptualnie, bo wskutek permanentnego nagrywania
poprzedni dźwięk przestrzeni zostaje zniekształcony.
Zrobiłem coś takiego już w trzech miejscach. Zawsze
jest nowa taśma na nową galerię.
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A.C.: Bardzo ważny jest dla ciebie kontekst przestrzeni.
D.K.: Może pojęcie site-specific. Lubię oldschoolowy
konceptualizm. Ostatnio jednak pozwalam sobie zaufać
intuicji i otwarcie do niej przyznawać w opowiadaniu
ludziom o moich pracach. Jednak zazwyczaj potrzebuję
determinantu intelektualnego.
A.C.: A czy to nie jest asekuracja?
D.K.: Wydaje mi się co najmniej dziwne, kiedy ktoś nie
umie znaleźć innej niż intuicja opowieści o swojej pracy. Nie oceniam, ale lubię wiedzieć, skąd coś się wzięło, a taki intuicyjny gest jak np. action painting jest dla
mnie niewystarczający, niczym się nie broni. To też autokrytycyzm. Nawet jeśli w moich pracach nie ma jawnej informacji o odwołaniach, skąd taka praca się wzięła, to zawsze mam w zanadrzu taką historię, szczerą,
bynajmniej nie wykoncypowaną na daną okazję. Czysty fakt wizualny nie zawsze jest dla mnie wystarczający. Zresztą, nie chodzi mi też o opowiadanie histo-
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rii, w tym bardzo dobrze spełnia się literatura. Ale jeśli
taka, nazwijmy to intelektualna inspiracja, może się
przy rozmowie o danym dziele pojawić i pomóc w jego
interpretacji, to świetnie. Choć dobrze jest, kiedy jest
wiele interpretacji, kiedy widz nie zostaje przez artystę czy kuratora nadmiernie ukierunkowany. To ma być
otwarte.

z tego cieszę, bo bardzo lubię fotografię. Generalnie,
nie chciałbym ograniczać się do żadnego medium.

A.C.: Twoje prace cechuje precyzja wykonania, są
one też bardzo estetyczne.
D.K.: Jeśli pozbawiam widza informacji, jak doszło
do powstania np. obiektu, zostawiam mu punkt zaczepienia choćby w postaci tego estetycznego waloru pracy. Jeśli ktoś nie ujrzy w danej pracy konceptu, który
jest w niej zawarty (choć bym sobie tego bardzo życzył),
to przynajmniej zostaje mu przyjemność obcowania
z estetycznym artefaktem.
A.C.: Studiowałeś fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (wcześniej Akademia Sztuk
Pięknych). Wydaje mi się jednak, że bardzo rzadko operujesz tym medium, natomiast często twoje
prace sytuują się w obszarze zdarzeń muzycznych.
D.K.: Staram się dopasowywać medium do pomysłu,
a z fotografią jeszcze się tak nie złożyło, by była najlepszym medium w danym projekcie. No, właściwie
teraz się zdarza z tą moją „śmieciosztuką”. Bardzo się
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A.C.: A muzyka?
D.K.: To chyba jakaś fascynacja w ogóle dźwiękiem,
nie potrafię tego wytłumaczyć żadnym wybiegiem bądź
anegdotą, że jak byłem mały to grałem na fortepianie
lub coś w tym stylu. Nie znam nawet nut.
A.C.: Ale grasz w zespole Mirrored Damaged.
D.K.: Obecnie zespół nazywa się Selected Works. Gitara, sampler, elektronika i perkusja. Operowanie
dźwiękiem raczej, niż zespół w klasycznym tego słowa
znaczeniu. Bez żadnych zasad. Często to przeszkadza,
ale też jest bardzo inspirujące. Max Psuja, z którym
tworzę ten projekt, jest profesjonalnym muzykiem,
zna nuty i dobrze się w tym czuje, natomiast ja wychodzę z zupełnie innej perspektywy. To zderzenie czystego amatora z profesjonalistą, które stwarza nową, może
nawet interesującą jakość.
A.C.: Jak zatem to bardzo intuicyjne, niefrasobliwe
eksperymentowanie z dźwiękiem, pracę z chaosem
łączysz ze swoim przywiązaniem do porządku, perfekcji, czy też gestu konceptualnego?
D.K.: Programowo rezygnuję z porządku nutowego,
ale bacznie przyglądam się temu, jak taka kompozycja
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wygląda wizualnie, estetycznie. Obchodząc z boku zapisy nutowe korzystam z tego szerokiego wątku w muzyce współczesnej, czyli zapisu graficznego muzyki.
To może być wzór czy szkic, albo wykres na papierze
milimetrowym.

jednostki dźwięku, czyli Herza i jego przebiegu mogą
powstać naprawdę dziwne akustyczne zjawiska, które
w moim finalnym wydaniu brzmią podobnie do zwykłego szumu, choć nim nie są. Nie wiem dokładnie,
jak inni komponują noise, ale często jest to po prostu przepuszczony dźwięk np. windy czy wentylatora
przez baterie filtrów i efektów. To mnie zupełnie nie
interesuje. Bardziej wartościowe jest dla mnie stwarzanie swojej metodologii, swojego języka na potrzeby
danej kompozycji. W Muzeum Chopina w Warszawie
stworzyłem pracę opartą o napisany przez siebie algorytm. Wymyśliłem wzór na cieplną konwersję płyt winylowych z utworami Fryderyka Chopina. Wszystkie
czynniki takie jak: ilość utworów na płycie, długość
poszczególnych utworów, zapis nutowy kompozycji,
ekspresja utworu (głośno, cicho, szybko, wolno) przełożyłem na obrabianie termiczne takiej płyty. Używałem do tego opalarki i w zależności od wspomnianych
czynników różnicowałem temperaturę opalania, czas
topienia płyty, odległość opalarki od płyty. Modyfikacja fizyczna każdej z płyt zależała od kompozycji, jaka
się na niej znajdowała, mimo, że wyglądały one jak
zwyczajnie podgrzane płyty winylowe na zaprojektowanych stalowych statywach. Podobną strukturę miała
moja pierwsza praca dźwiękowa Transkodowanie, którą pokazywałem m.in. podczas Mediations Biennale
w 2010 roku. Pięć zdjęć. Na każdym z nich znajdowały

A.C.: Wykres fali dźwiękowej?
D.K. Może być nawet rysunek drzewa, który próbowałem zapisać za pomocą dźwięku. Sam stwarzam zasady,
którymi się posługuję.
A.C.: Czyli porządek wizualny i chaos dźwięków.
D.K.: Ale dźwiękowy chaos jest tylko pozornie chaosem. Na początku swojej działalności muzycznej, założyłem sobie, że będę korzystał tylko z częstotliwości
Hz. Zdrowe ucho ludzkie słyszy od 16‒20 kHz. Wygenerowałem sample, stopniując je co 5 Herzów, czyli 10, 15, 20, 25 itd. Była to baza, z której korzystałem
tworząc noisowe utwory. Możemy więc powiedzieć,
że był to wręcz matematyczny porządek, tylko w zależności od tego jak Herze na siebie się nakładały, tak
zmieniało się pole akustyczne. Od fali stojącej, do jej
ugięcia, interferencji czy załamania. Nie znam nawet
dokładnie tych wszystkich terminów, bardziej interesuje mnie co faktycznie się z tego tworzy, jak zmienia się przestrzeń dźwiękowa, jakie są też tego efekty
uboczne. Tworząc kompozycję na bazie tej najprostszej

