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Wstęp

Niniejsza książka towarzyszy wystawie pod tym samym tytu-
łem i jest z nią głęboko sprzężona. Tę publikację należy trakto-
wać jako dokumentację etapu analitycznego i badawczego. Jej 
strukturę i treść można również rozumieć i odczuwać jak pra-
cę artystyczną. Zamysłem całego projektu jest bowiem ukaza-
nie konkretnego procesu twórczego: urzeczywistnienia idei, 
która pojawiła się w mojej głowie bez znanego mi wówczas 
powodu. Chcę ukazać drogę, którą musiałem przejść, żeby tę 
przyczynę zrozumieć.

Przy realizacji całości przedsięwzięcia pracowało bardzo wie-
le osób. Ich zaangażowanie i nierzadko ciężka praca pozostają 
jak zwykle zakulisową tajemnicą. Wśród dużego grona przy-
jaciół i znajomych jest wiele postaci, które mniej lub bardziej 
świadomie stały się dla mnie paliwem i inspiracją. Ci byli tak-
że oparciem, dodając sił, a w chwilach zwątpienia – wiarę 
i otuchę. Wszystkim Wam pragnę z całego serca serdecznie 
podziękować.

Tomasz Drewicz

Rodzinie i przyjaciołom – 
mojej niepowtarzalnej wspólnocie…

Więcej informacji o projekcie na www.artificial.art.pl



Foreword

This book accompanies exhibition under the same title, and 
both are profoundly linked. This publication needs to be tre-
ated as documentation of the analytical and research stages. 
Its structure and contents may also be construed and felt as 
artwork. Because the entire project is conceived to demon-
strate a specific creative process: of reifying an idea which 
appeared in my head without any reason I would be able to 
identify. I want to show the journey I had to make in order to 
understand that cause. 

Very many people contributed to the accomplishement of the 
whole undertaking. Their commitment and often hard work 
remain, as usual, a backstage secret. Among the many friends 
and acquaintances there are numerous figures who, to a gre-
ater or lesser extent, became my fuel and inspiration. They 
also offered support, giving me strength, and in doubt, faith 
and encouragement. To all of You, I wish to express my most 
heartfelt and warm gratitude.

Tomasz Drewicz

To my Family and friends—
my inimitable community…

More information about the project on www.artificial.art.pl
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Z potrzeby chwili –

z Markiem Glinkowskim, artystą, kuratorem i pomysło-
dawcą festiwalu Precedens, o tym, co było, co jest i co – 
być może – będzie

Tomasz Drewicz: Będziemy rozmawiać między innymi 
o organizowanym przez ciebie festiwalu Precedens. Kilka 
lat temu tego typu przedsięwzięcia nie były w Polsce bar-
dzo modne. Skąd zatem wziął się ten pomysł? Czy zrodził 
się z naturalnej potrzeby wyjścia w materię miasta? Do 
czego odnieść nazwę Precedens?

Marek Glinkowski: Sytuacja była złożona, ale powstała bardzo 
intuicyjnie. Z potrzeby chwili. Zaproszono mnie do zrobienia 
indywidualnej wystawy, ale nie pasowało mi, by po raz kolejny 
robić małe show. Postanowiłem więc przygotować coś bardziej 
rozbudowanego. W Poznaniu w moim otoczeniu było mnóstwo 
bardzo energetycznych, naprawdę świetnych, młodych arty-
stów – moich rówieśników lub może trochę starszych – których 
potencjał postanowiłem wykorzystać do projektu.

Początek imprezy to Tarnowskie Góry, bo tam była potężna 
energia, żeby zrobić coś nietuzinkowego. Chciałem wykorzy-
stać warunki, które są w mieście: galerie, przestrzenie, łatwą 
dostępność. Zakładałem, że skoro tam nie dzieje się zbyt wiele 
artystycznych rzeczy, łatwiej nam będzie zaproponować szeroki 
projekt. Na początku nie miałem programu i jasno określonego 
celu. Wiedziałem, że muszą zostać spełnione określone kryte-
ria, aby powstało coś w większej skali, żeby to miało oddźwięk 
i wartość dla artystów oraz widzów. Zrobiłem więc kuratorski 
research miasta. Zobaczyłem ciekawe możliwości w przestrzeni 
publicznej, na przykład w starych wyrobiskach kopalni dolomi-
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tu. To kopalnia odkrywkowa, która jest fenomenalnym miejscem, 
potężnym amfiteatrem, wielką dziurą w ziemi.

Zaprosiłem artystów, siedem czy osiem osób, i wspólnie zaczę-
liśmy obmyślać ideę i organizować program. Nie wiedzieliśmy, 
czy to będzie wystawa, czy duża akcja. W trakcie realizacji 
poszczególne projekty dodawały całości nowej energii i zaczę-
ła się wyłaniać z tego naprawdę duża rzecz.

A nazwa Precedens powstała w wyniku mojej dadaistycznej 
zabawy. Otworzyłem słownik i przerzucałem hasła. Gdy dotar-
łem do słowa „precedens”, wiedziałem, że to jest to. Zdawałem 
sobie sprawę, że taka nazwa będzie mieszać i wprowadzać 
w błąd. Z jednej strony bardzo fajny termin, nośny i modny, 
a z drugiej strony ludzie często nie znają jego właściwej defi-
nicji. To mi się bardzo podobało.

Działaliście bardzo szybko. Sześć edycji Precedensu od-
było się w nieco ponad dwa i pół roku. Wszystkie roz-
grywały się w miastach średniej wielkości: trzy razy Tar-
nowskie Góry, dwa razy Zielona Góra i raz Radom. Minęło 
osiem lat, teraz możesz spojrzeć na Precedens z dłuższej 
perspektywy czasowej.

żeby to zrobić, najpierw muszę wrócić do początków projek-
tu i jego rozwoju. Trzeba powiedzieć, że wszystko działo się 
błyskawicznie. Rozgłos i echo tego, co się wydarzyło, były na-
tychmiastowe. Udało nam się dobrze sprzedać, mimo że były 
to imprezy właściwie bez budżetu. Pierwsza edycja odbyła się 
całkowicie bez funduszy ze względu na niemiły incydent ze 
sponsorem. Później było już trochę lepiej, pojawiły się niewiel-
kie dotacje miejskie i środki galeryjne.

Tym, co podkręcało i wzbogacało naszą inicjatywę, było po-
równanie jej koncepcji do realizacji z lat 70. i 80. Przyrów-
nywano nas do słynnej Konstrukcji w Procesie. W związku 



14 ROZPOZNANIE – czyli jak to jest zrobione?

z tym zaczęto mnie zapraszać na spotkania, proponowano, 
żebym w Poznaniu czy w Łodzi zrobił taką imprezę. Ale nie 
było mi to po drodze, wolałem pracować w trochę mniejszych 
środowiskach. Chciałem, żeby wszyscy artyści byli obecni na 
miejscu, wspólnie pracowali, mieszkali; żeby spotkania i dzia-
łania nie były podobne do innych; żeby i sztuka, i twórcy byli 
dostępni dla widzów.

Czy myślisz, że mniejsze miasta o strukturze monolitycz-
nej bardziej się nadają do tego typu działań?

Trzeba przyznać, że w pewnych obszarach małe miejscowo-
ści mają dużo większy potencjał. Przez ostatnie lata w Polsce 
sporo się zmieniło. Wszystko dzieje się szybciej, a zmiany są 
bardziej dynamiczne. Po 2003 roku zaczęło powstawać sporo 
podobnych imprez, festiwali, festiwalików i festiwalątek. Na-
stąpiła swoista festiwalomania. Nie będę tu mówił o wyścigu 
miast do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Czy potrafiłbyś z perspektywy czasu zdefiniować atrak-
cyjność ówczesnych działań?

W tamtym czasie w Polsce – wyłączając Triennale Młodych 
w Orońsku i Rybie Oko w Słupsku – nie było znaczących im-
prez artystycznych. To była fenomenalna sytuacja. Mieliśmy 
niezły ubaw, bo zwykle jako pierwsi pokazywaliśmy artystów, 
którzy kilka miesięcy później występowali na Rybim Oku. 
Większość prac, które prezentowaliśmy podczas Precedensu, 
miała u nas swoje premiery.

Byliśmy prawie dekadę młodsi, mniej doświadczeni, ale czuli-
śmy, że wszystko trzeba robić na sto procent. Znaliśmy duże 
imprezy artystyczne na świecie. Byłem kilka razy na Biennale 
w Wenecji i Documenta w Kassel. Oglądałem imprezy miejskie 
we Francji i w różnych innych miejscach. Przyglądałem się też 
festiwalowi Inner Spaces, który był przez wiele lat organizo-
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wany w Poznaniu. To wszystko były świetne imprezy odby-
wające się z reguły w obszarze zamkniętym, czyli w galeriach. 
Tylko niektóre z nich wychodziły na zewnątrz.

Moim idealistycznym założeniem było stworzenie festiwalu 
maksymalnie wykorzystującego potencjał miejski. Na przykład 
zapraszałem galerie lub inne instytucje, które na co dzień ze 
sobą nie współpracowały, by łączyły się ciekawie we wspólnej 
idei. A ludzie zastanawiali się, co się stało, że Iks z Igrekiem 
zaczęli działać razem.

Festiwal to miało być święto, coś wyjątkowego. Wszyscy 
uczestnicy wiedzieli, że się to opłaca, bo przecież otrzymują 
gotowy produkt. Chociaż do końca nie wiadomo było, co się 
tak naprawdę wydarzy. Takie podejście otwierało nam mnó-
stwo drzwi i tworzyło niesamowitą atmosferę.

Często jednak okazywało się, że poruszam się po wąskich 
ścieżkach, po niewidzialnej pajęczynie. Musiałem nauczyć się 
miejskich ciągów zależności, żeby na przykład zorganizować 
podnośnik koszowy lub porządny katering. Oczywiście poja-
wiało się też dużo przeciwności i przeszkód, ale finalnie wy-
chodziło na plus.

Nie wszystkich artystów zaangażowanych w projekt zna-
łeś przed realizacją poszczególnych edycji. Czy oni w po-
dobny sposób widzieli ostateczny kształt festiwalu?

Było dynamicznie. Wszyscy czuli się odpowiedzialni za pro-
jekt, byli w pracy. Artyści nie przyjeżdżali po prostu zrobić 
wystawę, powiesić obrazek i potem przez cały tydzień wer-
nisażować. Niekiedy pojawiały się realizacje nieplanowane, 
które powstawały dzięki atmosferze i przez wszechobecną 
żywiołowość działań. Twórcy byli dobrze przygotowani, mieli 
czas na porządny research przestrzeni, ale umieli reagować, 
gdy coś ich nagle zaskakiwało.

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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Wszystko brzmi bardzo idealistycznie. Ktoś może mi zarzucić, 
że nie pamiętam nerwów, dziesiątek godzin pracy, telefonów 
i nieprzespanych nocy. Oczywiście, to wszystko było. Pojawia-
ły się również bardzo nieprzewidywalne incydenty, jak wy-
rzucenie pracy Katarzyny Kujawskiej do kontenera na śmieci1 
lub poważna interwencja policji w czasie performance Patry-
cji Grimm2. Były też sytuacje, które psuła pogoda, jak działa-
nie Sylwii Górak w Tarnowskich Górach w 2001 roku. Perfor-
mance miał się odbyć we wspomnianej już kopalni dolomitu, 
a przez kilka dni tak padało, że miejsce zamieniło się w jezioro. 
Pogoda dawała też powody do twórczego spojrzenia na świat. 
Zacytuję w całości tekst Marty Mielczarskiej Uzależnienie od 
pogody, który pojawiał się w miejscu, gdzie miała być prezen-
towana praca artystki:

Moja prezentacja w ramach festiwalu PRECEDENS_04 mająca się
odbyć 1.07.2003 z powodu złych warunków atmosferycznych
została przeniesiona na dzień następny, czyli 2.07.2003. 
2.07.2003 pogoda również nie dopisała, konieczne więc było prze-
niesienie prezentacji na dzień następny, czyli 3.07.2003. Prognozy 
pogody wskazywały na 70% prawdopodobieństwa
pokazu. Konfrontacja prognoz z rzeczywistością spowodowała jed-
nak konieczność kolejnego przeniesienia na 4.07.2003, popartego 
prognozą pogody na dzień następny wskazującą na 40% 
prawdopodobieństwa pokazu.
4.07.2003 pokaz przeniesiono na 5.07.2003 z powodu złych warun-
ków atmosferycznych, prognozy pogody wskazywały na 30% praw-
dopodobieństwa realizacji.
5.07.2003 pokazu nie przeniesiono na dzień kolejny z powodu
zakończenia festiwalu PRECEDENS_04

1 Z wewnątrz na zewnątrz, Zielona Góra, 2002.
2 Gry uliczne, Zielona Góra, 2003.
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Ciekawy dialog – o nieco egzystencjalnym zabarwieniu – z wi-
dzami. Przykłady można mnożyć, ale to właśnie stąd brała się 
niepowtarzalna atmosfera festiwalu.

Wracając do pytania o atrakcyjność Precedensu: czymś natu-
ralnym były wtedy dla mnie, poza propozycjami artystyczny-
mi i wizualnymi, działania z pogranicza performance i muzyki. 
Wystarczy wspomnieć wystąpienia motoryczno-instrumen-
talno-wokalne Agnieszki Balewskiej, aranżacje wokalne Sylwii 
Górak, koncerty grupy Neurobot, Adama Witkowskiego i po-
etycko-muzyczne widowiska Darka Orwata.

Dlaczego zdecydowałeś się przerwać robienie festiwalu? 
Nie ma chęci i energii czy może obszar działań zrobił się 
zbyt gęsty?

Odpowiedź jest prosta, wspominałem o tym na początku 
rozmowy. Nastała bowiem era festiwali sztuki. Zamiast zaj-
mować się tworzeniem i kontaktem z publicznością, musie-
libyśmy punkt ciężkości przenieść na marketing. Tylko po to, 
żeby walczyć o swoje miejsce w tym wyścigu. Poza tym inten-
sywność, którą sobie narzuciliśmy, spowodowała, że w całej 
grupie artystów – a byli to ludzie z całej Polski – zaczęło się 
coś wypalać. Nie chcieliśmy się powtarzać. Każdy się odbił 
i wystartował w innym kierunku. Obserwując rozwój tych lu-
dzi, uważam, że moje kuratorskie wybory były trafne. Jedni 
wyjechali za granicę, a inni przenieśli się do Warszawy.

Myślisz, że koniec lat 90. i początek następnego tysiącle-
cia był w Polsce artystycznym przełomem? Czy zaczęto 
wtedy inaczej myśleć o mieście i o tego typu twórczości?

Tak, po prostu nadeszła nowa fala. To jest jak surfowanie: mu-
sisz wskoczyć na swoją falę i widzieć, gdzie się kończy, jaką 
ma moc. Taki był Precedens: nasz, autentyczny, twórczy i bez-
kompromisowy. Gdybyśmy chcieli zrobić więcej, musielibyśmy 

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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stworzyć instytucję. Chyba nie powiedziałem jeszcze najważ-
niejszego: wraz z Precedensem nie powstało nic sformalizo-
wanego. Nie założyłem żadnego stowarzyszenia ani fundacji. 
Była tylko idea. Moją koncepcją było – i nadal to praktykuję – 
nietworzenie dodatkowych bytów, ale korzystanie z tego, co 
jest. Oczywiście, bezcenne były praktyka oraz pomoc fundacji 
i stowarzyszeń w Zielonej Górze, w Radomiu, w Tarnowskich 
Górach. Nie tworzyłem nowych galerii, nie stawiałem konte-
nerów tylko dlatego, że trzeba było szybko zorganizować miej-
sce dla sztuki.

W to, o czym teraz mówię, fenomenalnie wpisuje się „Symu-
lacja autentyczności” Maćka Kuraka, który wybudował dwa 
zapadnięte budynki, pozostawiając tylko zarys dachów, an-
teny, kominy itp. Zrobił to w miejscu, w którym był zwykły, 
czyściutki trawnik. Maciek zaprezentował sztukę w przestrze-
ni publicznej i nie budował kolejnego sztucznego obszaru. To 
bardzo istotne.

A jaki jest twój stosunek do tego, że każde większe polskie 
miasto ma swój artystyczny festiwal realizowany właści-
wie na zamówienie lokalnej administracji?

Wszystko zależy od koncepcji kuratora i od samych artystów. 
Bierzemy udział w różnych imprezach i nie oszukujmy się, 
czasem czuć robotę na zamówienie. Nie ma twórczej atmos-
fery, są za to pośpiech, niewystarczające warunki, zła orga-
nizacja lub…

... wygórowane oczekiwania.

Tak, niekompatybilność oczekiwań i możliwości. Mógłbym na-
rzekać, ale nie chcę, bo przecież nie wszędzie tak jest. Istnieje 
mnóstwo fantastycznych miejsc, zwykle mniejszych i leżących 
na uboczu, w których mamy do czynienia z doskonałą orga-
nizacją, świetną atmosferą. Ludzie są w pełni oddani sztuce 



i idei, a za tym idą świetne realizacje. To procentuje. Pojawia 
się publiczność bardzo często doskonale wykształcona, wraż-
liwa i ciekawa sztuki. Niestety, medialny rozgłos i prestiż 
zwykle zarezerwowane są dla dużych centrów kulturalnych, 
z czym chyba wszyscy już dawno się pogodzili.

Precedens jako koncepcja, jako idea jest cały czas otwarty 
i może znów się pojawi. Minęło już wiele lat, a wciąż jestem 
pytany o to, gdzie i kiedy będzie następna edycja.

Uważasz, że nadal jest miejsce dla Precedensu?

Tak, jest taki obszar, tylko poprzeczkę trzeba postawić wyżej. 
Dziś trudno byłoby wygenerować podobną atmosferę. Wszy-
scy chcą jakoś przeżyć, biegają za kasą. Dynamika życia jest 
ustawiona w zupełnie innym kierunku. Jednak jako artyście 
ciągle brakuje mi udziału w takim przedsięwzięciu.
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Out of the need born by the moment—

with Marek Glinkowski, artist, curator and originator of 
the Precedens festival, on what was, what is, and what—
perhaps—will be 

translated by Szymon Nowak

Tomasz Drewicz: Among other things, we’ll discuss the 
Precedens festival, whose organiser you are. Several years 
ago similar undertakings were not too much in vogue in 
Poland. Where then, did you get the idea from? Did it fol-
low a natural need to go out into the pith of the city? How 
should one relate the name, Precedens? 

Marek Glinkowski: The situation was complex, but it developed 
very intuitively. Out of the need born by the moment. I had 
been invited to make a solo exhibition, but I didn’t like to have 
to do a small show yet again. So I decided to prepare some-
thing more extensive. In my environment in Poznań, there 
was a lot of very energetic, truly excellent young artists—my 
peers or maybe a little older—whose potential I decided to use 
for the project. 

The beginnings of the event were in the town of Tarnowskie 
Góry, because there was a great power to do something out 
of the ordinary. I wanted to make use of the conditions pre-
sent in the city: galleries, spaces, ease of access. I assumed 
that if few artistic things happen there, it would be easier 
to put a comprehensive project forward. At the beginning, 
I didn’t have a programme and a clearly defined goal. I knew 
that specific criteria had to be met to create something on 
a larger scale, so that it would meet with response and 
have value for the artists and the audience. So I did a cura-
tor’s research of the city. I saw interesting possibilities in 
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the public spaces, for instance in the old excavations of the 
dolomite mine. It’s an opencast mine, which is a phenom-
enal place, a tremendous amphitheatre, a great hole in the 
ground. 

I invited artists, seven or eight people, and together we start-
ed to devise the concept and organise the programme. We 
didn’t know whether it would be an exhibition or a large ac-
tion. As we carried it out, the individual projects added new 
energy to the whole, and a really big thing began to emerge 
out of it.

The name of Precedens came to being as a result of a dada 
game of mine. I opened the dictionary and flipped through 
the entries. When I reached the word “precedent”, I knew that 
was it. I realised that such a name will be confusing and mis-
leading. On the one hand a cool notion, slick and fashionable, 
on the other, people often don’t know the correct definition. 
I liked that very much. 

You proceeded very quickly. Six editions of Precedens in 
little over two and a half years. All were held in medi-
um-sized towns: Tarnowskie Góry three times, Zielona 
Góra twice and Radom once. Eight years have passed, 
now you can appreciate Precedens from a longer per-
spective of time. 

In order to do that, I have to return to the beginnings of 
the project and its development first. It must be said that 
everything happened with a lightning speed. The publicity 
and the echoes of what happened followed instantaneously. 
We managed to sell well, although the events had practically 
no budget. The first edition took place without any funds 
whatsoever, due to an unpleasant incident with the sponsor. 
Later things looked better, some small civic grants and gal-
lery funds appeared. 

The ARTificial space of art
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The thing that fuelled and enriched our initiative was the com-
parison of its concept to productions of the 1970s and 1980s. 
We were likened to the famous Konstrukcja w Procesie. On 
account of that I began to be invited to meetings, people sug-
gested I should do a similar event in Poznań or Łódź. But this 
was out of my way, I preferred to work in slightly smaller en-
vironments. I wanted all artists to be present at the venue, to 
work and live together; I wanted the meetings and the actions 
to be different from others; both the art and the artists were 
to be available to the audience. 

Do you think that smaller towns with monolithic struc-
ture are better suited for this sort of actions? 

It must be admitted that in certain respects small towns have 
a much greater potential. Much has changed in Poland in the 
recent years. Everything happens faster, and the changes are 
more dynamic. After 2003, quite a number of similar events, 
festivals, festivalets and festivalinos came into existence. 
A singular festivalomania ensued. I won’t mention the city 
race for the title of European Capital of Culture 2016. 

Would you be able, with the benefit of hindsight, to define 
the appeal of actions at the time? 

In those days in Poland—with the exception of the Triennial of 
the Young in Orońsk and Rybie Oko in Słupsk—there were no 
significant artistic events. The situation was phenomenal. We 
had quite a laugh, because we were usually the first to show 
artists who several months later featured at the Rybie Oko. 
Most works presented during Precedens premiered there. 

We were almost a decade younger, less experienced, but we 
felt that we should go all-out on everything. We knew major 
international art events. I have been to the Biennale in Ven-
ice and Documenta in Kassel several times. I have seen city 
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events in France and various other places. I also observed In-
ner Spaces festival, which for many years ran in Poznań. All 
those were outstanding events, usually held in enclosed areas, 
in galleries, that is. Only some of them ventured outside. 

It was my idealistic assumption to create a festival which 
utilizes urban potential to the full. For instance, I would in-
vite galleries or other institutions, which didn’t normally co-
operate, to associate interestingly in a shared idea. And the 
people wondered how it came about that A and B began to 
collaborate. 

Festival was to be a holiday, something exceptional. All partic-
ipants knew that it paid off, as they received a ready product. 
Although until the end you didn’t know what would actually 
happen. Such approach opened many doors to us and created 
an amazing atmosphere. 

Still, it often turned out that I am going along narrow paths, 
on an invisible web. I had to learn about the chains of depend-
encies functioning in a city, so as to arrange for a basket lift 
or decent catering. Naturally, many adversities and obstacles 
appeared as well, but ultimately all worked fine. 

Not all of the artists had been known to you before suc-
cessive editions started. Did they envisage the final shape 
of the festival in similar fashion? 

It was dynamic. Everyone felt responsible for the project, 
they were at work. The artists didn’t just come to do an ex-
hibition, hang a picture and then celebrate preview all week 
long. Sometimes unplanned realizations sprang up, emerging 
thanks to the atmosphere and the all-pervading spontaneity 
of actions. The artists were well prepared, had ample time 
for a thorough research of the space, but also were able to 
respond when they suddenly found themselves surprised. 

The ARTificial space of art
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All this sounds very idealistic. Someone might accuse me of 
having forgotten about the nerves, the hundreds of hours 
of work, phone calls and wakeful nights. Obviously, all that 
did take place. There were also unforeseen incidents, such as 
throwing Katarzyna Kujawska’s work into the rubbish con-
tainer 1 or the serious intervention of the police duing Patrycja 
Grimm’s performance 2. There were also situations affected by 
the weather, such as the action of Sylwia Górak in Tarnowskie 
Góry in 2001. The performance was scheduled to take place in 
the aforementioned dolomite mine, and it rained so hard for 
a couple of days that the place turned into a lake. The weather 
also stimulated creative outlook on the world. I’m giving here 
a full quote of Marta Mielczarska’s text entitled Weather de-
pendent, which appeared on the site where the work of the 
artist was to be displayed: 

My show at the PRECEDENS_04 festival scheduled for 1.07.2003, 
due to adverse weather conditions is postponed 
until the following day, i.e. 2.07.2003. 
2.07.2003 weather continues bad, therefore it was neces-
sary to postpone the presentation until the following day, i.e. 
3.07.2003. Weather forecast indicated 70% probability of the 
show taking place. 
Confrontation of the forecasts with actual conditions 
resulted in the necessity of another postponement, until 
4.07.2003, supported by weather forecast indicating 40% 
probability of the show.
4.07.2003 show moved to 5.07.2003 due to adverse 
weather conditions, weather forecasts indicated 30% prob-
ability of successful execution .
5.07.2003 show not deferred to the following day on account 
of PRECEDENS_04 festival having ended. 

1 Z wewnątrz na zewnątrz, Zielona Góra, 2002.
2 Gry uliczne, Zielona Góra, 2003.

DIAGNOSIS – how is it done?
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An interesting dialogue—with a taste of existentialism—with 
the audience. The examples are countless, but this is where 
the unique atmosphere of the festival originated from. 

Coming back to the question concerning attractiveness of the 
Precedens: I found it natural at the time that apart from artistic 
and visual proposals there should be actions on the fringe of 
performance and music. It is enough to mention motoric-instru-
mental-vocal shows of Agnieszka Balewska, vocal arrangements 
of Sylwia Górak, concerts of the Neurobot group and of Adam 
Witkowski and the poetry and music shows of Darek Orwat.

Why did you decide to stop doing the festival? Are will-
ingness and energy gone or has the area of activities be-
come too dense? 

The answer is simple, I mentioned it at the beginning of the 
interview. The age of art festivals has now dawned. Instead of 
creative effort and contact with the audience we would have 
to shift the centre of gravity to marketing. Only for the sake 
of fighting for our place in the competition. Moreover, the 
intensity which we imposed on ourselves caused the whole 
group of artists—which included people from across Poland—
to experience some burn-out. We did not wish to repeat our-
selves. Everyone bounced back and took off in different direc-
tions. As I watch the progression of those people, I think that 
my choices as a curator were correct. Some went abroad, the 
others moved to Warsaw. 

Would you say that the late 1990s and the beginning of 
the next century were an artistic milestone in Poland? 
Did people begin then to think in different terms about 
the city and art of this kind?

Yes, simply a new wave came. This is like surfing: you have 
to jump your wave and see where it ends, what is its power. 

The ARTificial space of art
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This was the Precedens: ours, genuine, creative and non-com-
promising. If we had wanted to do more, we would have had 
to establish an institution. I guess I haven’t said the most im-
portant thing: with Precedens, nothing formalized came into 
existence. I did not set up any society or foundation. There 
was only the idea. It was my concept—and I still put it into 
practice—not to create additional entities, but to use what al-
ready exists. Naturally, the practical experience and support 
from foundations and societies in Zielona Góra, Radom, and 
Tarnowskie Góry were invaluable. I didn’t create new galleries, 
didn’t set up the containers only because the place for art had 
to be arranged fast. 

What I’m saying now finds excellent correspondence in “The 
Authenticity Simulation” by Maciek Kurak, who constructed 
two tumbledown buildings, leaving only the outline of roofs, 
aerials, chimneys etc. He did it in a site where previously there 
was a plain, neat lawn. Maciek presented art in public space 
without creating yet another artificial area. This is extremely 
important. 

And what is your attitude to the fact that each major Pol-
ish city has its art festival, which is essentially produced 
on commission from the local administration? 

It all depends on the concept of the curator and the artists 
themselves. We participate in various events, and let’s be hon-
est, the smell of a job made to order can be sometimes sniffed. 
There’s no creative atmosphere, but instead there’s haste, in-
sufficient conditions, bad organisation or... 

... inflated expectations.

Yes, the incompatibility of expectations and possibilities. 
I could complain, but I don’t want to, because this doesn’t hold 
everywhere. There are lots of amazing places, usually smaller 
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ones and out of the main routes, where we find outstanding 
organisation, wonderful atmosphere. People are fully dedicat-
ed to art and idea, from which excellent realisations follow. 
The attending audience is very often very well educated, sen-
sitive and curious about art. Unfortunately, media publicity 
and prestige are reserved for large cultural centres, some-
thing which probably all resigned themselves to. 

Precedens as a concept, as an idea is still open and it might be 
it will re-emerge. Many years have passed, and I’m still being 
asked where and when the next edition is going to be. 

Do you think there’s still place for Precedens?

Yes, there is such an area, only that the standards need to be 
raised. Today, it would be difficult to generate a similar atmos-
phere. Everybody wants to manage somehow, they chase the 
buck. The dynamism of life is aligned in a completely differ-
ent direction. Still, as an artist I long to take part in such an 
undertaking. 
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Rozwój, proces, gotowość, precyzja – 

z Michałem Bieńkiem, kuratorem i pomysłodawcą wro-
cławskiego Survivalu, o świadomości zmian, ryzyku 
i ciągłym trzymaniu ręki na pulsie

Tomasz Drewicz: Bardzo mi zależało na rozmowie z tobą 
między innymi dlatego, że Survival jest tym rodzajem 
wydarzeń w przestrzeni miasta, o który się upominam. 
Podziwiam waszą naturalną konsekwencję i rozwój całej 
koncepcji. Jak się dowiedziałem, zbliżająca się 8. edycja 
festiwalu * jest kolejnym krokiem naprzód.

Michał Bieniek: Tak, to będzie duża zmiana.

Opowiedz o tym. Bardzo interesuje mnie ten proces, wa-
sza nieustająca gotowość do zmiany.

Trzeba wymienić kilka płaszczyzn. Najbardziej banalna do-
tyczy tego, że zmieniamy nazwę i koncepcję prezentowania 
Survivalu szerzej. Jest to sprawa pozaartystyczna i wyni-
ka wyłącznie z czysto pragmatycznych przesłanek. Do tej 
pory postrzegani byliśmy – mimo ogromnej skali i sporego 
już czasu działania – jako… festiwal sztuki młodych. Bardzo 
często sama nazwa była mylona. Mówiono: Festiwal Sztuki 
Młodych, Festiwal Sztuki Ekstremalnej, Festiwal Sztuki Eks-
tremalnej Młodych. Bardzo różne były te wariacje. A to prze-
cież nie jest już tego typu festiwal. Był taki w zasadzie do 
5. edycji, której towarzyszyła największa zmiana, i dlatego 

* 8. edycja Przeglądu Sztuki Survival odbywała się w dniach 25–27 czerwca 
2010 roku.



29

pewnie najbardziej doskwierała samym organizatorom. Mu-
sieliśmy się zmierzyć z zupełnie inną przestrzenią, bo kom-
pletnie otwartą.

A 5. edycja gdzie się odbywała?

Na placu Teatralnym. To było zaraz po tym, jak opuściliśmy 
dworzec, który był ogromnym wyzwaniem, ale cały czas gwa-
rantował – między innymi poprzez swój charakter – spój-
ność. Samo działanie artystyczne w tamtym wnętrzu, miejscu 
i w odniesieniu do niego nadawało ciągłość narracyjną. Kiedy 
zdecydowaliśmy się na plac Teatralny, okazało się, że tej spój-
ności już nie ma i że ona sama się nie wytworzy. Nie wynik-
nie wyłącznie z działań artystów zainspirowanych miejscem. 
Poza tym musieliśmy zrewidować szereg pomysłów i rozwią-
zań dotyczących między innymi komunikacji w obrębie same-
go przeglądu, sposobu operowania publicznością. Już nie mo-
gło być tak, że wszystko odbywa się jednocześnie. Potrzebna 
była rewizja i reorganizacja.

A później była już Dzielnica Czterech Świątyń – pierwsza po-
ważna próba strukturalizowania Survivalu po tym niezłym 
bajzlu. Stąd się wziął pomysł zaproszenia zewnętrznych kura-
torów i twórczej burzy mózgów. Było łącznie sześciu kurato-
rów, każdy miał swoją wizję, artystów i razem próbowaliśmy 
coś z tego stworzyć.

7. edycja była już efektem tego, co wypracowaliśmy w Dziel-
nicy. To naprawdę było spójne i konsekwentne. Po raz pierw-
szy miałem poczucie prawdziwego komfortu pracy i mogłem 
skoncentrować się na aspekcie artystycznym. 

Po odnalezieniu nowej formuły, którą wypracowaliśmy 
przez poprzednie dwa lata, część organizacyjna i produk-
cyjna Survivalu robiła się właściwie sama. To oczywiście 
przede wszystkim efekt pracy z odpowiednimi ludźmi na 
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odpowiednich stanowiskach. 8. edycja jest o tyle inna – 
choć oczywiście jest konsekwencją tego, co działo się do tej 
pory – że wprowadzamy coraz więcej merytoryczności. Nie 
tylko przez zawężenie obszarów tematycznych, czyli pracę 
kuratorską, ale także przez rozbudowę imprezy o cykle de-
bat i spotkań. Będzie też publikacja przygotowująca mery-
torycznie do festiwalu. Katalog z dokumentacją prac ukaże 
się po przeglądzie.

Planujecie spotkania seminaryjne i konferencyjne?

Tak.

To brzmi, jakbyście się trochę wycofywali. Odchodzili od 
przypadkowego widza. Czy sądzisz, że w którymś mo-
mencie wyciera się konwencja prezentacji w przestrzeni 
stricte publicznej, dostępnej? Wasza tegoroczna propozy-
cja nadal jest działaniem w sferze publiczno-historycznej, 
ale obserwuję też zamknięcie, odcięcie się. Jakbyście ucie-
kali. I znowu robi się trochę elitarnie.

Konwencja nie wyczerpuje się, ale wymaga – to banalne, ale 
być może to wcale nie jest tak oczywiste – zupełnie innych 
środków niż te, którymi dysponujemy. Myślę o finansach, któ-
re udaje nam się pozyskiwać na kolejne edycje. To właśnie 
5. edycja nauczyła mnie tego, że albo działa się swobodnie 
w tego rodzaju otwartej przestrzeni i bez większych pre-
tensji do spójności czy konkretnej wypowiedzi artystycznej, 
socjologicznej itd., albo tworzy się na mniejszą skalę – wów-
czas bardzo precyzyjnie. Można jeszcze inaczej: zrobić fe-
stiwal czy przegląd z ogromnym budżetem, ale na zasadzie 
„Bach! – tu jestem”. Trzeba powiedzieć, że działania, często 
znaczne, które zrealizowaliśmy podczas 5. edycji, zginęły 
w przestrzeni miejskiej centrum Wrocławia. W zderzeniu 
z codziennością i z otoczeniem po prostu obnażyły swoją 
nieadekwatność oraz brak mocy oddziaływania. Chociażby 



31

skrzyżowanie ulicy Świdnickiej i placu Teatralnego – prze-
strzenie stricte użytkowe, a przez to, paradoksalnie, białe 
plamy na mapie miasta. To takie niby-centrum, przestrzeń 
mijana, niezauważana. Nikt się nie zatrzymuje, nie ma nawet 
kawiarenki. Dopiero dalej są miejsca, gdzie można na chwilę 
przystanąć. W tym dziwnym centrum nawet działania arty-
styczne, które są niezwykle mocne, mają na celu odwrócenie 
znaczeń i wprowadzenie zaburzeń w tkance miasta, nawet 
one nie działają, jak powinny. W czasie 5. edycji zrealizowa-
liśmy bezpośrednio na ulicy Świdnickiej mocne performan-
ce, oddziałujące bardzo zmysłowo. Publiczność towarzyszyła, 
oglądała, były reakcje, ale mimo wszystko to nie miało tej 
jakości, o którą chodzi.

Nie było zwrotu?

Był. Ale zabrakło pełnego wejścia. I mimo że Survival inwestu-
je w przypadkową publiczność – co chyba najbardziej odczu-
liśmy w przestrzeni dworca – w tym wypadku uczestnicy byli 
jak gdyby z innego sortu. Ludzie, którzy nasze działania mo-
gli potraktować tylko bardzo pobieżnie, na zasadzie fun, nic 
z tego nie biorąc dla siebie. To było widać. Przechodzili przez 
Survival jak zwykle, nie zwracając na nic uwagi albo trakto-
wali jak rodzaj ciekawostki, gadżetu, kolejnej akcji reklamo-
wej. A na dworcu mimo ciągłej rotacji publiczności oddźwięk 
był zdecydowanie bardziej konkretny. Przychodzili ludzie, któ-
rzy chcieli rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło, którzy 
nas zaczepiali, chcieli pić z nami kawę, zrozumieć, o co chodzi. 
Na placu Teatralnym nie było na to miejsca, co mnie bardzo 
rozczarowało. Te dwie sytuacje mogę oceniać wyłącznie na 
podstawie mojego prywatnego odczuwania i doświadczenia, 
bo nie mam, niestety, fachowych narzędzi. Myślę jednak, że to 
wymaga socjologicznej diagnozy.

Ja sam postrzegam Wrocław jako właśnie „miasto spotkań” – 
to zdecydowanie trafne hasło – które charakteryzuje się 
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pełnym luzem i propagandą sukcesu. Myślę teraz o otwar-
tości i chęci zrozumienia takich akcji jak Wasz festiwal.

Powiem Ci szczerze, że... Nie wiem, jak jest w innych miastach, 
ale Wrocław cały czas nie jest gotowy na tego typu wydarze-
nia. Nie mówię w tej chwili o recepcji, odbiorze publiczności, 
ale o zapleczu organizacyjnym, o systemie pracy z urzędnikami.

Myślę, że problem wszędzie jest podobny.

Przez osiem lat wypracowaliśmy system. My wiemy i nasi pro-
ducenci też wiedzą, z czym iść do kogo i po co. Ale pamiętam 
jeszcze czasy 3., 4. i 5. Survivalu, które to edycje realizowałem 
jedynie z niewielką pomocą przyjaciół. To była droga przez 
mękę. Miesiące pracy tylko z urzędnikami. Zanim cokolwiek 
wydarzyło się w sensie artystycznym, odbywała się długo-
trwała praca administracyjna: stosy papierów, opinii, pozwo-
leń. I to się nie zmieniło. Jest duży opór materii urzędniczej 
i po prostu pewnych rzeczy nie da się ominąć. Chyba że wyka-
żesz się cierpliwością i parę razy odbijesz się od ściany.

A jak myślisz, z czego to wynika? Bariera mentalna czy 
może brak odwagi politycznej?

Nie wiem, czy w tym wypadku możemy mówić o odwadze poli-
tycznej. Czynnik, który jest dla mnie podstawowy, to sytuowanie 
działań podobnych do Survivalu na marginesie. Wciąż rozpatru-
je się je w kategoriach zabawy ludzi, którzy są jeszcze młodzi 
i nie do końca chcą, potrafią wejść do poważnej gry. Trzeba 
w związku z tym dać im się wyszaleć, ale w sposób ograniczony, 
by przypadkiem nie narobili za dużo bałaganu w piaskownicy.

To jest akt łaski.

Akt łaski. Tak. W naszym przypadku sytuacja zaczyna się 
zmieniać, lub już zmieniła, między innymi dlatego, że 8. Sur-
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vival w Bunkrze Strzegomskim powstaje niemal na zamówie-
nie miasta.

Pamiętam, jak podczas montażu poprzedniej części mó-
wiłeś, że miasto już wam nie chce pomagać. Udało się coś 
przeskoczyć?

Udało się dzięki pomocy życzliwych ludzi, którzy wierzą w sens 
naszej pracy. 8. Survival będzie takim wystawienniczym poli-
gonem doświadczalnym. To chyba też jest dla miasta cenne. 
W Bunkrze ma docelowo powstać muzeum sztuki nowoczesnej. 
Survival jako pierwszy będzie miał możliwość przetestowania 
budynku w sensie jego ekspozycyjnej przydatności. To jest bar-
dzo ciekawe i wpisuje się w stały nurt naszych działań. Do tej 
pory przeważnie było tak, że festiwal pojawiał się w miejscach, 
które były w przededniu rewitalizacji. Rok temu pracowaliśmy 
w miejscu, które powstało dla celów wystawienniczych – mam 
na myśli Pawilon Czterech Kopuł – a później zostało przekształ-
cone. W tym roku to przyszłe muzeum.

Opowiedz o tym, w jaki sposób wchodzicie w rytm, bo prze-
cież wasz puls jest roczny, co nie jest znowu w Polsce takie 
częste. Poszczególne etapy są bardzo od siebie oddzielone, 
a jednocześnie czas ich trwania jest chyba zbyt krótki.

Te etapy byłyby dłuższe, gdybyśmy my decydowali. Są one 
jednak powiązane z naszym funkcjonowaniem w szerszym 
kontekście finansowania kultury w tym kraju. Już od lat ubie-
gamy się o dłuższe cykle finansowania – przynajmniej na dwa 
lub trzy lata do przodu. Ale do tej pory nam się to nie udało. 
Pewnie z tego powodu, że wciąż trudno nam przekroczyć ten 
moment, aż przestaniemy być postrzegani jako przepełnieni 
entuzjazmem młodzi ludzie, którym nie można zaufać. Na ra-
zie jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się większość 
organizacji i instytucji kultury w Polsce. Czyli jesteśmy finan-
sowani w trybie rocznym.

