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Zamknięcie instytucji kultury nie oznacza 
wstrzymania ich działalności. Tak jak społeczna 
izolacja nie jest powodem, dla którego mieli-
byśmy izolować się od kultury. Walka o kulturę 
i „wyzwolone serce człowieka” – jak przeczyta-
cie w tekście Pawła Konnaka – trwa. Dlatego 
rzucamy nasz RĘCZNIK na ring, ale ten gest 
nie oznacza przegranej. RĘCZNIK to niezbędne 
narzędzie w czasach pandemii, w których bez-
ustannie myjemy i odkażamy. RĘCZNIK w pełni 
bezpieczny, bo wirtualny, dostępny w zakładce 
księgarnia. Oczywiście do bezpłatnego pobrania!

Uzbrojeni w RĘCZNIKI otworzyliśmy ŁAŹNIĘ 
po dwumiesięcznej przerwie wywołanej niebez-
pieczeństwem epidemiologicznym. W pierwszej 
kolejności zapraszamy na Koncepcję Obrazu - 
Twórców Galerii Koło (22 maja – 28 czerwca), 
którą teraz można zwiedzać online, wystawę 
indywidualną Javiera Rodrígueza, Cobra (19 
czerwca – 30 sierpnia), o której przeczytacie 
w tym numerze, a także niedawno otwartą wy-
stawę Kyungwoo Chuna, Vice Versa (10 lipca 
2020 – 30 sierpnia 2020), którą można oglądać 
w ŁAŹNI w Nowym Porcie.

Drzwi instytucji nie zostają jednak otwarte 
na oścież, jak dotąd zerwano jedynie plomby 
i odemknięto kłódki. Odbiorcy jeszcze długo nie 
będą mogli skorzystać z pełnej oferty kultu-
ralnej ŁAŹNI. Wszelka działalność edukacyjna, 

Despite the shutdown of cultural institutions, 
they have not stopped operating. Just like social 
isolation is no reason to isolate ourselves from 
culture. The fight for culture and “the liberated 
human heart” – as you will read in Paweł Konnak’s 
text – goes on. This is why we are throwing our 
TOWEL onto the ring, but not as a gesture of 
defeat. The TOWEL is an indispensable tool for 
the pandemic, where we keep washing and disin-
fecting everything. Our virtual TOWEL is fully 
safe and available from the bookshop tab on our 
website – absolutely for free!

Armed with TOWELS, we are reopening LAZNIA 
CCA after a two-month shutdown caused by epi-
demiological concerns. First up, we want to invite 
you to The Concept of a Painting – Authors of 
the Koło Gallery (22 May – 28 June), that you can 
watch online, Javier Rodríguez’s solo exhibition 
Cobra (19 June – 30 August) that you may read 
about in this issue and also Kyungwoo Chun’s 
exhibition, Vice Versa (10 July 2020 – 30 August 
2020), that can be viewed in LAZNIA in Nowy Port.

Yet the doors of our institution are not yet 
wide open, so far we have only removed the seals 
and opened the locks. It will be a while before 
our visitors are able to enjoy LAZNIA CCA’s full 
cultural offer. No educational, cinematic or social 
activity, residency or art exchanges may take 
place in the traditional form. We are moving some 

WSTĘP | PREFACE

KLIKNIJ PRZY ARTYKULE – ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ | CLICK - TO READ MORE

LAZNIA has done something very significant. They’ve washed  
the dirt from artists. It’s better to be in LAZNIA than to look  
for soap. A towel for art. Totart. Wipe yourself down!

Paulus i Brzóska, założyciele grupy Totart
(życzenia złożone z okazji XX-lecia CSW ŁAŹNIA)

Paulus and Brzóska, founders of the Totart group
(wishes on the 20th anniversary of the founding of LAZNIA CCA)

ŁAŹNIA zrobiła bardzo ważną rzecz. Obmyła artystów 
z ich brudu. Lepiej być w ŁAŹNI, niż szukać mydła.
Ręcznik sztuki. Totart. Wytrzyj się sam!

Uzbrojeni w ręczniki
Armed with towels
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kinowa, społeczna, wymiany rezydencyjne i ar-
tystyczne nie mogą odbywać się w tradycyjnej 
formie. Część naszych działań przenosimy do 
przestrzeni wirtualnej (zob. ŁAŹNIA ONLINE), 
część przenosimy w czasie.