304

305

Import-Eksport, Park Wilsona
Poznań, 2012

306

307

Sam sobie zaprzeczam

Anna Czaban rozmawia z Danielem Koniuszem

się jakieś rzeczy, które w tamtym czasie były dla mnie
ważne: książki, aparaty, klucze do pracowni. Zdjęcia, co ważne, były czarno-białe. Komputer interpretuje skale szarości wyrażoną w przedziale liczbowym
od zera do 250 punktów. Kolor biały to 250 punktów,
czarny to zero, czyli zero informacji o kolorze. Napisałem algorytm, który odczytywał natężenie szarości
każdego piksela na zdjęciu, następnie wygenerowałem
sample dźwiękowe w zależności od natężenia szarości
w pojedynczym pikselu, czyli jak było 16%, szarości
równało się to 16 Herzom, 245% to 245 Herzów, itd.
Próbki z Hz nagrane na CD były odtwarzane w trybie „losowym” nawiązując do aktywności ludzkiego
oka, czyli błądzenia po obrazie, przypadkowo wybierając obszary oglądane, a nie czytane liniowo od lewej
do prawej, jak robił to program do pobierania informacji o ilości natężenia szarości w pikselu.

miedziane, arduino, komputer i głośniki. Warunkiem
tego, by powstał dźwięk, był dotyk dwu bądź większej
ilości osób. Technologicznie, obieg prądu był zamykany
przez dotyk dwóch ciał. Wykorzystaliśmy prosty fakt
przewodnictwa i oporu prądu tzw. rezystencji przez
skórę. W zależności od miejsca, gdzie dotkniemy drugą
osobę, dźwięk będzie inny, bo inny jest przepływ prądu w zależności od struktury, czy faktury skóry.

A.C.: Opowiedz jeszcze o pracy, którą wykonałeś
wspólnie z Łukaszem Ogórkiem w ramach cyklu
Ekologie Miejskie, organizowanego przez Muzeum
Sztuki w Łodzi.
D.K.: Założeniem cyklu było wychodzenie sztuki z murów muzeum, gdzie spotyka się ona z widzem. Chodziło
nam o to, by fizycznie zwołać wspólnotę, by przełamać
barierę dotyku. By fizycznie się dotknąć. Stworzyliśmy
więc algorytm oraz interfejs, którym były dwie płytki
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A.C.: Przywiozłeś też kiedyś dźwięk z Azji.
D.K.: Tak, do tego projektu zaprosiłem Tomka Koszewnika i Kasię Postaremczak. Przygotowaliśmy ten
projekt do programu Nowe Sytuacje, w ramach festiwalu Malta w 2012 roku. Co ważne, idiom, jaki
towarzyszył wtedy festiwalowi, brzmiał: akcje azjatyckie. Wymyśliliśmy, że pojedziemy do środka Azji
i tak się stało. Geograficzne i geometryczne centrum
Azji, wypada w Urumqi, czyli w północno-zachodnich Chinach. Straszne miasto, pomnik wyznaczający
dokładnie miejsce środka Azji znajduje się na totalnym
odludziu, kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta,
do tego jest zdewastowany. Postanowiliśmy to azjatyckie centrum przenieść do centrum Poznania, które
o ironio, wypada w parku Wilsona. Nawet rzuty satelitarne obu tych miejsc są do siebie podobne. W parku
stworzyliśmy sytuację dźwiękową, 30 tanich chińskich
megafonów, które odtwarzały dźwięk Urumqi, ułoży-
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Oddźwięk, wspólnie z Łukaszem Ogórkiem,
CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2012
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NO, instalacja, Galeria ON, Poznań

liśmy w znajdującej się tam muszli koncertowej. To taka
„semitautologiczna” próba przeniesienia audiosfery
jednego miasta do drugiego. Przywołać to same pole
akustyczne, ale o innej zawartości dźwiękowej.
A.C.: W Urumqi zaaranżowaliście podobną sytuację
dźwiękową?
D.K.: Nie, wzięliśmy tylko stamtąd dźwięk. Z zewnątrz
musiało to wyglądać dość zabawnie, wiesz, jedzie grupa ludzi z Polski do Azji, wizy, podróż, hotel, całe
to zamieszanie tylko po to, by nagrać dźwięk, przywieść oryginalny dźwięk prosto ze środka Azji. Natomiast w parku Wilsona działało to tylko przez dwa dni,
bo przyszli ludzie z okolicy i zaczęli się skarżyć, że jest
za głośno. Bo Urumqi to miasto, które liczy ponad dwa
miliony mieszkańców, sam beton, kurz, zero zieleni,
4-pasmowe drogi przez centrum miasta, i 120 db zewsząd, totalny chaos. Będąc tam próbowaliśmy znaleźć
trochę zieleni, by odpocząć od tego wizualno-dźwiękowego noisu i znaleźliśmy w końcu park. Godzina drogi
wypchaną po brzegi komunikacją miejską, wchodzimy
zadowoleni, a tam…! Wesołe miasteczko. Disco, diabelski młyn, dzieciaki, parówki na patyku. Nie znaleźliśmy tam ani jednego miejsca, by odpocząć. Hardcore.
Nigdy tam nie wrócę. A znając siebie, pewnie sam sobie
zaprzeczam.
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Sebastian Jefford, Martin, 2013
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Sebastian Jefford
Dumb Shadow, razem z Jamesem Parkinsonem i Menną Cominetti
w Supercollider, Blackpool, 2013
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Sebastian Jefford
Dumb Shadow, razem z Jamesem Parkinsonem i Menną Cominetti
w Supercollider, Blackpool, 2013
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Sebastian Jefford
Dumb Shadow, razem z Jamesem Parkinsonem i Menną Cominetti
w Supercollider, Blackpool, 2013
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Sebastian Jefford
Dumb Shadow, razem z Jamesem Parkinsonem i Menną Cominetti
w Supercollider, Blackpool, 2013

Sebastian Jefford
After 10 seconds have elapsed, say: Stop!
Kadr wideo, 2013
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Sebastian Jefford
After 10 seconds have elapsed, say: Stop!
Kadr wideo, 2013
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Sebastian Jefford
After 10 seconds have elapsed, say: Stop!
Kadr wideo, 2013
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partytury graficznej
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Ontologicznie rzecz ujmując, partytury graficzne
przełamują model twórczości oparty na dokładności
zapisu, gdzie nuty miały kopiować intencję kompozytorską poprzez reprezentację znakową. Ten doskonalący się od czasów średniowiecza sytem znakowania był
odpowiednikiem wczesnych form maszyny utrwalającej dźwięki jako dźwięki muzyczne, a nie językowe.
To odróżnienie słowa i dźwięku jest istotne. Oczywiście, można sądzić, że pierwszym dyktafonem było pismo. Nie zapisywało ono jednak dźwięków jako dzieła
muzycznego, lecz jako słowa. Dopiero poprzez bodziec
wyobrażeniowy mogło tworzyć referencyjne obiekty
dźwiękowe w tych momentach, które dotyczyły warstwy dźwiękowej i odwoływały się do zjawisk akustycznych. Pismo nutowe na tym poziomie nie różniłoby się
od pisma alfabetycznego gdyby nie fakt, że nie służyło ono zapisywaniu tylko dźwięku, ale włączone było
w schemat teoretycznego i akustycznego opanowywania świata jako dokładności mającej na celu rozwijanie
przede wszystkim harmoniki, pewnego systemu. Gdyby nie to, pismo nutowe nie miałoby przydanego mu
historycznie sensu, nie byłoby też uzasadnienia dla jego
ewolucji, albowiem doskonalenie pisma nutowego aż
po drugą połowę XIX wieku wiązało się z komplikacją
języka harmonicznego, jak również innych rejestrów
dzieła muzycznego, a także ich wzajemnych zależności.
Zauważmy, że w XIX wieku ze względu na wyczulenie
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Robert Fludd, Pars VII Liber Tertius