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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W takim wypadku nie można niczego sensownie zaplanować!

Tak. Jesteśmy oczywiście w stanie wykonać dość precyzyj-
ny plan, ale tylko na papierze. Oczekiwania mamy zwykle 
dużo bardziej wygórowane od tego, co się ostatecznie udaje. 
Jeśli chodzi o finanse, to najwcześniej w marcu wiemy, jak 
z grubsza wyglądają nasze fundusze. W tym roku jesteśmy 
w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo z różnych powodów 
ostatecznych środków jeszcze nie znamy. Pracujemy więc na 
wirtualnym budżecie, który może się całkowicie zmienić. To, 
że już na przełomie stycznia i lutego ogłaszamy konkurs na re-
alizacje artystyczne, jest bardzo ryzykowne. Z drugiej strony, 
gdybyśmy tego nie zrobili, mielibyśmy spory problem z ogar-
nięciem całości. I tak na produkcję zostaje nam bardzo mało 
czasu. Od momentu zamknięcia konkursu potrzebujemy przy-
najmniej dwóch tygodni, by wszystko przejrzeć, zapoznać się 
ze zgłoszeniami, wymaganiami artystów, żeby nie popełnić 
błędów i nie odrzucić rzeczy wartościowych. Potem trzeba 
się jeszcze spotkać z producentem, który musi wszystko usys-
tematyzować i przygotować tak zwaną książkę produkcyjną. 
Cały miesiąc na tym upływa i dopiero po tym zaczyna się 
bezpośrednie działanie. Kontrakty z artystami, poszczególne 
realizacje, praca nad barterami i szukanie dodatkowych moż-
liwości. Do dyspozycji mamy tak naprawdę tylko maj i począ-
tek czerwca, bo potem zaczyna się montaż realizacji i zostaje 
bardzo mało czasu.

Czy nie uważasz, że Survival zaczyna się trochę za bar-
dzo rozrastać?

Myślę, że właśnie teraz to niebezpieczeństwo zostało zaże-
gnane. Nawiasem mówiąc, dość często jestem o to pytany. 
Mam świadomość zmian, które następują w Survivalu. To 
nie są ewolucje przypadkowe. Jestem przekonany – i to jest 
pewność, która wynika z doświadczenia, z konkretnych wy-
darzeń – że Survival nie przetrwałby do dziś w takiej for-
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mule, która obowiązywała przez trzy pierwsze edycje. Na 
początku to było pospolite ruszenie, kultura zrzuty i ogól-
ny entuzjazm do zrobienia czegoś razem. Później przyszedł 
czas na zmianę formuły, która wynikła z uświadomionej 
potrzeby zmierzenia się z przestrzenią miejską i publiczną, 
już w pełnym znaczeniu. Wtedy nasze działania bardzo się 
podobały, były traktowane przez lokalną prasę w sposób 
właściwie bezkrytyczny: wszędzie entuzjastyczne recenzje, 
zwłaszcza po 4. edycji. Jednocześnie, będąc w środku, wie-
działem, że jeśli zrobię jeszcze jedną lub dwie takie wersje, 
wyjdzie z tego… festyn. Zostanie impreza będąca tak na-
prawdę pokazem znajomków, nad którym nikt nie ma kon-
troli, także merytorycznej. Artystów, którzy zadowalają się 
tego rodzaju działaniem, jest sporo. Nie ma w tym pracy 
z kontekstem miejsca, z jego sytuacją i pamięcią… Być może 
atmosfera festynu, święta była fajna i uzasadniona w po-
czątkowych edycjach. Później pojawiła się przestrzeń miej-
ska. To był intuicyjny eksperyment – temat, który dopiero 
zaczynaliśmy rozpoznawać. Ale gdy weszliśmy bardzo świa-
domie w konkretne przestrzenie, które opracowaliśmy pod 
względem historycznym i ewolucji ich znaczeń, funkcjo-
nowania, przeznaczenia, zaczęliśmy istnieć na kulturalnej 
mapie Polski, nie mogliśmy kontynuować jedynie formuły 
święta sztuki. Zresztą coraz większej spójności i meryto-
rycznego opracowania domagała się od nas publiczność, 
która dojrzewała i rozwijała się razem z nami.

A często jednak się zdarza, że niektóre imprezy, nierzad-
ko realizowane za wielkie pieniądze, przypominają odra-
bianie zadania domowego. Bez specjalnego wnikania. Nic 
ponad stały rozkład zajęć.

We Wrocławiu mieliśmy kilka takich przykładów działań za 
ogromne pieniądze, które w ogóle nie przyciągnęły uwagi. Dla 
mnie to jest fenomenalne. [ śmiech ] Na pewno słyszałeś o wy-
stawie Na okrągło.

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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Tak. Sąsiadowała przecież z ostatnim Survivalem.

To była bardzo dobra wystawa, z tym że… historyczna, doku-
mentująca zmiany. Tam nie było nic nowego, te prace wszyscy 
już znali.

Lekką przesadą było kilkanaście godzin filmów do obej-
rzenia. [ śmiech ]

Rzeczywiście trudne do zniesienia. Świetnie, że te prace można 
było zobaczyć w jednym miejscu. To było warte czasu, pienię-
dzy i zaangażowania. Jednak wystawa przeszła we Wrocławiu 
totalnie bez echa. Po pierwsze dlatego, że pomysł połączenia 
wystawy Na okrągło z Europa – to nasza historia był nietrafio-
ny. Europa zjadła po prostu tę pierwszą. Drugi powód to usy-
tuowanie wydarzenia w Hali Stulecia bez jakiegoś pomysłu na 
marketing, szerszą promocję, na przyciągnięcie publiczności. 
Nawet plakaty były bardzo źle zaprojektowane! Przez dłuższy 
czas byłem przekonany, że to reklama jakiegoś pośledniego, nie-
artystycznego wydarzenia. Nie przyciągała uwagi, nie spełnia-
ła swojej funkcji. Nawet doszło do tego, że ludzie z Na okrągło 
przychodzili z zamiarem przejęcia naszej publiczności. Survi-
val i inne tego rodzaju działania z pewną marką i rozpoznawal-
nością mają też zwykle pomysł na siebie, na własny marketing. 
Dlatego mają też swoją publiczność i są w stanie ją poszerzać. 
Jeżeli natomiast rzecz nie jest bardzo dobrze przemyślana pod 
względem promocyjnym, nigdy nie będzie sukcesem frekwen-
cyjnym. Zwróci uwagę jedynie niewielu…

Myślę, że czasami organizatorzy to po prostu to pomijają. 
Już z samego założenia.

Tak. I to jest błąd.

Niestety, czasami jest tak, że trzeba coś zrobić, bo jest 
okazja, bo przyszło zamówienie. A przecież to niesie ze 



37

sobą dużą odpowiedzialność. Bez odpowiednio dobra-
nych i przemyślanych działań marketingowych marnu-
je się szansę na rozprzestrzenianie ważnych idei. Takie 
propozycje są skostniałe. Trafiają po raz kolejny do stałej, 
ściśle określonej grupy docelowej. To jest rzeczywiście 
wielki błąd.

Zgadzam się. Jednak nie wykluczałbym mimo wszystko zasad-
ności tego rodzaju działań, ale powinny one iść w parze z in-
nymi, oddolnymi przedsięwzięciami. Z takimi, które zapraszają 
do bezpośredniego uczestnictwa. Jak wiesz, Wrocław – po-
dobnie jak wiele polskich miast – przygotowuje się do startu 
w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W związku 
z tym odbyłem już bardzo dużo rozmów, bo proszono mnie 
o konsultacje. Rozmowy z ludźmi, którzy decydują o tym, co 
wchodzi w skład aplikacji, utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
cały czas nie ma świadomości, że jedną z największych war-
tości współczesnej kultury jest zapraszanie widza, odbiorcy, 
obywatela do uczestniczenia. Ta kategoria współudziału jest 
podstawowa i Unii Europejskiej też przecież o to chodzi. Bo 
właśnie ten rodzaj europejskości, demokratyzacji, rewitaliza-
cji przestrzeni publicznej jest najważniejszy. Nikt nie nagro-
dzi miasta tytułem Europejskiej Stolicy Kultury tylko dlatego, 
że ma ono sprawnie działającą operę, filharmonię i jeden czy 
dwa festiwale za dziesięć milionów złotych. Ich obowiązkiem 
jest realizowanie najwyższej jakości działań kulturalnych za 
te pieniądze, które otrzymują od podatników. Natomiast za-
daniem konkursu jest wydobywanie podskórnego, wewnętrz-
nego pulsowania miasta, kulturalnego, artystycznego życia. 
Bardziej odsłanianie przestrzeni niż kreowanie zamkniętych, 
doskonałych realizacji… Od tego zaczął się też Survival. Bo 
zawsze chodziło o współuczestniczenie, a także o przełamy-
wanie barier, którymi obudowane są miejskie enklawy: te od-
dzielne, odseparowane i nieduże miejsca, które w ogóle nie 
nawiązują ze sobą relacji, mimo że ze sobą sąsiadują, które 
wręcz są sobie wrogie albo nie zawracają sobie głowy istnie-

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki



niem sąsiedztwa. W ten sposób tworzą się białe, puste plamy 
na mentalnej mapie miasta, o których pisał Bauman. Myślę, że 
jeżeli traktujemy ten temat „ od dołu” albo też „ od wewnątrz” 
i bierzemy pod uwagę codzienne życie ludzi, ich problemy, 
zmagania, potrzeby i to, że oni często żyją obok siebie, nie 
zauważając się nawzajem, to robi się to bardzo interesują-
ce. Wystarczy czasem wrzucić tylko jeden mały kamyczek do 
tego ogródka i nagle okazuje się, że ludzie zaczynają zauwa-
żać to, czego na co dzień nie widzą.
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Development, process, readiness,
precision—

Michał Bieniek, curator and originator of the Wrocław 
Survival, talks about the awareness of changes, risk and 
the finger continually kept on the pulse

translated by Szymon Nowak

Tomasz Drewicz: I really wanted us to have this conver-
sation, also becuase Survival is the kind of event in the 
city space I keep on calling for. I admire your natural con-
sistency and the development of the entire concept. As 
I have found out, the imminent 8th edition of the festival* 
is yet another step forward.

Michał Bieniek: Yes, this is going to be a huge change.

Tell me about it. I’m very interested in this process, in 
your ceaseless readiness to embrace change. 

Several domains need to be mentioned. The most mundane 
is related to the fact that we are changing the name and the 
concept of Survival’s broader presentation. It’s a non-artistic 
issue and results from pragmatic premises exclusively. So far 
we have been perceived—despite the tremendous scale and 
the time we have been active—as a.... festival of art of the 
young. Very often the name was mistaken. People would say: 
Art Festival of the Young, Festival of Extreme Art, Festival of 
Extreme Art of the Young. The variations were hugely diver-
sified. Whereas this is not a festival of this sort anymore. It 
had functioned as such until the 5th edition, which was ac-

DIAGNOSIS – how is it done?
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companied by the greatest change, and therefore it caused 
the most nuisance to the organisers themselves. We had to 
face the challenge of an entirely different space, a completely 
open one. 

Where did the 5th edition take place? 

In the Theatre square. It was right after we left the railway 
station, which was a tremendous challenge, but all the time it 
ensured—also because of its character—cohesion. The artistic 
action itself, in that interior, that place and with relation to 
it, afforded narrative continuity. When we decided for the 
Theatre square, it turned out that the cohesion is gone and 
that it wouldn’t generate itself. It wouldn’t arise solely from 
the actions of artists inspired by the venue. Besides, we had 
to review a number of ideas and solutions concerning, among 
others, the communication within the show, the manner of 
operating the audience. We could not have a situation anymo-
re where everything happens simultaneously. It was necessa-
ry to revise and reorganise. 

Later, we had the Quarter of the Four Temples—the first se-
rious attempt to structuralize Survival after that fine mess. 
This is where the idea to invite external curators and to have 
a creative brainstorming came from. There were six curators 
altogether, each of them with his/her own vision, artists and 
we attempted to create something out of it together.

The 7th edition was the outcome of what we had achieved in 
the Quarter. It was really coherent and consistent. For the 
first time, I had the experience of a genuine comfort of work 
and was able to focus of the artistic aspect. 

Having found a new formula, which we had developed thro-
ughout the previous two years, the organisation and pro-
duction part of Survival practically did itself. Obviously, this 

The ARTificial space of art
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is the effect of working with the right people in the right 
positions. The difference with regard to the 8th edition—al-
though it derives from what has been happening so far—is 
that we’re introducing ever more substantial approach. Not 
only by narrowing the thematic scopes, or the curating work 
in other words, but also by expanding the event to include 
a series of debates and meetings. There will also be a publi-
cation which offers factual grounding to the festival. A cata-
logue with the documentation of artworks comes out after 
the review. 

Do you plan to hold seminars and conferences? 

Yes, we do.

It sounds as if you were withdrawing a little. Departing 
from the random spectator. Do you think that at a certain 
point the convention of presentation in the strictly pu-
blic, accessible space runs down? Your proposal this year 
sustains action in the public-historical sphere, but I also 
perceive a closure, dissociation. As if you were fleeing. 
And again things become rather select. 

The convention does not exhaust itself, but requires—it’s 
trite, but perhaps this is not so obvious—entirely different 
means than those we have at our disposal. I’m talking about 
funds we manage to obtain for successive editions. It was 
the 5th edition that showed me that either you work freely in 
that kind of an open space, without greater aspirations with 
regard to coherence or specific artistic, sociological or other 
statement, or you create on a smaller scale—with great pre-
cision this time. Or still else: run a festival or review with an 
enormous budget, but along the lines of “Boom!—here I am”. 
It must be said that the actions, often substantial, which we 
carried out during the 5th edition, disappeared in the urban 
space of the Wrocław city centre. In confrontation with eve-
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ryday pursuits and the surroundings they revealed their in-
adequacy and lack of impact. Take for example the junction 
of Świdnicka street and the Theatre square—strictly utility 
spaces, and thus, paradoxically, blank areas on the city map. 
It is a sort of pseudo-centre, a space passed by, unnoticed. 
Nobody stops here, not even a single café is in sight. Only 
further do you come across places where you can stop for 
a while. In this curious centre, even particularly powerful 
artistic actions, which aim to revert meanings and introduce 
disturbances in the urban tissue, even they do not function 
as they should. During the 5th edition Świdnicka street was 
the direct venue of a strong performance, which had a pro-
foundly sensual impact. The audience accompanied, watched, 
there were responses, yet it did not have the anticipated 
quality.

No reciprocity? 

There was. But not fully committed. And despite the fact that 
Survival invests in incidental audience—something we expe-
rienced most acutely in the space of the railway station—in 
this case the participants were of a different breed, as it were. 
People who could approach our actions only very perfuncto-
rily, treating it as fun, taking nothing for themselves. One co-
uld see that. They passed through Survival routinely, paying 
attention to nothing or treating it as a curio, a gadget, yet 
another advertising action. While at the railway station, de-
spite the constant rotation of the audience the response was 
decidedly more definite. People would come, who wanted to 
talk about what had happened, who approached us, wanted 
to have a coffee with us, understand what it was all about. 
This did not take place in the Theatre square, which I found 
very disappointing. I can assess these two situations only in 
terms of my own impressions and experience, as I do not have 
professional tools, unfortunately. Still, I think this requires 
sociological diagnosis. 

The ARTificial space of art
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I myself perceive Wrocław precisely as a “city of me-
etings”—it’s definitely an apposite slogan—which is cha-
racterised by perfectly easygoing attitude and success 
propaganda. Here, I’m thinking about the openness and 
the desire to understand actions such as Your festival. 

In all honesty I can tell you that... I don’t know how it works in 
other cities, but Wrocław is still not ready for events of this 
kind. I don’t mean the reception, the response of the audience, 
but the organisational facilities, the system of working with 
the officials. 

I guess that the issue looks similar everywhere. 

In eight years we have developed a system. We know, as do 
our producers, whom to apply to and for which purpose. But 
I still remember the times of the 3rd, the 4th and the 5th Survi-
val, which were brought about with some little help of my 
friends. It was a terrible ordeal. Before anything happened 
in the artistic sense, a long administrative labour would take 
place: heaps of papers, opinions, permissions. This has not 
changed. There is much resistance of the official matter, and 
certain things cannot be avoided. Unless you are patient and 
bounce back from the wall a few times. 

What do you think is the cause? A mental barrier or lack 
of political courage? 

I don’t know whether we can speak of political courage in this 
case. The factor I see as fundamental is that actions similar 
to Survival are marginalised. They are still perceived in the 
category of fun being had by those who are still young and 
not wholly willing to enter the serious game. Therefore, they 
should be allowed to blow off steam, in a controlled manner, 
so that they don’t mess up the playground. 

DIAGNOSIS – how is it done?
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This is an act of grace.

Act of grace. Yes. In our case the situation begins to change, 
or it has changed already, also because the 8th Survival in 
Strzegom Bunker is created virtually on commission from 
the city. 

I recall that while the previous edition was being set up, 
you said that the city refused to help any longer. Have you 
succeeded in overcoming anything in that respect? 

We have managed to do that thanks to the help from kind 
people who believe in our work. The 8th Survival will be a kind 
of exhibition testing ground. This is probably valuable for the 
city as well. Ultimately, a museum of contemporary art is to 
be established in the Bunker. Survival is the first event to test 
the building in terms of its suitability as exhibition venue. 
This is very interesting and fits in with the ever-going theme 
of our activities. So far, the predominant practice has been 
to hold the festival in venues on the verge of revitalisation. 
A year ago, we worked in a place designed for exhibition pur-
poses—I mean the Pavillion of the Four Domes—which later 
underwent conversion. This year it is a prospective museum. 

Tell me how you get into the rhythm, because you follow 
an annual pulse, which is not a frequent occurrence in 
Poland. The individual stages are very distant in time 
from one another, while their duration seems too short. 

If we were to decide, these stages would be longer. However, 
they are related to our functioning in the broader context of 
financing culture in this country. For years we have striven 
for longer funding cycles—at least two or three years in ad-
vance. We haven’t succeeded so far. Perhaps the reason is that 
we still find it difficult to cross the threshold of being perce-
ived as enthusiastic young people who cannot be trusted. At 

The ARTificial space of art



46

present we find ourselves in circumstances in which most or-
ganisations and institutions of culture in Poland are. Meaning, 
we receive funding on a yearly basis. 

But then you cannot plan anything properly! 

Yes. Naturally, we are able to draw a relatively precise plan, 
but only on paper. Our expectations go usually much further 
than what we actually manage to bring off. As far as finances 
are concerned, we know the rough estimate of our funding in 
March, at the earliest. This year we are in a very unfavoura-
ble situation, because for various reasons the final amount of 
funding is as yet unknown. What we work on then is a vir-
tual budget, which may change completely. The fact that we 
invite tenders for artistic productions at end of January and 
beginning of February is very risky. On the other hand, if we 
hadn’t done that, we would have a huge problem with ma-
naging the whole thing. The time left for production is very 
short anyway. From the deadline for tenders, we need at least 
two weeks to look through it all, become acquainted with the 
submissions, artists’ requirements, so as not to make any mi-
stakes and reject things which are worthwhile. Then we have 
to meet the producer who has to systematize it all and prepa-
re the so-called production book. This takes an entire month, 
and only then can the direct action start. Contracts with the 
artists, individual productions, work on barters and looking 
for additional possibilities. Effectively, we have only May and 
the beginning of June at our disposal, as after that the set up 
of artworks begins, and very little time is left. 

Don’t you think that Survival expands a bit too much? 

I think that now the danger has been averted. Off the record, 
I am frequently asked that question. I am aware of the chan-
ges that Survival undergoes. This is not random evolution. 
I am convinced—and this is certainty based on experience and 
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concrete events—that Survival would not have survived until 
today in the formula which was employed during the first 
three editions. In the beginning it was a popular mobilization, 
whip-round culture and general enthusiasm of doing some-
thing together, Later, there came a time to change the formula, 
which arose from the conscious need to confront urban and 
public space, in the full sense. At the time our actions were 
much liked, the local press treated them without a hint of cri-
ticism: enthusiastic reviews everywhere, especially after the 
4th edition. Simultaneously, being in the thick of it, I knew that 
if I did one or two versions like that, I’ll end up with.... a fête. 
All shall remain would in fact be a show of pals, with nobody 
having control over it, also with regard to the substance. The-
re is quite a number of artists who are happy with activity of 
that kind. There’s no work with the context of the place, its 
circumstances and memory... It might be that the atmosphere 
of festivities, celebration, was fun and justified in the initial 
editions. Later, the cityscape appeared. It was an intuitive 
experiment—a theme we only just began to explore. But when 
we entered, very consciously, specific spaces we had worked 
on in terms of history and the evolution of their meanings, 
with regard to their functioning and purposes, when we be-
gan to exist of the cultural map of Poland, we couldn’t simply 
maintain the formula of art celebration. Besides, the audience 
demanded greater coherence and content-related enhance-
ments, having matured and developed with us. 

And yet it often happens that certain events, not infrequ-
ently made with huge funds, resemble doing homework. 
No special effort to get to the heart of the matter. No-
thing beyond the curriculum. 

In Wrocław, we’ve had a few examples of actions for big mo-
ney, which failed to attract any attention whatsoever. I find 
it phenomenal. [ laughter ] I’m sure you’ve heard about the Na 
okrągło exhibition.

The ARTificial space of art



48

Yes, I have. It neighboured last Survival. 

It was a very good exhibition, only that.... it was historical, 
documenting changes. Nothing new appeared there, everyone 
knew these works. 

The several hours of films to be seen was a bit of an exag-
geration. 

Hardly bearable indeed. It was great that you could see those 
works in one venue. That was worth the time, money and 
commitment. Still, the exhibition went unnoticed in Wrocław. 
The first reason was that the idea to combine Na okrągło exhi-
bition with Europa—to nasza historia was ill-advised. The se-
cond was to have Hala Stulecia as venue, with no idea for 
marketing, wider promotion, for attracting audience. Even 
the posters were very badly designed! For a long time I was 
convinced that it was an advertisement of some minor, non-
-artistic event. It did not attract attention, it did not fulfil its 
function. It came to the point where people from Na okrągło 
would come with the intention of taking over our audience. 
Survival and other actions of this kind, which have a certa-
in brand and recognisability also have a certain concept of 
themselves, a concept of their own marketing. Therefore they 
have their audience and are able to expand it. If, however, the 
thing is not well thought-out in terms of publicity, it will ne-
ver succeed in terms of turnout. Only few will pay attention... 

I think the organisers simply choose to overlook it. By de-
finition. 

Yes. And this is a mistake.

Unfortunately, sometimes it so happens that something 
needs to be done because an opportunity appeared, or 
a commission arrived. Whereas this involves great re-
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sponsibility. Without expedient and well considered mar-
keting actions, the opportunity to spread important ide-
as is wasted. Such proposals are fossilised. Yet again they 
reach the staple, strictly determined target group. Inde-
ed, this is a great mistake. 

I agree. Nevertheless, all things considered, I wouldn’t say 
these sort of actions are not justified, only they should be 
accompanied by other undertakings at the grass-root level. 
With such that invite direct participation. As you know, Wro-
cław—along with many other Polish cities—prepares to enter 
the competition for the European Capital of Culture. I have 
had many a talk on that account, because I was asked to con-
sult on it. The conversations with people who decide what 
is included in the application, reinforced my conviction that 
still there is no awareness that one of the greatest value of 
contemporary culture is inviting the spectator, the member of 
the audience, the citizen, to participate. This notion of parti-
cipation is fundamental and this is what European Union has 
in mind. Because this kind of Europeanism, democratization, 
revitalisation of public space is the most important. Nobody 
awards a city the title of European Capital of Culture only 
because it has an efficient opera, philharmonic orchestra, and 
one or two festivals costing ten million zlotys. It is their duty 
to carry out highest quality cultural action for the money 
they obtain from the taxpayer. Whereas it is the task of the 
competition to extract the underlying, internal pulse of the 
city, the cultural, artistic life. It’s rather a disclosure of spaces 
than creation of enclosed, perfect realizations.... This is also 
how Survival began. It has always been about participation, 
and about overcoming barriers that surround urban enclaves: 
those separate, disconnected and small spaces which do not 
develop mutual relations at all, despite being adjacent, which 
are even hostile or do not bother with the existence of neigh-
bours. As Bauman wrote, this is how the white, blank areas 
on the mental map of a city come into being. I think that if we 
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approach the issue “from the bottom” or “from the outside” 
and take into account the everyday life of the people, their 
problems, struggles, needs and the fact that they often live 
next to one another, without noticing the other, then it beco-
mes very interesting. Sometimes it is enough to cast a small 
stone into that backyard garden and it suddenly turns out 
that people start noticing things they fail to perceive in their 
everyday life. 
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Dystans krytyczny –

z Rafałem Góralskim i Joanną Górską, artystami, kuratora-
mi Galerii Rusz i festiwalu Art Moves w Toruniu, o szcze-
rości, odpowiedzialności i kontakcie z odbiorcą

Tomasz Drewicz: Prowadzona przez was Galeria Rusz 
działa nieustannie już od ponad dziesięciu lat. Od począt-
ku miała czytelny i sprecyzowany kierunek działań. Poza 
samą prezentacją prac w mieście bardzo istotny jest ko-
munikat wycelowany w przestrzeń czy też sferę publicz-
ną. Możecie powiedzieć kilka słów o tym, jaki jest wasz 
stosunek do sztuki i działań w przestrzeni publicznej?

Rafał Góralski: Bawi nas trochę ostatnie przesilenie działań 
związanych ze sztuką publiczną…

Joanna Górska: …a z drugiej strony cieszy.

R.G.: Tak, z drugiej strony też cieszy. Oczywiście, rozumiem 
podłoże sytuacji. Jest to skomplikowane, ale niedawno rzucił 
się nam w oczy fakt, jak street art, który jest specyficzną od-
mianą sztuki dziejącej się w mieście, zaczął być obrabiany przez 
wielkie instytucje, które wsadzają go do głównego nurtu. Tak 
robi na przykład Tate Modern. Zwyczajnie jest takie zapotrze-
bowanie. Wiadomo, dlaczego. Bo musimy znaleźć coś nowego, 
co fajnie można sprzedać, a jest przy okazji parcie finansowe 
i tak dalej… Dzięki temu zainteresowaniu cały street art zrobił 
ostatnio furorę. Staje się sztuką publiczną w szerokim sensie.

Rzeczywiście, zrobił się z tego mainstream.

R.G.: Na tej fali powstało, i ciągle powstaje, bardzo dużo reali-
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zacji. One są niby pod szyldem street artu, choć część z nich 
ma tylko podobny punkt wyjścia. W Polsce to była na przy-
kład spektakularna wystawa Out of something, która odbyła 
się we Wrocławiu. My również braliśmy w niej udział. Rze-
czywiście, wybiła się i dzięki temu nasz rodzimy street art 
został wprowadzony na salony. To nas bardzo rozbawiło, bo 
my tam braliśmy udział, jako szeroko rozumiany sreet art. 
Ci ludzie, którzy to organizowali, są szalenie sympatyczni 
i z chęcią wzięliśmy w tym udział, ale chcemy podkreślić, 
że my żadnego street artu nie robimy. [śmiech] Bawi nas to, 
bo w jakimś sensie jesteśmy już weteranami. Galerię Rusz 
prowadzimy już ponad dekadę, mamy po 36 lat. Nie chodzi 
o to, że jesteśmy już tacy starzy, ale o to, że dziesięć lat 
przy zmieniającej się ciągle rzeczywistości to bardzo dużo. 
Festiwal Art Moves jest ściśle powiązany z naszą galerią. To 
przeniesienie w szerszy wymiar idei, którą od dziesięciu lat 
realizujemy w galerii. Oczywiście, w trakcie festiwalu tych 
interwencji w przestrzeń miasta jest więcej – większe po-
wierzchnie, więcej artystów itd. Ale nie należy rozpatrywać 
galerii i festiwalu oddzielnie.

J.G.: Pytałeś jednak o nasz stosunek do przestrzeni publicznej 
i do pokazywania sztuki w przestrzeni…

Od tego zaczęliśmy, ale Rafał już przeskoczył na inny temat.

R.G.: Może wróćmy?

Nie! To jest zaczyn czegoś, o czym chcę przypomnieć. Trak-
tuję to szalenie poważnie. Dla mnie działania w przestrze-
ni publicznej to obszar konkretnej walki. Walki o kształt 
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie 
że w tym momencie w Polsce musimy ów kształt dopiero 
formować. Współczesne próby prezentacji sztuki w prze-
strzeni publicznej to właściwie proces odgórnie sterowa-
ny przez mechanizmy, z którymi powinno się walczyć lub 
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które powinno się choćby podważać. To powoduje, że gubi 
się idea i szansa na coś więcej zostaje utracona. Przestrzeń 
publiczna, która miałaby dawać obywatelom możliwość cią-
głej lustracji wszelkich mechanizmów wpływu i kontroli – 
czy to społecznych, ekonomicznych, czy też politycznych – 
zamienia się w wielki, pozbawiony jakiegokolwiek dostępu 
obszar, osiągalny jedynie dla kreujących te mechanizmy me-
dialnych oligarchów. Pozostaje tylko wielka arena promocji. 
Promocji, dodajmy, na wszelkich możliwych płaszczyznach.

R.G.: To ciekawe, co mówisz o promocji. Przykładem może być 
festiwal ArtBoom, który jest całkowicie sztuczną imprezą, bo 
wyłącznie promocyjną. Po to powstała. To przedsięwzięcie, za 
którym idzie bardzo dużo pieniędzy, przy czym nie wyrasta 
ono z żadnej głębszej idei, ale z czegoś sztucznie zaszczepio-
nego, nienaturalnie zlepionego. Ma być lokomotywą promocji. 
Nie uważam wcale, że to źle. Myślę, że imprezy tego typu mogą 
funkcjonować i promować, rozwijać miasto. Ale najbardziej 
wkurza fakt, że stwarza się coś, co jest kompletną wydmusz-
ką. Spada z kosmosu i do niczego nie pasuje. Takie działanie 
sensowne jest tylko wtedy, gdy zaczyna się od zakorzenionej, 
głęboko przemyślanej idei. Potem, kiedy impreza się rozrasta, 
można ją wykorzystać jako element marketingowy. Wtedy nie 
jest to sztuczne. W przypadku ArtBoomu jest na odwrót. To 
czysty marketing. I tak naprawdę niczym się nie różni od ko-
mercyjnego eventu organizowanego przez agencję reklamową.

Nawet nazwa jest właściwa – ArtBoom. Tak jakby nagle 
w biurze promocji Krakowa znalazł się człowiek, który 
wpadł na „bombowy” pomysł, jak wyprowadzić miasto 
z piętna historii i znaleźć inny obszar, w którym można 
ten produkt umocować. Ukłon w stronę nowej grupy do-
celowej. Nagła zmiana wizerunku.

R.G.: Tak to właśnie wygląda. I nie mam nic do tego. Rozma-
wiamy o tym, bo to przykład pokazujący ważne procesy, któ-
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re zachodzą w naszym kraju. Przy tak małej ilości pieniędzy, 
jakie są w Polsce przeznaczane na sztukę, przy skromnych 
możliwościach rozwoju takie imprezy jak choćby ArtBoom cał-
kowicie wypełniają przestrzeń. Wtedy głosy słabiej słyszal-
ne, za którymi nie stoją wielkie pieniądze, spychane są na 
margines. Takie eventy są jak walec, bo rozwałkowują ideę. 
Organizatorzy mogą wiele rzeczy kupić, zamówić na przykład 
pozytywny artykuł w gazecie. 

Bardzo dużym problemem jest to, że imprezy czysto marketin-
gowe są definiowane jako artystyczne i startują w tych samych 
konkursach grantowych, co mniejsze festiwale o niekomercyj-
nym charakterze. I często te pierwsze – mimo swoich rozdętych 
budżetów – wygrywają. Można powiedzieć po prostu, że nasze 
państwo sponsoruje marketing i komercję. To jest chore.

Uważasz, że takie pozbawione szczerości imprezy, mimo 
że artystycznie nie muszą być złe, mają duży wpływ na 
rzeczy, które w tej przestrzeni chcą mówić o czymś tro-
chę innym, szczerym i ważnym.

R.G.: Tak. Uważam, że ta impreza może być nawet dobra pod 
względem artystycznym. Nie byłem tam, oglądałem ją tylko 
przez internet, ale za bardzo mi się nie podobała. Zresztą to 
nie ma tak naprawdę znaczenia. Dobre w sensie komercyjnym 
jest to, że przyciąga się gwiazdy.

Ważne jest to, jaki przyświeca cel! Jeżeli celem jest, po-
wiedzmy, propagowanie sztuki po to, aby w przestrzeni 
miasta łatwiej się było z nią spotkać, to OK. Ale sugestia, 
że ta propozycja ma ludziom dać coś więcej, jest w tym 
przypadku nadużyciem. To się czuje. Brak tu obszaru na 
rozmowę, brak wspólnego języka.

R.G.: Nasz stosunek do sztuki w ogóle jest taki, że jesteśmy an-
tysystemowi. Po prostu sztuka galeryjna jest w jakimś sensie 
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stetryczała. Działa w systemie, w którym krytycy i inni decy-
denci narzucają, co masz robić. Jeśli nie spełniasz kryteriów, 
które są przez nich wyznaczone, jeśli nie znasz, kogo trzeba, 
to spadaj na drzewo. Z drugiej strony nie ma się co oszuki-
wać, sztuka współczesna jest kompletnym marginesem, ma 
nikły odbiór, na wystawy przychodzi bardzo mało osób. I to 
nam się bardzo nie podoba. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
sztuka ma moc, ma siłę. Człowiekowi towarzyszy od tysięcy 
lat. Trzeba się zacząć znowu zastanawiać, po co ona w ogó-
le jest. Czy sztuka teraz może odgrywać jakieś niekoniecz-
nie czysto estetyczne sensowne role. Nie wystarczy przecież 
samo puszenie się, że jesteśmy artystami i wystawianie ręce 
po kasę. Uważamy, że sztuka może grać rolę pewnego rezona-
tora, inaczej mówiąc, może poruszać. Uważam, że na przykład 
polskie kino jest dużo fajniejsze niż polska sztuka współcze-
sna oglądana jako całość.

J.G.: Fajniejsze niż sztuki plastyczne.

R.G.: Tak. Twórcy filmowi mają pozwolenie na to, aby powie-
dzieć więcej o współczesności, coś z niej wychwycić. Idę do 
kina także po to, żeby zrozumieć, a pewne rzeczy, wątki prze-
myśleć. Gdy oglądam „Dom zły”, naprawdę powalający film, to 
mogę dużo z niego dla siebie wychwycić. Coś więcej niż tylko 
pójście na wystawę i popukanie się w głowę.

Jeśli chodzi o polskie kino, to mam wrażenie, że coś się 
ruszyło właściwe dopiero na początku ubiegłego roku.

R.G.: Tak, to jest tylko przykład ogólnej całości. Masz grupę 
filmów do wyboru, które możesz obejrzeć, i wiesz, że one coś 
niosą. Nie twierdzę, że sztuka całkowicie jest beznadziejna. 
Tak nie jest. Chodzi mi o to, że w filmie robi się więcej rzeczy 
ważnych. Więcej niż w sztukach plastycznych. To jest pro-
blem, bo uważam, że sztuka powinna znowu wrócić do prze-
myśleń, po co w ogóle jest.
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Porównując kino ze sztuką wideo – gdzie, twoim zdaniem, 
przebiega granica? W Polsce jest dużo sztuki wideo, która 
ma naprawdę mocną narrację. To ważny głos, nie jakaś 
tam abstrakcja, ale konkretne historie.

R.G.: Nie wiem, gdzie jest granica, o którą ci chodzi.

J.G.: Różnica może jest taka, że kino musi się konfrontować 
z widzem.

R.G.: Musi myśleć o języku.

J.G.: Jeżeli chodzi o kino, to twórca musi znaleźć takie meta-
fory i taki język, żeby to było zrozumiałe dla innych, nie tylko 
dla niego samego. Musi coś przekazać. Sztuka natomiast cały 
czas dąży do hermetyczności. Na pierwszym planie widoczny 
jest artysta, a jeszcze bardziej jego ego, mniej widoczny jest 
natomiast kontakt z widzem. Dlatego nasza sztuka – i to jest 
to, co ją wyróżnia – jest nastawiona na kontakt. Oczywiście 
dziś, gdy użyjesz hasła „sztuka komunikacji”, od razu masz 
skojarzenia z reklamą. Ale choć u nas komunikacja z widzem 
jest uwzględniana, to nie znaczy to, że…

R.G.: …To nie znaczy, że my się dostosowujemy do widza. To 
są dwie różne sprawy. Kluczem jest tutaj właśnie rezonans. 
Sztuka może opowiadać o trudnych rzeczach, ale musi da-
wać ludziom możliwość zaczepienia – coś, co by ich poruszyło. 
Chodzi o to, żeby zacząć na nowo myśleć, w jaki sposób kon-
taktować się z widzem. Trzeba myśleć o widzu! Jesteśmy ludź-
mi, komunikujemy się i trzeba się nad tym procesem pochylać. 
Interesowanie się tylko rozrostem ego i robieniem właściwie 
czegokolwiek to zmierzanie do totalnej alienacji. Uważa się, że 
wartością jest tylko to, co robi artysta, jego wypowiedź. Ale 
czy ta wypowiedź ma jakikolwiek sens i czy w ogóle ktokol-
wiek cokolwiek z tego zrozumie, to już nie ma żadnego zna-
czenia. To jest problem, to błąd, dlatego że alienuje autora od 
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odbiorcy. Później odbiorca ma sztukę w dupie, bo nic w niej 
nie widzi, czyli nic mu to nie daje.

Rozumiem, że to jest klasyczna kwadratura koła. Albo 
samonapędzająca się machina. Mechanizmy promocji 
współczesnego rynku sztuki – identyczne jak dla zwy-
czajnego produktu – powodują, że dążenie, już w tym 
fundamentalnym procesie powstawania idei, jest jasno 
ukierunkowane.

R.G.: Masz rację, bo to jest system rozumiany nie jako pejo-
ratywne określenie samo w sobie, ale jako istniejące zależ-
ności. Jako artyści jesteśmy wrzuceni do tego świata i je-
śli chcemy osiągnąć sukces, to musimy robić rzeczy według 
pewnych ram, dodajmy, ściśle określonych, bo tylko to się 
sprzeda. Wcale nie trzeba robić rzeczy bardzo modnych czy 
komercyjnych, ale wręcz przeciwnie, można robić prace su-
perawangardowe.

Ale przez to atrakcyjne.

R.G.: Tak, przez to atrakcyjne. Są pewni odbiorcy, którzy ku-
pują takie „postępowe”, awangardowe rzeczy i dużo za nie 
płacą. Jeśli chodzi o produkt, to w tym sensie masz rację, że 
to jest problem systemu. Natomiast polski system galeryjny 
nie musi być bezpośrednio związany z profitami. Bardziej 
chodzi o to, że pewnych artystów się pokazuje, a innych nie. 
To się oczywiście jakoś uzupełnia, bo wiadomo, że system 
komercyjny dopiero do nas wkracza. To znaczy stoją za tym 
określone interesy, niekoniecznie związane z pieniędzmi, ale 
z pewną hierarchią, budowaniem karier i pozycji w światku 
artystycznym. Chociaż czasami przekłada się to pewnie i na 
pieniądze. To jest po prostu salon, ale w „awangardowym” 
przebraniu. Krytycy pewne rzeczy naznaczają, że coś jest 
fajne, a później artyści mają tę lampkę z zielonym światłem 
zapaloną. To nawet nie jest tak, że coś innego jest „brzyd-



kie”, ale już nawet nie jest sztuką! Jedyne wyjście jest takie, 
o jakim właśnie mówimy – sztuka na zewnątrz. Działanie 
poza wszystkim. Sztuka systemowa, która uważa się za tak 
bardzo wolną, lewicową, postępową, tak naprawdę jest odbi-
ciem systemu. I to jest wielki problem.
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A Critical Distance

On honesty, responsibility and interacting with the 
audience—in conversation with Rafał Górski and Joanna 
Górska, artists, Rusz Gallery curators and the artistic 
directors of Torun’s Art Moves Festival. 

translated by Anna Paś

Tomasz Drewicz: The Rusz Gallery, which you manage, has 
been functioning non-stop for over ten years. From the 
very beginning it used to have very clear and precise ori-
entation. Apart from presenting the art-works in town, 
what seems equally important is a message aimed at the 
public space, or at the public sector. Would you mind tell-
ing me a bit about your attitude towards art and acting 
in a public space?

Rafał Górski: On one hand… We find the recent crisis of activi-
ties related to the public art a bit funny...

Joanna Górska: ... But it cheers us up, on the other.

R.G.: Oh yes, it cheers us up too. Of course, I do understand 
the background of this position. It might be complicated, but 
what we recently came across is a simple fact of the street 
art—this specific form of the urban art—being manipulated by 
the well established institutions, which employ it within the 
mainstream. Tate Modern does it, for instance. There is a need 
for that, as simple as that. And we all know why. That is be-
cause we constantly need to find something new, something 
that we can sell; there is also that financial pressure and so 
on... Due to that curiosity, street art became incredibly popu-
lar. By which, it becomes a public art in a general sense.
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Actually, it became a mainstream. 