na barwę szukano coraz wymyślniejszych terminów
leksykalnych w partyturach, które miały drobiazgowo
dookreślać dogłębnie odkrywaną naturę, w tym także
naturę podmiotu. Ta eksplozja terminologiczna w obszarze agogiki, dynamiki czy kolorystyki dookreślała
pismo nutowe jako doskonałość zapisu i referencyjną
doskonałość znakowania. W ten sposób nie tylko pismo stawało się coraz dokładniejszą maszyną obliczeniową, ale też na styku relacji pomiędzy wykonawcą
a partyturą pojawiało się myślenie maszynowe, które
nie tylko dotyczyło doskonałości powtórzenia idei pomiędzy kompozytorem i pismem, ale też pomiędzy pismem a wykonawcą. Wykonawca też miał być maszyną,
choćby tak genialną jak Paganini, którego wirtuozerię
można rozumieć jako wczesnoromantyczny zachwyt
nad maszyną. Ewolucja muzyki przebiegała w kierunku myślenia algorytmicznego, gdzie pismo nutowe stawało się coraz sprawniejszym procesorem. Coraz mniej
miejsca pozostawało na wolność podmiotu, choć warto
pamiętać, że w połowie XIX wieku pojawiają się różne
terminy wykonawcze zapewniające bardziej swobodne
wykonanie utworu, uwalniające od rygoru technicznej
dokładności algorytmu. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu epoki, który wskazuje raczej na postępowanie procesu mechanizacji tam, gdzie miał królować
zaprzeczający go duch. Casus ten znakomicie obrazuje
współczesna instalacja dźwiękowa a zarazem kompozy-
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Robert Fludd, Instrumentum-nostrum, 1618

cja Petera Ablingera pt. Freud in England, gdzie romantyczne uduchowienie fortepianu oraz głos jako źródło
autentyczności i wolności podmiotu zostaje poddany
sterowanemu komputerowo mechanizmowi, który zawisa nad klawiaturą rzędem młoteczków, które zgodnie
z wdrukowanym algorytmem wybijają na klawiszach
jedyną nagraną wypowiedź Zygmunta Freuda. Myślenie o muzyce w kategoriach mechanicznych widać też
doskonale w XVII-wiecznej instalacji Robera Fludda.
Polifoniczna kompozycja jego autorstwa wykonywana
jest, jak wynika z zachowanych opisów, poza podmiotem ludzkim i przechodzi na stronę automatyzmu fizyki. Faktem jest, że alchemiczna wyobraźnia Fludda niekoniecznie zgrywała się z późniejszym wyobrażeniem
natury, jakie zaproponował Newton i dlatego przeciwstawienie natury i podmiotu ludzkiego nie musi mieć
charakteru opozycji: tego co mechaniczne i duchowe
tym bardziej, że w momencie powstania Traktatu o metodzie (1637) Kartezjusza, w którym ustanawia się nowożytne przeciwstawienie świata i podmiotu, Robert
Fludd umiera. Z drugiej jednak strony nie sposób zauważyć, przynajmniej na poziomie analogii, że w jego
polifonicznej maszynie, gdzie pionowe listewki z ząbkami zahaczają o poziomą kratownicę strun o różnej
wysokości i zgodnie z ustanowionym rytmem ząbków
oraz ubywającej wody ze studni, na wieku której spoczywają struny, kompozycja ta, choć intencjonalna,
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„wyrywa się podmiotowi”. Zostaje ona niejako oddana przyrodzie na wyłączność i „odgrywa” się mechanicznie. Można w tym widzieć alegorię muzyki jako
algorytmu, który w piśmie nutowym rozwija się w XIX
wieku, aż do momentu jego podważenia.
Choć twórczość Alphonse’a Allais (1854‒1905)
uznaje się za protodadaistyczny manewr o humorystycznym raczej niż filozoficznym wydźwięku, to jednak dokonał on rzeczy w historii zdumiewających.
Mam tu na myśli dwa dzieła, Pierwszą komunię anemicznych dziewcząt na śniegu z 1883 roku oraz Marsz
pogrzebowy na okoliczność egzekwii głuchego człowieka
z roku 1897. To wcześniejsze składa się z fikuśnie obramowanego białego prostokąta i tytułowego podpisu, należąc do cyklu dzieł tworzonych według jasno
zakreślonej formuły – jeden prostokąt, jeden kolor
i jedna maksyma, która przedstawia alegoryczność
koloru. Marsz pogrzebowy to z kolei partytura bez nut,
na którą składa się kilka pięciolinii bez znaków przykluczowych i określenie wykonawcze lento rigolando.
Podobnie jak poprzednio tytuł tworzy alegoryczną
pustkę, która z jednej strony jest przedstawieniowa,
bo ostatecznie oddaje doświadczenie niedoświadczenia martwego człowieka, który ponad wszelką wątpliwość jest głuchy, z drugiej strony mamy tu do czynienia z umykiem w pustkę rozumianą jako kresem
przedstawienia oraz z próbą reprezentacji pustki,
348
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co charakteryzuje sztukę współczesną nieco późniejszego okresu z kanonicznymi dziełami Duchampa
na czele. Humorystyczność może tu być okolicznością łagodzącą z punktu widzenia chronologii ewolucji myśli i sztuki, ale akces do współczesności wydaje
się niekwestionowalny. Partytura wyrwana zostaje
z logiki mechanicznego reprezentowania adekwatności myśli i fizycznego wykonania, stając się obrazem.
O ile bowiem muzyka od średniowiecza coraz mocniej zdobywała się w swoim akademckim wydaniu
na reprezentację w obrazie i w ten sposób utrwalała się właśnie jako obraz (szczególnie w renesansie),
to zarazem traktowała swoje medium zapisu jako
przezroczyste narzędzie do czegoś innego, w którym
telosem i dziełem jest coś na zewnątrz, co tylko przygodnie, a nie esencjalnie przynależy do partytury oraz
jej konwencjonalnego zapisu. Ta dialektyka oka i ucha
oznaczała prymat ucha przy ewidntnym prymacie
oka w obszarze bazy. Sprzeczność ta zostaje, nawet
jeśli nieopatrznie, ztematyzowana przez Allais w taki
sposób, że dźwięk jako widzialność ukazany jest poprzez nieobecność. Zostaje on wyzwolony z prymatu
oka i przynależącego mu systemu skoncentrowanego
na myśleniu harmonicznym, gdzie dźwięk jest przede
wszystkim ideą i stosunkami pojęć, a nie fizycznym
obiektem w czasie. Partytura Allais jest obrazem
i to obrazem przedstawiającym czas jako następstwo

nieobecnych dźwięków, dlatego można dzieło to traktować nie tylko jako protokonceptualny „myk”, ale
również przykład myślenia, które wytwarza i jest zarazem wytwarzane przez partytury graficzne. Zrywa się tutaj z mechanicznością czasu jako algorytmu
czynności, uprzywilejowując wolną grę wyobraźni,
nawet jeśli by za Beckettem napisać, że jest to „wyobraźnia martwa wyobraźcie sobie”. Różnica pomiędzy późniejszymi o czterdzieści lat pracami z nurtu
partytur graficznych, a pracą Allais polega na tym, że
Marsz żałobny koncentruje się ściśle na wykonaniu
poprzez środki wyobraźni i dla nich, natomiast wąski odłam awangardy muzycznej, szczególnie Cage,
w okolicach drugiej wojny światowej szuka wyzwolenia dźwięku z prymatu mechanicznego strukturyzowania, zdominowanego przez harmonikę – w postaci
akustycznej fali dźwiękowej w przestrzeni. W tym
sensie protokonceptualizm Allais zostaje odsunięty na bok przez akonceptualne wyzwolenie dźwięku
jako procesu dla ciała i przez ciało, a nie dla umysłu
przez umysł. Wśród tych założeń należy szukać źródeł
rozpowszechnienia się w drugiej awangardzie muzycznej notowania graficznego, o ile notowanie jest
tutaj słowem na miejscu.
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Interesujące jest to, że z jednej strony odchodzi
się od strukturalnego uwikłania dźwięku w partyturę
jako obraz, a jednocześnie uwypukla sam obraz, który
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jest i dziełem sztuki plastycznej, i jego tym większą nieobecnością, bo chodzi przecież o wyzwolenie dźwięku.
W tej różnicy wyłaniają sie już w latach 50. XX wieku
napięcia pomiędzy twórcami, jak również wewnątrz ich
własnej twórczości. Dla wielu obraz jest tylko medium
wyzwolenia dźwięku, dla innych obrazowość zaczyna
ponownie dominować nad dźwiękiem i staje się czynnikiem formatywnym dzieła w jeszcze większym stopniu niż miało to miejsce w klasycznej partyturze. Drogi
te rozchodzą się w twórczości samego Cage’a, który
szuka przede wszystkim wyzwolenia dźwięku, a zarazem upatruje w partyturach graficznych form plastycznych. Tymczasem Morton Feldman w swoich partyturach graficznych z lat 50. unika formowania dzieła
w kategoriach plastycznych. Innego przykładu dostarcza z kolei Cornelius Cardew, który w Great Learning,
partyturze graficznej o symfonicznym rozmachu, szuka nie tylko innego myślenia o dźwięku, ale też nowego
znaczenia społecznego. Chce on zniwelować uwikłanie
muzyki współczesnej w klasowe rozwarstwienie i wynikające stąd dyspozycje wykonawcze, w tym przede
wszystkim umiejętność czytania klasycznego zapisu
nutowego, na rzecz intuicyjności, która zakłada tylko
minimalny poziom muzykalności jako dostateczny akces wykonawczy i przez to umożliwia czytanie partytury muzycznej, przynajmniej potencjalnie, jak najszerszym kręgom społecznym. Wyzwolenie dźwięku jest
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zatem także kwestią ekonomicznej emancypacji mas.
We wszystkich tych przypadkach charakterystyczny jest związek partytury graficznej i myślenia
w kategoriach dzieła jako produkcji artystycznej pojedynczego indywiduum. Warstwa wykonawcza może,
a często nawet, musi uwzględniać zagadnienie kolektywności, niemniej nadal mamy do czynienia z opozycją pomiędzy twórcą i wykonawcą jako ewentualnym współtwórcą. Wyzwolenie dźwięku nie wyzwala
dźwięku od jego autora, a wykonanie jest operowaniem
w obszarze niestrukturyzowanego według klasycznych
reguł dominacji logiki harmonicznej materiału dźwiękowego, który jako fizyczna realizacja jest jednak nadal inwariantem idealności partytury, która brzegowo
pozwala określić, że pewne wykonania są lepsze a inne
gorsze. Chodzi oczywiście o inne pojęcie dźwięku niż
w klasycznej partyturze i zapewne też o inne pojęcie
dzieła, mimo że nadal mamy do czynienia z wydawaniem poleceń.

Fluxus, Brecht
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Odkrycie tego imperatywnego charakteru partytury jako jej warunków brzegowych było dziełem artystów z kręgu Maciunasa, którzy zastąpili wizualne
dyspozycje partytury tekstowymi komendami – algorytmami podejmowania bądź zaniechania działania.
Mam na myśli event scores. Tutaj właśnie partytura jako
performatywność dosięga swojego minimum, dopro357
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wadzając także do minimum wizualną reprezentację
wynikających z niej następstw dźwiękowych (wykonanie). Artyści Fluxusu nieustannie jednak przejawiają
skłonność do tworzenia bardziej tradycyjnie rozumianych partytur graficznych. Dzieje się przy tym rzecz
istotna, która w jakiś sposób doprowadza nas do czasów współczesnych. Ponieważ nowe rozumienie partytury jako widzialności niewidzialnego i niewidzialności widzialnego wyraźnie wykształca się w przejrzystą
konwencję, możliwe jest budowanie poziomu metakonwencji. Zostaje to pochwycone przede wszystkim
przez artystów i artystki wizualne, gdzie partytura staje się wzorcem tworzenia widzialnego z udziałem zewnętrznej i nowoadaptowanej na swoim polu strategii.
Oznacza to między innymi odwrócenie relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem, gdzie dźwięk stanowi źródło
tworzenia partytury, rozumianej w kategoriach dzieła
plastycznego.
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Alfabetyczna
lista filmów
amerykańskich,
które obejrzałem
do lutego 2013 roku
Łukasz Jasturbczak

One Flew Over the Cuckoo’s
Nest
101 Dalmatians
101 Reykjavík
12 Monkeys
12 Angry Men
2001: A Space Odyssey
2012
2046
21 Grams
Three Colors: Blue,
Three Colors: Red,
Three Colors: White
Three Days of the Condor
The Three Musketeers
The Third Man
4 Months, 3 Weeks and 2 Days
The Four Musketeers
Four Rooms
Five Easy Pieces
The Fifth Element
Six Days Seven Nights
The Sixth Sense
Seven Samurai
The Seventh Seal
81

The Adventures of Priscilla,
Queen of the Desert
The Adventures of Sherlock
Holmes
After Hours
Aguirre, the Wrath of God
Alice Doesn’t Live Here Anymore
Alice in Wonderland
Alien
Aliens
Alien 3
Alien Resurrection
All About My Mother
All the King’s Men
All the President’s Men
Alpha Dog
Alphaville
Alps
Altered States
Amadeus
Amarcord
Amelia
American Beauty
American Graffiti
American Ninja
Amistad
Amores perros
...And Justice for All
An Andalusian Dog
The Anderson Tapes
Andrei Rublev
Android

A
Ace Ventura
Adaptation
The Addams Family
The Adventure of Iron Pussy
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Anna Karenina
Annie Hall
Another 48 Hrs
Another Woman
Antichrist
Anything Else
Apocalypse Now
Apollo 13
Arizona Dream
Armageddon
A.I. Artificial Intelligence
The Artist
Ashes and Diamonds
The Assassination of Jesse James
by the Coward Robert Ford
At Close Range
At Land
L’Atalante
Aurora
An Autumn Afternoon
Autumn Sonata
The Aviator
L’Avventura
Away We Go
B
The Baader Meinhof Complex
Babe - Pig
Babel
Back to the Future
Back to the Future Part II
Back to the Future Part III
Bad Boys