R. G. As part of this movement, lots of acts have been, and still 
are, created. They seem to sit under the street art umbrella 
but in fact, some of them have in common only their origins. 
In Poland, a good example would be ‘Out of something’ exhibi-
tion in Wrocław. We took part in it, among others. In fact, it 
made a huge breakthrough and since then our local street art 
has been introduced to the showrooms. Which really made us 
laugh as we took part in in, representing some street art. You 
see, these people, the organisers, are very friendly and all. We 
were delighted to take part in the exhibition, but we would 
like to underline that we do not produce any street art what-
soever. [laughs]. Being some sort of veterans, we find it funny. 
We have been running the Rusz Gallery for over ten years 
now, both of us being thirty-six years old. And it is not a mat-
ter of us feeling old, it is just that ten years in a constant-
changing reality is quite a long time. The Art Moves Festival 
is closely associated with the gallery. It brings the idea, that 
we have been following for last ten years, forward. Obviously, 
the festival brings more artistic interventions into the urban 
space, the scale is bigger, there is more artists etc. But the 
gallery and the festival should not be considered separately 
by any means.

J. G.: But you have been asking about our attitude towards the 
public space and presenting the art within...

That is where we started but Rafał has changed the sub-
ject a little.

R. G.: Shall we get back?

No, not at all. What we have been talking about is some 
sort of a leaven for something I would like to remind of. 
And I take it really seriously. The reason being any activ-
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ity within a public space is a war zone. The war on the 
shape of democracy and a civic society. Particularly at 
nowadays’ Poland when we have to draw this shape just 
now. Meantime, the recent efforts to present art in the 
public space have been fix-controlled by the mechanisms 
that should be opposed to or, at least, questioned. As a re-
sult, the idea is lost and any chance for anything to follow 
is wasted. A public space, that was to enable the citizens 
to review any mechanisms of influence or control—being 
of a social, economical or a political nature—turns into 
a huge, virtually impassable, area, that is only accessible 
to the mechanism-creators, the media oligarchs. What is 
left out there is a huge publicity arena. The publicity that 
takes place on all different levels. 

R.G: What you said about the publicity is quite intriguing. As 
an example let’s recall the ArtBoom Festival, which is a com-
pletely fake event, as this is pure publicity. And that is why it 
came into being. This project, followed by lots of money, does 
not take its origins from any bigger idea but something arti-
ficially implemented, something oddly stuck together. It is the 
“publicity’s fuel”. And I do not find it wrong at all. Events like 
this may work and promote, may develop the city, I reckon. 
What pisses me off, though, is a fact of creating a shell-event. 
It is thrown at us from the outer space and does not match 
with anything. It would all make sense if it was followed by 
a well-established and well-thought-through idea. And then, 
when the event expands, it is being used as some marketing 
tool. It is not fake then. With the ArtBoom Festival it is a com-
pletely the opposite: it is pure marketing. Therefore there is 
no distinction from any commercial event organised by an 
advertising agency. 

Even the name, ArtBoom, seems to be adequate. It sounds 
like in Krakow’s city press office someone has had that 
boombastic idea to wipe off the historic stigma of the city 
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and find a niche, where this product can be placed. There-
by, we target a brand new audience. An instant change of 
the city’s image is accomplished. 

R.G.: That is exactly how it happens. And I do not mind it one 
bit. The reason we discuss this issue is that is a perfect ex-
ample of some crucial processes, performing in our country. 
With a constant lack of funding, that would have support 
arts in Poland, and with a limited scope for any progression, 
events like ArtBoom Festival entirely fulfills the stage. Sub-
sequently, any other minor voices, without the financial sup-
port, are being marginalised. Events of that sort act like a pair 
of scissors, cutting the original idea into pieces. Their organ-
isers can buy a lot of stuff, paying for a five-star reviews for 
instance. What is highly problematic is a fact, that all these 
commercial projects are being defined as artistic ones, there-
fore they apply for the same funding and compete with small-
er, non-commercial events. And quite often—regardless their 
expanded budgets—they receive it. In other words, the state 
sponsors acts of marketing and publicity. I find it sickening.

If I got it right, you claim that these dishonest events, de-
spite their artistic value, have a big impact on acts, which 
aim to use the same space to express something different, 
honest, something of a greater importance?

R.G.: That is right. Moreover, such event can be of a great ar-
tistic value. I have not been there, although I have been watch-
ing the Festival via Internet—did not like it much, though. Nev-
ertheless, that is not the point. From a commercial point of 
view, it is worthwhile to attract big names.

But the aim should matter first! If the goal is to, let’s 
say, promote the arts to enable the wider encounters 
in a public space, that is OK. However, once it is sug-
gested that such project offers more than it really does, 

The ARTificial space of art



64

is somehow an abuse. It is truly evident. What is miss-
ing in this picture is any room for debate, any common 
language.

R.G.: What describes our attitude towards art is our counter-
matrix approach. Having said that, we find the gallery-based 
art somehow stuffy. First of all, it is dependant of the art crit-
ics and other policy-makers, who impose you what to do. If 
you do not meet the criteria, drawn by them, or if you do not 
know the right people, you are screwed. On the other hand, 
no bullshit: contemporary art is an absolute edge [of cultural 
reality—AP], with a minute reception and its presentations 
attended by a handful of people only. And we are not happy 
with that at all since we truly believe in the art’s energy, its 
power. It has been accompanying humans for thousands of 
years. Therefore, we should begin to contemplate, why the 
art exists at all. Whether it may play any significant role, un-
necessarily aesthetic or meaningful one? Calling ourselves—
proudly—artists and asking for money is not enough. Thus, 
we believe the art is to act as some sort of a resonator, it may 
vibrate. However, in my opinion Polish cinema is much better 
than Polish contemporary art in general.

J.G.: Much better than visual arts, I reckon.

R.G.: Indeed. As if the filmmakers were granted with a permis-
sion to reveal the present day, to extract something out of it. 
I would go to the cinema to understand something, to re-think 
a few things. While watching Dom Zły [The Dark House—by 
Wojciech Swarzowski, 2009], a truly devastating movie, I al-
ways discover a lot within. Definitely much more, than while 
going to the art exhibition and being dumbfounded.

When it comes to the Polish cinematography, I would say 
something has changed only since the beginning of the 
last year.
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R.G.: Well, that only exemplifies the general rule: there is quite 
a few films to chose from and you can be sure they are worth-
while. I am not saying that art is useless, as it is not. My point 
is that cinematography produces many more valuable pro-
jects. Much more than in visual arts. And that is the biggest 
issue since art should probably ask itself, why it exists at all.

When comparing cinematography with video art, where 
would you draw a line between the two of them? In Po-
land, video art is quite big and speaks out loudly. Hence, 
it is an important part of a dialogue—real stories rather 
than some abstract message. R.G.: I do not know where to 
draw this line, I am afraid.

J.G.: What distinguishes the two is the fact, that cinema needs 
to confront itself with the viewer.

R.G.: It needs to speak a certain language.

J.G.: In cinematography, a filmmaker has to find metaphors 
and language that are understandable to the others, no only 
himself. He is to communicate something. Whereas art strives 
for being hermetic. In a foreground we can see the artist him-
self—or his ego, to be precise—while his connection with the 
viewer is less visible. Thereby, our art—by contrary—concen-
trates on that connection. Sure enough, when one speaks on 
communication arts, it is automatically associated with adver-
tising. However, even though we do take this communication 
with the viewer into account, it doesn’t mean that...

R.G.: That doesn’t mean we adjust ourselves to the viewer. 
These are two different issues. The key point is that vibra-
tion. May art talk about uneasy matters but also needs to of-
fer viewers some point of reference—something, that would 
affect them. The point is to start a debate on how to com-
municate with the viewer. We need to bear the viewer in 
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mind! As human beings, we do communicate with each other 
and we need to keep an eye on this process. Whilst aiming 
at expanding one’s ego and creating pointless acts leads us 
to a complete alienation. We usually pay lots of respect to 
the artistic activity, their messages. Whether the message 
makes any sense or is understood by anybody does not seem 
to matter. In my opinion, that is the biggest problem, it is 
a mistake that alienates the author from their recipient. As 
a result, the recipient does not give a damn about arts, be-
cause it looks shallow to them and they do not benefit from 
the arts in any way.

It sounds like a vicious circle, a self-perpetuating ma-
chine. Since all the mechanisms of promotion at the art 
market remain identical to the ones applying to any other 
product, any attempt of this fundamental process of the 
idea generation is already determined.

R.G.: I would agree with you in here. It exists like a system, 
a matrix, with no bad connotations, as a network of depend-
encies. As artists, we are part of this world and if we want 
to succeed, we have to obey tight rules to sell a thing. That 
said, one does not have to produce only popular or commer-
cial stuff, the cutting-edge ones are also welcome.

Because they are attractive.

R.G.: Yes, that makes them attractive. There is a part of the 
audience keen to buy such “progressive”, cutting-edge stuff 
and they are ready to pay a lot. While you are referring to 
the product itself, you are probably right saying the problem 
is with the system. On the other hand, Polish gallery circle is 
not that much dependent on the profit. The thing is that some 
artists are widely exhibited, while the others are not. Surely, it 
all balances itself somehow, as the commercial system is only 
developing in the country. What I mean by that is a particular 
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interest of some parties, not necessarily involving any money, 
but some sort of hierarchy, a career and status development 
within the art world. Yet, sometimes that translates into mon-
ey as well. However, it is some sort of a salon, only dressed 
up in a cutting-edge outfit. Once critics say something is cool, 
that artists are given a green-light. Thereafter, some other 
projects are labeled not only “uncool”, but they are not being 
considered as art at all! Hence, our solution is art existing 
at the outside. It is an activity above all. Any art within the 
system, nonetheless it sees itself as independent, leftist, pro-
gressive, is only a mirror-reflection of the system. And that is 
a huge issue. 
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Dostrajanie wizji – 

z Waldemarem Tatarczukiem, kuratorem pierwszego 
festiwalu Open City i dyrektorem BWA w Lublinie. O hi-
storii, ideach i ich samodzielnym życiu

Tomasz Drewicz: Prawie rok temu w Lublinie odbyła się 
pierwsza edycja festiwalu Open City. Byłeś jednym z au-
torów koncepcji oraz kuratorem festiwalu. Powiedz, jak 
się kształtował pomysł?

Waldemar Tatarczuk: O projekcie myślałem od kilku lat. Zasta-
nawiałem się, rozmawiałem z artystami, którzy potencjalnie 
mogliby w nim uczestniczyć, rozważałem wybór miejsca. Moja 
pierwsza myśl o festiwalu w przestrzeni wzięła się z poiry-
towania tym, że powierzchnia wystawiennicza przeznaczona 
na sztukę współczesną w Lublinie to zaledwie jakieś 150 me-
trów kwadratowych. To miasto, w którym większej wystawy 
po prostu nie da się zrobić. Jeśli myśli się o czymś szerszym, 
zostaje wyłącznie przestrzeń publiczna.

Czy poza brakiem powierzchni wystawienniczej były ja-
kieś inne powody?

Festiwal miał źródło w mojej aktywności w lubelskiej Za-
chęcie. Jak wiadomo, lokalne oddziały Towarzystwa Zachę-
ty Sztuk Pięknych powstały przede wszystkim po to, żeby 
tworzyć kolekcje i – w dłuższej perspektywie – organizować 
centra sztuki. W pewnym momencie zauważyłem, że prace 
zakupione do kolekcji wypełniły nasz magazyn. Pojawiło się 
naturalne pytanie: co dalej? Dostrzegłem wówczas poten-
cjał w kolekcjonowaniu prac w przestrzeni publicznej. Taki 
otwarty zbiór ma dwie zalety: prace są eksponowane samo-



69

istnie na terenie ogólnodostępnym i nie zajmują przepełnio-
nego magazynu.

Nie wszystkie prace można w ten sposób wyekspono-
wać. Opuszczenie bezpiecznych murów galerii nadaje im 
zawsze nowy kontekst. Wybór odpowiedniego miejsca 
to bardzo trudne zadanie. Czy miałeś już wcześniej do-
świadczenia z przestrzenią miejską?

Już od kilku lat zajmowałem się performance, a sztuka w prze-
strzeni publicznej była mi bliska przez działanie na marginesie 
i swą efemeryczność. Kiedy już zdecydowałem, że chcę robić fe-
stiwal, zastanawiałem się, w jakiej go umieścić przestrzeni. Od 
samego początku nie chodziło mi tylko o jedno spektakularne 
wydarzenie. Myślałem o działaniu permanentnym oraz o dąże-
niu do stałych realizacji. Do wyboru miałem przestrzeń publicz-
ną, miejską albo teren częściowo zamknięty, na przykład park. 
W Lublinie jest Park Ludowy, który powstał w latach pięćdzie-
siątych. Początkowo służył mieszkańcom do wypoczynku, po 
jakimś czasie jednak przeznaczenie zdegradowało się. Dziś jest 
miejscem, gdzie miło spędza czas już tylko okoliczna żulernia. 
Sama przestrzeń jest duża, bo park ma kilkanaście hektarów.

Na tle innych przedsięwzięć Open City wyróżnia się – poza 
umiejscowieniem – także ideą miasta otwartego. Duży 
nacisk położono na konkretne usytuowanie geograficz-
ne: na wschodzie Polski, blisko granicy zamykającej Unię 
Europejską. Ważna jest oczywiście przestrzeń publiczna 
ze swoją specyfiką, z bogatą historią Żydów i związkami 
z Ukrainą. Czy mniejszości w Lublinie są silne?

Nie. Lublin przed wojną był miastem wielonarodowym, ale po 
1945 roku, jak zresztą większość polskich miast, stał się mono-
kulturą. Prawdopodobnie mieszka w nim część mieszkańców 
pochodzenia ukraińskiego, ale niewiele, bo akcja Wisła roz-
rzuciła Ukraińców po Polsce. Miasto było przed 1939 rokiem 
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bodaj w trzydziestu procentach żydowskie. W tej chwili ży-
dów jest prawdopodobnie kilkunastu. Istnieje pamięć o wielo-
kulturowości, ale jest to wyłącznie świadectwo.

Czy festiwal zakładał eksplorowanie tego typu zagadnień?

Takie było pierwsze założenie, które potem zostało zmienione.

Interesuje mnie ewolucja koncepcji, zderzenie pomysłu 
z rzeczywistością. Powiedz coś o tym.

Na początku chciałem festiwal skoncentrować wokół lubel-
skiego zamku, który sam w sobie jest niezbyt ciekawy, ale 
jest w nim zachodnia kaplica malowana przez bizantyjskich 
malarzy – materialny styk Wschodu z Zachodem. Wokół zam-
ku była dzielnica żydowska, a właściwie miasto żydowskie, 
które zburzono w 1943 roku. Zniszczono je kompletnie. Nawet 
dzisiejsza siatka ulic jest inna niż przed wojną. Niedaleko, na 
ulicy Lubartowskiej, jest największa uczelnia talmudyczna, 
która powstała w latach trzydziestych. Gigantyczne gmaszy-
sko, które przestało działać w 1939 roku, więc niezbyt długo 
funkcjonowało. Kiedy myślałem o festiwalu, to były bardzo 
istotne fakty, które brałem pod uwagę. Niestety, okazało się, 
że termin imprezy pokrywa się z rocznicą obchodów unii 
lubelskiej. Zamek nam odpadł, a myśl festiwalu poszła w zu-
pełnie inną stronę.

Przedwojenna historia miasta przestała mieć dla nas zna-
czenie. Przypomnieliśmy sobie o dużej realizacji formy 
otwartej Oskara Hansena, czyli o osiedlu im. Juliusza Sło-
wackiego w Lublinie. Pomyśleliśmy, że to jest dobre wyj-
ście: poszukać odniesień myśli Hansena do sztuki obecnej 
w mieście.

Aby zrealizować projekt, zaczęliście współpracę z ośrod-
kiem Rozdroża.



71

Tak, współdziałaliśmy z Janem Bernadem, który jest inicja-
torem powstania Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych Rozdroża i szefem fundacji Muzyka Kresów zaj-
mującej się etnomuzykologią. Pomimo że obaj interesuje-
my się czymś innym – ja współczesnością, a on tradycją 
– znaleźliśmy dla nas wspólną przestrzeń. Wtedy zaczęli-
śmy z Bernadem snuć wizje na temat tego, jak artystycznie 
użytkować Lublin.

A jeśli chodzi o wsparcie instytucjonalne?

Kilka lat później z inicjatywy Bernada udało się powołać nową 
miejską instytucję kultury, wspomniany Ośrodek Rozdroża, 
który miał w swoim programie prócz działań muzycznych tak-
że przyglądanie się spotkaniom tradycji ze współczesnością. 
Zapytali, czy nie miałbym ochoty czegoś z nimi zrobić. Złoży-
łem dwie propozycje: festiwal performance i wystawę sztuki 
w przestrzeni publicznej.

Wróćmy do idei Open City. Oprócz prezentacji prac i two-
rzenia kolekcji w przestrzeni miasta zależało wam na 
tym, by dzieła były zaangażowane społecznie.

Nie.

Nie? [śmiech]

Nie musiały się w nic angażować.

Konteksty podsuwa samo miasto jako miejsce ekspozycji. 
Uważam jednak, że to trochę za mało.

Małgorzata Kitowska-Łysiak również zarzuciła nam, że prace 
jak gdyby wsiąkły w przestrzeń miasta, że go nie zdominowa-
ły, tylko mu uległy.
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Może chodziło o to, że efemeryczne dzieła (np. sadzenie 
roślin) były nieczytelne, za mało wyraziste.

Dla mnie istotne, choć nienarzucone, było pierwsze założenie, 
w którym zaprosiłem do festiwalu artystów niespecjalizujących 
się w przestrzeni publicznej. Zależało mi na tym, by traktować 
teren miasta jak galerię. Wówczas powstają kompozycje site-
-specific wykorzystujące przestrzeń zastaną. Tego typu dzie-
ła nie burzą otoczenia, ale korzystają z jego atutów i słabych 
stron. Samo wyrażenie „miasto otwarte” pochodzi z termino-
logii wojennej; miejscowość otwiera się po to, żeby ocalić ją od 
zniszczenia. Sztuka więc nie jest agresorem, nie wprowadza 
destrukcji, wchodzi i współżyje z miastem. Przypominam sobie 
jednak takie prace jak Odwrót 180 Janusza Bałdygi.

To był agresywny obiekt umieszczony na głównym trak-
cie komunikacyjnym, więc sytuacje pytająco-komentują-
ce pewnie się zdarzały.

Ogromna biała szpula na deptaku.

Teraz przygotowywana jest druga edycja festiwalu*, 
w którą już nie jesteś zaangażowany.

To prawda.

Jaki jest twój stosunek do tego?

Widziałem dalszy ciąg festiwalu w jego rozwoju. Nie zależało 
mi tylko na spektakularnym wydarzeniu, które trwa miesiąc, 
pojawia się i znika. Myślałem o ciągu zdarzeń. Poważnie po-
traktowałem tę otwartość miasta. Bo kiedy otwiera się mia-
sto, to ono pozostaje otwarte…

* Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City/Otwarte Miasto, 18 
czerwca – 16 lipca 2010 r.



Idea festiwalu Open City jest moim zdaniem szalenie po-
zytywna, bo pozbawiona agresji, niszczycielskiej mocy. 
Zamiast chodzenia po gruzach kultury proponuje się po-
kazywanie nowych kierunków. W Polsce dopiero kształ-
tują się i kultura miejska, i społeczeństwo obywatelskie. 
Bardzo zależy mi na tym, żeby twórcy czy też organiza-
torzy festiwali, których namnożyło się ostatnio, mieli na 
uwadze odpowiedzialność za współtworzenie sfery pu-
blicznej. Niestety, niektóre wydarzenia artystyczne są 
kreowane wyłącznie po to, aby zaspokoić oczekiwania 
jedynie niewielkiej grupy ludzi. Są wielkim spektaklem 
pozbawionym jakiejkolwiek propozycji.

Zgadzam się. Open City był spektakularnym wydarzeniem. Ale 
w moim założeniu to tylko pilot programu, który miał dopiero 
ruszyć. Dla mnie istotny jest dialog, nie interesuje mnie mo-
nologowanie. Rozwój projektu widziałem w łączeniu sztuki, 
architektury, socjologii i zaangażowaniu różnych środowisk. 
Chodziło mi o kształtowanie przestrzeni publicznej nie tylko 
na etapie wizualnym, ale także na poziomie społecznym. Zale-
żało mi na przełamaniu wojennego modelu miasta otwartego, 
w którym ciągle są dwie strony: miasto i najeźdźca. Agresor 
wchodzi do miasta, a my jesteśmy wobec niego dziwnie usta-
wieni – on nas nie łupi, ale nie będziemy się z nim kolegować. 
Chciałem zaproponować przełamanie tej bariery, wejść w dia-
log. Byłby to model grecki, hellenistyczny. Bo Grecy łupili, ale 
z tego powstawała nowa jakość.
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Fine tuning the vision—

with Waldemar Tatarczuk, curator of the first Open City 
festival and director of BWA in Lublin. On history, ideas 
and their autonomous life. 

translated by Szymon Nowak

Tomasz Drewicz: Almost a year ago Lublin saw the first 
edition of the Open City festival. You were one of the au-
thors of the concept and the curator of the festival. Tell 
me, how did the idea take shape? 

Waldemar Tatarczuk: I had been thinking about the project 
for several years. I considered, talked to artists who would 
potentially participate, pondered the choice of venue. My 
first thought about festival within a space was provoked by 
my annoyance with the fact that exhibition surface given 
to contemporary art in Lublin merely amounts to some 150 
square metres. It is a city in which a larger exhibition is just 
not feasible. If you think of something broader, only public 
space is left. 

Were there any other reasons, apart from the shortage of 
exhibiting space? 

The festival had its roots in my activity in the Lublin Zachęta. 
As we know, the local branches of the Society for Encourage-
ment of Fine Arts were created primarily with the intention 
of building collections and—in the long run—organising art 
centres. At a certain point I noticed that works purchased 
for the collection filled our warehouse. An obvious question 
appeared: what next? Then I perceived the potential in col-
lecting works in the public space. Such an open collection 
has two assets: the works are displayed spontaneously in 
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a generally available area, and do not occupy space in the 
overstocked warehouse. 

Not all works can be displayed in this way. Going out-
side the secure walls of the gallery always makes them 
acquire a new context. Choice of a suitable spot is an ex-
tremely difficult task. Have you had previous experience 
with city space? 

I had worked with performance for several years, while art 
in public space was close to me due to its functioning on the 
margins and its ephemeral character. Once I had taken the 
decision to make the festival, I considered the space in which 
to locate it. From the very start I did not intend to go for 
one spectacular event. I thought of permanent action and of 
striving for continuous realizations. The choice was between 
public space of the city or a partially enclosed space, a park 
for example. In Lublin, there’s the People’s Park, established 
in the 1950s. Initially it served the inhabitants as a leisure 
area, but with time the purpose of the park degenerated. 
Today it is a place where only the local bums and yobs are 
having a nice time. The area is large, as the park covers sev-
eral hectares. 

Set against other undertakings, Open City stands out—
apart from the location—because of the idea of an open 
city. Huge emphasis was laid on the specific geographic 
circumstances: in the east of Poland, close to the ultimate 
border of the European Union. Obviously, the public space 
is important, on account of its specificity, the rich his-
tory of the Jews and relationships with Ukraine. Are the 
minorities in Lublin strong? 

No. Before the war Lublin was a multinational city, but after 
1945, like most Polish cities, it became a monoculture. Prob-
ably, there is a portion of inhabitants of Ukrainian origin, few 

The ARTificial space of art



76

though, because operation Wisła scattered Ukrainian popula-
tion across Poland. Before 1939 the city was 30% Jewish. Now, 
there are perhaps a dozen Jews. The memory of multicultural-
ism exists, but it’s a testimony only. 

Did the festival intend to explore this issue?

This was the first premise, which was changed later. 

I’m interested in the evolution of the concept, the con-
frontation of the idea with reality. Why don’t you say 
something about it. 

At first, I wanted to focus the festival around Lublin cas-
tle, which in itself is not particularly interesting, yet it has 
a western chapel painted by Byzantine painters—a tangible 
junction of the East and West. The castle was surrounded 
by the Jewish quarter, or a Jewish town to be precise, which 
was pulled down in 1943. It was razed to the ground. Even 
the present-day street network is different from the one 
before the war. Not far away, in Lubartowska street, there 
was the greatest yeshiva to be built in the 1930s. A gigantic 
edifice which ceased its function in 1939, so it wasn’t in 
commission for long. When I thought of the festival, those 
were the vital facts I took into account. Unfortunately, it 
turned out that the date of the event overlapped with the 
anniversary of the Lublin Union. The castle was out, and 
the idea of the festival diverged into an entirely different 
direction. 

The pre-war history of the city ceased to have any conse-
quence to us. We remembered about the large open form real-
ization by Oskar Hansen, that is, the Juliusz Słowacki housing 
development in Lublin. We thought that was a good solution: 
to look for references of Hansen’s idea to the art present in 
the city. 

DIAGNOSIS – how is it done?
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In order to accomplish the project, you started coopera-
tion with the Rozdroża Centre.

Yes, we collaborated with Jan Bernad, who initiated the es-
tablishment of the Centre for Intercultural Creative Initiatives 
Rozdrożą, and the head of the Muzyka Kresów foundation, 
which deals with ethnomusicology. Although our interests are 
not convergent—I deal with contemporaneity, while he’s occu-
pied with tradition—we found a common space for ourselves. 
Then, together with Bernad, we began to envisage the ways 
in which Lublin could be utilised art-wise. 

And with regard to institutional support? 

Several years later, on Bernad’s initiative, a new civic culture 
institution could be successfully established, the aforemen-
tioned Rozdroża Centre, whose programme, apart from mu-
sic-oriented actions, included the study of encounters of tra-
dition and contemporaneity. They asked whether I wouldn’t 
like to do something together. I put forward two proposals: 
a performance festival and an art exhibition in the public 
space. 

Let us come back to the idea of the Open City. Apart from 
presenting works and building collection in the cityscape, 
you asserted the need for the work to be socially commit-
ted. 

No.

No? [laughter]

They didn’t have to be involved in anything.

The city itself, as the venue of exhibition, suggests con-
texts. Still, I am of the opinion that it’s not enough. 

The ARTificial space of art
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Małgorzata Kitowska-Łysiak also reproached us for allowing 
the works to be soaked up by the city, as it were, that they 
yielded to the city instead of dominating it. 

Perhaps the problem was that ephemeral works (e.g. 
planting) were unintelligible, lacking in clarity. 

For me, the initial assumption, although unenforced, was im-
portant, in that I invited artists who did not specialise in public 
space. I wanted the territory of the city to be treated as gallery. 
Hence emerge the site-specific compositions, which make use 
of the existing space. Works of this kind do not disrupt the sur-
roundings, but utilise its advantages and drawbacks. The very 
notion of “open city” originates from warfare-related terminol-
ogy; a town opens in order to save it from destruction. Art 
therefore is not an aggressor, it does not wreak destruction, 
it enters and cohabits with the city. Nevertheless, I can recall 
such works as the Odwrót 180 by Janusz Bałdyga.

It was an aggressive object placed in the main communi-
cation route, so situations of query-and-comment must 
have happened. 

A giant white spool on the promenade. 

Presently, the second edition of the festival is being pre-
pared*, in which you are not involved in anymore.

That’s true.

What is your attitude in that respect?

I have seen the continuation of the festival in its develop-
ment. I didn’t want it to be only a spectacular event, which 
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* Festival of Art in Public Space Open City, 18th June – 16th July 2010.



lasts a month, appears and then vanishes. I thought about 
a sequence of events. I took the openness of the city seriously. 
Because once the city opens, it stays open...

The idea of the Open City festival is in my opinion an 
extremely positive one, since it is devoid of aggression, 
of destructive power. Instead of trudging through the 
ruins of culture, showing new directions is proposed. 
In Poland, the culture of the city and citizen society are 
only evolving now. We do care about artists or organis-
ers of festivals, which cropp in large numbers recently, 
taking into account the responsibility for co-creation of 
the public sphere. Regrettably, some artistic events are 
created solely to satisfy expectations of a small group 
of people. They are a grand spectacle devoid of any pro-
posal whatsoever. 

I agree. Open City was a spectacular event. Yet in my assump-
tion it was but a pilot episode of a programme which was to 
run only later. I find that dialogue is crucial, I’m not interested 
in monologue. I saw the development of the project in combin-
ing art, architecture, sociology and in getting various circles 
involved. It was to be about shaping public space not only in 
the visual aspect, but also at a social level. I wanted to over-
come the martial model of open city, which always sees two 
sides: the city and the invader. An aggressor enters the city, 
whereas we find ourselves in an odd relation towards him—he 
doesn’t plunder and loot, while we won’t fraternize with him. 
I wished to suggest surmounting this barrier, engaging in 
a dialogue. It would be a model after Greek, Hellenic fashion. 
Because the Greeks plundered and looted, but that spawned 
a new quality. 
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Cel artystyczny a wydźwięk społeczny – 

z Joanną Rajkowską o kontrowersjach wokół projektu 
Minaret1 w Poznaniu i bezcennej umiejętności adaptacji

Tomasz Drewicz: O Minarecie jest głośno od dłuższego 
czasu. Projekt wywołał bardzo silne reakcje i dziś już nie 
można pozostać wobec niego obojętnym. Sam też byłem 
mu przeciwny do momentu, gdy uświadomiłem sobie, że 
jest to działanie wycelowane w przyszłość. Twoje wcze-
śniejsze projekty były głównie pracą na…

Joanna Rajkowska: …na pamięci.

To przedsięwzięcie jest inne i należy je rozpatrywać od-
rębnie. Być może należało jednak zacząć od tego, co ro-
bicie teraz, czyli od wdrożenia programu edukacyjnego,2 
który towarzyszy zadaniu.

Na to nie było szans. Program edukacyjny nie byłby możliwy, 
gdyby nie to, co się stało wokół Minaretu. Nikt nie rozmawiał-
by na ten temat bez afery. Trzeba mieć pretekst, powód, kon-
tekst, żeby tego rodzaju edukacyjne koncepcje proponować 
i wdrażać.

1 Minaret – projekt w przestrzeni publicznej autorstwa Joanny Rajkowskiej 
przygotowany w trakcie rezydencji artystycznej w Poznaniu w 2008 roku, 
polegający na przekształceniu komina starej fabryki papieru w wieżę mi-
naretu. Komin mieści się przy skrzyżowaniu ulic Estkowskiego i Garbary 
w Poznaniu w ważnym punkcie miasta i tworzy widoczny punkt na jego osi 
widokowej. Więcej informacji na www.minaret.art.pl.
2 Program dla poznańskich licealistów przygotowywany pod kierownictwem 
prof. Wojciecha Burszty. Zakłada wielopłaszczyznową edukację: warsztaty 
dla uczniów, szkolenia nauczycieli, gry miejskie, w których przez zabawę 
można poznać wielokulturową historię Poznania.
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Wczoraj na panelu dyskusyjnym3 wspomniałaś, że dużym pro-
blemem jest mówienie o czymś nieistniejącym, gdy nie ma 
konkretu, punktu zaczepienia.

Jesienią chcemy zrobić projekt Minaret z diod LED, który ma 
być pewnego rodzaju przystawką do głównego dania. Trzeba 
będzie nad nim mocno popracować, żeby efekt był delikatny, 
na granicy widzialności. LED odpowiadają temu, co jest w Po-
znaniu bardzo wyczuwalne: ukierunkowaniu na technologię, 
na pragmatyzm, na rysunek, na działanie projektowe. Pomy-
ślałam więc, że zrobimy rysunek minaretu, zamiast budować 
jego bryłę. Rysunek, który być może trafi do wizualnego am-
bientu Poznania.

Jak wspomniałeś – brak wizualnego znaku tworzy próżnię. Na-
leżałoby zacząć rozmawiać: jak to ma wyglądać? jak to się ma 
w relacji do budynków naokoło? jak się ma do atmosfery mia-
sta? jak wygląda wieczorem jako element miejskiej panoramy?

Udaje ci się rozmawiać o obszarze czystej wizualności?

Raczej nie. Dostaliśmy zgodę, by Minaret zrealizować, ale jest 
to zezwolenie na czas określony. Chodzi o ingerencję, która 
– krótko mówiąc – nie będzie czymś trwałym, więc możemy 
o projekcie mówić i dalej starać się o pozwolenia konserwa-
torskie. Oczywiście, możemy się spotkać z ostateczną odmo-
wą, myślę jednak, że po wczorajszym panelu władze miasta są 
uspokojone. Wiedzą, że projekt zakłada wizualny test, który 
po akcji zostanie zdemontowany. I myślę, że będzie to dobry 
moment, by taką rozmowę rozpocząć.

To bardzo trudny temat. Prowokuje ludzi do przekształ-
cenia debaty w śmieszną pyskówkę, czyli kto kogo za-

3 Rozmowa odbyła się 2 lipca 2010 roku, dzień po panelu dyskusyjnym Efekt 
minaretu na poznańskim festiwalu Malta.
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rzuci lepszymi argumentami. Pewnie dlatego, że jestem 
artystą, myślę o tym w zupełnie innych kategoriach. Nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówiłaś 
wczoraj, że Minaret powstał na zasadzie powidoku. Bar-
dzo często radykalna krytyka tego typu projektów bie-
rze się właśnie z całkowitego braku świadomości proce-
sów kreacji.

Pracuję z intuicjami, ze snami, z przywidzeniami, z pamię-
cią, z taką wizją przyszłości, która nie jest do końca racjo-
nalna. Opieram się na szczątkowych przesłankach, własnych 
doświadczeniach, na obserwacjach, a nie na dogłębnym rese-
archu dotyczącym Poznania. Mówię o tym z całą szczerością 
i natychmiast spotykam się z zarzutem, że realizuję jedynie 
fantazje. A nie są to czysto wizualne imaginacje: nie możemy 
z całą pewnością wykluczyć tego, że za dziesięć lat muzułma-
nów w Poznaniu będzie trzy razy więcej.

To kwestia maksymalnie dziesięciu lat. Jestem przekona-
ny, że w tym czasie mniejszość muzułmańska lub inna sta-
nie się bardziej widoczna. Dziś polskie studentki wycho-
wują angielskie dzieci, a już niedługo studentki z Ukrainy 
będą wychowywać nasze.

Już wychowują. W Warszawie część moich znajomych zatrud-
nia do sprzątania ukraińskie dziewczyny. Myślę, że jesteśmy 
w jakimś sensie bezbronni wobec naszych intuicji i fantazji 
i że powinniśmy z nimi pracować.

Zapewne z tego powodu zarzucono ci na wczorajszym pa-
nelu, że jesteś nieodpowiedzialną prowokatorką.

W tego rodzaju debatach publicznych, jak ta wczorajsza, 
bardzo łatwo można mi zarzucić nieracjonalność, brak od-
powiedzialności i nieprzewidywalność konsekwencji tego, 
co robię.
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W Warszawie odbyła się ostatnio demonstracja antyislam-
ska. Pobito chłopaka, który miał arafatkę i rejestrował zda-
rzenie kamerą. Paru demonstrantów ruszyło za nim, ale na 
szczęście złapał taksówkę i jakoś uciekł. Mówił po polsku, 
był synem mieszanej pary. Nie powiedział otwarcie, że jest 
dziennikarzem lub pracuje dla arabskich mediów. Doszło do 
przemocy.

I projekt Minaret jest w Poznaniu swego rodzaju testerem 
takich napięć. Mamy bowiem minaret, który nie jest mina-
retem, lecz tylko jego znakiem. Mamy sytuację symbolicz-
ną. Inaczej się protestuje przeciwko czemuś, co nie pełni 
funkcji religijnej, a inaczej wobec realnego meczetu. W Po-
znaniu nie doszło do fizycznej przemocy. Dyskusja, która 
może i musi mieć ostrzejsze momenty, odbywa się w sferze 
symbolicznej.

Właśnie dlatego zmieniłem swoje nastawienie. W gro-
nie moich przyjaciół i znajomych często poruszałem 
temat Minaretu. Pojawiały się stwierdzenia, że pro-
jekt sztucznie mówi o problemie, którego jeszcze nie 
ma. Uważam, że to błędne podejście. Nam się po prostu 
wydaje, że to zagadnienie nie istnieje, bo z reguły ota-
czamy się ludźmi podobnymi do nas, o zbieżnych po-
glądach; z ludźmi otwartymi i tolerancyjnymi. Masowa 
tkanka społeczna jest zupełnie inna: pełna ignorancji, 
niewiedzy, niechęci.

I lęku.

Wyprzedzenie problemu, oswojenie ludzi z tą obcością 
może spowodować, że kwestia straci nośność.

Będziemy po prostu przygotowani. Również na własne reakcje.

Czyli moja analiza jest słuszna? [ śmiech ]

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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Absolutnie! Jeszcze do wczoraj nie przyszłoby mi to do gło-
wy. Znam swoje intencje, ale nie skojarzyłam pewnych fak-
tów. Kiedy odbyła się demonstracja antyislamska w War-
szawie, byłam przerażona. Nie było mnie wtedy w Polsce, 
więc nie wyrysowałam od razu linii między moim projektem 
a tą demonstracją. Wiedziałam natomiast, że jest to pewna 
odpowiedź, która przyszła po kolejnym czytaniu sytuacji. 
Ludzie są pełni lęku i nie wiedzą zbyt wiele o islamie i mu-
zułmanach. Nie wyprzedzamy konfliktu, my go po prostu 
widzimy.

Projekt z diodami jest w tym momencie rodzajem uciecz-
ki, kompromisem, na który musieliście pójść, bo inaczej 
nie dałoby się go zrealizować.

Nie całkiem. Na realizację kamiennego minaretu póki co 
nie ma najmniejszych szans. Nie chodzi tylko o brak po-
zwolenia konserwatorskiego, ale też o to, że projekt jest 
drogi. Uparłam się po prostu, żeby go zrobić pięknie, z pia-
skowca, nietanio. I jak na razie wszystkie aplikacje – mini-
sterialne i na szczeblu lokalnym – spotkały się z negatyw-
ną odpowiedzią.

Aby projekt zadziałał w sposób, o którym mówiliśmy 
przed chwilą, musi się zakończyć czymś trwałym.

Jak najbardziej. Bardzo długo wahaliśmy się, czy robić Mina-
ret z LED-ów, bo mieliśmy obawy i nadal się boimy, że na tym 
się skończy. Mimo wszystko zdecydowanie lepiej zobaczyć coś 
niż nic, dlatego chcemy zrobić projekt LED-owy. Jednak bę-
dziemy musieli rozebrać go po trzech miesiącach. Staramy się 
cały czas o środki na minaret kamienny. Gdybym nie widziała 
perspektyw na właściwą realizację, nie proponowalibyśmy ry-
sunku minaretu.
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Niedawno odbył się Marsz tyłem,4 który nawiązywał do 
Minaretu. Nie byłem nim zachwycony. Uważam, że spo-
sób jego przeprowadzenia spowodował, że ten happening 
sam w sobie stracił sens. Zrobiła się z tego zabawa, im-
preza w mieście.

Nie zgadzam się z tym. Odbierałam to jako działanie sytuacyj-
ne i zarazem zupełnie surrealne: grupa ludzi idzie tyłem przez 
miasto. Ustawiają ciało, łażą, jakby cofali się w czasie. To do-
brze działa, szczególnie na tych nieuprzedzonych. Zawsze inte-
resują mnie niepoinformowani, którzy zjawiają się w projekcie 
przypadkiem. To jest publiczność, z którą pracuję: zwykli ludzie 
mający zero wiedzy na temat festiwalu Malta i projektu Mi-
naret. Pytanie, które musieli sobie zadawać, czyli „Dlaczego ci 
ludzie idą tyłem?”, jest bardzo ładne, proste i cielesne.

Muszę przyznać [śmiech], że chyba sobie gola strzeliłem 
przed chwilą. Mówiłem przecież o tym, że idea Minaretu 
została nieszczęśliwie wessana na płaszczyznę bardziej po-
lityczną niż artystyczną (co oczywiście się nie wyklucza), 
a jednocześnie przedstawiłem Marszowi zarzut społeczno-
-polityczny, pomijając warstwę artystyczną. Czy orbitujące 
wokół projektu, akcje są jednak naprawdę konieczne? Nie 
chcesz chyba odwrócić uwagi od aspektu politycznego?

Uważam, że efemeryczne akcje, które posługują się zupełnie 
innymi narzędziami wizualnymi, dopowiadają projekt, są od-
powiednimi didaskaliami. Istnieją na marginesie, ubogacają. 

4 Marsz tyłem – akcja w przestrzeni miejskiej przeprowadzona 29 czerwca 
2010 roku podczas Festiwalu Malta w Poznaniu. Marsz był efektem burzliwej 
dyskusji na łamach portalu „Krytyki Politycznej” po wiosennych antyislam-
skich manifestacjach w Warszawie. Działanie polegało na przemarszu tyłem 
grupy około 70 osób spod poznańskiej katedry na Ostrowie Tumskim do znisz-
czonej podczas wojny synagogi na ulicy żydowskiej (obecnie znajduje się tam 
pływalnia). Pomiędzy tymi dwoma ważnymi punktami miasta miał powstać 
kontrowersyjny Minaret. Autorką koncepcji Marszu jest Hanna Gill-Piątek.
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Marsz był pod swoistym parasolem Minaretu, który bez niego 
nie byłby taki fajny.

Tego typu działania odwracają uwagę od źle pojętej polityczno-
ści, z którą mieliśmy do czynienia. Wielokrotnie podkreślałam, 
że polityczność jest nie tylko nieodłączną cechą, ale też istotą 
i naturą moich projektów. Nie chodzi mi o taką polityczność, 
która się rozgrywa na planie wyłącznie dyskursywnym, kiedy 
przerzucamy się argumentami i spłaszczamy kwestie do pytań, 
które można wyartykułować nawet bez istnienia projektu. Wte-
dy kończy się to źle: projekt się staje płaski jak stół. Mamy efekt 
ping-ponga, z którego nic nie wynika. Ludzie nie zmieniają swo-
ich poglądów, tylko się w nich umacniają. Nic się nie dzieje.

Część problemów, które pojawiają się w czasie odbio-
ru twoich prac – np. to, że stają się kontrowersyjne, że 
ciężko jest zrozumieć intencję – może wynikać z tego, że 
ludzie żądają przeświadczenia o całkowitym zaangażo-
waniu twórcy w to, co robi, że jego propozycja jest już 
zamknięta. Gdy tego nie otrzymują i widzą, że autor się 
stale dostosowuje, tworzy się sytuacja ograniczonego za-
ufania, relacja jest skażona, a ludzie czują się wkręcani.

Myślę, że rzeczywiście ich wkręcam. [ śmiech ] Najważniejszy 
jest moment ujawnienia projektu i potem jego kolejnych wer-
sji. Wtedy ukazują się postawy, ujawnia ich wielość, i to jest 
fajne. To nie są konflikty binarne. W każdym razie myślę, że 
w tym właśnie jest zawarta cała seksowność projektu, że mu-
sisz cały czas reagować.

Nie spotkałem się jeszcze z żadnym tekstem dotyczącym 
twojej twórczości, który mówiłby więcej o samym proce-
sie jako działaniu artystycznym.

Niestety. Również cierpię z tego powodu. Wielka szkoda, że 
nikt nie rozmawia o tym w kontekście moich projektów, bo 



być może taka debata rozwiałaby wątpliwości, a na pewno 
rozmawiałoby się ciekawiej.

Z Minaretem weszliśmy teraz na taką płaszczyznę rozmowy, 
która jest bardzo ograniczona i, powiedzmy, płaska. Trudno 
jest zmienić punkt widzenia. Robimy więc wszystko, co może-
my, aby ten obszar rozmowy stał się wielotorowy, wielopozio-
mowy. A rozmowa polega przede wszystkim na pracy ze sobą.

Czy słusznie wyczuwam u ciebie jakiś rodzaj tęsknoty? 
[ śmiech ]

Tak daleko odeszłam od prostych rozmów o sztuce, o rzemio-
śle, efekcie wizualnym, sposobie projektowania, od tego, jak 
się rodzi idea, że aż żal. Problem tkwi w tym, że przy wzroście 
zamożności społeczeństwa pojawia się pewne zapotrzebowa-
nie, a raczej moda na twórcze działania. Zatem ludzie będą 
chcieli tego doświadczać i będą chcieli o tym rozmawiać. Jed-
nak kwestia prawdziwego namysłu, istotności postawy, którą 
się reprezentuje, nadal pozostaje poza rozmową.

Najbardziej szczęśliwa byłam wtedy, gdy szłam przez most Po-
niatowskiego i oglądając się, widziałam palmę. Z takiej wiel-
kiej perspektywy.

Rzeczywiście. Na podstawowym, najprostszym obszarze 
odczuwania to jest przecież tak szalenie proste…

Tak! To jest właśnie takie proste!
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Artistic goal and social overtone—

with Joanna Rajkowska on the controversy surrounding 
Minaret1 project in Poznań and the invaluable skill of 
adaptation

translated by Szymon Nowak

Tomasz Drewicz: Minaret has been widely talked about 
for quite some time. The project evoked very strong re-
sponses and today one cannot remain indifferent to it. 
I was also against it myself, until the moment I realised 
that it was an action aimed at future. Your earlier project 
were mainly work on...

Joanna Rajkowska: …on memory.

This undertaking is different and should be approached 
separately. Perhaps you should have nevertheless start-
ed from what you are doing right now, that is from the 
implementation of an educational programme2, which ac-
companies the task.
 
We had no chance of doing that. The educational programme 
would not have been possible if it hadn’t been for what hap-

1 Minaret—public space project by Joanna Rajkowska, prepared during her 
2008 artistic residency in Poznań, which assumed transforming the chimney 
of a disused paper mill into a minaret tower. The chimney is found on the 
junction of Estkowskiego and Garbary streets in Poznań in an important 
spot of the city and establishes a visible point on its scenic axis. More info 
at www.minaret.art.pl.
2 A programme for Poznań’s secondary school pupils, prepared under su-
pervision of Prof. Wojciech Burszta. The programme envisages multilevel 
education: workshops for pupils, teacher trainings, urban games, in which 
the multicultural history of Poznań might be learned through play. 
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pened around the Minaret. Nobody would discuss the subject 
without making fuss about it. One needs to have a pretext, 
reason, context, to be able to put forward and implement such 
educational concepts. 

Yesterday, at the discussion panel3 you mentioned that it is 
a considerable problem to talk about something which doesn’t 
exist, when there is no concrete item, a starting point. 

In autumn we want to do the Minaret project with LED di-
odes, which is a kind of appetizer to the main course. It will 
require much work, so that the effect is subtle, on the edge 
of visibility. LEDs correspond well with what is very tangible 
in Poznań: technological bias, pragmatism, drawing, design-
based action. So I thought we would make a drawing of the 
minaret, instead of erecting its mass. A drawing which per-
haps will reach the visual ambient of Poznań.

As you have said—lack of visual sign creates a void. One would 
have to start discussing it: how should it look like? How does 
it work in relation to the structures around? How does it re-
late to the atmosphere of the city? How does it look in the 
evenings, as an element of the city panorama? 

Do you get the chance to talk about area of pure visuality?

Wouldn’t say so. We have obtained approval to do the Minaret, 
but the permission is valid for a specified period. It’s about an 
intervention, which—in a nutshell—will not be permanent, so 
we may discuss the project and carry on applying for conse-
rvator’s permissions. Naturally, we may have to face refusal 
ultimately, yet I think that after yesterday’s panel the civic 
authorities are reassured. They know that the project assu-

3 The interview took place on 2nd July 2010, a day after the discussion panel 
entitled Minaret Effect, held at the Malta Festival in Poznań. 
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mes a visual test, which after the action will be disassembled. 
I think it is a good moment to start such a discussion. 

It is a very difficult topic. It provokes people to transform 
a debate into a silly shouting match, or who can deluge 
the opponent with better arguments. The fact that I’m 
an artist is surely the reason why I think of it in entirely 
different categories. Few realise, as you said yesterday, 
that Minaret came to being as an afterimage. Very often 
a radical criticism of such projects stems from complete 
unawareness of creative processes. 

I work with intuitions, dreams, delusions, with memory, with 
a vision of the future which is not entirely rational. I draw on 
vestigial premises, my own experience, observations, esche-
wing profound research concerning Poznań. I talk about it 
in perfect frankness and immediately encounter the accusa-
tion that what I realise are only fantasies. Whereas these are 
not purely visual figments of imagination: we cannot dismiss, 
with perfect certainty, the fact that in ten years there will be 
three times as many Muslims in Poznań. 

It’s a question of ten years at most. I am convinced that within 
that time, the Muslim or other minority will have become more 
visible. Nowadays, Polish students bring up British children, 
while soon enough, students from Ukraine will au pair ours. 

They do so already. Some of my friends in Warsaw employ 
Ukrainian girls as cleaning ladies. I think that in a sense, we 
are helpless with regard to our intuitions and fantasies and 
that we should work with them. 

This is most probably why you were accused of being an 
irresponsible agitator at the panel yesterday.

In public debates such as the one yesterday, I can be easily 
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blamed with irrationality, lack of responsibility and unpredic-
tability of consequences of what I do. 

Recently, there has been an anti-Islamic demonstration in 
Warsaw. A young man who wore shemagh and recorded the 
event with a camcorder was assaulted. Several demonstrators 
chased after him, fortunately he managed to hail a cab a get 
away. He spoke Polish, was a son of a mixed couple. He did not 
say openly that he was a reporter or that he works for Arab 
media. Violence ensued. 

In Poznań, the Minaret project is a kind of tester of such ten-
sions. Because we have a minaret which is not the thing itself 
but its sign only. We have a symbolic situation. A protest against 
something which does not perform a religious function is diffe-
rent from one against an actual mosque. There were no incidents 
of physical violence in Poznań. Discussion, which may and must 
have its fiercer moments, takes place on the symbolic plane. 

Which is precisely why I have changed my attitude. I wo-
uld often raise the topic of Minaret among my friends 
and acquaintances. It has been pointed out that the pro-
ject speaks artificially of a problem which does not exist 
as yet. In my opinion, the approach is misguided. It sim-
ply seems to us that the issue does not exist, since in 
principle we surround ourselves with people who are like 
us, whose views correspond with ours: with open and 
tolerant people. The mass social fabric is completely diffe-
rent: full of ignorance and dislike. 

And anxiety. 

Anticipating the problem, making people familiar with 
the strangeness may cause the issue to lose on appeal. 

We’ll simply be ready. Also for our own responses. 
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In other words my analysis is correct? [laughter]

Absolutely! Until yesterday it would not even have occurred to 
me. I know my intentions, but I didn’t connect certain facts. 
When the anti-Islamic demonstration took place in Warsaw, 
I was terrified. I wasn’t in Poland at the time, so I didn’t im-
mediately draw a line between my project and the demon-
stration. I knew, however, that it is a certain answer which 
came after reading the situation again. People are filled with 
anxiety and know little about Islam and the Muslims. We do 
not anticipate the conflict, we just can’t see it.

The project with the diodes is at the moment a kind of 
escape, a compromise you had to agree on, because other-
wise you wouldn’t have been able to carry it out. 

Not quite. At present, realization of a stone minaret is ab-
solutely out of the question. The problem is not only in the 
lack of conservator’s permission, but also in the cost the pro-
ject involves. I simply set my mind on doing it beautifully, in 
sandstone, not inexpensively. And so far all applications—at 
the ministerial and local level—have been answered in the 
negative. 

In order for the project to work in the way we have just 
discussed, it has to end in something that lasts. 

Very much so. We hesitated for a long time whether to do the 
Minaret with LEDs, because we were, and still are afraid that 
it’s as far as it’s going to go. All the same, it’s definitely better 
to see something than nothing, which is why we want to do 
the LED-based project. Still, we’ll have to dismantle it after 
three months. We are still doing our best to obtain funds for 
the stone minaret. If I didn’t enjoy any prospects of proper 
realization, we wouldn’t have proposed the drawing of the 
minaret. 
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The March backwards,4 which made reference to Mina-
ret, has taken place recently. I wasn’t delighted with that. 
I think that the way in which it was carried out caused 
the happening to lose its point as such. It shifted towards 
fun, a party in town. 

I beg to differ. I saw it as a situational and simultaneously 
utterly surreal action: a group of people walks through the 
city backwards. They arrange the body, traipse, as if they 
were travelling back in time. It works well, especially on those 
caught unawares. I have always been interested in the unin-
formed who turn up in the project by accident. This is the au-
dience I work with: regular people whose knowledge of Malta 
festival and the Minaret project is nil. The question they must 
have asked themselves, that is “ Why do those people walk 
backwards? ”, is very neat, simple and corporeal. 

I must admit [ laughter ] that it was a bit of a blunder I did 
just now. I deplored the fact that the idea behind Mina-
ret was regrettably sucked into a plane which is more 
political than artistic (which obviously are not mutually 
exclusive), and at the same time accused March in the so-
cial-politcal vein, while omitting the artistic aspect. Are 
the actions surrounding the project really necessary? You 
don’t want to divert the attention from the political as-
pect, do you? 

4 Marsz tyłem [ March Backwards ]—an action in city space carried out 29th 
June 2010 during Malta Festival in Poznań. The March was a result of a he-
ated discussion on “Krytyka Polityczna” website, following the spring an-
ti-Islamic demonstrations in Warsaw. The action consisted in a backward 
march of a group of approximately 70 people, from the Poznań Cathedral 
in Ostrów Tumski to the synagogue in żydowska street ( temple destroyed 
during the war, now a swimming pool ). The controversial Minaret was to be 
constructed between those two important locations in the city. The author 
of the concept of the March is Hanna Gill-Piątek.
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I think that ephemeral actions which employ completely 
different visual tools, supplement the project, they are 
pertinent stage directions. They exist on the margin, and 
enrich the whole. The March was under a singular um-
brella of Minaret, without which the former wouldn’t have 
been so cool. 

Actions of this kind draw attention away from the miscon-
ceived political character we encountered. On numerous oc-
casions I emphasized that politicality is not only an insepa-
rable feature, but also the essence and nature of my projects. 
I do not mean the politicality which takes place in the realm 
of discourse, when we hurl arguments at one another and 
narrow down the issues to questions which may be artic-
ulated without the project actually existing. Then it ends 
badly: the project becomes as flat as a table. What we have 
is a ping-pong effect, from which nothing follows. People do 
not change their views, becoming confirmed in them instead. 
Nothing happens. 

A part of the problems which emerge while your works 
are being received—e.g. that they become controversial, 
that it is difficult to divine the intention—may be due to 
the fact that people demand conviction of utter commit-
ment of the artist in what they do, that his / her proposal 
is already closed. When they don’t receive it and see that 
the author continuously adapts, a situation of limited 
confidence ensues, the relationship is contaminated, and 
the people feel conned. 

I think I really con them. [ laughter ] The most important mo-
ment is when the project, and then its successive versions 
are revealed. This is when the attitudes are disclosed, their 
multiplicity comes to light and this is great. These are not bi-
nary conflicts. At any rate, I guess that this is where the whole 
sexiness of the project lies, that you have to react all the time. 

WIDENING – to be ready for anything



I haven’t come across any text concerning your work, 
which would say more about the process itself as artistic 
action. 
 
Regrettably. I also suffer on that account. It’s a great pity that 
nobody discusses that in the context of my projects, because 
it might be that such a debate would dispel doubts, or at least 
the conversation would surely be more interesting. 

Presently, with Minaret, we’ve entered a conversational plane 
which is very limited and, shall we say, flat. It is hard to change 
the point of view. Therefore we do our utmost to make that 
conversation territory more multifaceted, multilayered. While 
the conversation consists primarily in working with oneself. 

Am I right in sensing a kind of yearning on your part? 
[ laughter ]

I’ve departed so far from the simple conversations about art, 
craft, visual effect, design method, from how an idea is born, 
that I feel sorry. The problem is that as the wealth of society 
increases, there appears the need, or rather fashion for crea-
tive actions. Therefore people will have the desire to expe-
rience it and to talk about it. And yet, the issue of genuine 
consideration, of the relevance of one’s attitude, still remains 
outside the conversation. 

I was at my happiest when, crossing Poniatowski bridge, 
I would look back and see the palm tree. From such a great 
perspective. 

Indeed. In the basic, the simplest domain of sensibility 
this is so incredibly straightforward... 

Yes! This is exactly that straightforward!
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Zrozumieć skandal – 

z Rafałem Jakubowiczem o cenzurze i reakcjach, które 
mówią więcej, niż mogłoby się wydawać

Tomasz Drewicz: Jednym z głównych powodów, dla któ-
rych zaprosiłem cię do rozmowy, jest dyskusja o skanda-
lu i jego konsekwencji – cenzurze. To specyficzny mecha-
nizm, który bardzo wiele mówi o społeczeństwie, sferze 
publicznej, ich kondycji. Kwestia Arbeitsdisziplin to już 
właściwie klasyka. Ta sytuacja rozegrała się jakiś czas 
temu, a ostatnio bardzo się zmienia. Niedawno zamknę-
ła się sprawa Doroty Nieznalskiej, która ciągnęła się aż 
osiem lat. Brałeś udział w 6. Survivalu, na którym pojawi-
ły się kontrowersje wokół pracy Huberta Czerepoka. Czy 
mógłbyś odnieść się do tych sytuacji?

Rafał Jakubowicz: W przypadku Arbeitsdisziplin nie zamierza-
łem wywołać skandalu. Moją intencją było zrealizowanie pra-
cy, a skandal powstał po naciskach ze strony dyrekcji Volks-
wagena. Tego nie można było przewidzieć.

Można jednak taką okoliczność zbadać lub chociażby sko-
mentować. Tego typu sytuacje działają bowiem jak papie-
rek lakmusowy: ukazują reakcję, która musi mieć jakąś 
przyczynę.

Rok temu inna moja praca, raczej cicha i spokojna, którą mia-
łem zaprezentować w Zamku Ujazdowskim, również wzbudzi-
ła emocje. Mówię o wystawie Miejsce, która dotyczyła Galerii 
Foksal. Patrząc na projekt wystawy Miejsce, nie masz poję-
cia, skąd biorą się takie reakcje. Zatem nigdy nie wiadomo, co 
może wywołać skandal. Wspominałeś o pracy Huberta Czere-
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poka we Wrocławiu. Rzeczywiście byłem świadkiem, choć nie-
bezpośrednim, tamtych wydarzeń. Wiem z relacji Huberta, co 
się wydarzyło. Była to cenzura o podłożu religijnym, którą za-
inicjował wrocławski rabin. Jego reakcja przypomina dobrze 
nam znaną, na przykład ze sprawy Doroty Nieznalskiej, cen-
zurę Kościoła katolickiego. Nieznalska nie ma wystaw w gale-
riach publicznych, bo się jej po prostu boją. W Poznaniu miała 
dwie wystawy, ale w galeriach prywatnych.

W sprawie Doroty Nieznalskiej nastąpiło jednak rozstrzy-
gnięcie. Ostatnio udało się artystce wrócić ze swoją twór-
czością do Gdańska. I to jest w jakimś sensie symboliczne.

Wygrała Gdańskie Biennale Sztuki 2010 Tożsamość miejsca, do 
czego jako członek jury przyczyniłem się i z czego się cieszę. 
Zdobyła główną nagrodę, którą jest wystawa indywidualna 
w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2011 roku. W ten sposób sym-
bolicznie powróci na oficjalną scenę Gdańska – miasta, w któ-
rym zaczęła się jej historia z procesem. Dorota Nieznalska to 
jedyna artystka, którą można postrzegać jako ofiarę cenzury. 
Została bowiem skazana.

Kwestie religijne w pracach Czerepoka i Nieznalskiej 
ujawniają kategorię, na którą skandal jest wyczulony, 
ale głównych obszarów tematycznych jest kilka. Przykład 
Doroty Nieznalskiej jest wręcz sztandarowy. Z cenzurą 
na Survivalu było zupełnie inaczej. Skandal w przestrze-
ni publicznej posiada specyficzną zdolność ujawniania – 
z jednej strony napięć i wrażliwych obszarów, a z dru-
giej mechanizmów manipulacji opinią publiczną. Przecież 
afera z Arbeitsdisziplin wyniknęła z bardzo konkretnej 
postawy ludzi władzy, którzy chcieli całą sytuację roz-
wiązać bez rozgłosu.

Złożyło się na to wiele czynników, ale główny problem tkwił 
w tym, że zawiodły mechanizmy demokratycznego społe-

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki
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czeństwa. Volkswagen miał prawo do ochrony wizerunku, 
ale powinien to robić jawnie, oficjalnie, na przykład pisząc 
protest do dyrektora galerii lub do prezydenta miasta. Nato-
miast władze firmy wybrały metodę koleżeńskich przysług. 
Volkswagen w Niemczech nie pozwoliłby sobie na coś takie-
go, wiedząc, że szum medialny obróci się przeciwko marce. 
W Polsce nadal jednak istnieje przeświadczenie, że możemy 
działać za pomocą narzędzi jak z czasów PRL-u. Zmienił się 
system, ale w wielu przypadkach sposób myślenia pozostał 
ten sam. Wszystko odbyło się zakulisowo. Chciano po cichu 
odwołać wystawę.

Gdyby wszystko rozegrało się na jawnych zasadach, ewen-
tualny skandal ukazałby zapewne nowe właściwości two-
jej pracy i samej sytuacji. Być może zobaczylibyśmy inne 
napięcia, odrębne rejony. A tak cała sprawa została spro-
wadzona do politycznego absurdu, gdzie sztuka nie miała 
już nic do rzeczy. Dyskusja na tej płaszczyźnie nie została 
nawet podjęta.

Nie do końca. Skandal ujawnił zarówno sposób funkcjono-
wania dyrekcji koncernu, prezydenta miasta, jak i publicznej 
galerii. Wyszły nieformalne powiązania na styku biznes–wła-
dza–kultura. Volkswagen przez swoje działania dopowiedział 
i w jakimś sensie ujednoznacznił przekaz mojej pracy. Nie roz-
dzielałbym świata sztuki i polityki, jeśli oczywiście chcemy 
sztukę traktować poważnie.

Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy zaczęli w ten sposób 
rozmawiać: specyficznym językiem sztuki, ale zadają-
cym bardzo konkretne pytania. W przestrzeni publicznej 
działania artystyczne sprowadza się tylko do poziomu 
walki i umacniania stanowisk, rezygnując z dyskusji nad 
zagadnieniem. Często rozmawia się na zasadzie: „To nam 
wolno, a tego nie”. Gdyby twoja praca pojawiła się dziś, 
spotkałaby się z podobną reakcją jak wówczas?



Trudno powiedzieć. Silne reakcje wywołują zazwyczaj te pra-
ce, które celnie diagnozują jakiś problem.

Sposób prowadzenia debat na tematy społeczne, szczegól-
nie wobec sytuacji sprowokowanych interwencjami arty-
stycznymi, jest dziś bardzo płynny. Dynamika przemian 
jest niesamowita. Minęło trochę czasu od tamtej sytuacji. 
Masz dużo nowych doświadczeń. Co możesz powiedzieć 
o tych przemianach? 

W przypadku Pasji Doroty Nieznalskiej chyba rzeczywiście 
możemy powiedzieć, że nastąpiła pewna zmiana. Cenzura 
kościelna jest na szczęście coraz słabsza i coraz rzadziej się 
z nią stykamy. W 2005 roku poznański Marsz Równości został 
spacyfikowany. Niedawno w Warszawie odbyła się Europride. 
W 2003 roku planowano wystawę Nieznalskiej w Baszcie Cza-
rownic w Słupsku. Wówczas działania prawicowych politykie-
rów, duchownych i zwykłych dewot spowodowały, że wystawa 
nie doszła do skutku. Ówczesny dyrektor cofnął zaproszenie 
wystawione przez siebie, poczuł bowiem, że to może się źle 
skończyć. W tym samym 2003 roku Galeria Data w Ostrowie 
Wielkopolskim, która zaprosiła Nieznalską, po prostu zniknę-
ła. Miejmy nadzieję, że planowana za rok w Gdańsku wystawa 
zostanie zrealizowana. Pokusa cenzury zawsze istniała, ist-
nieje i będzie istnieć. Musimy wypracować mechanizmy, które 
pozwolą nam skutecznie się jej przeciwstawiać.
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To apprehend a scandal 

In conversation with Rafał Jakubowicz on censorship 
and reactions to it that tell more than one could expect. 

translated by Anna Paś

Tomasz Drewicz: One of the reasons I invited you to this 
conversation is an ongoing debate about scandal and its 
major consequence—censorship. It is a delicate piece of 
machinery which tells us a lot about a society, the public 
sphere, and the condition of both. The infamous Arbeits-
disziplin case is a classic example, in actual fact. It all 
happened some time ago. And lots has changed since then. 
Only a while ago, Dorota Nieznalska's case was wound up 
after eight years of proceedings. Recently, you have tak-
en part in the 6th Survival Exhibition which raised some 
controversy around a piece by Hubert Czerepok. Would 
you like to comment on these cases? 

Rafał Jakubowicz: In regards to Arbeitsdisziplin, it was not my 
intention to provoke scandal. I intended to create a piece of 
art while the whole drama happened as a result of the Volsk-
wagen management's insistence [ on closing the exhibition—
AP ]. It couldn’t have been predicted. 

However, we can deliberate on such circumstances and 
comment on them. The above cases act as indicators: they 
expose a reaction which must have a cause. 

Over a year ago, one of my pieces—a moderately modest and 
peaceful one which was created for an exhibition at Zamek 
Ujazdowski—provoked a lot of tension, too. I am talking about 
'A Place', an exhibition which referred to Foksal Gallery. It is 
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hard to understand what causes such reactions if you only 
look at the project of the exhibition. Therefore, it is impossi-
ble to predict what might have provoked a scandal. You men-
tioned Hubert Czerepok's case in Wrocław. As a participant of 
the Survival, I was an indirect witness to those events. I heard 
from Hubert what happened. It seems to have been an act 
of censorship which was motivated by religious reasons and 
which had been initiated by a rabbi from Wrocław. His reac-
tion reminds me of censorship by the Catholic Church, a good 
example being Dorota Niznalska's case. Nieznalska hasn’t had 
a single art exhibition in any public gallery since then. I reck-
on they are too afraid of her. In Poznan, she exhibited twice 
but in private galleries only. 

On the other hand, Dorota Nieznalska's case eventually 
found its finale. And recently she came back with her work 
to Gdańsk. All this is somehow symbolic, I would say. 

Indeed, she won the 'Identity of A Place—2010 Gdańsk Art Bi-
ennale' where, as a member of the jury, I supported her. I am 
very happy for her. She won the main prize of an individual 
exhibition at Gdańsk's City Gallery in 2011. In a symbolic way, 
she is going to return to Gdańsk's official art scene—to the 
city where her court case began. It is fair to say that, because 
she was convicted, Dorota Nieznalska is the only artist who 
was a victim of censorship. 

Religious issues present in Czerepok's and Nieznalska's 
work expose a field which is highly sensitive to scandal, 
yet there are other major issues, too. The case of Dorota 
Nieznalska is a flagship example. However, censorship at 
the Survival was a different story alogether. A scandal in 
a public space has a particular ability to expose. On one 
hand, it reveals tension and sensitive issues; on the other, 
it exposes methods of manipulation of public opinion. Af-
ter all, the Arbeitsdisziplin case only happened as a result 
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of certain attitudes held by certain people in power who 
wanted to sweep the whole story under the carpet. 

It was a complex issue. However the main problem was the 
failure of civil society and its procedures. In that case, Volk-
swagen was entitled to protect its public image in an open, 
official way, like writing a letter of protest to the gallery's 
curator or the city's lord mayor, or simply suing us. Yet, the 
company's management decided take the way of «friendly fa-
vours». Managers in Germany would never ever do anything 
like that, knowing that bad publicity can ruin a company's 
brand. In Poland, however, a belief continues to exist that we 
can still manage things in the same way we did under commu-
nism. The system might have changed but ones mindset often 
reminds the same. Therefore, everything happened behind the 
scenes. They wanted to cancel the exhibition discretely. 

If the rules had been clear and transparent, any possible 
scandal would probably have exposed some new dimen-
sion of your work and the case itself. And then we would 
probably have noticed other tensions, new territory. Yet, 
the case was eventually reduced to the level of political 
farce where art no longer had anything to do with it. 
There was no debate at that level whatsoever. 

Not exactly. That scandal exposed the machinery behind cor-
porate management, the city's mayor and the gallery alike. The 
untold story of the decision-making process on what can be 
shown in a public space and what cannot was disclosed. Last 
but not least, the case unmasked the informal network of con-
nections between those in authority, those in business, and 
culture. In some ways, Volkswagen and their practices have ex-
panded the meaning of my work. Besides, I would not separate 
the arts from local politics, as long as we take art seriously, of 
course. Art has never been free from the social context within 
which it exists. It has always been engaged at different levels. 

WIDENING – to be ready for anything



It would be great if we could start to talk this way: using 
the specific language of art but asking quite particular 
questions. In the meantime, any artistic activity in a pub-
lic space is usually reduced to conflict and status-estab-
lishment, while any debate on the subject dies out. Quite 
often the conversation follows a simple rule: «This can 
be done, that cannot». If your work was presented today, 
would it get the same reaction you think? 

It is hard to say. The strongest reaction is usually to work 
which points out certain issues the most adequately. 

The way we debate social issues—especially those pro-
voked by artistic action—is very fluent nowadays. The 
dynamics of this transition is just incredible! Some time 
has passed since that case of yours and perhaps you have 
experienced a lot since then. What would you say about 
that transition? 

Considering Dorota Nieznalska's case, we can definitely say 
that lots has changed. Fortunately, the Church's censorship 
is weakening and we don't come up against that too often 
anymore. In 2005, the Equality March in Poznan was jeopard-
ised. Quite recently, a Europride Parade took place in Warsaw. 
In 2003, Dorota Nieznalska's exhibition was planned in the 
Baszta Czarownic Gallery in Słupsk. However, due to protests 
from some right-wing politicians, clergymen, and general 
bigotry, the exhibition never happened. The then-manager 
of the gallery withdrew his invitation. He must have felt it 
would bring trouble. And again, in 2003, the Data Gallery in 
Ostrów Wielkopolski, which invited Dorota Nieznalska, was 
simply shut down. Therefore, let's hope that the exhibition [of 
Nieznalska's work—AP] planned for next year in Gdańsk will 
come to fruitition. The temptation of censorship has always 
been there. It still is and always will be. What we need to do 
is work out a way to effectively defy it.
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Błyskawiczna utrata energii – 

z dr Justyną Ryczek o niewykorzystanej potencji flash 
mobów1 i współczesnych wspólnotach tymczasowych

Tomasz Drewicz: W Czasie przestrzeni2 Twój tekst o flash 
mobach został opublikowany w dziale Sztuka w przestrze-
ni publicznej. Czy uważasz więc, że flash mob jest sztuką?

Justyna Ryczek: Myślę, że może być sztuką. Tak jak wszyst-
ko może być dzisiaj sztuką. Wiem, że to niewyczerpująca od-
powiedź, ale pytanie, czy coś może być sztuką, nie jest do 
końca dobre. Możemy odpowiedzieć, że skoro wszystko może 
być sztuką, to dlaczego flash mob ma nią nie być? Jednak nie 
każdy flash mob sztuką jest. Myślę, że ważne są pytania: „Dla-
czego to robisz?” albo „Po co to robisz?”. To są proste pytania, 
ale bardzo istotne, nawet jeśli akurat flash mob to robienie 
czegoś właściwie bez celu…

Dokładnie. Właśnie dlatego zadałem to pytanie, bo chcia-
łem się uczepić tej bezcelowości.

Bezcelowość jest bardzo istotna, ale przede wszystkim chodzi 
o to, żeby pobudzić ludzi, zachęcić ich do działania. Do zro-

1 flash mob (ang. „błyskawiczny tłum”) – termin stworzony na określenie 
grupy ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu 
przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla 
przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą obcy sobie ludzie znający 
jedynie termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizuje się 
za pośrednictwem internetu lub SMS-ów (źródło: Wikipedia.org).
2 Czas przestrzeni, red. Krystyna Wilkoszewska, współpr. Jakub Petri, Wy-
dawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008. Publikacja towarzyszyła XXXIII Kra-
kowskiej Konferencji Estetycznej.
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bienia czegoś, co nawet nie jest całkiem sensowne czy wytłu-
maczalne. żeby się nad tym zastanowili. Myślałam o tym, jak 
o doświadczaniu przez nas codziennej, zwykłej przestrzeni – 
przestrzeni wspólnej, publicznej. Kiedy jesteśmy już do niej 
przyzwyczajeni, a nagle dzieje się coś, co wybija nas ze zna-
nego rytmu, to pozwala nam to postrzegać ją w inny sposób. 
Chociaż z drugiej strony nie chciałabym tego za bardzo glory-
fikować, jest to po prostu „jakieś” działanie.

Jeśli dobrze zrozumiałem intencje tekstu Tymczasowe 
współkreowanie przestrzeni, punkt ciężkości, w tym 
konkretnym stwarzaniu sytuacji artystycznej, kładziesz 
na odbiorcy? Nawet jeżeli jakiś flash mob jest z założenia 
bezsensowny i jest bzdurą, to jednak zwraca nam na coś 
uwagę. Ewentualne zauważenie i odczucie w nim sztuki 
leży więc po stronie odbiorcy. Czy tylko na nim?

W dużej mierze tak, ale nie powiedziałabym, że tylko po stro-
nie odbiorcy. Bo jednak twórcy tych akcji prowadzą nas, coś 
insynuują, podrzucają, żebyśmy mogli to zrobić, odebrać, 
ocenić. Ostatnie słowo chyba nie jest najlepsze, lepiej byłoby 
powiedzieć, że możemy coś odebrać i żeby to nas poruszyło. 
Więc w tym przypadku sztuką jest to, co nas porusza i robio-
ne jest w takim celu, żeby nas poruszyć. Ale to nie jest łatwe 
do zdefiniowania. W tym tekście chodziło mi o to, że tym-
czasowe współkreowanie publicznej przestrzeni to moment, 
w którym powstaje jakaś enklawa. Albo lepiej: pojawia się, 
bo jest przecież bardzo chwilowa. Taka enklawa jest możliwa 
tylko wtedy, kiedy ludzie wspólnie działają, gdy wspólnie coś 
robią. Nie mniej ważne są także miejsca, w których flash moby 
się odbywają. Niektóre działania są dla nas bardzo ciekawe 
i interesujące, a inne – choć sprawiają wrażenie zrealizowa-
nych na podobnej zasadzie – wcale nie intrygują, bo nie ma 
w nich przemyślenia, są zupełnie puszczone, żywiołowe. Teraz 
myślę o pierwszym flash mobie, o słynnym LOVE RUG, czyli 
o tym, jak obcy ludzie wchodzą do sklepu i pytają o wielki 
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Dywan Miłości. Wyobrażam sobie tę sytuację. Jest w niej kil-
ka zainteresowanych stron: gdy jest się sprzedawcą, można 
zareagować nerwowo; gdy jest się innymi klientami – obser-
wować z zaciekawieniem, być może po chwili przyłączyć się; 
gdy jest się zaangażowanym w akcję, można z radością dopy-
tywać się o interesujący towar i czekać, co się dalej wydarzy. 
Jest w tym już coś, co możemy interpretować w kontekście 
sztuki. To działanie mówi nam zarówno o uprawianiu sztuki 
dzisiaj, jak i o dzisiejszym świecie: o konsumeryzmie, wspól-
nocie, poszukiwaniu wartości. Działania, które pozwalają się 
interpretować w kontekście artystycznym, stają się sztuką, 
inne nie. Czyli wracamy do definicji, którą proponuje Arthur 
Coleman Danto.

Należałoby się również zastanowić, czy zdarzenia, które 
rozpoczynają się jako zaplanowane działanie artystycz-
ne, nadal mogą być rozpatrywane w podobny sposób. 
Chodzi mi o to, że bezcelowość, którą podkreślałaś, jest 
przeciwstawiona zjawisku współuczestniczenia, współ-
kreowania. Dotyczy to szczególnie centrów, galerii han-
dlowych, czyli specyficznych przestrzeni publicznych, 
które są obszarem komercyjnym, jak gdyby kulturowym, 
a tak właściwie terenem prywatnym.

Niekoniecznie chciałabym uwznioślać tę wspólnotowość. 
Szczególnie warta podkreślenia jest chwilowość, jednorazo-
wość wspólnotowości. Chociaż oczywiście jest to zależne od 
kilku spraw. Jeżeli spojrzymy na praktykę polską, czy wężej – 
poznańską, trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie biorący udział 
w poszczególnych działaniach bardzo często znają się. Jest to 
po prostu mała grupa osób. Poza Polską podkreśla się przy-
padkowość, nigdy nie wiadomo, którzy są NAsI, a którzy to już 
INNI. W Polsce natomiast to są najczęściej ci sami ludzie, któ-
rzy po pewnym czasie zaczynają się wzajemnie rozpoznawać. 
Więc wspólnotowość rozciąga się nie tylko na jedną chwilę, 
ale na kilka działań. Przy czym pamiętajmy, że poza zdarze-
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niem zupełnie nic ich nie łączy. To dobrze oddaje obecny cha-
rakter budowania wspólnot. Raczej nie ma już dziś wspólnot 
trwałych. Są grupy zebrane wokół jakiegoś celu, jednak po 
osiągnięciu go rozpadają się. I tworzą się następne. Sporo 
autorów o tym pisze. Kiedyś wydawało mi się, że flash mob do-
brze pokazuje wiele współczesnych zjawisk. Przyznam, że za-
stanawiając się przed naszą rozmową nad swoim stosunkiem 
do tych działań, zauważyłam zmienność mojego nastawienia. 
Pamiętam, że gdy pisałam tekst, o którym wspominałeś, byłam 
tym wszystkim zafascynowana. Być może to trochę za mocno 
powiedziane, ale bardzo mnie flash moby wówczas intereso-
wały i widziałam w nich duży potencjał. Teraz zaś, po kilku 
latach, jestem nawet trochę rozczarowana. Myślę, że to jest 
idea, która się szybko wypaliła. Nie wiem, czy dzisiaj pisała-
bym w taki sposób, podkreślając ważność tego działania. Nie 
wiem, czy to nie stało się tylko…

Takim joke3…

Tak, na przykład...

Grupowym, społecznym joke.

Tak. Może właśnie coś takiego. Czasami zastanawiam się, czy 
od początku nie chodziło jedynie o zabawę, a interpretując, 
widziało się więcej.

Zgadzam się. Miałem bardzo podobne odczucia. W któ-
rymś momencie mocno zainteresowałem się flash mobem. 
Bardzo ujęło mnie, że jest to właśnie takie oddolne działa-
nie, które nie wiadomo, czym jest spowodowane. Można 
oczywiście powiedzieć, że jedynym celem jest urealnie-
nie, gdzieś w konkretnej przestrzeni, wspólnoty interne-
towej. To jest zresztą mniej istotne. Ważne, że odczytując 

3 joke (ang.) – żart
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flash moby, byłem pełen nadziei, że może zaczął się kre-
ować jakiś ruch konsolidujący oddolne inicjatywy, które 
będą przez to bardziej medialne, bo trudno definiowalne. 
W rytualnej, rutynowej przestrzeni jest to jednak szok, 
o którym warto napisać… Myślałem, że to może być świet-
ne narzędzie do prezentowania pewnych postaw zaanga-
żowanych, a ostatecznie chyba wyszło właśnie tak, jak 
mówisz: umiejętnie zaprojektowany żart.

Tak, rozrywka. Chociaż z drugiej strony, słuchając, jak teraz 
o tym mówisz, bardziej sobie skonkretyzowałam pewne rze-
czy. Należy zapytać: co można zrobić, żeby flash moby miały 
dużą nośność przez cały czas? Czy w ogóle można coś takie-
go zrobić?

No, właśnie…

Przecież jesteśmy już przyzwyczajeni do bardzo różnych za-
chowań w przestrzeniach publicznych czy otwartych; zacho-
wań przeciwnych do tego, co może się wydarzyć lub wydarza. 
Trzeba by się zastanowić, jak ci ludzie mieliby działać. To trud-
ne. Tym bardziej że flash mob zakłada anonimowość aktyw-
nych osób i nienagłaśnianie akcji poza momentem dziania się. 
Tym nośnym budulcem ma być przede wszystkim zaskoczenie. 
Tylko czy zaskoczenie nie zostało również zawłaszczone przez 
kulturę nas otaczającą? Być może zbyt często zaskakiwani coś 
nieoczekiwanego zaczęliśmy traktować jak normalną sytu-
ację… To znaczy, że idea flash moba jest fajna, tylko nie wiem, 
czy się za szybko nie zużywa.

Uważasz zatem, że idea flash mobów w Polsce już się zu-
żyła? Ja jestem zdania, odnosząc się do polskiej sztuki 
w przestrzeni publicznej w ogóle, że nadal istnieje dość 
duży obszar otwarty na zaskoczenie. W tym rejonie Eu-
ropy środkowowschodniej mamy jeszcze w zasięgu kon-
kretny budulec, który daje możliwość zaistnienia w sfe-
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rze społecznej. Na Zachodzie staje się on coraz bardziej 
wytarty. Ludzie się nie zastanawiają…

Jestem za tym, żeby sztuka istniała w przestrzeni publicznej, bo 
kiedy sztuka tam się wdziera, przytrafiają się ważne reakcje. 
Może rzeczywiście jest to nasz punkt widzenia, bardzo polski 
albo środkowowschodni, jak mówisz, że jeszcze w ogóle coś za-
uważamy. A z drugiej strony jesteśmy już coraz bardziej przy-
zwyczajeni do różnego rodzaju działań, które nie wywołują 
wielkiego oburzenia czy zdziwienia. Na przykład kilka dni temu, 
kiedy przechodziłam obok jakiegoś teatralnego zdarzenia – 
w czasie naszej rozmowy trwa Festiwal Malta – i mijałam ludzi, 
którzy znaleźli się tam przypadkiem, usłyszałam, jak mówili 
z pewną obojętnością: „O! Znowu jakiś performance”. Osoby 
niezaangażowane, a znają nawet profesjonalne słownictwo.

Wracając do przestrzeni. Ważne, żeby przestrzeń publiczna 
istniała w kontekście sztuki współczesnej, żeby nie była za-
właszczana tylko przez reklamę lub specjalną sztukę ku czci, 
ku pamięci, jak na przykład pomniki. Ale na pewno trzeba to 
wszystko, o czym mówimy, wypośrodkować, zwracać uwagę 
na wiele aspektów, pomijać jednotorowe rozwiązania. To jest 
właśnie najtrudniejsze...

A czy idea flash moba się zużyła? Ponieważ jest to myśl przejęta, 
trzeba by się zastanowić, czy nie była zużyta już w momencie 
pojawienia się w Polsce. W dzisiejszym natychmiastowym – 
dzięki internetowi – świecie pewne działania zachodzą jed-
nocześnie. Trzeba pamiętać, że flash mob pojawił się w Polsce 
dopiero kilka lat po tym, jak zaczął się w Nowym Jorku. I może 
już wtedy był jedynie rozrywką lub żartem. A przecież i w sa-
mej rozrywce nie ma niczego złego.