Bad Lieutenant
The Bad Lieutenant: Port of Call
New Orleans
Bad Timing
Barbarella
Barfly
Barry Lyndon
Barton Fink
Basic Instinct
Batman
Batman Begins
Batman Forever
Batman Returns
Batman & Robin
Battle for the Planet of the Apes
Battleship Potemkin
Be Kind Rewind
A Beautiful Mind
Beauty and the Beast
Beavis and Butt-head Do
America
Beethoven
Beethoven’s 2nd
Beetlejuice
Before and After
Being John Malkovich
Belle de Jour
Bells from the Deep
Beneath the Planet of the Apes
Best of the Best
Best of the Best 2
La bete
Beverly Hills Cop
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Beverly Hills Cop II
Beverly Hills Cop III
Bicycle Thieves
The Big Blue
Big Fish
The Big Lebowski
Billy Elliot
Billy Madison
The Birds
Black Cat, White Cat
Black Narcissus
Black Sunday
Blade Runner
The Blair Witch Project
Blissfully Yours
Blood Diamond
Blow Out
Blowup
The Blue Lagoon
Bob & Carol & Ted & Alice
Bobby Deerfield
The Bodyguard
The Bone Collector
Bonnie and Clyde
Boogie Nights
Das Boot
Borat
The Bourne Identity
The Bourne Ultimatum
Boys Don’t Cry
Boys On the Side
Braveheart
Brazil

Breakfast of Champions
Breakfast at Tiffany’s
Breaking the Waves
Breathless
Bride of Frankenstein
The Bridge on the River Kwai
The Bridges of Madison County
Bridget Jones’s Diary
Broadway Danny Rose
Brokeback Mountain
Broken Flowers
Brother Sun, Sister Moon
The Brothers Grimm
The Brown Bunny
Brüno
Buena Vista Social Club
Buffalo ‘66
Bugsy
Burden of Dreams
Burn After Reading
Butch Cassidy and the Sundance
Kid
C
The Cabinet of Dr. Caligari
The Cable Guy
Caché
Caligula
The Canterbury Tales
Capote
Cargo 200
Carlito’s Way
Carnage
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Carrie
Casablanca
Casino Royale
Cassandra’s Dream
Cast away
Celebrity
The Cell
Chariots of Fire
Charlie and the Chocolate Factory
Chicago
Children of Men
Chinatown
Chinese Box
Chungking Express
Citizen Kane
City of Angels
City Lights
Cléo from 5 to 7
Clerks
Climates
A Clockwork Orange
Close Encounters of the Third
Kind
Close-Up
Closer
Cloverfield
Cobra Verde
Cobra
Code Unknown
Coffee and Cigarettes
Communion
The Company

Con Air
The Conformist
Control
Kontroll
The Conversation
Critters
“Crocodile” Dundee
Crooklyn
Cube
The Curious Case of Benjamin
Button
D
D2: The Mighty Ducks
D3: The Mighty Ducks
Dancer in the Dark
Dances with Wolves
A Dangerous Method
Darbareye Elly
The Darjeeling Limited
The Dark Knight
Dark Passage
Das Boot
The Day After Tomorrow
Dead Man
Dead Poets Society
Death Becomes Her
The Death of Mr. Lazarescu
Death in Venice
The Decalogue
The Decameron
Deconstructing Harry
Deep Impact
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The Deer Hunter
Deja Vu
Delicatessen
Demolition Man
The Blue Angel
Desperado
The Devil
The Devil’s Advocate
Dial M for Murder
Diamonds Are Forever
Die Another Day
Die Hard
Die Hard 2
Die Hard with a Vengeance
Dirty Dancing
The Dirty Dozen
Dirty Harry
The Discreet Charm of the
Bourgeoisie
District 9
Do you remember Dolly Bell
Doctor Zhivago
Dog Day Afternoon
Dogtooth
Dogville
La Dolce Vita
Don’t Look Now
Donnie Darko
Donnie Brasco
The Doors
El Dorado
The Double Life of Véronique
Down by Law

Dr. Dolittle
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941)
Dr. No
Dr. Strangelove
Dracula: Prince of Darkness
The Dreamers
Drive
Drugstore Cowboy
Drunken Angel
E
E.T. the Extra-Terrestrial
Earth vs. the Flying Saucers
East of Eden
Easy Rider
Eclipse
Ed Wood
Edward Scissorhands
Electric Dreams
Elephant
The Elephant Man
Elevator to the Gallows
Emmanuelle
Emmanuelle 2
Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back
Encounters at the End of the
World
The End of Violence
L’Enfant
The English Patient
Enigma
The Enigma of Kaspar Hauser
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Epidemic
Eraserhead
Erin Brockovich
Ernest Rides Again
Escape from Alcatraz
Escape from New York
Escape from the Planet of the
Apes
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind
Eureka
Europa
Europa Europa
Even Dwarfs Started Small
Everyone Says I Love You
Everything You Always Wanted
to Know About Sex* (*But Were
Afraid to Ask)
Evita
The Exorcist
Eyes Wide Shut
F
F for Fake
Face to Face
Faces
Fahrenheit 451
Fahrenheit 9/11
The Fall of the House of Usher
Fallen Angel
Fallen Angels
The Fallen Idol
The Family Man

Family Plot
The Fan
Fanny and Alexander
Fantastic Mr. Fox
Fantastic Planet
Fantastic Voyage
Far from Heaven
Fargo
Fata Morgana
Fatal Instinct
Fear and Loathing in Las Vegas
La Femme Nikita
Fight Club
The Fire Within
Firestarter
The Firm
A Fish Called Wanda
Fish Tank
Fitzcarraldo
Flash Gordon
Fletch
The Flintstones
The Fly
For Whom the Bell Tolls
For Your Eyes Only
Forbidden Planet
Forrest Gump
The Fountain
Frankenstein
Frantic
Free Willy
French Kiss
The French Lieutenant’s
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Woman
The French Connection
Frenzy
Frida
The Frisco Kid
From Dusk till Dawn
From Here to Eternity
From Russia with Love
Frost/Nixon
Frozen River
Fucking Åmål
The Fugitive
Full Metal Jacket

The Godfather II
The Godfather III
The Gold Rush
Goldfinger
GoldenEye
Gomorrah
Gone with the Wind
Good Bye, Lenin!
Good Night, and Good Luck
Good Will Hunting
The Good, the Bad and the Ugly
Goodbye, Dragon Inn
Goodfellas
The Goonies
Gosford Park
Goya’s Ghosts
The Graduate
Gran Torino
The Grapes of Wrath
Grass
Grease
The Great Dictator
The Great Gatsby
The Great Waldo Pepper
The Green Mile
Gremlins
Grey Gardens
Grizzly Man
Groundhog Day
Gummo

G
The Game
Gangs of New York
Gates of Heaven
Gentlemen Prefer Blondes
Gentleman’s Agreement
Gerry
Get Carter
Get Shorty
Ghost
Ghost Dog: The Way of the
Samurai
Ghostbusters
Giant
Gilda
The Girlfriend Experience
Gladiator
Gloria
The Godfather

H
La Haine
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Hair
Halloween
Hamlet
Hannah and Her Sisters
Hannibal
Happiness
Happy Together
Harry Potter and the Philosopher’s Stone
Harry Potter and the Chamber
of Secrets
Harry Potter and the Prisoner of
Azkaban
Harry Potter and the Goblet of
Fire
Harry Potter and the Order of
the Phoenix
Heart of Glass
Heidi
Hero
Hidden
High Noon
Highlander
Highlander II: The Quickening
Highlander III: The Sorcerer
Hiroshima mon amour
The Hitcher
The Holy Mountain
Home Alone
Home Alone 2: Lost in New
York
The Horse Whisperer
The Host

Hostel
Hot Shots!
Hot Shots! Part Deux
The Hound of the Baskervilles
The Hours
How to Marry a Millionaire
Howards End
The Hudsucker Proxy
Hulk
Human Nature
Human Traffic
The Hurt Locker
Husbands
Husbands and Wives
I
I Am Legend
I girasoli
I Heart Huckabees
I Only Want You to Love Me
The Ides of March
The Idiots
if....
The Illusionist
Imitation of Life
Inception
Incident at Loch Ness
Independence Day
Indiana Jones : Raiders of the
Lost Ark
Indiana Jones and the Temple of
Doom
Indiana Jones and the Last
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Crusade
The Informant!
Inglourious Basterds
Inland Empire
Interiors
The Interpreter
Interview with the Vampire:
The Vampire Chronicles
Invasion of the Body Snatchers
1956
Invasion of the Body Snatchers
1978
Invincible
It’s Complicated
The Italian Job