Czy nie uważasz, że może zabrakło refleksji, by zjawisko 
flash mobów usadowić na właściwym miejscu? Właśnie 
TO chciałbym podkreślić, TO jest szalenie istotne, o TYM 
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należy pamiętać. Zrobiła się moda na festiwale sztuki 
w przestrzeni publicznej, na działania w mieście. Właści-
wie każde większe polskie miasto ma mniej lub bardziej 
rozwiniętą tego typu… ofertę. Zazwyczaj jest to oferta 
w większym stopniu turystyczno-promocyjna niż arty-
styczno-kulturalna. Docierają do nas – do kraju, który do-
piero się kreuje – nowości, które przy braku zrozumienia 
zupełnie tracą siłę, swój oddolny potencjał. Wytrącane ze 
swojego źródła stają się fun, czymś przejętym z Zachodu, 
niczemu nie służą, poza tym żeby się przez chwilę poczuć 
jak w Europie.

Mówisz o braku refleksji wśród odbiorców czy organizatorów?

Uważam, że przede wszystkim wśród organizatorów.

Właśnie, z tym się zgadzam. Na przykład kiedy sama poszuki-
wałam jakichś informacji o tym zjawisku, nie znalazłam zapi-
sów twórczej refleksji. Nawet rozmowy nie dały oczekiwanego 
rezultatu. Albo za mało szukałam, albo twórcom wystarczyły 
tylko rozrywkowe działania. Zabawa, która nie niesie ze sobą 
żadnej przemyślanej propozycji.

I to jest duża strata. Dość dziwnie definiowalna, ale jed-
nak strata. A dziwna dlatego, że idea ta bardzo szybko 
wyewoluowała – przynajmniej w moim umyśle w ciągu 
ostatniego pół roku – w coś zupełnie innego.

Tak. Nie odnajduję teraz tego, co wydawało mi się, że można 
tam było odnaleźć. Może właśnie z powodu, o którym mówi-
my, że była to idea zapożyczona i niekoniecznie w Polsce mu-
siała się przyjąć.

Na koniec mam jeszcze pytanie z trochę innej beczki, choć 
nawiązujące do tego, o czym rozmawialiśmy. Czy uwa-
żasz, że sztuka jest dziś bliżej człowieka?



Zewnętrznie – zapewne tak. Przynajmniej stara się być bliżej 
człowieka. Każdego człowieka. Bo przecież sztuka zawsze była 
blisko ludzi, ale nie wszystkich. Z reguły trafiała do pewnej 
określonej grupy osób. Dziś jest odwrotnie: nie tyle sztuka sta-
ra się być bliżej, co ludzie, którzy się nią zajmują. Na przykład 
starając się pozyskać jak najwięcej nowych osób, które mogą 
być w nawet najprostszy sposób odbiorcami sztuki. Bardziej 
lub mniej świadomymi. Jest to naturalne zjawisko, ponieważ 
sztuka lubi penetrować i badać nowe obszary. I bardzo różnie 
to czyni. Na różnych etapach i w różnej formie. Oczywiście 
bliskość fizyczna nie przekłada się automatycznie na bliskość 
zrozumienia. Może ją ułatwiać, chociaż równie często może 
utrudniać.

Jak wiadomo, przestrzeń publiczna nie jest zupełnie nowa, 
jest przede wszystkim pozainstytucjonalna. To paradoks, bo 
w tej pozainstytucjonalności często powołujemy się na in-
stytucje artystyczne, żeby zagwarantowały nam bezpieczeń-
stwo działań. Przede wszystkim ważne jest wychodzenie poza 
gmach budynku. Nie jest to oczywiście żadna nowość, może-
my choćby wskazać na pierwsze łuki triumfalne czy dużo póź-
niejsze działania awangardy dwudziestowiecznej. Natomiast 
zdecydowanym błędem jest, gdy przestrzeń publiczną, czy 
przestrzeń miasta po prostu, traktuje się wyłącznie jak jedną 
z wielu przestrzeni wystawienniczych. Tworząc czy prezen-
tując w niej sztukę, trzeba mieć na względzie konkretność 
danego miejsca. Ona nigdy nie jest zupełnie obojętna, niesie 
w sobie wiele znaczeń, o których trzeba pamiętać.
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A Rapid Loss of Energy

In conversation with Justyna Ryczek M. Phil. on underu-
tilised potential of flash mobs 1 and contemporary provi-
sional communities 

translated by Anna Paś

Tomasz Drewicz: In a book Czas Przestrzeni 2, your essay 
on flash mobs has been published in a section entitled 
Arts in a Public Space. Would you consider flash mobs as 
an art then?

Justyna Ryczek: It may be an art form, I reckon. As far as eve-
rything may be considered art these days. I am aware it is an 
exhaustive answer, yet the question on what an art is, is not 
right. We can simply reply that, when everything can be con-
sidered art, why flash mob should not be one either? However, 
not every single flash mob is an art. I think it is important to 
answer the following questions: why do you do it? and what 
are your reasons to do it? These are simple yet crucial ques-
tions, regardless the flash mob is an aimless activity...

Indeed. Hence the reason I asked this question: I wanted 
to put too fine a point on this aimlessness.

1 A flash mob ( or flashmob ) is a large group of people who assemble sud-
denly in a public place, perform an unusual and pointless act for a brief 
time, then disperse. Those taking part in the act are strangers to each other 
and only know the time and the location of the act. The gatherings are being 
organised via Internet or text messages. ( Source: Wikipedia.org ) 
2 Czas przestrzeni [ Time of space ], edited by Krystyna Wilkoszewska, assist. 
Jakub Petri, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2008. Published as part of 
the XXXIII Crakow’s Aesthetic Conference.
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An aimlessness is vital, first thing, however, is to stimulate 
people, spur them into action. To do something, even though 
it does not make much sense or can not be explained. To make 
them wonder. I was picturing it as an experience of our eve-
ryday, common space—the public, community space. When we 
are so used to it, suddenly something happens and we find 
ourselves outside of the box, which allows us to see that space 
in a completely new way. On the other hand, I would not like 
to glorify this aspect too much, as it can be any activity.

Should I have understood the intentions of an essay A Pro-
visional Space Co-creation right, a focal point of this cer-
tain artistic activity you put on the recipient, don’t you? 
Despite a flash mob is supposed to be pointless and trivi-
al, it draws our attention to something though. Whether 
one notices and experiences any art within is up to the 
recipient. Or is it only them?

Up to some certain point, yes, but I would not say it fully de-
pends on the recipient. As the creators of these activities lead 
us, they suggest something, they point out things, so then we 
could do something, react, rate it. The latter is probably not 
the best one to use—we would rather say that we could re-
ceive something and be moved by it. So in this case, an art is 
what touches us and what is created in aim to stir us up. And 
that is very difficult to define. What I meant in that essay was 
that a provisional co-creation of a space was a spur of a mo-
ment when an enclave had been created. Or had appeared, 
as it is instantaneous. So the enclave like this only happens 
when people act together, create something collectively. Not 
less important is the place where a flash mob occurs. Some 
acts seem to be peculiar and interesting, while the others—al-
though they appear to follow the same rule—are not intrigu-
ing at all because they are concept-less, they run wild, sponta-
neously. Here I would like to recall the first flash mob ever, the 
infamous LOVE RUG, when people walk in to the shop and ask 
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about the huge love rug. I can imagine this situation. There 
are a few interested parties: being a salesman, one may react 
pretty nervously; being some random punter—one may watch 
the act with curiosity and maybe join in after a while; being 
part of the act, one may be inquiring happily for that object 
and wait for what happens next. And that anticipation can 
be interpreted in an art context. For this act, it tells us a lot 
about cultivating art today, but also about today’s world in 
general: on consumerism, on community, on search of values. 
Any act that allows us to interpret itself within an art context, 
becomes art. Others don’t. Hence we have made a full circle 
back to Arthur Coleman Danto’s definition. 

Perhaps we should also question whereas any event, hap-
pening as an artistic initiative, can still be considered 
as the above. My point is that the aimlessness, which 
you have emphasised, is in contrary to the act of par-
ticipation, co-creation. Especially, this rule applies to the 
shopping centres, these specific public spaces, which are 
commercial and cultural areas, whilst being private prop-
erties oneself.

Again, I wouldn’t like to sublimate that collectivity of an act. 
What should rather be emphasised is its instantaneousness 
and one-off collectivity. Arguably, it depends on a few issues. 
If we look at any Polish practices, or at the ones happening in 
Poznan in particular, we need to remember that most people 
taking part in these acts they do know each other. The reason 
being it is such a small group of people. While looking at these 
things happening outside of Poland, the emphasis is on fortu-
ity: one never really knows who is OURSELVES and who are 
the OTHERS. In Poland, these are usually the same people tak-
ing part, so after a while they begin to recognise each other. 
Hence, this collectivity stretches from one single act to a num-
ber of events. However, we need to remember that there is 
nothing else that these people have in common but the event 
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itself. And that smartly illustrates the way the contemporary 
communities are being built. Permanent communities do not 
exist any longer, really. What is out there are groups asso-
ciated with one particular aim, which—once achieving their 
goal—disperse. And new groups are being built again. There 
are many authors writing about this issue. Once it seemed 
to me that flash mobs illustrated many of the contemporary 
phenomenons. However, I have to admit, when preparing my-
self for this interview, I have noticed how my approach has 
altered. I remember when writing that essay you have men-
tioned, I was truly fascinated by the whole thing. Well, I am 
slightly exaggerating here, but I used to find flash mobs very 
interesting and believed in their huge potential. Nowadays, 
a few years passed, and I find myself a bit disappointed. The 
whole idea has burnt out itself, I reckon. I am not even sure if 
I would have had written the same thing again, emphasising 
the importance of the whole movement. It all seems to me as ... 

Some kind of a joke...

Yes, perhaps...

A common, social joke.

Indeed. Sometimes I wonder if from the very beginning it 
wasn’t supposed to be for fun only, but our interpretations 
made us see more.

I would agree. I felt exactly the same. I used to be very 
interested in flash mobs. I admired the fact it was a grass-
roots movement with no particular reason to exist. One 
may argue that its aim was to make the Internet com-
munities real in the outside space. However, it is less im-
portant. Honestly, watching flash mobs gave me hope to 
believe that an independent movement was being born, 
a movement that would gather all different grassroots in-
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itiatives and would become more media-attractive by its 
undefinability. In a ritual, repetitive space this is a shock 
and it gains a lot of publicity... I used to believe that it 
would become a perfect tool to present all these engaging 
attitudes and waves, while at the end it became what you 
call it: a skillfully planned joke. 

Fun, entertainment. Although, while listening to you, some-
thing occurred to me. Maybe we should ask first: what can be 
done to carry on that engaging attitude of a flash mob? And 
is it possible to be done at all?

That’s the thing...

We are well used to different, new activities happening in 
public, open spaces; activities that might be in opposition to 
what normally happens in there. What we need to think of 
is how all these people could act together? That’s quite dif-
ficult. Partly, because people taking part in a flash mob re-
main anonymous and the whole event is kept in secret before 
the happening. Its cornerstone is based on a surprise. On the 
other hand, hasn’t a surprise been incorporated into a mass 
culture yet? Therefore, when being exposed to something un-
expected, we treat a surprise as something normal... I mean, 
the whole idea of flash mob is great, but I’m not sure if it 
doesn’t wear itself down too quickly? 

Do you think that flash mobs have worn themselves down 
in Poland? In my opinion, when considering Polish art in 
a public space in general, there’s still room for the unex-
pected. In this part of Eastern Europe there is still lots of 
opportunities, ways to occur into a community sphere. 
Ways that are already worn down in the West, as people 
do not question things any longer...

I am totally up to seeing art in a public space, as it always cre-
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ates major reactions. But maybe we see things from our Pol-
ish, Eastern-European point of view, where we still do notice 
things. Nevertheless, more and more we are getting used to dif-
ferent sorts of activities and they do not shock or astonish us 
any longer. Only a few days ago, when I was passing by some 
street theatre performance, as part of the Malta Theatre Fes-
tival, I have came across some random people and heard them 
saying, somehow bored: ‘Oh, another performance!’. As pure 
passers-by, they already knew the professional vocabulary!

But let’s get back to the space issue. It is a great deal that 
public space exists in the artistic discourse of contemporary 
arts, so then it is not overtaken by commercial ads only. Or 
by a purpose-built art, art that commemorates, glorifies, like 
monuments et cetera. All the above should also be balanced 
between, different aspects taken under consideration, any 
simple solutions rejected. And that is the most difficult task...
You are asking whether an idea of a flash mob has worn itself 
down? As an implemented idea, we need to ask if it hasn’t 
been worn down while being introduced to Poland already? In 
an immediate, Internet-connected world, everything happens 
at once. While a flash mob has appeared in Poland a few years 
since its debut in New York. And it might had been a joke, 
some entertainment back then? Whilst there is nothing wrong 
with entertainment itself.

What perhaps is missing in here is a lack of any critical 
reflection, that would allow us to find a niche for flash 
mobs? Truly, that is exactly what I mean: THAT is cru-
cial, THAT needs to be kept in mind. Lately, all these art 
festivals in public spaces, in urban areas became hugely 
popular. Every bigger town in Poland has something like 
this ... to offer, shall we say. Mostly, it is a tourist promo 
offer rather than a cultural or an artistic one. Any new 
ideas and movements that reach Poland—a country in the 
midst of self-creation—lose their punch, their inner capa-
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bility when misunderstood. While we cut off their initial 
roots, they become fun only—something we copied from 
the West, with no agenda behind but to feel as being in 
Europe maybe.

You are talking about that lack of critical reflection regarding 
the recipients or the organisers?

Regarding the organisers in the first place.

I would agree here. When I was researching this subject my-
self, I haven’t come across of any records of creative reflection 
whatsoever. In fact, the conversations [with the flash mob 
creators—AP] did not bring anything either. It may be I wasn’t 
looking deep enough, or the creators where happy with the 
events happening for fun only. Fun, that is not followed by 
any deliberate proposal.

That is a true loss. Quite tricky to define, but a definite 
loss. And tricky because that idea—at least in my own 
head within the last six months—has evolved into some-
thing completely different. 

Indeed. I can not find a thing where I have seen it before. Per-
haps the reason being the idea itself has been implemented to 
Poland and has not been adapted necessarily well. 

As winding-up, I would like to ask you something from 
a different angle: would you agree that art is much closer 
to the human being?

Outwardly—surely is. At least it tries to be closer to the hu-
man. Every human being. As art used to be close to people, but 
not close to all of them. Conventionally, art has been aimed at 
a certain group of people. Nowadays, quite the opposite hap-
pens: as art does not try to be closer to people, so do try those 



who cultivate it. For instance, they would try to attract as 
many new people as possible to perceive art on the basic level. 
To perceive it more or less consciously. This is a natural atti-
tude as art tends to infiltrate and explore new horizons. And 
so it does in a different ways, in stages and in various forms. 
Clearly, a physical closeness does not automatically translates 
into a close understanding. Thus, it may help, as often as it 
might impede. 

As you know, a public space is not a new concept, however 
it is institutional-free. Which is a paradox because with this 
institutional freedom we seek protection or approval from 
the established art institutions. Moreover, a crucial factor is 
to place oneself outside of the building. The idea itself is noth-
ing new, as we have ancient triumphal arches or later actions 
by the twenty-century avant-gardist. Although, it would be 
a huge mistake to treat a public space, or an urban space in 
general, as one of the exhibiting spaces only. While creating 
or presenting any art form, one needs to take under consider-
ation the specific conditions of the space. As the space itself is 
never utterly neutral, it carries loads of meanings that should 
be born in mind. 
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Rebelia na targowisku

Tomasz Nowak

Jedno z większych kłamstw współczesności polega na wmó-
wieniu ludziom, że nabywanie dóbr jest kreatywne; że można 
wyrażać siebie poprzez zakupy; że centrum handlowe to gale-
ria, a co za tym idzie – miejsce, w którym obcuje się ze sztuką.

Nośność tego kłamstwa wynika z ludzkiej potrzeby zmiany 
i indywidualizmu. Zmiany – aby życie uczynić innym niż do-
tychczas. Indywidualizmu – by nie być jak wszyscy. Każdy 
człowiek wewnętrznie, subiektywnie jest odrębnym wszech-
światem, istotą niepowtarzalną i absolutnie oryginalną. Jed-
nak obiektywnie w życiu społecznym zdecydowana większość 
z nas jest taka sama jak inni. Stąd potrzeba obiektywizacji 
naszej inności i oryginalności. Najłatwiej osiągalnym, najbar-
dziej intuicyjnym sposobem takiej indywidualizacji jest zmia-
na własnego wyglądu, aby wyróżniać się w tłumie. A najprost-
szą metodą tej zmiany są zakupy. Bądź sobą, wybierz Pepsi. 
Wyzwanie to ubranie.

Kłamstwo to jest możliwe dopiero na gruncie indywidualizmu, 
którego w takiej formie, jaką dziś znamy, nie było w naszej kul-
turze przed oświeceniem. Indywidualizm pojawia się dopiero 
wówczas, gdy człowiek staje się podmiotem, gdy podmioto-
wość staje się naszym podstawowym sposobem egzysten-
cji. Dopiero koncepcje umowy społecznej, idea powszechnej 
wolności i przyrodzonej ludzkiej godności, Deklaracja Praw 
Człowieka i Obywatela oraz rewolucje (w Ameryce i Francji) 
przynoszą tę zasadniczą, jakościową zmianę.

Wcześniej człowiek był przedmiotem, zdefiniowanym swym 
urodzeniem i wyznaniem. Jego los zależał w całości od prze-
słanek zewnętrznych. Dopóki poddaństwo wobec króla oraz 
opatrzności było podstawowym sposobem funkcjonowania 
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w społeczeństwie, dopóty indywidualizm był figurą niemoż-
liwą. Człowiek z a w s z e  stanowił część jakiejś całości, a jego 
miejsce w świecie pozostawało ściśle wyznaczone; był jak gdy-
by substancjalny, od chwili narodzin określony co do swego 
losu i przeznaczenia. Chłop rodził się chłopem i chłopem po-
zostawał, szlachcic od kołyski po grób był szlachcicem. Alter-
natywą była banicja, wykluczenie ze społeczeństwa, a luksus 
wolności przysługiwał jedynie królom, którzy również w pe-
wien sposób pozostawali niewolnikami swego własnego tronu.

Zmiany ustrojowe, burzliwe dzieje końca XVIII wieku, gdy na-
sza kultura po raz pierwszy eksperymentowała z wolnością, 
równością i braterstwem (dość krwawo, powiedzmy sobie 
szczerze), przynoszą przewartościowanie. Świat zostaje od-
czarowany, zaś człowiek po raz pierwszy na masową skalę 
staje się suwerenem i kowalem własnego losu. Jego miejsce 
w świecie przestaje być raz na zawsze określone. Przeciwnie. 
Człowiek staje się zmienną w systemie społecznym, funkcją 
swych umiejętności i swej woli. Od tej pory każdy może osią-
gnąć wszystko, o ile posiada po temu stosowny zapał i umie-
jętności. Każdy jest w o l n y .

Jednak natychmiast pojawia się problem, zagrożenie. Skoro je-
stem tylko wypadkową swej woli, wiedzy i umiejętności, sko-
ro obiektywnie, z zewnątrz, jestem całkowicie w y m i e n i a l -
n y , to gdzie jest miejsce na m n i e ? Na moje ja, na substancję? 
Skoro moje miejsce w społeczeństwie nie określa mnie jako 
człowieka, to co mnie w ten sposób określa?

Ówcześni Anglosasi i Francuzi nie zaprzątali sobie głowy ta-
kimi problemami. Byli w awangardzie postępu społecznego 
i przemysłowego. Mieli ważniejsze sprawy na głowie. Ta rysa 
na nowym obliczu społeczeństwa zwróciła jednak uwagę 
Niemców. Cała linia dziewiętnastowiecznej filozofii niemiec-
kiej może być postrzegana jako próba ponownego osadzenia 
człowieka we właściwym miejscu. Schiller, Schelling, Fichte, 
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Hegel, potem Karol Marks – oni wszyscy dostrzegali, że no-
woczesność, modernizacja społeczna odrywają człowieka od 
jego samego; starali się na różne sposoby pokazać, jak nie do-
puścić do alienacji jednostki, do utraty kontroli nad własnym 
istnieniem. Byli świadomi, że nowoczesność daje wolność, po 
czym natychmiast ją odbiera, wikłając człowieka w zależność 
od systemu społecznego.

W tym momencie na scenę wkroczyła sztuka. Jej szczególną 
rolę dostrzegał Friedrich Schiller. Jego pomysły są aktualne do 
dziś, mimo że świat zmienił się nie do poznania. Przekształce-
nie to nie przyniosło bowiem przewartościowania problemu, 
jaki się wówczas zarysował. Przeciwnie. Początek XXI wieku to 
paroksyzm nowoczesności, którą postęp naukowo-techniczny 
doprowadził na skraj jakościowej zmiany ludzkości jako ga-
tunku – na drodze autokreacji genetycznej lub informatycz-
nej. Problem jest ten sam, co kiedyś, ale jak gdyby b a r d z i e j .

Schiller zaproponował mianowicie, by ludzka wolność speł-
niała się przez sztukę. Estetyzacja rzeczywistości ma być spo-
sobem obiektywizacji jednostki, jej manifestowania oryginal-
nego i niepowtarzalnego charakteru. Instynkt gry, jako ten 
trzeci pomiędzy Duchem a Ciałem, ma być sposobem na balan-
sowanie pomiędzy afirmacją systemu społecznego – obiekty-
wizacji naszych empirycznych związków ze światem – a jego 
negacją. Innymi słowy: to sposób na życie świadome ograni-
czeń wynikających z członkostwa w społeczeństwie, jednak 
zdystansowane wobec nich na tyle, by w kluczowych momen-
tach powiedzieć NIE. Kluczowych, czyli tych, w których tylko 
świadomy sprzeciw może uchronić jednostkę przed zawłasz-
czeniem jej życia przez społeczeństwo.

Według Schillera sztuka jest też odpowiedzią na pytanie 
o człowieczeństwo w ogóle. Człowieczeństwo bowiem stoi 
okrakiem pomiędzy dwoma podstawowymi – jego zdaniem – 
popędami. Z jednej strony mamy popęd empiryczny związany 
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z ciałem, materią, pieniędzmi, pozycją społeczną, który stara 
się zawładnąć duchową stroną egzystencji. To wszystkie mo-
tywacje i uwarunkowania, które wyrastają z immanentnych 
reguł rządzących światem, nakierowane na korzyść, skutecz-
ność działania, zysk. Z drugiej strony mamy popęd formalny, 
dla którego materialne zagadnienia są nieistotne. Stara się 
on ograniczyć albo wręcz wyeliminować wpływ popędu em-
pirycznego na życie społeczne. Wyrasta z dążenia do trans-
cendencji, porządku idealnego lub boskiego. Chce, aby życie 
opierało się na regułach pozaświatowych: otrzymanych od 
jakkolwiek pojętego boga lub wywiedzionych na podstawie 
czystego rozumu. Obie te siły, sprzężone, splątane, wyczer-
pują – zdaniem Schillera – pojęcie człowieczeństwa, a funkcją 
ich stanu na dany moment dziejowy jest kultura.

Instynkt gry to postulat myślowy umożliwiający pojednanie 
popędów. Wiąże się to z aksjologią, z wartościowaniem rze-
czywistości. Różne formacje kulturowe różnie wartościują 
opisane popędy. Christianitas dodatnio wartościowała popęd 
formalny, kompletnie odrzucając zmysłowość. Należało dzia-
łać zgodnie z wolą boską, należało budować na ziemi króle-
stwo Boga, ignorując bądź odrzucając wolę jednostki i opie-
rając porządek społeczny na religii. Współczesność natomiast 
ceni popęd empiryczny, dowartościowuje ciało, pieniądze, 
sukces. Przejawy popędu duchowego w życiu jednostek lub 
grup społecznych są w oczach współczesnego człowieka, deli-
katnie rzecz ujmując, groteskowe, zaś społeczności lub ludzie 
zmotywowani tym popędem wydają się śmieszni i niedzisiejsi. 
Przykładem mogą być osoby zachowujące wstrzemięźliwość 
płciową z przyczyn religijnych, które postrzegane są często 
jako ludzie mający problemy z osobowością, lub amisze i ich 
stosunek do technologii.

Perspektywa u p o d m i o t a w i a n i a  przez sztukę zakłada 
dodatnie wartościowanie samego instynktu gry. To podmiot 
gra – choć jest też g r a n y  – i nie jest ważne, w jaki sposób 
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to robi. Pozytywna jest sama gra, która daje wolność. A skoro 
nowoczesność dała ludziom wolność, to ludzie muszą grać, 
aby tę wolność kultywować. Pomysł, by każdy był artystą 
swojego życia, powołuje do istnienia nową wizję powszechnej 
sztuki, która nie tyle jest działaniem polegającym na wytwa-
rzaniu dzieł, co powszechnym uczestnictwem w grze. Koncep-
cja w sumie bliska Friedrichowi Nietzschemu, który jednak 
oblekł ją w daleko bardziej tragiczną retorykę.

Nie twierdzę tu bynajmniej, że Schiller wymyślił jakiś nowy ro-
dzaj sztuki i upowszechnił go. Mówię, że jego koncepcje dość 
trafnie opisały to, co zaczęło się dziać ze sztuką wraz z nasta-
niem nowoczesności. Dostrzegł, w jaki sposób nowa funkcja 
sztuki stała się m o ż l i w a . Bowiem przed oświeceniem sztu-
kę cechował przede wszystkim mimetyzm ukierunkowany na 
naśladownictwo jawnej lub ukrytej harmonii, naturalnego lub 
boskiego porządku. Sztuka miała być piękna pięknem wynika-
jącym z rozpoznania tej harmonii, wyrażającym się np. w pro-
porcji. Po oświeceniu sztuka uwolniła się od tych uwikłań, mu-
siała natomiast znaleźć dla siebie właściwe miejsce – jak każda 
inna dziedzina ludzkiej aktywności – w nowym, coraz bardziej 
różnicującym się systemie społecznym. Bo definicyjną cechą 
nowoczesności jest dyferencjacja, rozbicie całości systemu na 
drobniejsze, funkcjonalne jednostki, zorientowane na efektyw-
ne realizowanie sobie tylko właściwego celu. W nowoczesnym 
świecie nie ma miejsca na dublowanie kompetencji.

Celem sztuki od zawsze było piękno, jednak jego definicja 
zmieniała się z upływem wieków. Dla Schillera piękno to dzia-
łanie wypływające z człowieka, zespolony akt woli i serca; 
to wartość powstająca wówczas, gdy człowiek robi to, czego 
świadomie sam z siebie chce. Dziś powiedzielibyśmy, że pięk-
ne jest wyrażanie siebie.

Jeśliby sztukę zdefiniować jako działanie zorientowane na 
piękno, wówczas byłaby ona przede wszystkim rezultatem 
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wyrażania siebie przez artystę, którym może – a w tej per-
spektywie nawet powinien – być każdy człowiek. Naturalną 
przestrzenią takiego działania jest więc świadome życie po-
legające na postępowaniu zgodnym z własną, nienarzuconą 
wolą; postępowaniu aktywnym, nie zaś biernym uczestnic-
twie w ofercie składanej przez system społeczny; procesie 
kształtującym nas samych, a być może też nasze otoczenie. 
Znów jesteśmy blisko Nietzschego, tym razem w kontek-
ście jego koncepcji wiecznego powrotu. życie wyrażające 
się w kategoriach estetyki. Śmierć nie jako koniec, lecz jako 
ostatni szlif.

Gospodarka, ekonomia, giełda, infrastruktura – to wszystko 
formy popędu empirycznego składające się na system społecz-
ny. Formami takimi są też reklamy, popyt, podaż, konsumpcja 
dóbr. Aby zakupy były formą sztuki, musiałyby być również 
formą gry. Aby były formą gry, musiałyby flirtować z własną 
antytezą. Czy zabiegi na własnym nazewnictwie są już grą, 
czy może próbą uprowadzenia języka sztuki, by wykorzystać 
potrzebę indywidualizmu i autokreacji do napędzania machi-
ny zysku? Czy nazywanie skupiska sklepów galerią handlo-
wą jest zachętą do indywidualnej ekspresji, czy raczej próbą 
wmanipulowania klientów w przekonanie, że zakupy w takim 
miejscu są czymś twórczym? I jak rozumieć popularne slogany 
reklamowe typu: „wyraź siebie” lub „bądź sobą” promujące 
produkty w rodzaju szamponów, batoników z orzechami i cze-
koladą? Czy konsumpcjonizm nie jest zaprzeczeniem działal-
ności twórczej? Czy udział w nabywaniu dóbr napędzającym 
tryby systemu nie stawia nas w pozycji niewolników? Czy 
sztuka w takim kontekście powinna być w ogóle obecna?

Nie żyjemy jednak w takim społeczeństwie jak Schiller po-
nad dwieście lat temu. Wówczas nowoczesność dopiero się 
wykluwała, dziś możemy już mówić o jej paroksyzmie. Spo-
łeczeństwo zmodernizowało się tak dalece, że my sami, jako 
jednostki, nosimy w sobie wiele zróżnicowanych tożsamości. 
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Raz funkcjonujemy w trybie obywatela, innym razem konsu-
menta, jeszcze innym – ojca, matki, córki czy syna, a czasami 
przyjmujemy pozycję rebelianta. Bycie człowiekiem Zachodu 
początków XXI wieku wiąże się ze schizofrenią podmiotu. 
Jedyną formą wyzwolenia jest uświadomienie sobie własnej 
kondycji.

Świadomość jest formą wolności. A skoro tak, to koncepcja 
Schillera jest wciąż aktualna. Z chwilą gdy artysta jest przede 
wszystkim tym, który gra, walka o własną podmiotowość jest 
właśnie rozgrywką pomiędzy tym, co trzeba, a tym, czego się 
nie chce. Czy zatem coś stoi na przeszkodzie, by wprząc w nią 
wszystkie tryby i modalności, do których logujemy się, party-
cypując w życiu społecznym? By grając i igrając z nimi, uświa-
damiać sobie tym mocniej, że są właśnie trybami, a nie nami 
samymi? By w ten sposób uwalniać się od przemocy dyskursu, 
indoktrynacji reklamy, konieczności działania podyktowanego 
nam z zewnątrz?

Dziś artysta musi być rodzajem rebelianta, zaś każdy wcho-
dzący w tryb artysty powinien się do rebelii przyłączać. W ten 
sposób naturalną przestrzenią sztuki staje się jej sztuczna 
przestrzeń, bo rebeliant z definicji działa tam, gdzie władza 
należy do kogoś innego.
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Rebellion on the marketplace

Tomasz Nowak

translated by Szymon Nowak

One of the greatest lies of modern times consists in talking 
people into believing that acqusition of goods is creative; that 
one can express themselves by shopping; that a shopping mall 
is a gallery, and consequently, a place where communion with 
art takes place.

The popularity of this deception results from the human need 
for change and the desire of individualism. Change—to make 
life different than it has been so far. Individualism—so as not 
to be like everyone else. Every person, intrinsically, subjec-
tively, is a separate universe, an entity unique and absolutely 
original. Nevertheless, in the objective view, in social life eve-
ryone of us is just the same as everybody else. Hence the need 
to objectivize our otherness and originality. The most easily 
achieved, the most intuitive manner of such individualization 
is the change of one’s own appearance, so as to distinguish 
oneself from the crowd. And the simplest method to effect 
the change is shopping. Be yourself, choose Pepsi. Clothing is 
challenge. 

This lie is only viable within the framework of individualism, 
which before Enlightenment did not exist in our culture in 
the form we know today. Individualism appears only when 
the human becomes a subject, when subjectivity becomes our 
fundamental mode of existence. Only the concepts of social 
contract, the idea of popular liberty and inherent human dig-
nity, Declaration of the Rights of Man and Citizen as well as 
revolutions (in America and France) bring about this essential, 
qualitative change. 
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Formerly, the human was an object, defined by its birth and 
confession. His/her fate depended exclusively on the external 
circumstances. As long as subordination to the king and provi-
dence were the fundamental mode of functioning in a society, 
individualism was an impossible figure. The human a l w a y s 
constituted a part of a whole, and his/her place in the world 
remained strictly designated. The human was substantial, as 
it were, determined from the very birth in terms of his/her 
fate and destiny. A peasant was born a peasant, and peasant 
he remained, a nobleman was a nobleman, from the cradle to 
the grave. The alternative was banishment, expulsion from 
society, while only kings were entitled to the luxury of free-
dom, yet in a sense continuing as slaves of their own throne. 

Systemic transformations, the turbulent history of the late 
18th century, when our culture engaged in the first experi-
ments with liberty, equality and fraternity (in a fairly bloody 
way, to be honest) , bring the shift in valuation. The spell 
binding the world is unmade, while the human, for the first 
time and on a massive scale, becomes a sovereign and a mas-
ter of their own fate. His/her place in the world ceases to be 
determined once and for all. Quite the contrary. The human 
becomes a variable in the social system, a function of their 
own skills and their will. As of that time in history, everyone 
may achieve anything, provided they have adequate zest and 
abilities. Everyone is f r e e . 

Nevertheless, a problem, a threat, promptly emerges. If I am 
only a resultant of my will, knowledge and skills; if, when seen 
objectively, from the outside, I am completely e x c h a n g e -
a b l e , then where is the place for me? For my self, for the 
substance? If my place in the society does not determine me 
as a human being, then what does? 

The English and the French of the time did not bother with 
such issues. They were in the avant-garde of social and in-
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dustrial progress. They had more important things on their 
minds. This flaw on the new countenance of society drew the 
attention of Germans. A whole thread of 19th-century German 
philosophy may be perceived as an attempt to re-establish the 
human in the proper place. Schiller, Schelling, Fichte, Hegel, 
and then Karl Marx—they all noticed that modernity, social 
remodelling tear the human away from himself; in different 
ways, they tried to demonstrate how not to allow an indi-
vidual be alienated, how not to lose control over one’s own 
existence. They were aware that modernity brings freedom, 
only to reclaim it immediately afterwards, entangling the hu-
man in the dependence on the social system. 

At this juncture art entered the stage. Friedrich Schiller per-
ceived its particular role. His ideas hold relevant until the 
present day, although the world changed beyond recognition. 
This transformation did not engender a re-evaluation of the 
problem that emerged at the time. On the contrary. The begin-
ning of the 21st century is a paroxysm of modernity, which 
the progress in science and technology drove to the brink of 
qualitative change of humanity as species—through genetic 
or computer-based self-creation. The problem is the same as it 
was before, only m o r e , it seems. 

Schiller proposed that human freedom should fulfil itself 
through art. The aestheticization of reality is to be the 
means to objectivize the individual, a manifestation of its 
original and unique character. The instinct of play, as the 
third between the Soul and the Body, is to be a way of achiev-
ing equilibrium between the affirmation of the social sys-
tem—the objectivization of our empirical relations with the 
world—and its negation. In other words: it is a way of life 
that is conscious of the limitations resulting from being a 
member of society, yet sufficiently distanced from these con-
straints so as to say NO in critical moments. Critical mean-
ing those instances in which only conscious opposition may 
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protect the individual from losing their life to society which 
appropriates it. 

According to Schiller art is also an answer to the question 
about humanity in general. Humanity stands astride on two 
basic—in his view—drives. On the one hand, we have the em-
pirical drive, associated with the body, matter, money, social 
position which seeks to dominate the spiritual aspect of exist-
ence. All these are motivations and determinants which arise 
from the immanent principles governing the world, oriented 
on gain, efficacy of action, profit. On the other hand, we have 
the formal drive, for which material issues are of no conse-
quence. This one tries to contain or even eliminate the impact 
of empirical drive on social life. It originates from the aspi-
ration of transcendence, of order either perfect or divine. It 
wants life to be based on other-worldly rules: received from a 
god, however might he be defined, or derived by pure reason. 
Both of these forces, coupled, intertwined, exhaust, according 
to Schiller, the notion of humanity, while culture is the func-
tion of their condition at a given moment in history. 

The instinct of play is a mental postulate that enables recon-
ciliation of the drives. It is connected with axiology, with the 
valuation of reality. Various cultural formations offer diverse 
valuations of the discussed drives. Christianitas assigned pos-
itive value to the formal drive, rejecting sensuality altogether. 
One had to act in accordance with the divine will, to build the 
kingdom of God on Earth, ignoring or rejecting the will of the 
individual and founding social order on religion. Conversely, 
the contemporaneity appreciates empirical drive, prizes the 
body, money, success. The contemporary person sees mani-
festations of spiritual drive in the life of individuals or social 
groups as, not to put too fine a point on it, grotesque, while 
communities or people motivated by this drive appear laugha-
ble and old-fashioned. As an example one might quote persons 
maintaining sexual abstinence for religious reasons, being of-
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ten perceived as people with personality issues, or the Amish 
people and their attitude to technology. 

The perspective of s u b j e c t i v a t i o n  through art presumes 
positive valuation of the instinct of play itself. The subject 
plays—although it is also played—whereas how he does it is 
not important. The very play, which gives freedom, is positive. 
And since modernity gave people freedom, people have to play 
in order to cultivate that freedom. The idea that everyone 
should be the artist of their own life, calls to being a new vi-
sion of universal art, which is not so much an activity con-
sisting in producing artworks, but a universal participation 
in the play. A concept essentially close to Friedrich Nietzsche, 
who nevertheless draped it in far more tragic rhetoric. 

By no means do I claim that Schiller invented a new kind of art 
and popularised it. I say that his concepts were an apposite 
description of what began to happen to art with the onset of 
modernity. He noticed how the new function of art became 
possible. Because before the Enlightenment art was charac-
terised chiefly by mimetism focused on imitating explicit or 
hidden harmony, the natural or divine order. Art was to be 
beautiful with the beauty engendered by the recognition of 
that harmony, expressed e.g. in proportion. After the Enlight-
enment, art liberated itself from these entanglements, but it 
had to find a suitable place for itself—as every other domain 
of human activity—in the new, ever more diversifying social 
system. Because a defining feature of modernity is differen-
tiation, a breakdown into smaller, functional units, which are 
oriented on efficacious accomplishment of their own exclusive 
objectives. In the modern world there is no place for dupli-
cated competences. 

Beauty has always been the aim of art, yet its definition 
changed as centuries passed. For Schiller, beauty is the action 
stemming from the human, a combined act of the will and the 

REALIZATION



137

heart; it is a quality which is born when the human does what 
they consciously want from themselves. Today we would that 
expressing oneself is beautiful. 

If art were to be defined as action aimed at beauty, then this 
art would primarily result from self-expression of an art-
ist, an artist that every human can—and in this perspective 
should—be. A natural space for this action is therefore found 
in conscious life consisting in acting in accordance with one’s 
own, unimposed will; in conduct which is active, as opposed 
to passive participation in the offer made the social system; 
a process which shapes ourselves, and perhaps our environ-
ment as well. Again, we approach Nietzsche, this time in the 
context of his concept of eternal return. A life expressed in 
the categories of aesthetics. Death not as an end, but a finish-
ing touch. 

Economy, economics, stock exchange, infrastructure—all these 
are forms of empirical drive which make up a social system. 
These forms also entail advertisement, demand, supply, con-
sumption of goods. For shopping to be a form of art, it would 
have to be a form of play as well. In order to be a form of play, 
it would have to flirt with its own antithesis. Does the treat-
ment on its own nomenclature amount to a play already, or is 
it an attempt to hijack the language of art in order to exploit 
the desire for individualism and self-creation to drive the profit 
machine? Is calling a compound of stores a shopping gallery 
an encouragement to individual expression, or rather a bid to 
manipulate customers into believing that shopping in a place 
like that is creative? And how should one understand popular 
advertising slogans such as „express yourself” or „be yourself”, 
which promote products in the shape of shampoos, or choco-
late and nut bars? Isn’t consumerism a contradiction of artistic 
activity? Doesn’t participation in the purchase of goods which 
powers the machine of the system place us in the position of 
slaves? Should art be present in such context at all? 
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However, we do not live in a society in which Schiller func-
tioned two hundred years ago. At that time, modernity was 
just hatching, whereas today we can speak of its paroxysm. 
The society modernised itself to such an extent, that we our-
selves, as individuals, harbour many diverse identities inside. 
On one occasion, we function in the citizen mode, on the oth-
er, in consumer mode, on yet another—as father, mother, son 
or daughter, whereas sometimes we assume the position of a 
rebel. Being a person of the West at the beginning of the 21st 
century is associated with the schizophrenia of the subject. 
The only form of liberation is becoming aware of one’s own 
condition. 

Awareness is a form of freedom. And if so, then Schiller’s con-
cept is still valid. From the moment the artist is, above all, the 
one who plays, the struggle for one’s subjectivity is a play be-
tween what is needed and what is unwanted. Does anything 
stand in the way of harnessing in the play all the modes and 
modalities that we log onto when participating in social life? 
So as to liberate oneself in this way from the oppression of the 
discourse, indoctrination of the advertisement, the necessity 
of action dictated from outside? 

Today the artist has to be a kind of rebel, while everyone en-
tering artist mode should join the rebellion. Thus, the artificial 
space becomes the natural space of art, for by definition the 
rebel acts where the power belongs to someone else. 
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Superbohater

Michał Bałdyga

Tezą wyjściową mojej pracy jest zdanie: ten, kto ratuje jedno 
życie, ratuje cały świat. Każdy człowiek, który wyrusza w kie-
runku przypisanego mu boskiego wymiaru istnienia, swojej 
pierwotnej natury, naraża się na wiele niebezpieczeństw. 
Musi odnaleźć w sobie cechy superbohatera, celem jest bo-
wiem spełnienie woli życia i zwycięstwo nad śmiercią. Taki 
superbohater musi pokonać przypadłości ludzkiej egzystencji 
i odnaleźć prawdę bytu.

Osoby doświadczone przez los – na przykład jakimś ubytkiem 
lub niepełnosprawnością – mają do pokonania dodatkowe 
trudności, lecz i korzystają z ułatwień. Mówię o utrudnieniach, 
ponieważ pragnienie normalności, aby żyć jak wszyscy, wpro-
wadza na ścieżkę pełną miraży, nie pozwalając na odnajdywa-
nie głębokiego sensu własnej, unikalnej formy, intensywności 
istnienia. Wspominam o ułatwieniach, bo wewnętrzna chęć 
walki o przekraczanie swoich uwarunkowań jest wymuszona, 
a więc jak gdyby zagwarantowana.

Człowiek niepełnosprawny buduje poczucie wartości przez 
porównanie z innymi, tracąc z pola widzenia znaczenie wła-
snej podmiotowości. A przecież niepełnosprawny chce po-
strzegać się jako ten, którego ubytki fizyczne nie dyskwali-
fikują jego istoty duchowej. Jak każdy inny człowiek potrafi 
dotrzeć do siebie, skupiając się na tajemnej więzi z boskością 
istnienia. Mimo wszystko potrzebuje wewnętrznej chęci, aby 
móc przedstawiać się nie jako ten inny, lecz ten sam, a więc 
godny bycia człowiekiem.

Problem nie polega na tym, że niepełnosprawni nie będą ni-
gdy żyć normalnie, ale na tym, że w głębi swojego człowie-
czeństwa czują się Tacy Sami, różnią się natomiast tylko 
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sposobami wyrażania tej prawdy wobec świata i ludzi. Przed-
stawieniem tego zagadnienia może być znalezienie cech u nie-
pełnosprawnych, którymi szczycą się superbohaterowie. Już 
samo propagowanie hasła, że niepełnosprawni są Tacy Sami, 
wskazuje na ich normalność, choć zawsze przecież będą mieli 
jakieś ograniczenia.

Uważam, że powinniśmy zmieniać sposób myślenia o spraw-
ności i niepełnosprawności. W mojej pracy wykorzystuję nie 
tylko wizerunek superbohatera, ale zwracam też uwagę na 
jego cechy, aby tę ideę wprowadzać w życie. Warto zasta-
nowić się, czym jest norma, przez kogo jest ustanawiana 
i w jakich warunkach czasoprzestrzennych ma być realizowa-
na. Reguły zależą nie tylko od warunków prawno-społecznych 
normujących zachowania ludzi, ale także od medialnej kreacji 
zdecydowanych postaw. W równej mierze chodzi o stosunek 
społeczeństw do ludzi niepełnosprawnych, jak i niepełno-
sprawnych do siebie. Ludzie, którzy nie zważają na swoją nie-
pełnosprawność i robią to, co jest im przeznaczone, uzyskują 
niejednokrotnie zaskakujące rezultaty. To nie oznacza, że stają 
się jak inni, ale nie rezygnują z unikalnego wyrażania własnej 
istoty. Przykładami bardzo wyrazistymi są Franklin Roosevelt, 
Stephen Hawking, Homer, Stevie Wonder, Ray Charles, Ludwig 
van Beethoven, Frida Kahlo, Christopher Reeve.

Moja praca wskazuje na odwieczny problem traktowania nie-
pełnosprawnych jako ludzi gorszych, mimo że dzięki proble-
mom są zazwyczaj silniejsi, odporniejsi, lepiej znoszą trud-
ności i przeciwieństwa losu. Na przykład sportowcy Oscar 
Pistorius czy Natalia Partyka – oni dają świadectwo super-
bohaterstwa. Dlaczego więc w komercyjnym świecie pełnym 
krzykliwych, kolorowych reklam nie pokazać niepełnospraw-
ności w inny sposób?

Superbohaterów można zazwyczaj spotkać w komiksach 
o… superbohaterach. Ratują świat przed zagładą. Jedni wy-
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grywają z problemami świata, a drudzy z problemami ciał 
i umysłów, walczą z wewnętrznymi, osobistymi demonami. 
Pierwsi eksponują swoją siłę, a drudzy słabość. Oba wizerunki 
bardzo się różnią, mają jednak cechy wspólne: walkę, inność, 
tajemniczość, skrytość.

O czym marzą niepełnosprawni? O zwykłym wzroku tych, któ-
rzy patrzą, o płytkich schodach, o świadomości, że są kom-
pletni? Bohaterowie także niegdyś tworzyli mity, a ludzie po-
trzebują mitów.

Uważam, że trzeba stworzyć mit niepełnosprawnego superbo-
hatera, tego, który może więcej. Zbudować wzorzec zachowań 
dla nowych pokoleń. Przekaz konstruuje model zachowania 
wobec innych i siebie. W dawnych czasach bohaterów przed-
stawiano na misach, tarczach itd. Dziś zmieniły się środki, są 
reklama, telewizja, plakat. Aby dotrzeć do większego grona 
odbiorców, trzeba umieć wykorzystać, co daje nam współcze-
sność. Na przykład sposób przedstawienia bohaterów mojej 
akcji spowodował, że zaistnieli w komiksie, a więc w sztuce 
popularnej. Jednak samo przedstawienie nie wystarczy. Trze-
ba tę sztukę wystawić na widok publiczny, zaatakować spo-
łeczeństwo billboardami, citylightami, t-shirtami. Tylko w ten 
sposób superbohaterowie ujrzą światło dzienne, gdy będą po-
śród ludzi, a nie w galeriach.

Specjalne podziękowania dla firmy Mavita
za pomoc w realizacji projektu.
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A Superhero
 
By Michał Bałdyga

translated by Anna Paś
 
  
A central theme of my work is a phrase: “Whoever sa-
ves one life, saves the whole world”. Anyone, who he-
ads off towards a divine dimension of their existence, 
into their primal nature, puts oneself into a lot of dan-
ger. The individual needs to develop features of a su-
perhero since their goal is to fulfill a lust for life and to 
triumph over death. A superhero has to defeat ailments 
of a human existence and reveal the essence of being.  
  
People who have been hard–bitten by life’s fortunes—
whether by some sort of loss or disability—have to over-
come some additional difficulties, but also they are 
granted some alleviations. I am talking about difficul-
ties because a desire to be normal and live like others 
leads down a rocky road, and prevents one from disco-
vering the meaning of their own unique form, the inten-
sity of their being. I have also mentioned alleviations 
as the internal need for fighting over their own condi-
tions is being forced, therefore somehow compulsory.  
  
The self–confidence of a disabled person is built on their com-
parisons with others, thus the importance of their own iden-
tity can be lost. However, a disabled person wishes for per-
ceiving themselves as the one whose physical loss does not 
disqualify them as a spiritual entity. Like anybody else, they 
can look inside of themselves and focus on that mysterious 
relation with a miracle of existence. Nonetheless, they require 
an inner will to present themselves not as the Other, but as 
the Same. The same, so worth being a human. 
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I believe, the biggest problem is not that the disabled pe-
ople will never live normal lives; rather the problem is that 
deep inside they feel like Anybody Else. The only difference 
is the way they express this fact to the world and other pe-
ople. To picture this issue, we might point out the features 
of disabled people that superheroes are proud of. Therefo-
re, claiming that the disabled are like Anybody Else focuses 
on their normality, despite their unavoidable limitations.  
  
The way we think of ability and disability should be recon-
sidered. In my work, not only do I use the image of a su-
perhero, but I also focus on his or her features, allowing the 
above idea to be implemented into the real world. It is worth 
questioning the idea of the norm: who makes the rules and 
within which framework should the norm be fulfilled? Sin-
ce the rules depend not only on the social and legal circum-
stances that regulate human behavior, they are also being 
determined by certain attitudes created by the media. Equ-
ally, that relates to the society’s attitude towards disabled 
people and the disabled towards themselves as well. Thus, 
those who do what they have been destined to do, regar-
dless their disability, frequently achieve tremendous results. 
Meaning that they haven’t become like others but they have-
n’t lost a unique opportunity to express their own self. As 
the best examples of this, we could consider Franklin Roose-
velt, Stephen Hawking, Homer, Stevie Wonder, Ray Charles, 
Ludwig van Beethoven, Frida Kahlo, and Christopher Reeve.  
  
Through my work I point out the long–standing issue of mi-
streating the disabled like second–rate humans, in spite of 
them—due to their own problems– being stronger, more 
resistant and coping better with any inconvenience and 
adversity. Sportspeople like Oscar Pistorius and Natalia 
Partyka, for instance—they give the best testimony of su-
per–heroism. Therefore, in a commercial world of flashy, co-
lourful ads, why don’t we show disability in a different way?  
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Usually, superheroes can be met in the cartoons depicting 
... superheroes. They save the world from a destruction. 
Some triumph over the world’s troubles, some others—
over the obstacles of the body and mind, as they fight 
with their own, private demons. The first expose their po-
wer, the latter reveal their weakness. Both profiles differ 
from each other, although they both have lots in common: 
the struggle, the oddity, the mystery, and the privacy.  
  
What do the disable people wish for? Is it an ordina-
ry gaze of those looking, is it an easy staircase or is it an 
awareness of being complete perhaps? Back in the day, he-
roes used to create myths, and people needed legends.  
  
In my opinion, what we ought to do is to create a myth of 
a disabled superhero, the one who can achieve more. We need 
to design a code of practice for the generations to come. 
A message shapes the rules of behavior towards the others 
and ourselves. In the old days, heroes used to be portrayed 
on vases and shields. Nowadays, the medium has changed: 
we have advertising, television, and posters. To reach out 
to a wider audience, we can make use of the modern tools. 
For instance, because of the way I have presented partici-
pants of my act, they ended up in a cartoon, which is part 
of a pop culture as such. However, to portray is not enough. 
That art has to be displayed onto a public view; we have to 
invade the society with billboards, city–lights and t–shirts. 
By doing that, our superheroes will reach a daylight—by be-
ing amongst other people instead of being in art galleries.  
  

Special thanks to Mavita company
for help in realization of the project.
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O przestrzeni, która udaje publiczną, 
i sztuce, która celebruje samą siebie, czy-
li o konieczności profanowania. Notatka 
do projektu Profanacja

Michał Bieniek

Giorgio Agamben opisuje sakralizację jako proces negatywny, 
który sprowadza się w uproszczeniu do odebrania jednostkom 
i społecznościom władzy sądzenia poprzez uwznioślenie rze-
czy, czynności, osób, idei. Procesem odwrotnym – i pozytyw-
nym w rozumieniu Agambena – jest profanacja przywracająca 
człowiekowi to, co stało się boskie (i nieosiągalne) w akcie 
sakralizacji.

René Magritte w pracy To nie jest fajka wskazał na ułudę 
obrazu. Agamben mógłby powiedzieć, że Magritte sprofano-
wał świętą moc obrazu, dekonspirując mimesis w niej samej. 
Ta dekonstrukcja obrazu w obrazie to chyba najdoskonalszy 
przykład profanacji, jaki mogę sobie wyobrazić.

Profanacja w centrum handlowym polegać ma na podpisa-
niu otoczenia w sposób podobny do tego, którym posłużył 
się Magritte. Francuskie zdanie „To nie jest przestrzeń pu-
bliczna” zapisane będzie czcionką przypominającą tę z obra-
zu Magritte’a.

Istotą jest zanegowanie obecności obiektu, w tym przypad-
ku przestrzeni publicznej. Zaprzeczając, znosi się wyniesienie 
i sakralizację fetysza – tym razem przestrzeni-obrazu.

Sformułowanie komunikatu w języku francuskim, a przez to 
odwołanie do pracy Magritte’a, wprowadza utrudnienia w od-
czytaniu i jawnie elitaryzuje przekaz. Praca jest więc w za-



łożeniu paradoksalna: nienawiązanie do Magritte’a odebrało-
by jej moc profanowania, bo byłaby jedynie prostym gestem 
mniej lub bardziej uzasadnionej, subiektywnej negacji. Jednak 
już samo nawiązanie zawęża czytelność przekazu do określo-
nej i wąskiej grupy odbiorców.

Każda elita to samokonsekrująca się struktura. Współczesna 
sztuka ze swoją historią i hermetycznym dyskursem osią-
ga – podobnie jak kapitał – poziom kumulacji, który czyni ją 
obrazem.

Dekonspirując jeden obraz, znajduję się w kolejnym…
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On space which pretends to be public 
and on art which celebrates itself—in 
other words, on a necessity to profane. 
Notes on ‘The Profanation’ project

By Michał Bieniek

translated by Anna Paś

Giorgio Agamben has described sacredness as a negative pro-
cess which—in general—denies individuals and communities 
any right of free judgement by apotheosizing [certain—AP] 
things, acts, persons and ideas. An opposite process—in Ag-
amden’s positive way would be an act of profaning which 
brings people back to what had been transformed into divine, 
and thus made inaccessible, by the act of sacredness.

In his famous work ‘This Is Not A Pipe’, René Magritte pointed 
out an illusion of the image. Hence Agamben could have said 
that Magritte had profaned the image’s sacred power by un-
masking a mimesis within it. This act of deconstructing the 
image is the most powerful example of profanation I can 
imagine. 

An act of profanation in a shopping centre will be based on 
the idea of labelling the space in a way similar to Magritte’s. 
A French phrase, ‘This Is Not A Public Space’, will be written 
down using fonts resembling those from Magritte’s painting.
Our aim is to deny any presence of the object; in this 
case—a public space. By this denial we abolish any apotheosis 
and sacredness of the fetish; here—a visual space. 

Writing a message in the French language—which connects 
us to Magritte’s work—makes it more difficult to decode and 
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somehow makes the whole act more elitist. Therefore, a core 
of this work is based on a paradox: if it was not connected to 
Magritte, it would lose its power to profane; it would instead 
be just a simple gesture of more or less legitimised and sub-
jective denial. On the other hand, establishing a connection 
narrows down the readable meaning of the message to a se-
lect group of recipients.

Any form of elitism is a self–consecrating structure. Similar to 
capital, contemporary art, with its history and hermetic dis-
course, reaches that level of accumulation which transforms 
it into an image.

By unmasking one image, immediately I find it in another one... 
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Partyzantka o smaku coca-coli

Piotr Bujak

Interwencje artystyczne w strukturę konkretnego miejsca 
z samej swojej natury mają proweniencje działań partyzanc-
kich. Ostatnie użyte przeze mnie słowo jest w tej kwestii bar-
dzo istotne. Wyróżnikami takich przedsięwzięć, które uznaję 
za szczególnie istotne we własnych realizacjach, zarówno od 
strony merytorycznej, jak i formalnej, są klarowność i synte-
tyczność komunikatu. Należy pamiętać także o jednoczesnym 
braku nachalnego odniesienia się do podejmowanego tema-
tu. Owa nachalność niejednokrotnie potrafi zburzyć sferę 
kontemplacyjną. Mam na myśli przede wszystkim sprzeciw 
wobec operowania aparatem narzędziowym wykształconym 
na potrzeby branży usługowej. Korzysta on – w przerażający 
sposób – z najtańszego oraz najbardziej prymitywnego me-
chanizmu psychomanipulacji i działa w sferze podstawowych 
instynktów.

Przyjęcie formuły public space art o jakimkolwiek podłożu 
ideowym zobowiązuje twórcę do wzięcia odpowiedzialności 
za aspekty estetyczny oraz merytoryczno–formalny konkret-
nego działania. Podobnie jak w przedsięwzięciach czysto par-
tyzanckich (np. inskrypcje Polski Walczącej na murach War-
szawy w czasach okupacji) interwencja artystyczna poprzez 
kontestowanie optuje za zwróceniem uwagi na szeroko rozu-
miane kwestie istotne. Zaburza pole zastanego kontekstu 
samym swoim zaistnieniem, ujawniając oblicze w procesie 
konkretyzacji.

Problemem stają się dziś nachalność i intensywność bodźców 
wizualnych, które zagłuszają potrzebę zaspokojenia podsta-
wowych wartości cywilizacyjnych. Wobec powyższego szcze-
gólnie istotne powinny być głosy artystów zobowiązanych – 



przez sam fakt zajmowania się sztuką wizualną – do podjęcia 
odpowiedzialności za kształtowanie świadomego poruszania 
się po tym obszarze.

Galerie handlowe, które w realiach społeczeństwa postkon-
sumpcyjnego zawłaszczają przestrzeń wcześniej zarezer-
wowaną dla miejsc o zupełnie innym sprofilowaniu, tworzą 
nową jakość (nowy twór?) konstytuującą się pomiędzy świą-
tynią, cyrkiem a targowiskiem. W konsekwencji istnienie 
tego nowego bytu w świadomości społecznej powoduje coraz 
częstsze i coraz bardziej wnikliwe poszukiwania artystycz-
ne rozumiane w maksymalnie szeroki sposób. Jednocześnie 
charakter tych miejsc pozbawiony wyraźnego sprofilowania 
(poza aspektem komercyjnym) potrafi w stymulujący sposób 
sprowokować twórcę do interwencji w nową tkankę. Sytuacja 
staje się zabawnie skomplikowana, gdy tego typu interwencja 
dzieje się w miejscu programowo określającym się jako prze-
strzeń otwarta na inicjatywy twórcze, ba! – nawet posiadają-
cym wydzielony obszar na tego typu przedsięwzięcia.

Projekt „ARTificial” pozwala wejść w wielopłaszczyznowy 
dialog. Stanowi rodzaj panelu dyskusyjnego przede wszyst-
kim pomiędzy postawami twórczymi a tematem sztuki 
w przestrzeni publicznej. Nie chodzi o spór doktrynalny, ale 
o ustosunkowanie się do pytania, czy tak postawiony pro-
blem jest aktualny i wart roztrząsania. Przy takim założeniu 
punkt ciężkości dryfuje w kierunku analizy problemu, ani-
hilacji inicjatyw znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie 
bytów o strukturze galerii handlowych. Co starałem się – 
mam nadzieję – w delikatny i mało inwazyjny sposób podjąć 
w swojej pracy.



154

Coca-cola flavoured guerilla

by Piotr Bujak

translated by Anna Paś

By nature, artistic interventions which are made into the 
structure of a particular place take their inspiration from 
guerilla operations. And I describe them as ‘guerilla’ inten-
tionally. What distinguishes such projects, and what I myself 
find fundamental both from the substantial and the formal 
point of view, is the clarity and synthesis of the message. 
What should also be borne in mind, however, is the concomi-
tant lack of direct reference to the matter under discussion. 
It is this directness which can often violate the contemplative 
aura being invoked. What I mean by this is that I radically 
reject to the set of tools created by and for the service indus-
try. That industry benefits—in its own monstrous way—from 
the cheapest and crudest mechanisms of psycho-manipulation 
and it operates merely on basic instinct. 

Any artist who chooses a public space art form along with its 
ideological background also takes responsibility for the aes-
thetic, formal and substantial aspect of the act. Similar to 
guerilla-type projects (e.g. Fighting Poland murals on walls 
in Warsaw during World War II), every contentious artistic 
intervention chooses to call attention to supposed issues of 
importance. Through its own emergence, the intervention dis-
turbs the existing contextual scope and reveals itself through 
an act of substantiation. 

What is more and more problematic of late is the directness 
and intensity of visual stimuli which drown out the instinc-
tive urge to satisfy the elementary values of our civilisation. 
In this regard, the most significant voices are the voices of the 
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artists who have taken responsibility—by the simple fact of 
being involved in the visual arts—of shaping a concious pas-
sage through that territory.

Shopping centres nowadays, which, in the reality of a post-
consumer society, have taken over the public space previously 
allocated to places of a completely different profile, have cre-
ated a new sustance (a new formation?) which finds itself 
somewhere between a temple, a circus and a market place. 
What follows the existence of this new entity in the common 
consciousness is the more frequent and more astute artis-
tic quest of a wider scope. Simultaneously, the space, which 
lacks an explicit profile (apart from a commercial purpose), 
may stimulate or provoke the artist to intervene into this new 
being. And it gets even more complicated when an artistic 
intervention such as this happens in a space that claims open-
ness to creative initiatives or, moreover, has an intentionally 
dedicated space for that type of activity. 

The ARTificial project allows us to enter into a multi-layered 
dialogue. It serves as a communication platform between cre-
ativity and the public art space itself. And the debate is not 
on doctrine; it is moreso on ones attitude towards the ques-
tion of whether the issue is current and of any importance. 
That said, the focus drifts towards the analytical question of 
the annihilation of initiatives which are closely related to the 
entity of the shopping-centre-form. And that indeed, hope-
fully, I plan to examine subtly and non-intrusively through 
my own work. 
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Ideal X

( Mikołaj Iwański o realizacji Ideal X Marka Glinkowskiego )

26 kwietnia 1956 roku pierwszy kontenerowiec Ideal X wypły-
nął z portu w amerykańskim mieście Newark. Było to – jak się 
później okazało – dzieło życia Malcolma McLeana, który wiel-
kim wysiłkiem finansowym i konstrukcyjnym doprowadził do 
adaptacji starego tankowca na kontenerowiec. To moment, 
w którym na całym świecie w dyskretny sposób rozpoczęło 
się rewolucjonizowanie transportu i logistyki. Zaprojektowa-
ny przez McLeana kontener stał się szybko oczywistym stan-
dardem: to na nim opiera się dziś transport morski i w dużej 
mierze lądowy.

Z kontenerów buduje się miejsca dla ludzi wykluczanych bądź 
też już wyeliminowanych społecznie. Jednak prosta idea kon-
tenerów wyrosła z ducha po cepeliowsku zikonizowanej ame-
rykańskiej innowacyjności i przedsiębiorczości. Konwencjo-
nalność pomysłu opiera się na stałych wymiarach pojemnika 
oraz na solidnej blasze falistej, szczodrze zaimpregnowanej 
farbą stoczniową o legendarnej toksyczności. W ramach tego 
modułu powstają kawalerki w zatłoczonych metropoliach Da-
lekiego Wschodu.

W centrach europejskich miast kontenery służą do konstru-
owania eleganckich i starannie szorstkich miejsc przeznaczo-
nych na prezentacji sztuki. Nieliczni wizjonerzy szukają w nich 
klucza do sprawnych i pozbawionych biurokracji budów, a tak-
że wygodnych, wolno stojących miejsc do mieszkania.

Kontenery frachtowe początkowo były zmorą dumnych i nie-
zależnych dokerów, odbierały im pracę, mocno skracając czas 
postoju statku w porcie. Na szczęście nie pozbawiały tego za-
wodu pewnego mrocznego romantyzmu, o którym mówią do 
dziś powstające kryminały, opisujące skomplikowaną sieć po-
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wiązań i łączące porty z ciemnym światem przestępców. Dziś 
kontenery bardzo często służą też do przemytu ludzi szuka-
jących lepszego czy spokojniejszego miejsca do życia. Upoko-
rzenie towarzyszące podróży w morskim kontenerze jest czę-
sto wstępem do niespodziewanego i pełnego nieszczęść życia 
nielegalnego imigranta. To życie utowarowione, jak pokazują 
policyjne relacje z krajów spodziewanego dobrobytu.

Ideal X Marka Glinkowskiego jest na razie prototypem – sta-
rannie wyskalowanym, z istotnymi szczegółami oraz precy-
zyjnie dobranym kolorem ciepłego różu. To zapowiedź po-
ważnej, masowej, nienumerowanej i niecertyfikowanej edycji, 
która przestaje obchodzić się z obiektem sztuki jak z czymś 
unikatowym.

Powiedzieć, że mały różowy kontener w skali 1:100 jest grą 
z dużym kontenerem, to oznajmić banał. Bo grą nie jest. Nie 
może też być komentarzem, bo nie jest zamknięty. To zabawka 
dla dużych dzieci, które posiadają już kolejkę, duży samochód 
i domek, a czasami własne dzieci, z którymi trudno im zna-
leźć wspólny język. Mały kontener ma na swoim boku staran-
nie wydrukowany napis „ART”, czyli w pełni uzasadnione jest 
trzymanie go z dala od dzieci, które z kolei pociąga fakt, że 
w środku coś jest. Dla dzieciaków to grzechotka o przyciąga-
jącym kolorze, a dla odrobinę większych może to być narzę-
dzie walki w rutynowo toczonych sporach z rówieśnikami.

Są sytuacje, w których działanie artystyczne wymaga ofiar. 
Tym razem pokrzywdzonym będzie praktyka rynkowa. Kon-
cepcja Ideal X zachowuje cały przemysłowo–marketingowy 
rytuał, którego częścią jest prezentacja w jednej z najbardziej 
komercyjnych przestrzeni.

Ideal X prowokuje do rozważań nad związkiem procesów ryn-
kowych ze sztuką i ich symbiozą. Pyta o funkcję kolekcji sztu-
ki i o oczekiwanie rynku.

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki



We wrześniu 2010 roku zlicytowano kolekcję światowej sławy 
banku Lehmann Brothers. Stało się to blisko dwa lata po rzą-
dowej odsieczy dla zachwianego systemu bankowego. Trzeba 
dodać, że kluczowymi nabywcami dzieł były inne instytucje 
publiczne. Czy pewien brodaty klasyk krytyki wczesnego ka-
pitalizmu uznałby to za parodię czy może już za kpinę ze swo-
ich spostrzeżeń?

Być może niedługo ktoś wymyśli dowcip o współczesnej wer-
sji kultu cargo. Różowy Ideal X z napisem „ART” najprawdopo-
dobniej ten żart w sobie zawiera.

Specjalne podziękowania dla Agnieszki Sikorskiej 
za pomoc w realizacji projektu.
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Ideal X

( Mikołaj Iwański on Ideal X by Marek Glinkowski )

translated by Szymon Nowak

On 26th April 1956, Ideal X, the first container ship, sailed out 
from Newark harbour. It was—as it turned out later—a life’s 
achievement of Malcolm McLean, who, putting in tremendous 
financial and construction effort, achieved conversion of an 
old tanker into a container ship. This was the moment which 
marked the global onset of a discreet revolution in transport 
and logistics. The container designed by McLean quickly be-
came a standard taken for granted: it is that container that 
maritime transportation is based on nowadays, as well as 
much of the overland shipping. 

Containers serve to build abodes for those that are being ex-
cluded or those already eliminated socially. Still, the simple 
concept of containers derives from the spirit of cheesily ico-
nicised innovativeness and entrepreneurial spirit of America. 
The conventionality of the concept hinges upon the invariable 
dimensions of the container and solid corrugated iron, lav-
ishly impregnated with shipyard paint of legendary toxicity. 
The module provides base component for bed–sitters in the 
crowded metropolises of the Far East. 

Conversely, in the cities of Europe containers are used to construct 
elegant and fastidiously austere sites for the presentation of art. 
The few visionaries seek in those the key to efficient and red tape 
free construction, as well as comfortable, detached living spaces.

At the beginning, freight containers were a nightmare of 
the proud and independent dockers, as they deprived them 
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of work, substantially reducing the time ship stayed in har-
bour. Fortunately, it did not strip the job of a certain dark 
romanticism, still evoked in crime stories which depict the 
complex network of connections and associate harbours with 
the shady criminal underworld. Nowadays, containers very 
often serve also to smuggle people who look for a better or 
more peaceful place to live. The humiliation associated with 
the voyage in a sea–borne container is frequently a prelude to 
an unexpected and wretched life of an illegal immigrant. It is 
a life commodified, as evinced in the police reports from the 
countries of anticipated welfare.

Ideal X by Marek Glinkowski is as yet a prototype—painstak-
ingly scaled, with significant details and accurately matched 
colour of warm pink. It is an announcement of a serious, mass 
edition, without numbers and certificates, which ceases to 
treat a piece of artwork as something unique. 

To say that a small pink container, on a 1:100 scale, is a play 
with the large container is to pronounce a platitude. A play 
it is not. Nor can it be a commentary, for it is not closed. It 
is a toy for the big children, who already have a miniature 
train, a large car and house, and sometimes have children of 
their own, with whom they have difficulty communicating. 
The little container has “ART” printed with precision on its 
side, which justifies keeping it out of the reach of children, 
who in turn are attracted by the fact that something is in-
side. For the kids, it is a rattle in attractive colour, for the 
slightly older, it may be a weapon in the routine disputes 
with their peers. 

There are situations in which artistic action requires sacri-
fices. This time, the market practice shall be the aggravated 
party. The concept of Ideal X retains the whole industrial–
marketing ritual, an element of which element is the presenta-
tion in one of the most commercial spaces. 

The ARTificial space of art



Ideal X provokes reflection on the relations between market 
processes and art and their symbiosis. It inquires about the 
function of an art collection and about expectation of the 
market. 

In September 2010, the collection of Lehman Brothers, a world–
renown bank, was auctioned off. It happened almost two years 
after government bailout for the unsettled banking system. It 
has to be added that other public institutions were the key 
purchasers of the works. Would a certain classic of criticism 
of early capitalism see it as a parody or perhaps already a ridi-
cule of his own remarks? 

It is likely that soon someone will come up with a joke about 
the contemporary version of cargo cult. Most probably, the 
pink Ideal X bearing inscription “ART” comprises that joke 
within. 

Special thanks to Agnieszka Sikorska
for help in realization of the project.
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Paragon

Iga Gosiewska

Zwykle uważa się, że przestrzeń publiczna to taka, w której 
obcy spotyka obcego. Mijamy więc tych obcych, przemierzając 
ulice w przeciwnych kierunkach. Kupując zbędne i niezbędne 
produkty. Siedząc obok siebie w autobusie. Czekając w kolejce 
do lekarza. Spędzając czas w parku na sąsiednich ławkach.

Pejoratywny wydźwięk słowa „obcy” determinuje nasze po-
dejście do każdego mijanego człowieka na ulicy.

Z założenia nie lubimy nieznajomych albo w najlepszym przy-
padku są nam obojętni. Dziwna i wszechobecna antypatia na 
wielkomiejskich ulicach, placach czy w innych przestrzeniach 
wspólnych niejednokrotnie sprawia, że... wolelibyśmy zostać 
w domu.

Konsekwencją takiego myślenia jest tendencja do zamykania 
się, dzielenia przestrzeni, odgradzania się, budowania coraz 
wyższych murów, a także chęć życia na strzeżonych osiedlach. 
Separacja zaburza naturalny rozwój miasta, komunikację mię-
dzyludzką i więzi społeczne. Ludzie dzielą się na tych naszych 
i obcych – potencjalnie wrogich. W efekcie przestajemy dbać 
o wspólne miejsca, o dobre relacje z innymi.

W projekcie zwracam się bezpośrednio do Nieznajomego, któ-
ry swoim zachowaniem sprawił, że został zapamiętany. Opi-
suję różne drobne zdarzenia – zasłyszane, opowiedziane lub 
takie, których doświadczyłam osobiście. Wystawiam rachu-
nek. Nie ma znaczenia miejsce, w którym doszło do zdarzenia. 
Ważna jest forma mojego komunikatu.

Listy do Nieznajomego będą rozprowadzane przez kasjerów 
w sklepach i punktach usługowych, w przestrzeni handlowej 



(np. w Starym Browarze w Poznaniu). Drukowane na papierze 
z rolki będą przypominały zwykły paragon. Część z nich au-
tomatycznie – wraz z prawdziwymi wydrukami i rachunkami 
– trafi do kosza. Mam jednak nadzieję, że nie wszystkie.

Zachęcam: wyobraź sobie tę scenę, a może odnajdziesz w niej 
siebie z wczoraj, sprzed tygodnia, roku? (Czy to było wtedy, 
gdy mitycznej staruszce nie ustąpiłeś miejsca w autobusie?)

W tym projekcie ważna jest dla mnie estetyczna oszczędność. 
W świecie buchającej wizualności, nachalnych reklam, terro-
ru ładności i ogólnego podobania się, chciałabym skupić się 
na najważniejszym i najbardziej pierwotnym stopniu wizual-
ności: na umiejętności postrzegania obrazów poprzez słowa.

Świadomość ulotnej więzi potrafi zmienić nasze normy zacho-
wań. Spotykając nieznanych, których prawdopodobnie nigdy 
więcej nie zobaczymy, często okazuje się, że nie jesteśmy tacy 
poprawni, jak o sobie myślimy.

Zdarza się też, że zaskakujemy się uprzejmością wobec nie-
znajomych. Z reguły przecież jesteśmy dobrzy dla ludzi, któ-
rych znamy. To naturalne, ale też trochę interesowne. „Takie 
dobro szybciej do nas wróci” – myślimy.

Okazuje się, że przelotny kontakt z obcym nie jest bez zna-
czenia. Zapamiętujemy te małe interakcje. Nienazwane, bez-
imienne, czasem bez konkretnych rysów twarzy funkcjonują 
w naszej pamięci. Istnieją.
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A Receipt 
 
By Iga Gosiewska 

translated by Anna Paś

It is believed that a public space is where a stranger meets 
another stranger. So we pass by these strangers while walk-
ing the streets in opposite directions. While buying stuff we 
need and don’t. While sitting next to each other on the bus. 
While waiting at the doctor’s office. While sitting on adjacent 
benches in the park. 

Negative connotations associated with the word ‘stranger’ de-
termines our attitude to passers–by on the street. 

In general, we don’t like strangers or, at least, we don’t care 
about them. Because of this weird antipathy present in our 
urban spaces, on the streets, in squares and other common 
spaces, quite often we would prefer to ... stay at home, literally. 

Hence, we tend to lock ourselves away, split the space, sepa-
rate ourselves, build walls even higher and dream about living 
in gated estates. Such separation disturbs the natural growth 
of the city and it distracts from interpersonal communication 
and the formation of social bonds. Therefore, people split us 
up into ‘us’ versus ‘them’, and the latter are potentially hos-
tile. As a result, we no longer care about common spaces nor 
about the formation of relations with others. 

In my project, I directly approach a Stranger who—because of his 
unique behaviour—stuck in my mind. Here I describe all sorts of 
events: those overheard somewhere and those told to or experi-
enced by myself. And then I issue a receipt. The location of the 
event doesn’t matter. What matters is the form of my message. 

REALIZATION



My Letters to the Stranger will be distributed by cashiers in 
shops and the services industry (e.g., in Stary Browar, The 
Old Brewery Shopping Centre in Poznan). Printed on paper 
from a till, they will look like a typical receipt.. Some of them, 
I can imagine, will go unnoticed, binned with real receipts and 
other printed matter. But maybe not all of them, I hope.

Come on. Just imagine the scene and maybe in it you’ll find 
a you from yesterday or a week ago or a year ago? (Perhaps 
it was when you didn’t give up your seat on the bus to that 
elderly lady from fairy tales?) 

Aesthetic purity is paramount in this project. In a world of 
excessive visibility, aggressive advertising, and a terror of 
beauty and common satisfaction, I would like to focus on the 
most essential and basic type of visual activity: the ability to 
see images through words. 
 
An awareness of how fragile some bonds are may change our 
codes of behaviour. When we meet strangers, who we are 
quite likely never to see again, it happens frequently that we 
are not as politically correct as we’d like to believe we are. 
However, every so often, we find ourselves astonished by our 
politeness towards strangers. Usually we are, after all, nice to 
people we know. That’s normal practice albeit slightly selfish. 
‘There will be a return,’ we might think. 

Eventually, an ephemeral encounter with a stranger is not 
a meaningless one any longer. We collect memories of these 
little interactions. Unlabeled, nameless, without any particu-
lar facial features, they still live in our memories. They exist.
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Grzech Cielca

(Robert Bodnar o realizacji „Chet ha’Egel” Doroty Hadrian)

W galerii handlowej wśród tłumu konsumentów idzie prze-
dziwna procesja. Cztery osoby niosą na feretronie natural-
nych rozmiarów rzeźbę: kucyka adorowanego przez dwa 
gładkie putta ze złotymi skrzydełkami. Za radosnym i glory-
fikowanym obiektem idą ludzie. Pewnie otworzą nowy sklep 
z ogrodowymi precjozami. A może to tylko pomysł na promo-
cję? Ktoś robi zdjęcia. Ale po co dziś fotografować reklamę?

W ten sposób przeciętni bywalcy centrów handlowych mogą 
postrzegać prowokację Doroty Hadrian. Niewielu zdaje sobie 
sprawę z tego, co tak naprawdę się dzieje. Sztuka przeszła obok, 
wołając: „Nową świątynię znalazł idol ludzkich pragnień!”.

Hadrian stworzyła obiekt pożądania. Czysty i gładki symbol 
nawiązujący do pragnienia małych dziewczynek. Mieć kuca 
znaczy tyle, co być na piedestale świata, żyć w idyllicznej kra-
inie, być księżniczką. Niewiele dziewcząt ma okazję tego do-
świadczyć. Na szczęście stworzono zabawkową wersję, dzięki 
której dzieci mogą we własnej wyobraźni odczuć namiastkę 
innego świata.

Artystce nie chodzi tylko o dzieci. Ukazuje kucyka jako staro-
testamentowego bożka i w ten sposób mówi o jego znacze-
niu dla wszystkich ludzi. Współczesny bożek, tak zachłannie 
poszukiwany przez społeczeństwo, jest nie tylko idolem kon-
sumpcji, ale również sztuki. Istnieje jako metadążenie pozwa-
lające odnaleźć prawdę o własnych potrzebach, wypełnić pu-
sty horyzont.

Kucyka obejmują cherubiny wystylizowane na barokowe. Put-
ta w tym kontekście są katolickim symbolem czystości, co 
potwierdza kwiat lilii trzymany przez jednego z aniołków. 
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Wątek religijny pojawia się nieprzypadkowo, ponieważ tytuł 
pracy Grzech Cielca jest odniesieniem do hebrajskiego Chet 
ha’Egel, biblijnego wydarzenia, gdy Mojżesz przebywał czter-
dzieści dni na górze Synaj. Lud pozostawiony bez przewod-
nika stworzył posąg, któremu chciał oddawać cześć, masku-
jąc religijną pustkę. Podobna emocjonalna próżnia występuje 
również i dzisiaj, a jej wypełnienia poszukuje się w centrach 
handlowych, które są współczesnymi świątyniami.

Dorota Hadrian nie piętnuje ludzi za to, że występnie czczą 
boga mamony. Mówi o tym, że w przestrzeni zaspokajającej 
jedynie zewnętrzne poczucie wzbogacenia nie można szukać 
wewnętrznego spełnienia. Wydając pieniądze, otrzymujemy 
symbole nowości, świeżości, elegancji, a więc tylko substytu-
ty oczyszczenia.

Artystka odnosi się do biblijnej historii, empatycznie łącząc 
się z opuszczonym przez swojego przewodnika ludem. To ple-
mię, które bez złych intencji pragnie w wyjątkowy sposób 
czcić egzystencję.

Problem grzechu cielca opiera się na nieświadomym akcie, 
który stał się przyczyną boskiego gniewu. Izraelici nie znali 
jeszcze boskich praw, które otrzymał Mojżesz. Ich niewiedza 
jest jednak tylko pozorna, bo przewodnik miał przecież po-
wrócić i opowiedzieć o tym, co postanawia Bóg. Podobnie jest 
z kucykiem Doroty Hadrian, który z jednej strony jest niewin-
nym żartem, a z drugiej pochodem w blasku przeestetyzowa-
nego kiczu.

Zastanawia mnie, jaki byłby dzisiejszy odpowiednik izraelskiego 
wyzwoliciela. Czy współczesnym Mojżeszem byłaby osoba po-
chodząca zarówno ze świata sztuki, jak i uwikłana w skompliko-
wany świat komercji? Jeśli kucyk to uosobienie indywidualnego 
pragnienia, to czy Mojżesz także byłby osobny dla każdego?
W świecie sztuki od dłuższego czasu brakuje przewodnictwa. 

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki



Klęska krytyków niefortunnie oceniających impresjonizm 
i tych, którzy podważali wartość antysztuki dadaizmu, powo-
duje, że jedni i drudzy zmienili tor własnych poczynań; stali 
się bardziej mediatorami niż wyroczniami. Metamorfozie ule-
gli zatem i pasterz, i artystyczni Izraelici, którzy zuchwale 
przestali się obawiać swojego Mojżesza.

Świat konsumpcji natomiast nadal działa wedle zasad wy-
roczni, jest skrupulatnie projektowany i ściśle sterowany. 
Królują moda, nowe kolekcje, cyklicznie następujące po sobie 
sezony i hucznie obchodzone wyprzedaże. Czy Hadrian opo-
nuje przeciw takiemu przewodnikowi? A może chce pokazać 
ludziom, że żurnale są złotym cielcem, a nie Mojżeszem!

Pieczołowicie wykonany przez Dorotę Hadrian kuc śmiało 
wkracza w obręb świadomego kiczu (wystarczy spojrzeć na 
nieskazitelnie białe putta i ich złote skrzydełka). Rzeźba ma 
funkcjonować w przestrzeni handlowej, musi więc być obiek-
tem, który da się wycenić i sprzedać. Zaprzecza temu akt pro-
cesji, który ma charakter obrzędowy i służy celom religijnym.

Praca artystki niesie ze sobą gigantyczny ładunek skrajnych 
emocji. Desakralizuje procesję i uświęca istotę kiczu. Pyta 
o to, czy można dziś wiązać ze sobą świat sztuki, konsumpcji 
i religii. Te sfery funkcjonują bardzo blisko siebie, jeżeli jednak 
zaczniemy je separować, zauważymy, jak bardzo się różnią.