Julie & Julia
Julien Donkey-Boy
Jumanji
The Jungle Book
Junior
Juno
Jurassic Park
Jurassic Park II
K
Kansas City
The Karate Kid
The Karate Kid, Part II
Katyń
Ken Park
Kickboxer
Kids
Kika
Kill Bill Volume 1
Kill Bill Volume 2
The Killing of a Chinese Bookie
King Kong 1933
King Kong 1976
King Solomon’s Mines
The King’s Speech
Knight Rider 2000
Knights of the Round Table
Koyaanisqatsi
Kramer vs. Kramer

J
Jackie Brown
Jackie Chan’s First Strike
Jane Eyre 1996
Jane Eyre 2011
Jaws
Jaws 2
Jeremiah Johnson
Jerry Maguire
Jesus of Nazareth
Jesus
La Jetée
The Jewel of the Nile
JFK
Johnny Got His Gun
Johnny Mnemonic
Jules and Jim

L
L’Amour
La Notte
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La Marquise d O
The Lady from Shanghai
The Lady Vanishes
The Ladykillers
Land of Silence and Darkness
Lassie Come Home
Last Days
The Last of the Mohicans
The Last Picture Show
The Last Samurai
Last Tango in Paris
Last Year at Marienbad
Lawrence of Arabia
Leaving Las Vegas
Leningrad Cowboys Go
America
Lessons of Darkness
Lethal Weapon
Lethal Weapon 2
Licence to Kill
Life Is Beautiful
Life of Brian
The Life of David Gale
Lilya 4-ever
The Lion King
Lisztomania
Lisbon Story
Little Buddha
Little Children
Lolita 1962
Lolita 1997
The Loneliness of the Long
Distance Runner

Look Who’s Talking
Look Who’s Talking Too
Look Who’s Talking Now
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
The Lord of the Rings: The Return of the King
The Lord of the Rings: The Two
Towers
Lost Highway
Lost in Translation
A Love Song for Bobby Long
Lulu on the Bridge
Lust, Caution
M
MASH
Mad Max
The Magnificent Seven
Magnolia
Major League
Major League II
Mala Noche
The Maltese Falcon
Mammoth
Man Bites Dog
The Man with the Golden Gun
The Man in the Iron Mask
Man on the Moon
The Man Who Fell to Earth
The Man Who Knew Too Much
The Man Who Knew Too Much
1956
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Man on Wire
The Man Who Wasn’t There
The Man Without a Past
Manderlay
Manhattan
Marie Antoinette
Marnie
The Marriage of Maria Braun
Mars Attacks!
Masculin Féminin
The Mask
The Mask of Zorro
Match Point
The Matrix
The Matrix Reloaded
The Matrix Revolutions
A Matter of Life and Death
Maverick
Medea
Meet Joe Black
Melancholia
Melinda and Melinda
Memento
Men in Black
Mephisto
Message in a Bottle
Metropolis
Michael Clayton
Midnight Cowboy
Midnight in Paris
Milk
Million Dollar Baby
The Million Dollar Hotel

Minnie and Moskowitz
Minority Report
Mirage
The Misfits
The Mission
Mission: Impossible
Mission: Impossible II
Modigliani
Monty Python and the Holy
Grail
Monty Python’s The Meaning
of Life
Moonlight Mile
Moonraker
More
Moulin Rouge!
Mulan
Mulholland Drive
Munich
Murder on the Orient Express
My Blueberry Nights
My Own Private Idaho
My Summer of Love
Mysterious Object at Noon
Mystery Train
Mystic River
N
Naked
The Naked Gun: From the Files
of Police Squad!
The Naked Gun 2½: The Smell
of Fear
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Naked Gun 33⅓: The Final
Insult
The Name of the Rose
Nashville
Natural Born Killers
The NeverEnding Story
New York, New York
Night on Earth
The Night Porter
No Country for Old Men
Noi the Albino
North by Northwest
Nosferatu the Vampyre
Notorious
La Notte
Notting Hill
O
O Brother, Where Art Thou?
O Lucky Man!
Ocean’s Eleven
Ocean’s Twelve
Octopussy
Old Joy
Oldboy
Once Upon a Time in America
Opening Night
Ordet
Ordinary People
Orlando
Oslo, August 31st
Outlander

P
Palindromes
The Panic in Needle Park
Papillon
The Paradine Case
Paradise : Liebe
Paranoid Park
Paris, Texas
Paris, je t’aime
The Party
The Passenger
The Passion of the Christ
Pat Garrett and Billy the Kid
Paths of Glory
The Patriot
Peeping Tom
The Pelican Brief
The People vs. Larry Flynt
A Perfect Murder
Permanent Vacation
Persepolis
Persona
The Little Soldier
Philadelphia
Pi
The Pianist
The Piano
The Piano Teacher
Picnic
Picnic at Hanging Rock
Pierrot le Fou
The Pillow Book
Pink Floyd—The Wall
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The Pink Panther
Pirates of the Caribbean: The
Curse of the Black Pearl
Plan 9 from Outer Space
Planet of the Apes
Play It Again, Sam
Pocahontas
Police Academy
Police Academy 2: Their First
Assignment
Police Academy 3: Back in
Training
Police Academy 4: Citizens on
Patrol
Police Academy 5: Assignment
Miami Beach
Police Academy 6: City Under
Siege
Police Academy: Mission to
Moscow
Port of Shadows
Possession
Il Posto
The Postman Always Rings
Twice
The Postman
Predator
Pretty Woman
Primer
Prizzi’s Honor
Pulp Fiction
Purple Rain

Q
Quantum of Solace
Queen of Blood
Queen Margot
Querelle
The Quick and the Dead
Quo Vadis 1951
Quo Vadis 2001
R
Radio Days
Raging Bull
Rain Man
Raising Arizona
Rambo First Blood
Rambo: First Blood Part II
Rambo III
Ran
The Raspberry Reich
Rear Window
Rebecca
Red Desert
Repulsion
Requiem for a Dream
Rescue Dawn
Reservoir Dogs
Revolutionary Road
Rio Bravo
Rio Grande
Rio Lobo
Ripley’s Game
Rob Roy
Robin Hood: Prince of Thieves
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Robinson Crusoe
RoboCop
The Rock
Rocky
Rocky II
Roma
Romeo + Juliet
Ronin
Rope
Rosemary’s Baby
Rosetta
Run Lola Run
Runaway Bride
Russian Ark
S
Sabotage
Saboteur
Sabrina
The Sacrifice
The Saint
Salt
Salò, or the 120 Days of Sodom
Le Samouraï
Sans Soleil
Saturday Night Fever
The Savages
Sátántangó
Scarecrow
Scarface
Schindler’s List
The Science of Sleep
Scoop

Scream
Scream 2
Scum
The Searchers
Seconds
The Secret Garden
Sense and Sensibility
Senso
A Separation
A Serious Man
The Servant
Sex, Lies, and Videotape
Shadow of a Doubt
Shakespeare in Love
Shame
Shame 2011
Shaolin Temple
The Shawshank Redemption
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes: A Game of
Shadows
Sherlock, Jr.
The Shining
Shoah
Showgirls
Shrek
Shrek 2
Shrek the Third
The Silence of the Lambs
The Silence
Silkwood
The Simpsons Movie
Singin’ in the Rain
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A Single Man
Sissi
Sleeper
Sleepless in Seattle
Smoke
Snatch
Solaris 1972
Solaris 2002
Sophie’s Choice
The Sound of Music
South Park: Bigger, Longer &
Uncut
Space Is the Place
Spartacus
A Special Day
Speed
Speed 2: Cruise Control
Spellbound
Splav Meduze
Splendor in the Grass
Spring, Summer, Fall, Winter...
and Spring
The Spy Who Loved Me
Ssaki
Stagecoach
Stalker
Star Trek II: The Wrath of Khan
Star Wars Episode I: The Phantom Menace
Star Wars Episode IV: A New
Hope
Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back
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Star Wars Episode VI: Return of
the Jedi
Stardust Memories
Still Life
Storytelling
La Strada
Stranger than Fiction
Stranger Than Paradise
Striptease
Stroszek
Sudden Death
Summer with Monika
Sunset Boulevard
Super Mario Bros.
Superman
Superman 2
Superman 3
The Swimmer
Sympathy for the Devil
Syndromes and a Century
Synecdoche, New York
T
The Talented Mr. Ripley
Talk to Her
Tango & Cash
Tango
Tarnation
Taste of Cherry
Taxi
Taxi Driver
Ten Minutes Older
The Terminator

Terminator 2: Judgment Day
Tess
The Testament of Dr. Mabuse
Thelma & Louise
There Will Be Blood
They Shoot Horses, Don’t
They?
The Thief of Bagdad
The Thing
The Third Man
This Property Is Condemned
The Thomas Crown Affair
THX 1138
Time of the Gypsies
A Time to Kill
The Time Machine
Time of the Wolf
The Tin Drum
Titanic
To Kill a Mockingbird
Tokyo Story
Tombstone
Tomorrow Never Dies
Tootsie
Top Gun
Topaz
El Topo
Torn Curtain
Total Eclipse
Total Recall
Toy Story
Traffic
Trash humpers

The Tree of Life
The Tree of Wooden Clogs
The Trial
The Trip
A Trip to the Moon
Triumph of the Will
Tropical Malady
The Hole
The Trouble with Harry
The Truman Show
Turner & Hooch
Twin Peaks: Fire Walk with Me
Twister
U
UHF
The Umbrellas of Cherbourg
The Unbearable Lightness of
Being
Unbreakable
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives
Underground
Unfinished piece for mechanical piano
Universal Soldier
The Untouchables
Up in the Air
V
Valmont
Vanishing Point
Velvet Goldmine
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Woolf?
Who’s That Knocking at My
Door
The Wild Blue Yonder
Wild at Heart
Wild Orchid
Winter’s Bone
Witness
The Wizard of Oz
The Woman in the Dunes
A Woman Under the Influence
Women in Love
Woyzeck
The Wrestler
Written on the Wind
The Wrong Man

Vera Drake
The Verdict
Vertigo
Vicky Cristina Barcelona
Videodrome
A View to a Kill
The Virgin Suicides
Vive L’Amour
Vivre sa vie
Voyage to the Bottom of the Sea
W
W.R.: Mysteries of the Organism
Walkabout
Washington Square
Waterworld
We Need to Talk About Kevin
Weekend
Welcome to the Dollhouse
Wendy and Lucy
Werckmeister Harmonies
Westworld
What Time Is It There?
What’s Eating Gilbert Grape
When Harry Met Sally...
Where the Green Ants Dream
Where is the Friends Home
Where the Wild Things Are
While You Were Sleeping
Whip It
White Sands
Who’s Afraid of Virginia

X
The X-Files
Y
You Only Live Twice
You Will Meet a Tall Dark
Stranger
Z
Zabriskie Point
Zendegi Va Digar Hich
Zerkalo
Zidane: A 21st Century Portrait
Zodiac
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w miejscach prywatnych i publicznych i służą za punkt
wyjścia do dyskusji. AKV jest niezależna, a wszystkie
zyski wykorzystywane są w kolejnym projekcie.
Jakub Bąk – mieszka i pracuje w Poznaniu.

AKV Berlin – wydawnictwo, które jest zdania, że rola
i tożsamość autora wpływa na postrzeganie tekstu i obrazu. Dotychczasowe publikacje tworzone były przez
anonimowych autorów, grupy autorów i publikujących pod własnym nazwiskiem autorów zbiorowych.
Wydawnictwo publikuje eksperymentalne koncepcje
uwypuklające potencjalne role autorów. Przestawienie elementów w strukturze autor-wydawca wydobywa nieznaną wcześniej swobodę i narracje oraz mniej
oczywiste związki pomiędzy tekstem i obrazem.
Obecnie AKV ma czterech reprezentantów sporadycznie pojawiających się publicznie w celu prezentacji
swoich ostatnich publikacji, wzbogacenia ich dodatkowym materiałem i ustalenia powiązań pomiędzy publikacjami. Program zakłada także projekty niezwiązane z publikacją, takie jak wykłady performatywne
i wystawy eksperymentalne. Prezentacje odbywają się

418

Anna Czaban – kulturoznawczyni, krytyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów poświęconych sztuce
współczesnej, publikowała w: „Obiegu”, „Flash Art”,
„Wysokich Obcasach”, „Gazecie Malarzy i Poetów”,
„Exicie”, „Kwartalniku Fotografia”, katalogach wystaw. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Sylwia Czubała – ur w 1987 roku, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Krytyczka sztuki, artystka wizualna, koordynatorka i kuratorka wystaw. Pisze o sztuce współczesnej, tworzy prace rysunkowe, wideo i instalacje.
Hanne Darboven – ur. w 1945 roku w Monachium,
zmarła w 2009 roku w Hamburgu. Po ukończeniu Hochschule für Bildende Kunst w Hamburgu (1965), przeniosła się na stałe do Nowego Jorku. Uznawana za jedną
z najważniejszych przedstawicielek konceptualizmu.
Jak zwykła mówić tworzyła „matematyczną literaturę”. Opracowywała najróżniejsze systemy obliczeń,
które przelewała na papier tworząc osobliwe formy ta-
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bel, zapisów nutowych i ciągów cyfrowych. Stosowała
złożone sposoby notacji oparte na kodzie następstwa,
powtórzenia i odwrócenia, co miało wpływ na modularność i repetycję całego zapisu. Tak tworzone rysunki
prezentowała w seriach, tworząc wielkoformatowe instalacje.

niach wizualnych. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013)
Łukasz Jastrubczak – ur. w 1984 roku, w latach
2004‒2006 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, od 2006 roku na Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. W 2013 roku został zwycięzcą konkursu „Spojrzenia 2013”. Obecnie mieszka i pracuje w Szczecinie.

Daniel Davis – badacz specjalizujący się w technologii branży budowlanej. Obecnie starszy konsultant
w CASE, gdzie odpowiada za program badań. Publikował w: AD, ArchDaily, ENR, Design Reform oraz
w International Journal of Architectural Computing;
autor książek Thought Leaders of BIM (2014), Designing the Dynamic (2013), Scripting the Future (2012)
oraz Computational Design Modelling (2011). Pierwotne
wykształcenie odebrane w Nowej Zelandii – architekt
– nadal z przerwami pracuje nad kościołem Sagrada
Família Antonio Gaudiego.

Sebastian Jefford – ur. w 1990 roku w Swansea
w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku ukończył studia
na University of the West of England oraz otrzymał
stypendium artystyczne przyznawane przez międzynarodowe centrum sztuki i dizajnu „Spike Island”
w Bostonie. Jest autorem obiektów, obrazów, instalacji, prac wideo – często utrzymanych w duchu post-internetowym.