Grzech Cielca jest pracą o wielowymiarowej strukturze i trud-
no dopasować do niej jeden klucz. Zachęca do ciągłych ucie-
czek w dygresje socjologiczne, teologiczne i artystyczne. To, 
być może, największy atut tego dzieła.

Każdy z nas posiada w sobie jakąś pustkę do wypełnienia, 
a także potrzebę autorytetu. Brak mistrza zmusza nas do bu-
dowania quasi-idoli w postaci pustych drogowskazów-gestów.
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Sin of the Calf

( Robert Bodnar on “Chet ha’Egel ”, Dorota Hadrian’s artwork )

translated by Szymon Nowak

In a shopping mall, a singular procession ambles among the 
crowds of consumers. Four persons carry a bier with a full 
size sculpture: a pony adored by two smooth putti with golden 
wings. People follow the joyous and venerated object. Surely 
a new shop with garden fripperies is about to open? Or per-
haps it’s just a promotional concept? Someone takes pictures? 
But why should anyone photograph advertisement nowadays? 

This is how shopping mall regulars may perceive Dorota Had-
rian’s provocation. Few realize what is actually happening. 
Art has just passed by, calling: “A new temple the idol of hu-
man desires has found!” 

Hadrian created an object of desire. The pure and smooth sym-
bol drawing on the longings of little girls. To have a pony means 
to reside on the pedestal of the world, to live in an idyllic land, to 
be a princess. Few girls ever have the opportunity to experience 
this. Fortunately, a toy version was created, thanks to which the 
children may savour the semblance of a different world. 

The artist did not have only children in mind. She shows the 
pony as an Old Testament god and thus speaks of its signifi-
cance to all people. The contemporary idol, so avidly sought 
after by the society, is not merely an idol of consumption but 
also art. It exists as meta-craving which allows to discover 
the truth of one’s own needs, to populate the empty horizon. 
Stylized baroque cherubs embrace the pony. The putti in this 
context are the Catholic symbol of purity, which is confirmed 
in the lily flower held by one of the angels. The religious 

REALIZATION
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thread is not incidental, as the work’s title, the Sin of the Calf, 
is a reference to the Hebrew Chet ha’Egel, a biblical event, 
when Moses spent forty days on Mount Sinai. The people, left 
guideless, created a statue which they wanted to worship to 
disguise religious emptiness. Today, a similar emotional void 
is in evidence as well, while means to fill it are looked for in 
shopping centres which are the contemporary temples. 

Dorota Hadrian does not stigmatize people for unrighteous 
worship of the Mammon. She says that in the space which 
satisfies only the external sensation of becoming richer, one 
cannot seek inner fulfilment. By spending money, we attain 
symbols of novelty, freshness, elegance, in other words, only 
substitutes of purification. 

The artist draws on biblical story, empathically uniting with the 
people abandoned by their guide. It is a tribe which, having no evil 
intentions, wishes to venerate existence in an exceptional fashion. 

The issue of the sin of the calf is based on an unconscious act 
which awoke the wrath of god. The Israelites had not known 
the divine precepts, which Moses received. Their ignorance, 
however, is only apparent, since the guide was to return and 
tell about God’s decrees. Similarly, the pony of Dorota Hadrian; 
on the one hand an innocent jape, on the other, a procession 
in the splendour of over-aestheticised kitsch. 

I wonder, what would be the present-day equivalent of the 
liberator of Israel. Would the contemporary Moses be a person 
originating from the world of art and entangled in the com-
plex world of commerciality? If the pony embodies individual 
desire, would each person have their separate Moses?

The world of art has been lacking guidance for a long time. 
The defeat of the critics inopportunely judging impressionism 
and those who questioned the value of dada anti-art, caused 

The ARTificial space of art



both to change the course of their actions; they became me-
diators rather than oracles. Thus, the shepherd underwent 
metamorphosis, and so did the artistic Israelites, who impu-
dently ceased to be afraid of their Moses. 

Conversely, the world of consumption still works along the 
oracle pattern, being meticulously devised and strictly con-
trolled. Here reigns fashion, new collection, the cyclic succes-
sion of seasons and splendidly celebrated sale. Does Hadrian 
oppose such a guide? Or perhaps she wants to show people 
that glossy magazines are a golden calf, not Moses! 

The pony, painstakingly crafted by Dorota Hadrian boldly en-
ters the domain of conscious kitsch (one only needs to take 
a look at the immaculate white putti and their golden wings). 
The sculpture is supposed to function in commercial space, 
therefore it has to be an object which can be priced and sold. 
The act of procession defies that, as it possesses ritual char-
acter and serves religious purposes. 

The work of the artist carries an inherent gigantic charge of 
polarised emotions. It desacralizes processions and hallows 
the essence of kitsch. It inquires whether nowadays the world 
of art, consumption and religions can be combined. These do-
mains function in very close proximity, yet if separated, we 
will see how much they differ. 

The Sin of the Calf is an artwork of multidimensional structure 
and it is difficult to find a corresponding key. It encourages 
continual departures into sociological, theological and artistic 
digressions. It is likely to be the greatest asset of this work. 

Every one of us harbours an emptiness to be filled, and a need 
of authority. Absence of a master compels us to construct 
quasi-idols in the form of empty lodestars-gestures. 





Niech stanie się błąd

Filip Laskowski

Wewnętrzna narracja winna podążać za zagubieniem siebie samej
w zaroślach poza planszą systemu. żeby to umożliwić,

artysta tworzy dzieło sztuki (mantrę) dające bodziec do
fenomenologicznego odczuwania (oświecenia).

Hasło na talerzu, początkowo ukryte pod warstwą strawy, w miarę
ukazywania się poprzez znikanie spowodowane jedzeniem ma za zadanie 

wprawić konsumenta w osłupienie i przekształcić go w odbiorcę,
zmienić jego formę, a przez to chwilowo punkt widzenia rzeczywistości,
i uwrażliwić na jej prawdziwość. Ma się to odbyć za pomocą paradoksu

ukrytego w haśle brzmiącym „niech stanie się błąd”. Słowo „błąd”
oznacza potocznie wykonanie jakiejś czynności w niepoprawny sposób,

dokonanie niedokładności w obliczeniach lub pomiarach. A więc ma
nawoływać do innej ścieżki, poza twardo stąpającym po ziemi rynkiem

specjalistów poruszających się w skostniałym i zakonserwowanym
systemie stereotypów i opinii.

Samo hasło, pojawiające się na dnie talerza, zgodnie z niesioną
w sobie treścią jako tekstualny obiekt, jest tożsame z błędem, ukazując się

w niespotykanej sytuacji, odmiennej od codziennego stereotypowego
zakończenia posiłku.



Let there be error

Filip Laskowski

translated by Szymon Nowak

Internal narration should follow perdition of itself
in the thicket beyond the board of the system. To make it possible,
the artist creates a work of art (mantra) which provides a stimulus

to phenomenological sensation (enlightenment).

A slogan on a plate, initially obscured by the layer of fare, as it emerges
through disappearance caused by consumption, aims to

stupefy the consumer and transform him into a recipient,
change his form, and thus temporarily the viewpoint on reality,

and to sensitize to its truthfulness. It is to take place by means of the
paradox hidden in the slogan “let there be error”. The word „error”

colloquially denotes performance of an action in an incorrect manner,
effecting imprecision in calculations or measurements. Therefore it is to
appeal for choosing a different path, beyond the down-to-earth market 

of specialists moving about in the fossilized and preserved
system of stereotypes and opinions.

The slogan itself, appearing on the bottom of the plate,
in accordance with its inherent 

substance as a textual object, is identical with error, revealing itself
in an unprecedented situation, which is different from 

everyday stereotypical
end of a meal.
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Przynależności

( Robert Bodnar o realizacji Łukasza Surowca )

W naszym porządku temat identyfikacji przez przedmiot jest 
obecny nie od dziś. Chociaż nietrudno się zorientować, że po-
zostajemy dziwnie zależni od naszych dóbr, ktokolwiek chce 
dotknąć tej wrażliwej materii, musi czynić to z największą 
starannością. Za kamp* bowiem może być uważane opowiada-
nie o oddanej materializmowi egzystencji, o smyczy wiążącej 
nas – przez posiadanie – ze społecznie ustalonymi sytuacja-
mi. Dlatego tym bardziej się cieszę, że za ten trudny motyw 
zabrał się Łukasz Surowiec, którego poprzednie realizacje są 
mi znane.

Posiadanie jest elementem identyfikującym naszą tożsamość. 
Nawet najmniejszy element ubioru i używanych przez nas 
akcesoriów pozwala drugiemu człowiekowi odczytać zawar-
ty w rzeczach kod charakteru. Istnieją miejsca, do których 
nie wejdzie się np. w tenisówkach, bez dowodu, bez obuwia 
ochronnego, bez kasku, czyli nie posiadając odpowiednich 
barw ochronnych. Są przestrzenie, gdzie pod fartuchami 
i kombinezonami nie ma już ludzi, nie ma ich też pod krawa-
tami i garniturami. Do ekskluzywnych miejsc rzadko wchodzą 
obywatele, maszerują ich buty i portfele, status majątkowy 
określany przez stylizację. Każde miejsce żąda od nas zestawu 
artefaktów potwierdzających, że jesteśmy stąd, że nie należy 
przypisywać nam znamion obcości.

Powoli jednak przestajemy panować nad przedmiotami, a to 
one zaczynają determinować nasze zachowanie. Często wsty-

* Kamp (także camp) to stylizacja, w której rzecz podoba się dlatego, że jest 
w złym guście lub z powodu swojej wartości ironicznej. Jako część antyuni-
wersyteckiej obrony kultury popularnej w latach 60. XX wieku, kamp stał się 
popularny wraz z postmodernistycznymi poglądami na kulturę.
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dzimy się własnego wyglądu lub obawiamy się, że to, co posia-
damy, za mocno przyciąga uwagę. Zastanówmy się, jak bardzo 
podobne mogą stać się podarta podkoszulka i modny garni-
tur, jeżeli wstawimy je w obce dla nich środowiska: np. nie-
estetyczny T-shirt w drogiej restauracji oraz stylowy uniform 
w biednej dzielnicy pełnej znudzonych nastolatków. W miej-
scu, gdzie preferuje się jednolitość, może ujawnić się ciążący 
łańcuch odpowiedzialności za posiadaną własność i chęć po-
zbycia się elementów piętnujących naszą odmienność.

Będąc w komfortowej sytuacji widza, można interpretować 
prace artysty przez osobiste doświadczenie i własny świato-
pogląd. Surowiec jest ciekawym i obiektywnym twórcą. Nie 
osądza, ale wskazuje istotę sprawy, do której odbiorca sam 
musi się odnieść. Kiedy w grudniu 2007 roku artysta jadł ko-
lację bezpośrednio z kineskopu telewizora wyświetlającego 
aktualne wiadomości, nie oceniał telewidza. Pokazywał to, co 
wszyscy znamy: przed telewizorami konsumujemy przypad-
kowe informacje, rozkoszując się posiłkiem i nie uciekamy do 
toalety, gdy mówi się o ludzkim nieszczęściu.

Podobnie jest w przypadku realizacji zaproponowanej do 
projektu ARTificial. Artysta uzmysławia nam fakt, że rzeczy, 
które posiadamy, określają naszą egzystencję. Z tą wiedzą 
nie każe nam jednak nic robić. Nie my bowiem o tym decy-
dujemy. Surowiec podchodzi do tematu w odrębny sposób, 
ponieważ eksponuje rzeczy pozbawione właściciela. Widzi-
my atrybuty charakteru jakiegoś człowieka, ale nie oglądamy 
jego twarzy.

Przedmiot pozostawiony w miejscu publicznym budzi nie-
pokój. Poza sklepową witryną czy półką wszystkie elemen-
ty garderoby (lub inne akcesoria) stanowią czyjąś własność. 
W przeciwnym wypadku stają się obiektami do przywłaszcze-
nia. Widząc osamotnione rzeczy, możemy domniemywać, że 
gdzieś w okolicy znajduje się właściciel.

ARTIFICIAL – sztuczna przestrzeń sztuki



Równie ważne jest miejsce, w którym coś odnajdujemy. Jeżeli 
przedmioty są kompatybilne z otoczeniem, możemy domniemy-
wać, że właściciel zgubił je lub też po nie wróci. Brak jasnych 
zależności wyzwala wiele pytań: co stało się z właścicielem? 
jaka sytuacja zmusiła go do porzucenia tego przedmiotu? jaki 
był powód pojawienia się danej osoby w nieodpowiednim dla 
niej miejscu? Zaczynamy konstruować domniemaną historię 
posiadacza wybiegającą poza moment pozostawienia rzeczy.

Wyglancowane buty lub spodnie wyprasowane na kant suge-
rują zadbanego, eleganckiego mężczyznę. Rozmiar porzuconej 
odzieży mówi nam o wzroście i tuszy właściciela. Zestawie-
nie obserwowanych przedmiotów stanowi zbiór cech osoby, 
która się za nimi kryje. Atmosfera oglądania zmusza nas do 
myślenia o konkretnym człowieku lub o grupie ludzi, jeżeli 
patrzymy na więcej elementów. Reakcja jest zależna od tylu 
czynników, że nie musimy krępować się naszym widzeniem 
dzieła, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, do której przecież 
przychodzimy z zupełnie różnych powodów.
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Affiliations

(Robert Bodnar on Łukasz Surowiec’s realisation)

translated by Szymon Nowak

In our system, the theme of identification through object has 
been present for quite some time. Although it does not come 
hard to realise that we remain curiously dependent on our 
goods, whoever desires to touch that delicate matter, must 
proceed with the greatest care. For a tale of existence com-
mitted to materialism, of a leash binding us – through posses-
sion – with socially established situations may be considered 
camp*. I am therefore all the more glad that this difficult motif 
was undertaken by Łukasz Surowiec, whose earlier produc-
tions are known to me. 

Possessing is an element which identifies our identity. Even the 
smallest element of attire and accessories we use allows anoth-
er person to decipher the code of character contained therein. 
There are places where one cannot enter e.g. in plimsolls, with-
out ID, without protective footwear, without helmet, in other 
words, without appropriate protective coloration. There are 
spaces where under coats and overalls the human being is not 
to be found anymore, the human is also absent under ties and 
suits. The exclusive venues are seldom accessed by citizens, in 
march their shoes and wallets, the material status determined 
by stylization. Each place requires from us a set of artefacts 
which confirm we are native there, which say that we should 
not be attributed the emblems of strangeness.

REALIZATION

* Camp is a stylization in which a thing is liked because it is in bad taste 
or due to its ironic value. As part of the anti-academic defence of popular 
culture in the 1960s, camp became popular together with the post-modern 
views on culture. 
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However, slowly, we cease to hold control over objects, while 
they begin to determine our behaviour. We are frequently 
ashamed of our appearance, or are afraid that what we pos-
sess draws too much attention. Let us consider how similar 
a torn tee and a fashionable suit may become, if inserted into 
alien environment: e.g. an unaesthetic T-shirt in an expensive 
restaurant and a stylish outfit in a poor neighbourhood full of 
bored teenagers. In a place where uniformity is the preferred 
option, what might emerge is the oppressive chain of respon-
sibility for the property one owns, and the wish to get rid of 
the items which stigmatize our otherness. 

In the comfortable position of a spectator, the work of the art-
ist may be interpreted from the perspective of individual ex-
perience and one’s own viewpoint. Surowiec is an interesting 
and objective artist. He does not judge, but indicates the crux 
of the issue, to which the viewer has to relate autonomously. 
In December 2007, when the artist ate supper directly from 
the screen of a TV set showing current news, he did not judge 
the viewer. He showed something we all know: seated in front 
of the TV screens, we consume random information, enjoying 
the meal, and instead of running to the toilet when human 
misery is discussed, we stay put. 

Much the same applies in the case of production submitted 
for the ARTificial project. The artist makes us aware of the 
fact that things we possess determine our existence. However, 
we are not told to do anything with the knowledge. Because 
we are not the ones to decide. Surowiec approaches the topic 
in a manner apart, since he exposes things deprived of an 
owner. We see the attributes of a person’s character, but their 
face is not supplied for viewing.

An object left in a public place arouses anxiety. Outside a shop 
window or shelf all elements of clothing (or other accessories) 
constitute someone’s property. Otherwise, they become ob-
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jects to be appropriated. On perceiving items left alone, we 
might surmise that the owner is somewhere in the vicinity. 

The site in which we find something is equally important. If 
objects are compatible with the surroundings, we are lead 
to surmise that the owner lost them or else will return to 
recover them. Shortage of clear-cut dependencies gives rise 
to multiple questions: what happened to the owner? what 
circumstances induced him to discard the object? what was 
the reason why the person concerned appeared at a place in-
appropriate for themselves? We begin to devise a conjectured 
history of an owner, which goes beyond the moment of aban-
doning the object. 

Gleaming shoes or trousers with a crease ironed down suggest 
a well-groomed, elegant man. The size of abandoned clothing 
informs us of the height and build of the owner. A combina-
tion of observed objects constitutes the collection of features 
of a person hidden behind them. The ambience of watching 
compels us to think of a specific person or a group of people, 
if more elements come into play. The response depends on so 
many factors that we should not feel uncomfortable because 
of our perception of the work, particularly in the public space, 
to which we choose to come for entirely diverse reasons. 
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To nie Słońce się kręci wokół nas, ale my 
wokół Słońca

Joanna Rzeźnik

W nieoświetlonych wnętrzach zaciera się granica czasu. Za-
pewne przez elektryczną jasność. Czy to niedziela? Ruch jak 
na autostradzie: wyprzedzanie, mijanie i korek przy kasach. 
Ekspedientki wyceniają klientów już po pierwszym wrażeniu. 
Trzeba było się wystroić? Ciuchy zawsze wyglądają najlepiej 
na manekinach.

Dlaczego jest tu tak tłoczno? Co przyciąga nas w takie miejsca? 
Zakupy? Uroda przedmiotów, którymi, choćby potencjalnie, 
możemy się otoczyć? Rzeczy w naszych domach są przecież 
równie funkcjonalne, ale… Ten bogaty smak ekstraherbaty 
z designerskiego kubka!

Czy kupowaniem nowego przedmiotu podwyższamy sobie 
komfort życia? Czy łatwość nabywania ogranicza codzienną 
kreatywność? Wielokrotnie słyszę stwierdzenia typu: „Po co 
przerabiać, naprawiać, odświeżać, skoro opłaca się kupić?”.

Lenistwo czy aktywny sposób spędzania czasu? Czy warto 
w wolnych chwilach siedzieć w domu? Tutejsza oferta pełna 
jest atrakcji. Wszechstronna rozrywka: kawa i ciastko, spacer 
w klimatyzowanych wnętrzach, obiad, film w kinie, a czasem 
nawet jakaś artystyczna wystawa, najlepiej w przejściu, bo 
więcej osób ją zobaczy.

Schodami w dół, windą w górę. Labirynt. Te witryny już wi-
działam. Czy na pewno? Może to rzeczy są do siebie podobne? 
Zmęczona błądzeniem szukam jakiegoś wolnego miejsca. Oble-
gane ławki w holach. Odpoczynek. Bardzo potrzebny. Chodząc 
od półki do półki, pokonuje się kilometry.
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Mój znajomy lubi takie miejsca, bo pośród ludzi czuje się do-
brze. Ja wręcz przeciwnie. Nikt tu przecież nikomu nie patrzy 
w oczy. Dziwna samotność. Nie mogę się skupić na jednej my-
śli, zbyt wiele mnie wokoło rozprasza. Rejestruję obrazy i au-
tomatycznie wyrzucam je z pamięci.

O czym chcemy zapomnieć? Dlaczego codzienność nas nie sa-
tysfakcjonuje? Kształtując swój wizerunek, zacieramy osobo-
wość, w lustrzanym odbiciu widzimy produkt reklamy. Reagu-
jemy na mody i proponowane style życia, nie dostrzegając 
własnej wrażliwości.

Przygniecieni ciszą, oszołomieni myślami uciekamy w gwar, 
pęd życia. Spokój staje się nudą.

Szukam piękna w codzienności, zwyczajności, prostocie. Ulot-
ne wrażenia z obcowania ze światłem dziennym, z plamami 
słońca, które wpadają przez okiennice i przechadzają się po 
pokoju. Są nieuchwytne. Migoczące barwy, gradacja inten-
sywności, ruch wiatru, chmury wędrujące po niebie. Wrażenie 
spokoju w wewnętrznym napięciu jest dla mnie obecnością, 
z której rodzą się wspomnienia, przemyślenia i świadomość. 
Zapisuję w nich ludzi pochłoniętych refleksją, uczę się akcep-
tacji życia.

Moim malarstwem próbuję zacytować światło dnia, to z wczo-
raj i to jutrzejsze. Wciąż niewyczerpana tematyka zagadnie-
nia pozwala mi odnaleźć dla siebie drogę kreacji. Dążę do 
stworzenia sytuacji, sceny malarskiej, w której widz poczuje 
własną codzienność, ale inaczej interpretowaną. Zatrzyma 
się w ciszy i popatrzy na słońce.

Punktem centralnym mojej pracy jest duży, mleczny, półprze-
zroczysty ekran, na którym z obu stron wyświetlane są pro-
jekcje. Etiudy filmowe są scenami pokazującymi drogę światła 
wpadającego przez okna do naszych domów i wędrujących po 
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opuszczonych przestrzeniach. Multiplikacja wnętrz i synchro-
nizacja projekcji pozwalają na kompilację, tworzenie kolejne-
go wymiaru prezentowanego obrazu. Widz, wchodząc w prze-
strzeń pracy, będzie maskował projekcje własnym cieniem 
i tym samym stanie się częścią pracy. Element autentycznego 
ruchu i zachowanie widza zostaną włączone w obraz na ekra-
nie. W tym samym momencie fizyczność i cielesność odbiorcy 
ulegną sile projekcji, stając się kolejnym ekranem.

Projekt jest próbą zastanowienia się nad autentycznością 
miejsc, z którymi się identyfikujemy, nad własnym kodem 
wartości w codziennych rytuałach. Ma sprowokować widza 
do zabawy z obrazem, ale również do zatrzymania się na 
chwilę: skupić wzrok i wyłączyć się z wykreowanej przestrze-
ni handlu.
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It is not the Sun that revolves around us, 
but we do around the Sun

Joanna Rzeźnik

translated by Szymon Nowak

In the unlit interiors the limits of time fade. Probably be-
cause of the electrical brightness. Is it Sunday? Traffic as on 
a motorway: overtaking, passing by and the jam at the check-
outs. Shop assistants assess clients at first sight. Should 
have dressed up like that? Clothes always look best on the 
mannequins. 

Why is it so crowded in here? What attracts us to such places? 
Shopping? The charm of objects, with which, at least poten-
tially, we could surround ourselves? Things we have at homes 
are after all equally functional, but... That rich taste of the 
supertea from designer mug! 

Is the comfort of living enhanced by purchasing a new object? 
Does the ease of acquisition limit everyday creativity? I often 
hear pronouncements along the lines of: “Why alter, refur-
bish, if it pays to buy?” 

Laziness or active way of spending time? Is it worthwhile to 
spend leisure time sitting at home? The offer here is packed 
with attractions. Versatile entertainment: coffee and cake, 
a walk in the air-conditioned interiors, dinner, film at the cin-
ema, sometimes even an art exhibition, preferably in the pas-
sageway, because more people will see it. 

Down the stairs. up in a lift. A labyrinth. I’ve seen those dis-
plays somewhere. Sure? Maybe the things look alike? Tired 
with wandering around, I’m looking for a place which is free. 

REALIZATION
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Benches in halls all besieged. Rest. Very much needed. Walk-
ing from shelf to shelf you cover kilometres. 

A friend of mine likes such places, as he feels well among peo-
ple. It’s the contrary with me. Nobody looks in anybody’s eyes 
here. Strange solitude. I can’t concentrate on one thought, too 
many things around distract me. I register images and auto-
matically discard them from memory. 

What do we want to forget about? Why aren’t we happy with 
everyday life? Shaping our image, we blot out the personal-
ity, seeing the product of advertising in the reflection. We 
respond to fashion and suggested lifestyles, without taking 
notice of our own sensibility. 

Weighed down by silence, dazed by thoughts, we flee into the 
hubbub, the rush of life. Peace turns into boredom. 

I seek beauty in everyday life, in mundanity, simplicity. The 
fleeting impressions from the communion with the light of 
day, patches of sun which enter through the windows and 
stroll around the room. They are elusive. The flickering col-
ours, gradation of intensity, the movement of the wind, the 
clouds roaming the skies. The sensation of peace in the inner 
tension is a presence for me, from which memories, reflec-
tions and consciousness is born. To them I commit people im-
mersed in reflection, learn to accept life. 

My painting attempts to quote the light of day, the one of 
yesterday and that of tomorrow. The still inexhausted issue 
allows me to find a path of creation for myself. I strive to en-
gender a situation, a painting scene, in which the spectator 
will discern their own everyday, yet interpreted differently. 
They will stop in silence and look at the sun.

The central point of my work is a large, milky, semitranslu-
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cent screen, with projections displayed on both sides. The 
film etudes are scenes which show the path of light coming 
through the windows and wandering around the deserted in-
teriors. Multiplication of interiors and synchronization of the 
projection allow to compile, to create another dimension of 
the presented image. The spectator, on entering the space of 
the work, will obscure projection with their own shadow and 
thus become a part of the work. The component of genuine 
motion and behaviour of the spectator will be integrated into 
the image on the screen. At that moment the physicality and 
corporeality of the recipient will yield to the power of the 
projection, becoming yet another screen. 

The project is an attempt to consider the authenticity of places 
with which we identify, to ponder the individual code of val-
ues in everyday rituals. It is intended to provoke the spectator 
to a play with the image, but also to stop for a while: focus the 
vision and opt out from the created space of commerce. 







Zamiast zakończenia /

Instead of an ending
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Ewolucja a ewaluacja –

z sobą o intuicji, emocjach i procesie prowadzącym do 
zrozumienia

[ 5 marca 2010 r. ]

Tomasz Drewicz: Czy możesz wyróżnić jakiś konkretny 
powód, który był zalążkiem twojej koncepcji projektu 
ARTificial?

Tomasz Drewicz: Powodów jest kilka. Pomysł na wystawę 
zrodził się jeszcze podczas studiów na poznańskiej akademii. 
Okazało się, że jako student Wydziału Edukacji Artystycznej 
(gdzie jedną ze specjalności jest Promocja i Krytyka Sztuki) 
nie mogę w ramach pracy dyplomowej zrealizować kurator-
skiej wizji wystawy, bo nie zostanie zakwalifikowana jako 
część artystyczna dyplomu. Praca kuratora w ogólnym poję-
ciu nadal funkcjonuje jako działanie stricte teoretyczne, nie-
mające wiele wspólnego z kreacją czy z twórczością. Kurator 
kojarzy się bardziej z nauką i aktywnością badawczą.

Jak zatem rozumieć twórczość w pracy kuratora?

Oczywiście, materia na jakiej pracuje kurator, może się wy-
dawać daleka od tych, które wykorzystuje się w klasycznie 
rozumianych przejawach aktywności artystycznej. Jednak 
w czasach, gdy nasz język przedkłada określenie „kreowanie 
zjawisk artystycznych” nad „wytwarzanie dzieł sztuki”, kiedy 
pracowanie na pojęciach i ideach posiada ten sam status, co 
zmaganie się z formą, barwą czy przestrzenią – praca kurato-
ra, posługując się innymi narzędziami, może osiągać te same 
artystyczne cele.

Zdecydowanej większości projektów wystaw kuratorskich nie 
należy rozpatrywać w ten sposób. Często są one jedynie pro-
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pozycją wspólnej ekspozycji zgrabnie dobranych, gotowych 
prac, zmagazynowanych w piwnicach instytucji, do których 
mają dostęp tylko jej pracownicy – kuratorzy. Nie jest to z mo-
jej strony zarzut. Po prostu: cele i specyfika takich propozycji 
różnią się zasadniczo od konkretnej sytuacji, którą chciałem 
stworzyć. Zapewne proces selekcji czy decyzji wpływających 
na całokształt wystaw jest w wielu miejscach bardzo podobny. 
Uważam jednak, że istnieje specyficzna umiejętność rozumie-
nia procesu kreacji. Zręczne wykorzystanie tej wiedzy wyróż-
nia projekty, o których można by powiedzieć, że są działaniem 
artystycznym, nie odbierając im przy tym walorów pracy na-
ukowo-badawczej. Moim zdaniem rozumienie i świadomość 
procesu są w tym przypadku niezbędne.

[23 czerwca 2010 r.]

Dość często posługujesz się terminami „rozumienie” 
i „proces”. Czy mógłbyś je rozwinąć lub zdefiniować?

To jest dziwne sprzężenie. Rozumienie, będąc procesem, jest 
mi potrzebne do analizowania problemu. Świadomość proce-
su rozwiązywania problemu zmierza zaś do jego zrozumienia; 
nie przyswojenia, zadecydowania o nim, ale do rozumienia 
go. Dziwne jest to, że rozumienie nigdy nie jest ostatecznie 
zamknięte i można daną kwestię za każdym razem pojmować 
nieco inaczej, ale – co najfajniejsze – zawsze zamyka ono pe-
wien proces. Wiem, że to pokręcone. Chyba nie umiem tego 
dobrze wytłumaczyć. [śmiech]

[3 lipca 2010]

Może wytłumaczysz, skąd wzięło się twoje zainteresowa-
nie problemami społecznymi?

To zawsze we mnie siedziało, chociaż nie mogę powiedzieć, 
że robiłem coś specjalnego w tym kierunku. W czasach liceal-
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nych nie organizowałem akcji segregacji śmieci, nie zapisałem 
się do Greenpeace czy Amnesty International. W codziennym 
życiu chcę mieć wpływ na świat, który dotyczy mnie bezpo-
średnio i z którym mam jakiś czytelny kontakt. Czułem, że nie 
mam środków i narzędzi do tego, aby zabierać głos na szer-
szym forum. Dopiero na trzecim lub czwartym roku studiów 
na ASP dotarło do mnie, że język sztuki jest właśnie takim na-
rzędziem, który przy odrobinie szczęścia może okazać się sły-
szalny. Wówczas moje prace oraz pomysły na akcje i wystawy 
zaczęły oscylować wokół zagadnień związanych z integracją, 
potrzebą wspólnoty. Stały się komentarzem rzeczywistości, 
sprawdzianem nowych możliwości, ale też próbą wytknięcia 
błędów, pokazania zagrożeń współczesnemu społeczeństwu. 
Wtedy też poczułem się za to wszystko odpowiedzialny.

Interesuje mnie, kiedy twoja postawa zaczęła się świado-
mie konkretyzować.

Opowiem o sytuacji, która wydarzyła się na przedostatnim 
roku studiów, podczas pracownianego pleneru w Skokach pod 
Poznaniem. Naszym gościem był wówczas Dietmar Schmale 
z Niemiec, interesujący artysta i ciekawy człowiek. Wywarł 
na mnie duże wrażenie, choć wydawał mi się dziwnie cichy. 
Przez kilka dni pleneru z boku obserwował nasze zachowa-
nie. Jako studenci oczywiście wykazywaliśmy wielką ochotę 
na wieczorno-nocne zabawy, które często kończyły się nad 
ranem, a ich efekty, np. w postaci niedopitych piw, znikały 
następnego dnia wysprzątane przez obsługę Domu Plenero-
wego. Na sam koniec Dietmar zebrał nas i zaprezentował swo-
je spojrzenie na tę sytuację. Przedstawił pokaz slajdów z do-
kumentacją, którą wykonywał o brzasku już po zakończeniu 
naszych imprez. „Artysta bierze odpowiedzialność za świat, 
który go otacza” – tak brzmiał jego komentarz. Obserwując fo-
tografie kobiet, które zbierały pozostawione przez nas butelki 
i inne śmieci, wszyscy poczuliśmy się mocno zmieszani. Było 
mi wtedy głupio, ale nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego. 
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Rozumienie pojawiło się dużo później. Pojmowanie zabiera mi 
trochę więcej czasu…

[15 marca 2010 r.]

Kilka dni temu w Toruniu przeprowadziłeś pierwszą roz-
mowę związaną z tym projektem. To najwcześniejsza 
weryfikacja twoich przemyśleń o sztuce publicznej i spo-
sobach jej prezentowania. Czy poprzednie przekonania 
zweryfikowały się?

Nie. Chyba nie mogę powiedzieć, że coś się radykalnie zmie-
niło. Ta rozmowa była jednak bardzo interesująca. Zarówno 
Rafał Góralski, jak i Joanna Górska – kuratorzy Galerii Rusz 
i Festiwalu Art Moves – są bardzo zaangażowani w kwestię 
sztuki publicznej. Sądzę, że można to łatwo wyczytać z roz-
mowy. Kiedy teraz myślę o tym spotkaniu, rozpoznaję w nim 
jakąś dziwną atmosferę gniewu, a z całą pewnością braku 
zgody. Podobne odczucia miałem, czytając teksty Krzysztofa 
Wodiczki; słuchałem też jego wykładów, gdy gościł na poznań-
skiej ASP. Rafał i Joanna prezentują bardzo silne stanowisko, 
którym są w stanie zarażać ludzi. Wracając z Torunia, czułem, 
że takie postępowanie jest konieczne, aby szczerze zabierać 
głos w sprawach publicznych. Przyznam jednak, że dziś już 
nie odnajduję w sobie podobnej postawy. Mój brak zgody jest 
inny – mniej zasadniczy.

[18 sierpnia 2010 r.]

Właśnie rozpoczynasz realizację drugiego etapu projek-
tu: wystawę w przestrzeni handlowej. Trwają pierwsze 
rozmowy z artystami, zapadają decyzje. Czy masz już ja-
kąś strategię działania? Jaki jest klucz?

Raczej nie można tego nazwać strategią, aczkolwiek pew-
ne decyzje zapadły. Uzupełniłem i zamknąłem listę artystów, 
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których zapraszam do współtworzenia tej interwencji. Roze-
słałem informacje dotyczące projektu i moich kuratorskich 
założeń.

Wybrani przeze mnie twórcy to w większości osoby, z któ-
rymi się już zetknąłem. Osobista znajomość jest dla mnie 
w tym momencie niezbędna. Wiem już, że założenie, by osta-
teczny kształt projektu wykształcił się w grupie, nie jest re-
alne. Zgadzam się ze spostrzeżeniami Marka Glinkowskiego, 
który podkreślał, że sytuacja wytworzona podczas festiwalu 
Precedens w dzisiejszych warunkach życia jest trudna do 
powtórzenia. Zaproszeni artyści są młodzi, ale bardzo ak-
tywni, mają dużo zobowiązań i mało czasu. „Dynamika życia 
jest ustawiona w zupełnie innym kierunku”. Potrzebowałem 
więc choć odrobiny pewności potrzebnej do wzajemnego 
zrozumienia.

Jakie obrałeś cele? Jakie są założenia wystawy?

Przede wszystkim prace powinny być zaangażowane spo-
łecznie, komentatorskie, zapraszające odbiorcę do gry 
i współtworzenia projektu. Moje intencje świetnie opisał To-
mek Nowak w tekście Rebelia na targowisku. Chciałbym, aby 
część z prac została wkomponowana w przestrzeń handlo-
wą, a nie tylko w trakty komunikacyjne wybranego centrum. 
Zatem np. prace wideo mogłyby zostać wyeksponowane na 
ekranach telewizorów w sklepach RTV. Oczywiście, wszyst-
ko zależy od ostatecznych propozycji artystycznych i zgody 
najemców. Poza tym skłaniam się ku subtelnym działaniom 
interwencyjnym. Bardzo dużo dała mi rozmowa z Michałem 
Bieńkiem dotycząca festiwalu Survival. Zgadzam się, że wiel-
kie czy spektakularne realizacje byłyby w tym przypadku 
nie na miejscu. Przegrałyby z przesytem informacji marke-
tingowych, z architekturą i dynamiką miejsca. Poza tym naj-
zwyczajniej nie stać nas na drogie realizacje. Nie będziemy 
jednak zamykać żadnych drzwi i w przypadku ciekawych 
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koncepcji poszukamy alternatywnych rozwiązań produkcji 
kosztownych prac.

[12 sierpnia 2010 r.]

Jednym z pomysłów na promocję imprezy i na dodanie 
kolejnego aspektu badawczego była koncepcja zorgani-
zowania cyklu flash mobów. Wycofałeś się jednak z tego 
pomysłu. Dlaczego?

Przez długi czas byłem zafascynowany zjawiskiem flash mo-
bów. Moje zauroczenie zaczęło jednak w pewnym momencie 
wygasać. Rozmawiałem o tym z dr Justyną Ryczek, która po-
twierdziła moje spostrzeżenia. Dobrym przykładem, do które-
go chciałbym nawiązać, są gorące wydarzenia ostatnich ty-
godni, które rozgrywały się przed Pałacem Prezydenckim na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Chodzi mi oczywi-
ście o sprawę krzyża smoleńskiego. Myślę, że warto zwrócić 
uwagę na medialną okoliczność wytworzoną wokół tej sytu-
acji, która ujawniła się podczas Akcji Krzyż1. Choć tego dzia-
łania flash mobem nie można nazwać, pewne zbieżne z nim 
cechy akcja ta niewątpliwie miała. Oglądając w telewizji rela-
cję na żywo i wsłuchując się w wypowiedzi komentatorów, 
miałem nieodparte wrażenie, że poziom debaty jest zupełnie 
nieadekwatny do sytuacji, którą obserwowałem na ekranie. 
Tak zwane autorytety wcale nie chciały skomentować bieżącej 
sytuacji, lecz jedynie wypromować ustalony wcześniej tryb 
myślenia. Wróciłem wtedy pamięcią do rozmowy z Joanną Raj-

1 Akcja Krzyż odbyła się 9 sierpnia 2010 roku. Organizatorem akcji był nie-
znany szerzej Dominik Taras, który do rozpowszechnienia informacji o dzia-
łaniu wykorzystał możliwości portalu Facebook. Z inicjatywy jednej osoby 
przed Pałacem Prezydenckim zebrały się tysiące ludzi. Byli to zarówno zwo-
lennicy, jak i przeciwnicy krzyża. Oddolna inicjatywa przybrała formę zaba-
wy i happeningu, a jej niebywała medialność jeszcze długo służyć będzie za 
pożywkę dla badających sprawę socjologów.
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kowską o Minarecie. Myślę, że jest to analogiczna sytuacja. Te-
mat Akcji Krzyż został w pewnym sensie zamknięty, zanim do 
niej doszło. „Wtedy trudno jest o zmianę stanowisk”. Utwier-
dziło mnie to w przekonaniu, że nie warto inicjować tego typu 
reakcji. Ich wytworzenie musi być naturalne.

[24 sierpnia 2010 r.]

Dwa dni temu podczas pracy nad rozmowami i tekstem 
analizującym temat sztuki publicznej podjąłeś jedną 
z ważniejszych decyzji dotyczących tej publikacji. Chodzi 
o uczynienie z niniejszej rozmowy jedynego komentarza 
scalającego wydawnictwo. Porzuciłeś tym samym pomysł 
artykułu naukowego. Musisz o tym opowiedzieć!

Rzeczywiście, to co zdarzyło się przedwczoraj, było punktem 
kulminacyjnym. Od kilku tygodni pisanie tekstu pozostawało 
bowiem w stanie permanentnego zawieszenia. Ogarnęła mnie 
totalna niemoc. Wczytując się po raz kolejny w naukowe opra-
cowania, zaczęły mną targać przeróżne wątpliwości oraz oba-
wy o język i terminologię. Poczułem, że w pewnych obszarach 
brakuje mi odpowiednich narzędzi. Nie jestem przecież socjo-
logiem ani filozofem kultury. Problemem nie jest jednak brak 
kompetencji czy odwagi do wzięcia odpowiedzialności za wła-
sne sądy. Zrezygnowałem z naukowej wypowiedzi, ponieważ 
zrozumiałem, że istotą tego projektu nie jest wcale tego typu 
analiza. Opracowań akademickich dotyczących sfery publicz-
nej jest przecież całkiem sporo. Nie wszystkie mają charakter 
stricte naukowy. Uważam, że brak im jednak pewnej swobody. 
Szansą, jaką dostałem, otrzymując stypendium na realizację 
tego przedsięwzięcia, była możliwość stworzenia całkowicie 
subiektywnej relacji. Udokumentowanie procesu twórczego 
od początku było przecież moim głównym założeniem.

Trzeba przyznać, że wywiad z sobą to schizofrenicz-
ne zachowanie. Celem tego zabiegu jest utrzymanie 
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dyscypliny, kontrola i zapis procesu dojrzewania do 
konkretnych decyzji. Czy znajdujesz jeszcze jakieś inne 
właściwości?

Zdecydowanie tak. Taka rozmowa to właściwie wewnętrzny 
monolog. Nie chciałbym jednak, aby przybrał formę autotera-
pii. Oczywistym celem jest udokumentowanie postaw lub ra-
czej zmian. Poza tym takie działanie pomaga mi uświadomić 
sobie przebytą drogę, zrozumieć intencje i ujrzeć kierunek 
rozwoju. Każdy proces wędruje własnymi ścieżkami, wyty-
cza własne szlaki, nie zawsze jest to droga usłana różami. 
Wczytując się w treść przeprowadzonych rozmów oraz deba-
tując z przyjaciółmi o sytuacjach, które chciałbym poruszyć, 
zdałem sobie na przykład sprawę z dość przykrego faktu: 
mimo że traktuję twórczość jako funkcjonowanie w obszarze 
wspólnoty, ciągłej pracy z ludźmi, wymiany energii i poglą-
dów, nie jestem w stanie wyzbyć się poczucia odosobnienia. 
Na najbardziej fundamentalnej płaszczyźnie kreacja jest za-
jęciem niezwykle samotnym. I dla każdego artysty znaczy 
coś innego. Nikt poza samym twórcą do końca nie zrozumie 
tego stanu.

[28 września 2010 r.]

Często wspominasz o współtworzeniu lub wspólnotowo-
ści. Czy chodzi ci jedynie o zbudowanie grupy odpowied-
nio dobranych współpracowników?

Zdecydowanie nie. Znalezienie ludzi, którzy stworzą przymie-
rze jednorazowego partnerstwa w realizacji poszczególnych 
wydarzeń, akcji czy wystaw jest oczywiście jak najbardziej 
wskazane. Projekty artystyczne z gruntu zakładają wykorzy-
stanie specyficznych umiejętności każdej z zaangażowanych 
osób. Jest to personalny research, który niczym nie różni się 
od działań z zakresu human resources będących dziś kręgo-
słupem w strukturze każdej nastawionej na szybki rozwój 
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firmy lub instytucji2. Współczesny, profesjonalny model za-
rządzania kulturą wywodzi się zresztą z tych sprawdzonych 
na gruncie ekonomii reguł. Pociąga to za sobą bardzo różne 
konsekwencje. Grono godnych zaufania profesjonalistów nie 
zawsze musi być lekiem na całe zło, a często zdarza się, że 
jest odwrotnie. Myślę w tym momencie o partnerach czy pod-
wykonawcach, których umiejętności i doświadczenie miały 
być gwarancją najwyższego możliwego poziomu usług, a były 
przeszkodą w wytyczaniu nowych, alternatywnych rozwią-
zań. Trzeba być bardzo ostrożnym i wyczulonym na ekspansję 
takiego racjonalizatorskiego czynnika.

O jaką więc wspólnotowość ci chodzi?

Jakiś czas temu napisałem krótki tekst do katalogu dotyczą-
cy mojej twórczości. Myślę, że choć jest on zbyt abstrakcyjny 
i naiwny, to nadal w dobry sposób oddaje istotę sprawy:

Uczestniczę w świecie jako jego element. Suwerenna i niepodle-
gła cząstka wielkiego systemu. Każde nowe doświadczenie, każdy 
napotkany człowiek, wszystkie wewnętrzne refleksje są ogniwami, 
które zespalają mnie z tym systemem. W moich pracach ukazuję mój 
stosunek do tej idei – idei absolutu, idei mojego absolutu, idei uni-
wersalnego absolutu, którego wszyscy jesteśmy częścią.

Wspólnotowość to dla mnie potrzeba dzielenia się indywidu-
alnymi pasjami w celu przekształcania otaczającej nas rzeczy-
wistości, według wspólnej idei i dla zbiorowego dobra: pozo-

2 Human Resources (ang. „zasoby ludzkie”) – pojęcie, które ma dwa znacze-
nia. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą 
ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą). Drugie, bardziej powszechne, miesz-
czące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indy-
widualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, 
szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników, czyli polityką 
personalną. Źródło: www.wikipedia.pl.



stawanie w permanentnym stanie zawieszenia pomiędzy. To 
także stałe konfrontowanie postaw i doświadczenia życiowe-
go, aby uświęcony przeze mnie proces nigdy nie dobiegł koń-
ca. Być „zmianą, której oczekuje się od świata”.
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Evolution versus evaluation—
with oneself on intuition, emotion, and the process lead-
ing to comprehension

translated by Szymon Nowak

[5th March 2010]

Tomasz Drewicz: Could you single out a concrete rea-
son, which was the germ of the concept of the ARTificial 
project?

Tomasz Drewicz: There are several reasons. The idea of the 
exhibition was born already during the studies at the Poznań 
academy. It turned out that as a student of the Faculty of Ar-
tistic Education (where Art Promotion and Criticism is one of 
the specialties) I can’t realize a curator’s vision of an exhibi-
tion as part of my graduation project, because it would not 
qualify as the artistic component of my graduation. In the 
general understanding, work of a curator still functions as 
a purely theoretical action, which has little to do with crea-
tion or artistic work. Curator is associated more with science 
and research activity.

How then should one construe creative output in cura-
tor’s work? 

Naturally, the matter on which the curator works may appear 
remote from those which are employed in the classical man-
ifestations of artistic activity. However, in times when our 
language favours the term “creation of artistic phenomena” 
over “production of artworks”, when working with notions 
and ideas is granted the same status as toil with form, colour 
or space—the work of a curator, while utilising different tools, 
may achieve the same artistic goals. 
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The overwhelming majority of curator exhibition projects 
should not be viewed in this fashion. Frequently, they are 
merely a proposal of a joint exposition of deftly selected, 
ready works, stored in the bowels of institutions, to which 
only their employees, the curators, possess exclusive access. 
This is not an objection on my part. Simply put: the objectives 
and the specificity of such proposals are essentially different 
from the specific situation I wanted to create. Most likely, the 
process of selection or decision taking which has an impact 
on the entirety of exhibitions is very similar in many places. 
Still, I think that there exists a singular ability to comprehend 
the process of creation. Skilful use of this knowledge distin-
guishes projects which one might denote as artistic action, 
while not depriving them of scientific-research value at the 
same time. In my opinion, the understanding and awareness 
of the process are in this case indispensable. 

[23rd June 2010]

You often resort to notions such as “understanding” and 
“process”. Would you be able to elucidate or define these? 

This is a curious coupling. I need understanding, which is 
a process, to analyze a problem. The awareness of the process 
of problem solving aims at its understanding; not at its in-
ternalization, nor determination, but its comprehension. The 
strange thing is that understanding is never finally concluded 
and a given issue may each time be construed in a slightly 
different fashion, but—which is the greatest fun—it always 
terminates a certain process. I guess I can’t explain it well 
enough [laughter]. 

[3rd July 2010]

Could you explain where does your interest in social is-
sues stem from? 

The ARTificial space of art
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It has always been inside me, although I can’t say I did any-
thing special on that account. In my secondary school days, 
I didn’t organize rubbish segregation actions, didn’t join 
Greenpeace or Amnesty International. In everyday life, I wish 
to have an influence on the world which concerns me directly 
and with which I have some intelligible contact. I felt I didn’t 
have means and tools to take the floor on a wider forum. Only 
in my third or fourth year of studies at the Academy of Fine 
Arts did I realize that the language of art is just the tool, that 
with a bit of luck I may turn out to be heard. Then my works 
as well as ideas for actions and exhibitions began to oscillate 
around issues related to integration and the need for commu-
nity. They became a commentary to reality, a test of new pos-
sibilities, but also an attempt to point out the errors, to show 
threats to the contemporary society. Then I also began to feel 
responsible for it all. 

I would be interested to know when your attitude started 
to assume consciously a concrete form. 

I’ll tell you about a situation that took place in the penultimate 
year of my studies, during a studio plein-air in Skoki near 
Poznań. We had a guest, Dietmar Schmale from Germany, and 
interesting artist and an interesting person. Made a big im-
pression on me, although he seemed curiously quiet. For a few 
days of the plein-air, he would observe our behaviour from 
the sidelines. As students, we were greatly keen on evening-
night parties, which frequently ended at daybreak, while their 
leftovers, e.g. unfinished beers, disappeared the following day 
cleaned out by the staff of the Plein-Air House. Towards the 
very end, Dietmar took us and presented his own view of the 
situation. He gave us a show of slides with documentation he 
made at dawn, after our parties had finished. “An artist takes 
responsibility for the world that surrounds him”—his com-
mentary went. We all felt greatly embarrassed watching pho-
tographs of women who collected the bottles we left behind 
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and other rubbish. I felt stupid then, but I didn’t realize why. 
Comprehension dawned much later. Understanding takes me 
a little more time... 

[15th March 2010 r.]

Several days ago in Toruń, you had your first conversation 
concerning the project. It is the earliest verification of 
your reflections on public art and the ways of its presen-
tation. Have your previous convictions been readjusted? 

No. I guess I can’t say that there has been some radical 
change. Still, the conversation was very interesting. Both 
Rafał Góralski and Joanna Górska—curators of Galeria Rusz 
and Art Moves Festival—are deeply involved in the public art 
issue. I think this is evident in the conversation. When I think 
back on that conversation now, I discern some odd mood of 
anger, or lack of agreement for sure. I had similar impres-
sions when reading texts by Krzysztof Wodiczko; I also lis-
tened to his lectures when he came as a guest to ASP. Rafał 
and Joanna adopt a powerful stance, which they are able 
to spread among others. Coming back from Toruń I felt that 
such practice is necessary so as to be able to speak on public 
issues with integrity. Nevertheless, I must admit that today 
I can’t find a similar attitude in myself. My lack of consent is 
different—less fundamental. 

[18th August 2010]

You are just beginning to execute the second stage of the 
project: an exhibition in a commercial space. The first 
talks with artist are in progress, decisions are taken. Do 
you have any strategy of action? What is the key? 

It rather cannot be called a strategy, although certain deci-
sions have been taken. I supplemented and closed the list of 

The ARTificial space of art
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artist whom I invite to co-create this intervention. I sent out 
information concerning the project and the premises of cura-
tion I had formulated. 

The artists I selected include chiefly persons I had already 
met. At this juncture, I find personal acquaintance necessary. 
I know that the premise stating that the final shape of the 
project emerged in a group is not tenable. I agree with the 
remarks of Marek Glinowski, who stressed that the situation 
generated during Precedens festival can hardly be repeated 
in the circumstances of life we have today. The artists invited 
are young, yet very active; they have many commitments but 
little time. “The dynamism of life is aligned in a completely dif-
ferent direction”. So I needed at least a trace of certainty that 
is required for mutual understanding. , 

What objectives have you set? What are the assumptions 
of the exhibition? 

Primarily, the works should be socially committed, they 
should provide commentary, invite the addressee to play 
and contribute to the creation of the project. My intentions 
were brilliantly laid out in Tomek Nowak’s Rebellion on the 
marketplace. I would like a portion of the works to be in-
tegrated into the commercial space, not merely placed on 
the communication routes of the chosen mall. Consequently, 
video works for instance, may be displayed on TV screens in 
home entertainment stores. Obviously, it all depends on the 
final artistic proposals and approval from the lessees. Apart 
from that, I’m inclined towards subtle interventionist activ-
ity. I gained much from the talk with Michał Bieniek, on Sur-
vival festival. I agree that grand or spectacular realizations 
would be out of place in this case. They would lose to the 
surfeit of advertising information, architecture and dyna-
mism of the venue. Besides, we simply can’t afford expensive 
productions. Still, all doors remain open, and with regard to 
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interesting concepts we’ll look for alternative solutions for 
production of costly works. 

[12th August 2010]

One of the concepts for promotion and inclusion of an-
other research aspect was the idea to organise a series 
of flash mobs. However, you backed out of the idea. Why? 

I’ve been fascinated with the flash mob phenomenon for a long 
time. My infatuation began to fade at a certain point, though. 
I spoke about that with dr Justyna Ryczek, who confirmed 
my observations. A good example I’d like to refer to, are the 
tumultuous events of the recent weeks, which took place in 
front of the Presidential Palace in Krakowskie Przedmieście 
in Warsaw. I’m talking here about the issue of the Smolensk 
cross, of course. I think it’s worth drawing attention to a me-
dia circumstance created around the situation, which mani-
fested itself during Action Cross*. Although the action cannot 
be called a flash mob, it undoubtedly shared some of its prop-
erties. As I watched it live on TV, and listened to pronounce-
ments of commentators, I could not resist observing that the 
level of debate was utterly inappropriate to the situation I saw 
on the screen. The so-called authorities didn’t have the slight-
est intention of commenting on the current situation, pro-
moting a pre-established pattern of thinking instead. I then 
recalled my conversation with Joanna Rajkowska on the Mina-
ret. I think the situation is analogical. The subject of Action 
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* Akcja Krzyż[Action Cross] took place on 9th August 2010. It was organised 
by a relatively unknown Dominik Taras, who used the potential of Facebook 
to disseminate the information about the action. On the initiative of one 
person, thousands of people gathered in front of the Presidential Palace. 
The crowds included both supporters as well as opponents of the cross. The 
grass-roots initiative took on the form of fun and happening, while its unbe-
lievable media appeal will provide a lasting item of interest for sociologists 
researching the matter. 
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Cross has been closed, in a sense, before the action itself took 
place. “It is difficult to change stances then”. This reaffirmed 
my conviction that it‘s pointless to initiate such responses. 
They have to generate themselves naturally. 

[24th August 2010]

Two days ago, while working on interviews and the text 
analyzing the issue of public art, you took one of the 
more significant decisions regarding this publication. 
I refer to making this interview the sole commentary 
which would encompass the entire publication, thereby 
abandoning the idea of a scientific paper. You must tell 
me about it!

Indeed, what happened the day before yesterday was the cul-
mination point. For several weeks, composition of a text had 
remained in a state of permanent suspension. I suffered a to-
tal block. Poring over scientific monographs yet again, I began 
to be consumed by various doubts and fears concerning the 
language and terminology. I felt that in certain domains I lack 
the appropriate tools. After all, I am not a sociologist, nor am 
I a philosopher of culture. However, the problem is not in the 
shortage of competence or courage to accept responsibility 
for one’s views. I relinquished scientific form of expression, 
because I understood that the essence of the project does not 
lie in analysis of this kind. There is a substantial supply of 
academic works concerning the public domain. Not all of them 
are strictly scientific in nature. Yet I think they lack certain 
freedom. The chance I was given, receiving a grant to carry 
out this undertaking, was the possibility of composing a whol-
ly subjective account. After all, documenting creative process 
has been my chief assumption from the very outset. 

I must admit that an interview with oneself is a schizo-
phrenic behaviour. The aim of such course of action is dis-
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cipline, control and record of the process of growing up 
to specific decisions. Do you see any other qualities there? 

Definitely so. Such conversation is in fact an interior mono-
logue. I wouldn’t like it to assume the form of self-therapy, 
though. The obvious objective is to document attitudes or rath-
er changes. Besides, action of this sort helps me gain aware-
ness of the journey I have made, understand the intention and 
see the direction of development. Each process treads its own 
paths, traces its own routes and not always is this all roses. 
As I read through the interviews or debated, with friends, 
the situations I wanted to discuss, I realised a fairly unpleas-
ant fact: in spite of treating creativity as functioning in the 
realm of community, of constant work with people, exchange 
of energy and views, I can’t seem to shake off the sensation 
of isolation. On the most fundamental plane, creation is an 
incredibly solitary occupation. And for every artist it means 
something else. Apart from the artist himself/herself, no one 
can fully appreciate that state. 

[28th September 2010]

You frequently mention co-creation or communality. Do 
you only mean establishing a group of appropriately se-
lected collaborators? 

Definitely not. Finding people who will form an alliance of one-
time partnership in the realization of individual events, ac-
tions or exhibitions is naturally most recommended. Artistic 
projects presuppose use of particular skills of each of the per-
sons involved. It is a personal research which is by no means 
different from tasks performed by human resources, which 
nowadays is a backbone in the structure of each company or 
institution geared towards rapid development. The contempo-
rary, professional model of culture management derives from 
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principles which have been tried and tested in economics. 
This results in a variety of consequences. A circle of trustwor-
thy professionals does not always have to be the cure for all 
evil, and it often happens that it works the other way around. 
Here, I mean the partners or subcontractors, whose skills and 
experience were to ensure the highest possible standard of 
service, whereas they proved an obstacle in devising new, 
alternative solutions. One has to be very careful and sensitive 
to the expansion of such streamlining factor. 

So what kind of communality do you have in mind? 

Some time ago I wrote a short text for a catalogue, concern-
ing my own work. Albeit too abstract and naive, I think it ren-
ders the essence of the matter well: 

I participate in the world as its element. A sovereign and inde-
pendent particle of a great system. Each new experience, each per-
son encountered, all inner reflection are links which connect me 
with that system. In my works, I demonstrate my attitude to that 
idea—the idea of the absolute, idea of my absolute, idea of universal 
absolute, of which we all are a part. 

The way I see it, communality is the need to share individual 
passions in order to transform reality which surrounds us, in 
accordance with the common idea and for the sake of collec-
tive good: remaining in perpetual limbo in between. It is also 
a ceaseless confrontation of attitudes and life experience, so 
that the process I have made hallowed may never end. To be 
“the change one expects from the world”. 
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Michał Bałdyga – ur. 1980 w Warszawie. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą, performance, 
malarstwem, projektowaniem graficznym.

W moich pracach zacierają się różnice między działaniem 
symbolicznym a realnym zagrożeniem. Pierwszym etapem 
mojej twórczości była cielesność i jej asymetria. Zajmowałem 
się asymetrią, poszukując jej źródła w swoim życiu, przeszło-
ści i teraźniejszości. Tworzyłem własny rodzaj sztuki walki 
z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. 
Rytualna walka i zwycięstwo pokazują możliwość budowania 
własnego poczucia wartości poprzez tworzenie rytuału życia. 
Źródłem i inspiracją jest moje życie. Odczytuję stosunek do 
mnie, zdarzeń wokół mnie, do problemów barier fizycznych, 
psychicznych i mentalnych życia. Pracując z przeszłością, z pa-
mięcią, tworzę terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. 
Pamięć w moich pracach jest nie tylko inspiracją, ale przede 
wszystkim tworzywem, istotną treścią. Nie ma charakteru 
statycznego, traktowana jest jako proces tworzenia. Szukam 
odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. 
Moja biografia, moja pamięć i przeszłość są częścią prac. Ko-
rzystam z pamięci szczególnych doświadczeń, dając świadec-
two indywidualnego przejawiania się w tym świecie. Tworzę 
swego rodzaju autoportret pamięci.

Michał Bieniek – ur. 1980. W latach 1999–2004 studiował 
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Prezes 
zarządu Fundacji Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT. 
Twórca i kurator generalny Przeglądu Sztuki Survival, pomy-
słodawca, koordynator i opiekun wrocławskiej galerii sztuki 
współczesnej Mieszkanie Gepperta. Od 2009 roku kurator mię-
dzynarodowego festiwalu Sztuka po przejściach. Dwukrot-
ny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2006, 2010), laureat Nagrody Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego w 2004 roku. Laureat nagrody „Gazety Wyborczej” 
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wARTo w 2010 roku. Studiuje na wydziale Curating Contempo-
rary Art w Royal College of Art w Londynie. Jest artystą i kura-
torem eksplorującym zagadnienia tożsamości i przynależno-
ści (społecznej, mentalnej, intelektualnej) jednostki. Analizuje 
społeczne role, które sam odgrywa. Zajmuje się problematyką 
przestrzeni publicznej i dostrzega konieczność jej rewitaliza-
cji, a także – nierzadko – przywrócenia. Prawdopodobnie do-
tknięty agorafobią.

Robert Bodnar – ur. 1982 w Zgorzelcu. Zamieszkały w Wę-
glińcu. Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Artysta, animator kultury, autor tekstów, uczestnik i koordy-
nator wielu akcji edukacyjnych o charakterze artystycznym, 
niezależny kurator. W swojej działalności zajmuje się aspek-
tami rzeczywistości, metarzeczywistością i realiami dotyczą-
cymi świata sztuki. Jako artysta korzysta z szeroko rozumia-
nych mediów: malarstwa, instalacji, wideo, wideoinstalacji, 
filmu eksperymentalnego, wideoperformance i performance.

Piotr Bujak – ur. 1982. Artysta wizualny. Będzinianin z Krako-
wa mieszkający w San Francisco. Próbuje przy użyciu wszela-
kich mediów zostać dobrym ninja sztuki współczesnej.

Tomasz Drewicz – ur. 1982 w Obornikach Wielkopolskich. Ab-
solwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uni-
wersytet Artystyczny w Poznaniu). Artysta, kurator, krytyk 
i animator kultury. Romantyczny pragmatyk idealista…

Po kilku latach studenckiej tułaczki ukończyłem w 2009 roku 
studia na Wydziale Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP. 
Obecnie pracuję na macierzystej uczelni. Jestem również 
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współprowadzącym Galerię Aula na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu oraz jednym z kuratorów odpowiedzialnych 
za Galerię Przychodnia działającą w murach Akademickiego 
Centrum Kultury Eskulap. Do celów artystycznych używam 
różnych mediów, kładąc nacisk na możliwość interakcji z wi-
dzem rozumianej nie jako konfrontacja z przygotowanym in-
terfejsem, ale wessanie odbiorcy i jego postawy w sens samej 
pracy. Pałam nadzieją, że czytając tę książkę, daliście się jej 
z przyjemnością wessać.

Marek Glinkowski – ur. 1977 w Tarnowskich Górach. Absol-
went Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z Grafiki 
i Rysunku uzyskał w 2002 r. Pracownik Wydziału Grafiki Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2004 roku prowa-
dzi Galerię Aula na tejże uczelni. Jego prace były pokazywane 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych w wielu gale-
riach w Polsce i za granicą; wielokrotnie miejscem ekspozycji 
była przestrzeń miejska i publiczna. 2005 i 2009 stypendysta 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007 laure-
at Stypendium Artystycznego dla Młodych Twórców Miasta 
Poznania.

W ramach swojej działalności artystycznej posługuję się cytata-
mi, obrazami i używam mechanizmów, które jednocześnie two-
rzą Kulturę i cały świat Sztuki. Najistotniejszą dla mnie kwestią 
jest określenie pola specyficznej gry pomiędzy sztuką a widzem.

Moje projekty często poruszają wątek polityczny i społeczny. 
Zagłębiając się w ideę i sposoby funkcjonowania instytucji 
artystyczno-kulturalnych, podejmuję dialog z ich rolą eduka-
cyjną i metodami realizacji misji społecznych.

Istotnym i dominującym elementem mojej sztuki jest widoczny 
mechanizm multiplikacji tworzący całą wypowiedź. Większość 
moich realizacji to rozbudowane, wieloelementowe cykle poka-
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zywane wielokrotnie w zmieniających się okolicznościach.
Używam tradycyjnej grafiki, fotografii, wideo i obiektów, któ-
re zawsze prezentowane są w ścisłym związku z kontekstem 
przestrzeni. Matryca jako wzór pojawia się jako element na-
wiązujący do naszego świata zbudowanego z obrazów i ich 
dostrzegalnego nadmiaru.

Praktyka kuratorska i organizacyjna dostarcza mi wielu oka-
zji do badania kultury, uczestniczenia w niej i posługiwania 
się różnymi strategiami tworzenia i manipulacji.

Iga Gosiewska – ur. 1984 w Poznaniu. Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z Edukacji Artystycznej 
oraz Intermediów – pracownia prof. Piotra Kurki, 2009). Pra-
cuje z dźwiękiem, obrazem, przestrzenią. Ima się różnych za-
jęć. Mieszka w Poznaniu.

Dorota Hadrian – ur. 1984 w Rudzie Śląskiej. Absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W działalności arty-
stycznej nawiązuje polemikę z popkulturą, sztuką kampu, es-
tetyzacją zjawisk zachodzących w życiu społecznym. W cen-
trum jej twórczości znajduje się fenomen przedmiotu jako 
nośnik znaczeń determinujący obraz współczesnej kondycji 
człowieka. Głównym środkiem wyrazu artystki jest rzeźba.

Mikołaj Iwański – ur. 1979 w Słupsku. Studiował filozofię 
i psychologię na UAM, doktorant poznańskiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego, wykładowca Politechniki Koszalińskiej, miesz-
ka w Poznaniu.

Rafał Jakubowicz – ur. 1974 w Poznaniu. Artysta, krytyk 
sztuki.
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Filip Laskowski – ur. 1987 w Bydgoszczy. Ukończył tam Li-
ceum Ogólnokształcące nr IV w klasie o profilu dziennikar-
sko-lingwistycznym. Studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 3. roku malar-
stwa w pracowni Lecha Wolskiego.

Tomasz Nowak – ur. 1981. Absolwent filozofii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się czymś zupeł-
nie innym, niż filozofia, gdyż filozofia jest dobra, ale w celach 
niezarobkowych. Praktyczny w stopniu wymaganym przez 
społeczeństwo. Niepraktyczny w stopniu niezbędnym do wła-
snego dobrego samopoczucia. W kwestii sztuki raczej biorca 
niż dawca. Od czasu do czasu publikuje teksty w internecie 
oraz bloguje. Entuzjasta wspinaczki skałkowej i Tai Chi. Reasu-
mując, postać pozbawiona większego znaczenia dziejowego.

Joanna Rajkowska – ur. 1968 w Bydgoszczy. Autorka obiek-
tów, filmów, instalacji, akcji i interwencji w przestrzeni pu-
blicznej. Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 
1988–1993, a także historię sztuki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 1987–1992. W 2007 roku otrzymała Paszport 
„Polityki” za „niezwykłe projekty realizowane w przestrzeni 
publicznej, za wyciąganie ręki w kierunku błąkającego się po 
mieście człowieka”.

Galeria Rusz (Joanna Górska i Rafał Góralski) – oboje ur. 
1973. Mieszkają i pracują w Toruniu, Polska.

Galeria Rusz to grupa artystyczna specjalizują się przede 
wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni 
miejskiej. Od 1999 roku artyści prowadzą własną galerię bil-
bordową (przy Szosie Chełmińskiej 37 w Toruniu), gdzie poka-
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zują prace własne i zaproszonych gości. To najdłużej istniejący 
tego typu projekt na świecie, prezentujący non stop sztukę na 
jednym bilbordzie. Grupa tworzy plakaty bilbordowe, murale, 
realizuje akcje plakatowe, przeprowadza interwencje oraz ak-
cje społeczne w przestrzeni miasta. Do teraz artyści zrealizo-
wali ponad 200 artystycznych bilbordów.

Ich prace dotyczą zarówno sfery indywidualnej, jednostkowej 
(którą można określić w uproszczeniu jako psychologiczną), 
jak i zewnętrznej, zbiorowej (którą można w uproszczeniu 
określić jako socjologiczną). Ten podział jest czysto umowny, 
nieostry i ma podkreślać fakt, że starają się w swojej twór-
czości przedstawiać skomplikowaną sytuację człowieka – 
jednostki i członka zbiorowości – z wszelkimi zależnościami. 
W swoich pracach proponują widzowi nową ramę interpre-
tacyjną do odbioru pewnych wycinków rzeczywistości. Na-
mawiają odbiorcę do „przeramowania” widzenia pewnych 
zjawisk i aktywnego manipulowania ramami znaczeniowymi, 
w jakich dane zjawisko będzie interpretowane.

Artyści Galerii Rusz byli wielokrotnie nagradzani i otrzymywa-
li stypendia twórcze, m.in. prestiżowe Stypendium Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w roku 
2009. W 2007 byli nominowani do Nagrody Fundacji Deutsche 
Bank „Spojrzenia 2007”. Brali udział w wielu wystawach w Pol-
sce i za granicą, m.in. w 2009 w wystawie „Take a look At me 
now” w Sainsbury Centre for Visual Arts, w Norwich w ramach 
Polska! Year w Wielkiej Brytanii. Są twórcami i kuratorami Mię-
dzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Justyna Ryczek – ur. 1973 w Terespolu. Pracuje ma Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu (wcześniej Akademia Sztuk 
Pięknych w Poznaniu). Ukończyła filozofię na UAM w Poznaniu 
(1992–1997), gdzie obroniła również pracę doktorską (2003). 
Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie jej obecnością 
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w przestrzeni publicznej, oraz powiązaniami z innymi dzie-
dzinami, w tym: kulturą popularną, techniką, życiem codzien-
nym, nowymi mediami. Zajmuje się krytyką artystyczną, pu-
blikuje w wielu czasopismach, m.in. „EXIT” i „Czasie Kultury”, 
stale współpracuje z „Arteonem”. Bywa kuratorką wystaw. Au-
torka książki „Piękno w kulturze ponowoczesnej” (Wydawnic-
two RABID, Kraków 2006).

Joanna Rzeźnik – ur. 1982 w Bielsku-Białej. Absolwentka Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w pracowni malar-
stwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Prowadzi pracownię arty-
styczną w Starej Rzeźni w Poznaniu.

Łukasz Surowiec – ur. 1985 w Rzeszowie. W latach 2007–2009 
studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2009–2010 
na Universität der Künste Berlin. 2008–2009 stypendysta mi-
nistra kultury.

Waldemar Tatarczuk – ur. 1964 w Siemiatyczach. Ukoń-
czył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dy-
plom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. 
Zajmuje się sztuką performance od 1989 roku. W swoich pra-
cach często porusza kwestie historyczne i religijne. Najważ-
niejsze prace: Chleb – Wino – Krew (1990), Kroki (1997), 21 
(2001), Pytania (2003).
 
Kurator Festiwalu Art Kontakt (Lublin, 2000), Discovering Europe 
(Lublin, 2004). Prowadzi Europejski Festiwal Sztuki Performance 
EPAF (Lublin, 2004; od 2006 CSW Zamek Ujazdowski w Warsza-
wie), Dni Sztuki Performance (Kijów, od 2006). Założyciel i kura-
tor Ośrodka Sztuki Performance w Lublinie (od 1999), współza-
łożyciel Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Od 
2010 dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie.
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Michał Bałdyga – Born 1980 in Warsaw. Graduate of the 
Academy of Fine Arts in Poznan. An artist who works with 
sculptures, performance, visual arts and graphic design.

In my work, there is no distinction between a symbolic crea-
tion and a real threat. In my early works, I used to focus on 
the corporeality and its asymmetry. I would look at the asym-
metry through its origins in my life, in the past and the pre-
sent. I have created my own type of martial arts, where one 
fights with quite prosaic barriers put up for us throughout 
life. A ritual battle and victory build own self-confidence by 
creating a ritual of living. It takes its roots and inspiration 
from my own life. I look at people’s attitude towards me, what 
happens around me, and the attitude towards physical, psy-
chological and mental limitations of life. By working with the 
past, with memories, I create a therapeutic space for my own 
development. In the body of my work, a memory is not only an 
inspiration but also a main substance, a vital content. Since 
a memory is not static, I treat it as a creating process. I raise 
questions on the relation between the past and the present. 
My own biography, my memory and own past play parts in 
my work. Utilising memories of certain events, I provide a tes-
timony of my individual existence in the world. I create a self-
portrait of a memory. 

Michał Bieniek – Born in 1980. Between 1999-2004, he stud-
ied at the Academy of Fine Arts, Department of Visual Arts 
and Sculpture in Wrocław. He is a chairman of the Contem-
porary Art Foundation ART TRANSPARENT. An initiator and 
an art director of the Survival Art Fair; a founder and coor-
dinator of Mieszkanie Gepperta, a contemporary art gallery 
in Wrocław. Since 2009, he has been a curator of the in-
ternational festival Sztuka Po Przejściach. In 2006 and 2010 
awarded with the scholarship by the Ministry of Fine Arts and 
National Heritage; in 2004 honoured with the Dolnośląskie 
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County Council’s Award. He is a finalist of ‘wARTo’ award by 
Gazeta Wyborcza in 2010. Currently studies Curating Con-
temporary Art at Royal College of Art in London. An artist 
and curator who explores issues of identity and belonging 
(either social, mental or intellectual one) of an individual. He 
analyses social roles he plays himself. He also focuses on the 
matter of public space and declares a need of its re-vitalisa-
tion and—quite often—re-establishment. He possibly suffers 
from agoraphobia. 

Robert Bodnar – Born 1982 in Zgorzelec. Lives in Węgliniec. 
Graduate of the Faculty of Artistic Education, Academy of Fine 
Arts, Poznań. 

Artist, cultural animator, author, participant and coordinator 
of numerous art-oriented educational projects, independent 
curator. In his work, he deals with the aspects related to real-
ity, meta-reality, and with the realities of the world of art. As 
an artist, he employs media such as painting, installation, vid-
eo, video installation, experimental film, video performance 
and performance. 
 

Piotr Bujak - a visual artist. Born in Krakow, he currently 
lives between Będzin and San Francisco. Through various me-
dia, he attempts to become a good contemporary art-ninja. 

Tomasz Drewicz – born 1982 in Oborniki Wielkopolskie. 
Graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań (presently 
University of Art in Poznań). Artist, curator, critic and anima-
tor of culture. A romantic pragmatist-idealist…

After several years of student wanderings I graduated in 
2009 from the Faculty of Artistic Education at the ASP in 
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Poznań. Now, I work at the home school, as an assistant lec-
turer in the 4th Studio of Sculpture and Spatial Action. I also 
co-run Gallery Aula at the University of Arts in Poznań, and 
work as a curator responsible for Gallery Przychodnia which 
functions on the premises of Academic Culture Centre Es-
kulap. To accomplish artistic objectives, I use various media 
with the emphasis on the capacity for interaction with the 
audience, which is not a confrontation with a ready-made 
interface, but absorption of the addressee and their attitude 
into the sense of the work itself. I cherish the hope that when 
reading this book, you allowed yourselves to be absorbed 
with pleasure. 

Marek Glinkowski – born 1977 in Tarnowskie Góry. Gradu-
ate of the Academy of Fine Arts in Poznań. He obtained his 
diploma in Graphic Arts and Drawing in 2002. Works at the 
Faculty of Graphic Arts of the University of Arts in Poznań. 
Since 2004 running the school’s Gallery Aula. His works have 
been shown during solo and collective exhibitions in numer-
ous galleries in Poland and abroad; on many occasions, city 
and public space provided venue for the display. In 2005 and 
2009 holder of grant from the Ministry of Culture and Na-
tional Heritage, 2007 winner of the Art Scholarship for Young 
Artists of the City of Poznań. 

In my artistic work I utilise quotations, images and use mech-
anisms which simultaneously create Culture and the whole 
world of Art. The issue I find most important is the determina-
tion of a field in which the singular interplay between art and 
the spectator takes place. 

My projects often undertake political and social threads. Delv-
ing into the idea and the ways in which artistic-cultural insti-
tutions function, I engage in a dialogue with their educational 
role and the methods of performing social mission. 
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The visible mechanism of multiplication which creates the en-
tire utterance is a vital and dominant element of my art. The 
majority of my realizations are expanded, multi-component 
series shown repeatedly in changing circumstances. 

I resort to traditional graphic arts, photography, video and 
objects, which are always presented in strict relationship to 
the context of the space. Matrix as a pattern appears as an 
element bearing reference to our world, built of images and 
their perceptible excess. 

Curating and organisational practice provides me with ample 
opportunity to research culture, participation in that culture 
and the use of various strategies of creation and manipula-
tion. 

Iga Gosiewska – born 1984 in Poznań. Graduate of the Acad-
emy of Fine Arts in Poznań (diploma in Artistic Education and 
Intermedia – prof. Piotr Kurko’s studio, 2009). Works with 
sound, image, space. Professional engagement variable. Lives 
in Poznań. 

Dorota Hadrian – born 1984 in Ruda Śląska, graduate of 
the Academy of Fine Arts in Cracow. In her artistic work, she 
undertakes polemics with pop culture, camp art, aestheciza-
tion of phenomena occurring in social life. At the heart of her 
work the chief place is given to the phenomenon of object as 
a vehicle of meaning determining the image of the contempo-
rary human condition. The artists main means of expression 
is sculpture. 

Mikołaj Iwański – born 1979 in Słupsk. Read philosophy and 
psychology at the Adam Mickiewicz University, Ph.D. student 
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at the University of Economics in Poznań, lecturer at the Kos-
zalin Polytechnic, lives in Poznań. 

Rafał Jakubowicz – born 1974 in Poznań. Artist, art critic.

Tomasz Nowak – born 1981. Graduate in philosophy at the 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Professionally en-
gaged in something completely different than philosophy, 
since philosophy is good, but not in making a living. Practical 
to the extent required by society. Impractical in the degree 
necessary for his own well-being. With regard to art more of 
a taker than giver. From time to time publishes texts in the 
internet and blogs. Enthusiast of rock climbing and Tai Chi. 
All in all, a personage without greater historical consequence. 

Joanna Rajkowska – born 1968 in Bydgoszcz. Author of ob-
jects, films, installations, actions and interventions in public 
space. In 1998-1993 studied painting at the Academy of Fine 
Arts in Cracow, in prof. Jerzy Nowosielski’s studio, and history 
at the Jagiellonian University, in 1987-1992. In 2007 awarded 
the Passport of „Polityka” weekly for „extraordinary projects 
realized in public space, for exteding a hand to the human 
wandering through the city”. 

Galeria Rusz (Joanna Górska i Rafał Góralski) – both born 
1973. Live and work in Toruń, Poland.

Galeria Rusz is an artistic group specialising in creating and 
presenting art in city space. Since 1999, the artists have run 
their own billborad gallery (in Szosa Chełmińska 37 in Toruń), 
where their display works of their guest and their own. This 
is the longest running project of this kind in the world, where 
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art is presented non-stop on one hoarding. The group creates 
billboard posters, murals, carries out poster actions, interven-
tions and social actions in the city space. So far, the artists 
have made over 200 artistic billboards. 

Their works concern the individual sphere (which may gener-
ally be termed as psychological) as well as the external, collec-
tive one (which may generally be termed as sociological). This 
division is provisional, fuzzy and is supposed to emphasize 
the fact that in their work they attempt to depict the complex 
situation of the human—an individual and member of a com-
munity—with all attachments . In their works they offer the 
spectator a new interpretation framework to perceive certain 
sections of reality. They encourage the recipient to „reframe” 
the perception of certain phenomena and to manipulate ac-
tively the scopes of meanings in which a given phenomenon 
will be interpreted. 

The artists of Galeria Rusz received numerous awards and 
creative scholarships, including the prestigious Ministry of 
Culture and National Heritage Grant „Młoda Polska” in 2009. In 
2007 they were nominated for the Deutsche Bank Foundation 
Award „Spojrzenia 2007”. Participated in numerous exhibi-
tions in Poland and abroad, including „Take a look At me now” 
at the Sainsbury Centre for Visual Arts,2009, in Norwich, as 
part of the Polska! Year in United Kingdom. They created and 
curate the International Festival of Billboard Art Art Moves.

Justyna Ryczek – born 1973 in Terespol. Works at the Uni-
versity of Arts in Poznań (formerly the Academy of Fine Arts 
in Poznań). Graduated in philosophy at the AMU in Poznań 
(1992-1997), where she also defended her doctoral thesis 
(2003). Interested in contemporary art, in particular with its 
presence in the public space and the relationships with other 
domains, including: popular culture, technology, everyday life, 
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the new media. Active in art criticism, publishes in numer-
ous periodicals, including „EXIT” and „Czas Kultury”, perma-
nent contributor of „Arteon”. On occassions takes up curating 
exhibitions. Author of the book entitled „Piękno w kulturze 
ponowoczesnej [Beaty in post-modern culture]” (RABID Pub-
lishing House, Crakow 2006).

Joanna Rzeźnik – born 1982 in Bielsko-Biała, graduate of the 
Academy of Fine Arts in Poznań. The graduation work was 
carried out in the Painting Studio run by Prof. Piotr C. Kowal-
ski. Runs artistic studio on the premises of the Old Slaughter-
house in Poznań. 

Łukasz Surowiec – born 1985 in Rzeszów. In 2007–2009 stu-
dies at the Academy of Fine Arts in Poznań, in 2009–2010, 
at the Universität der Künste, Berlin. In 2008–2009, holder of 
a grant from the minister of culture. 

Waldemar Tatarczuk – born 1964 in Siemiatycze. Graduated 
from the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, gra-
duation in the studio of painting of prof. Marian Stelmasik. 
Since 1989 works with performance art. His works frequently 
undertake historical and religious issues. Most important works: 
Chleb – Wino – Krew (1990), Kroki (1997), 21 (2001), Pytania (2003).
 
Curator of Art Kontakt Festival (Lublin, 2000), Discovering Eu-
rope (Lublin, 2004). Runs European Performance Art Festival 
EPAF (Lublin, 2004; since 2006 Contemporary Art Centre Za-
mek Ujazdowski in Warsaw), Days of Performance Art (Kiev, 
since 2006). Founder and curator of Performance Art Centre 
in Lublin (since 1999), co-founder of the Society for Encoura-
gement of Fine Arts. Since 2010 director of the Office for Art 
Exhibitions (BWA) in Lublin.
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Mamie, Tacie, Bratu i całej rodzinie za miłość i wsparcie – Ko-
cham Was, mojej kochanej Joannie za wiarę i cierpliwość, Tom-
kowi Nowakowi za zrozumienie i zaangażowanie, Markowi 
Glinkowskiemu za partnerstwo i opiekę, Karolowi Francuziko-
wi i Piotrowi Przepiórkowskiemu za wyrozumiałość i ciężką 
pracę, Przemkowi Pawlikowi za okazaną, (nie po raz pierw-
szy) bezinteresowną pomoc, prof. Janowi Berdyszakowi, prof. 
Marcinowi Berdyszakowi, prof. Kazimierzowi Rabie oraz pani 
dr Justynie Ryczek bez których wsparcia i zaufania to przed-
sięwzięcie nigdy nie doszłoby do skutku, panu Markowi Szmy-
towi za otwartość i wsparcie finansowe.

The following are due particular thanks:

Mom, Dad, Brother and the whole family for their love and sup-
port – I Love You, my beloved Joanna for faith and patience, 
Tomek Nowak for comprehension and commitment, Marek 
Glinkowski for partnership and care, Karol Francuzik and Pi-
otr Przepiórkowski for understanding and hard work, Przemek 
Pawlik for the selfless help given (not for the first time), Prof. 
Jan Berdyszak, Prof. Marcin Berdyszak, Prof. Kazimierz Raba 
and Dr Justyna Ryczek, without whose support and trust this 
undertaking would never have been accomplished, and Mr 
Marek Szmyt for openness and financial support. 