Maciej Frąckowiak – socjolog, zainteresowany aktywnością społeczną w miastach, a także obrazem,
który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do
badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów,
uczestnik projektów badawczych, tłumacz i kurator
wystaw i działań z tych dziedzin. W Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przygotowuje pracę doktorską o stosowanych bada-

Laurie Kang – zajmuje się fotografią, kolażem, rzeźbą
i instalacjami. Ostatnie wystawy to m.in. The Power
Plant, Erin Stump Projects, The AGO, Art Metropole,
Soi Fischer (Toronto), Gallery 295 (Vancouver), Camera Austria (Graz), Feldbuschwiesner (Berlin), publikacja książki i jej premiera na targach książki w Nowym
Jorku (The New York Art Book Fair). Studiuje filmoznawstwo w Bard College.
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Paweł Krzaczkowski – publicysta, literat, redaktor,
librecista i kurator. Redaktor działu kultury „Recyklingu Idei” i specjalnego, architektonicznego numeru
tego pisma. Publikuje teksty poświęcone współczesnej
audiokulturze, architekturze, zjawiskom z obszaru
sztuk wizualnych i literaturze. Kończy pracę nad zbiorem esejów poświęconych tematyce architektonicznej
i debiutancką książkę poetycką.

tional Art Festival Interakcje, Piotrków Trybunalski
(2012), IPA Festival, Istanbul (2012).

Daniel Koniusz – ur. w 1985 roku, artysta audiowizualny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej. Mieszka
i pracuje w Poznaniu.
Karolina Kubik – ur w 1984 roku, artystka wizualna, performerka, poetka, w latach 2005-2010 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu,
dyplom z malarstwa w pracowni Dominika Lejmana
i działań przestrzennych w pracowni Mirosława Bałki. Brała udział w wielu projektach m.in: Konteksty,
III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej,
Sokołowsko (2013), BIPAF Brooklyn International
Performance Art Festival (2013), New York ALONGSIDE (2012), Ulster Bank Belfast Festival at Queen’s, Belfast, Northern Ireland (2012), Tyzhden/
The Week Of Contemporary Art, The Days Of Performance Art, Lwów, Ukraina (2012), XIV Interna-
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Daniel Muzyczuk – kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi. Od 2008 do 2011 kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Kurator projektów m.
in.: Long Gone Susan Philipsz, Poszliśmy do Croatan
(wraz z Robertem Rumasem), Fabryka Mariusza Warasa i Krzysztofa Topolskiego, MORE IS MORE (wraz
z Agnieszką Pinderą i Joanną Zielińską), Melancholii
sprzeciwu (wraz z Agnieszką Pinderą), Spojrzeń 2011
oraz Dźwięków elektrycznego ciała (wraz z Davidem
Crowleyem). Kurator pawilonu polskiego na 55 Biennale Sztuki w Wenecji. Zwycięzca (z Agnieszką Pinderą) konkursu im. Igora Zabla w 2011 roku. Wykładał na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członek AICA.
Reza Nagestrani – irański filozof i pisarz, mieszka
i pracuje na Bliskim Wschodzie. Główne zainteresowania artysty i nowe konteksty społeczno-historyczne
dają mu wyjątkowy punkt widzenia na Bliski Wschód.
Jego teksty zapewniły mu szerokie uznanie i uczyniły
zeń postać kultową dla czytelników.
Mateusz Piestrak – ur. w 1991 roku, studiuje na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Weźmie udział w wielu wystawach w kraju i za granicą.
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Katarzyna Przezwańska - ur. w 1984 roku w Warszawie, studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej
ASP (2003‒2009). W centrum zainteresowań artystki leżą zagadnienia związane z architekturą, przestrzenią i naturą – ich funkcjami, zasadami funkcjonowania
w świadomości zbiorowej, a także ukrytymi znaczeniami. Podstawowym środkiem wyrazu artystki jest kolor.
Przezwańska traktuje go jak „papierek lakmusowy” ,
który odsłania to, co ukryte, ale także porządkuje i prowokuje do świeżego spojrzenia na rozpoznane, zdawałoby się zagadnienia. Mieszka i pracuje w Warszawie.

atralnego performansu i jednocześnie ofiarą symbolicznego Opętania.
Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka
gender studies na UJ, kuratorka, redaktorka i autorka publikacji poświęconych sztuce współczesnej i zagadnieniom związanym z praktykami społeczno-kulturowymi, współredaktorka Punktu. Od 2013 roku
współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
jako koordynatorka projektu „Centrum Praktyk Edukacyjnych” .

Roe Rose – ur. w 1963 roku, mieszka i pracuje w Tel
Awiwie. Malarz, pisarz, autor filmów i teoretyk
sztuki. Uważany za jednego z najważniejszych artystów tworzących obecnie w Izraelu. Rosen stoi
na czele programu sztuk wizualnych w HaMidrasha
College of Art, wykładał w akademii sztuki Bezalel. Przełomem w jego karierze było Żyć i umrzeć
jako Eva Braun, zaprezentowane w Muzeum Izraela
w Jerozolimie w 1997 roku. Kluczowymi elementami
jego sztuki są: badanie intelektualnego potencjału
transgresji i gestu ikonoklastycznego, manipulacja
pojęciem tożsamości, pytanie o możliwość stworzenia fikcyjnych postaci, zacieranie granic pomiędzy
tożsamością widza, autora i przedstawianych postaci, zamiana w Innego, który zostaje medium parate-

Stach Szabłowski – historyk sztuki, kurator i krytyk. Zasłynął wystawami, które wprowadziły kulturę
socrealistyczną w dyskurs sztuki postkomunistycznej.
Betonowe dziedzictwo (CSW 2007) prezentowało różne
artystyczne głosy w dyskusji o „wielkiej płycie” PRL-u, wystawa Za czerwonym horyzontem (Warszawa–
Moskwa 2004–2005) zderzała twórczość młodych artystów z Polski i Rosji. Jako kurator debiutował w 2000
roku ogólnopolską Sceną 2000, przygotowaną wspólnie z Ewą Gorządek – projektem skupiającym najważniejszych polskich artystów przełomu wieków. Jest
kuratorem obdarzonym intuicją – wystawy, które organizuje młodym artystom często stają się początkiem
ich kariery. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UW.
Jako krytyk i dziennikarz od wielu lat współpracuje
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z najważniejszymi polskimi czasopismami – od dzienników, przez tygodniki, po magazyny lifestylowe.
Andrzej Wielgosz – projektant, autor klasycznych
widoków aksonometrycznych wielu miast, m.in.: Poznania, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Berlina oraz
ich projektowej i eksperymentalnej interpretacji. Autor
realizowanego nieprzerwanie od 1978 roku Słownika
Znaków Rysunkowych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Artur Żmijewski – ur. w 1966 roku w Warszawie. Artysta sztuk wizualnych, jeden z czołowych reprezentantów sztuki krytycznej w Polsce. W latach 1990‒1995
studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obronił dyplom w pracowni
prof. Grzegorza Kowalskiego. W 2005 roku reprezentował Polskę na 51. Biennale Sztuki w Wenecji. Wydał zbiór wywiadów z artystami Drżące ciała (2007).
W 2010 roku otrzymał prestiżową Ordway Prize, przyznawaną przez Creative Link for the Arts i New Museum w Nowym Jorku. Kurator 7. Biennale w Berlinie
w 2012 roku. Współpracuje z Fundacją Galerii Foksal.
Mieszka i pracuje w Warszawie.
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