Dlatego nasz RĘCZNIK jest futurystycznym 
zapisem wydarzeń, które odbędą się w naj-
bliższych miesiącach i latach. Zapowiadamy 
instalację artystyczną Noise Aquarium Victorii 
Vesny zaplanowaną na wrzesień i rozmawiamy 
z twórcami Niefestiwalu, który został przenie-
siony w bliżej nieokreśloną przyszłość – mamy 
nadzieję, że będzie to rok 2021. Ale wyciskamy 
z RĘCZNIKA również czas przeszły – cofając się 
do początków, kiedy ŁAŹNIA była jeszcze łaź-
nią, analizując metamorfozę festiwalu Cud nad 
Martwą Wisłą czy dotykając problemu turystyki, 
analizowanego podczas rezydencji artystycznej 
Benedikte Holen. •

Zapraszamy do lektury

Jadwiga Charzyńska
Dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku oraz zespół redakcyjny „Ręcznika”

of our activities online (see ŁAŹNIA ONLINE) and 
postponing others.

This is why our TOWEL is a futuristic record 
of events that will take place in the coming mon-
ths and years. We announce Victoria Vesna’s 
art installation Noise Aquarium planned for 
September and we talk with the minds behind 
the Non-Festival, which has been pushed back 
to an unspecified future date – we hope it will 
happen in 2021. Yet we also squeeze out the past 
from our TOWEL – returning to the beginnings, 
when ŁAŹNIA was still just a former public baths 
building, analysing the metamorphosis of the 
Miracle on the Dead Vistula festival or touching 
upon the problems of tourism analysed during 
Benedikte Holen’s art residency. •

We hope you enjoy the read

Jadwiga Charzyńska
Director, LAZNIA Centre for Contemporary Art in Gdansk
and the editorial team of “Recznik”

Noise Aquarium, fot. Glenn Bristol

Paulus and Brzóska, founders of the Totart group
(wishes on the 20th anniversary of the founding of LAZNIA CCA)
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WYSTAWY | EXHIBITIONS

Not long ago, news of anti-government prote-
sts in Chile occupied all the headlines. The riots 
were sparked by an increase in subway fares. On 
one of the websites, we could read that “many 
sociologists compare Chile to a ticking timebomb, 
which simply had to go off at some point. And 
when it did, the explosion proved really violent”.

The scale of the protests could seem surprising 
to many people. The media published images of 
acts of vandalism and information about the 
brutal stifling of demonstrations by the police 
and military. 856 internal proceedings concerning 
abuse were instigated in Chile. In the drawing 
series Cobra presented at the LAZNIA CCA, 
Chilean artist Javier Rodríguez attempts to 
explain the cause of those events by reconstruc-
ting Chile’s most recent history. He investigates 
torture perpetrated by representatives of the 
state apparatus in the course of the last decade. 
His analysis of several cases acts as a pretext to 
describe the situation in Chile following the fall of 
Pinochet’s dictatorship. The period that began 
in 1990 is often described as post-dictatorship. 
There is a constant dispute among historians as 
to when the general’s dictatorship really came to 
an end. Many believe that we still cannot deem 
it completely over. Many elements of the system 
of structural violence devised by Pinochet have 
survived to this day. The neoliberal constitutional 

Nie tak dawno światowe media obiegła in-
formacja o antyrządowych protestach w Chile. 
Ich bezpośrednią przyczyną był sprzeciw wobec 
podwyżki cen biletów metra. Na jednym z portali 
internetowych mogliśmy wówczas przeczytać: 
„wielu socjologów porównuje Chile do tykają-
cej bomby, która musiała w pewnym momencie 
wybuchnąć. Gdy już się to stało, to ta eksplozja 
okazała się rzeczywiście gwałtowna”.

Skala protestów dla wielu mogła być zaskocze-
niem. Media obiegły obrazy aktów wandalizmu 
oraz informacje o brutalności policji i wojska pod-
czas tłumienia zamieszek. W Chile rozpoczęto 
856 postępowań wewnętrznych w sprawie nad-
użyć. W prezentowanym latem tego roku w CSW 
ŁAŹNIA 1 cyklu rysunkowym Cobra chilijski arty-
sta Javier Rodríguez stara się wyjaśnić przyczynę 
tamtych wydarzeń poprzez rekonstrukcję naj-
nowszej historii Chile. Obszarem jego śledztwa 
stają się przypadki tortur dokonanych przez 
przedstawicieli aparatu państwowego w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. Analiza kilku spraw staje 
się dla artysty pretekstem do opisu sytuacji, 
która powstała po obaleniu rządów generała 
Pinocheta. Okres po 1990 roku często określany 
jest terminem postdyktatury. Wśród historyków 
ciągle trwają spory, kiedy tak naprawdę zakoń-
czyła się dyktatura generała. Wielu uważa, że 
do chwili obecnej nie możemy mówić o jej końcu. 

Javier Rodríguez 
Cobra
19 czerwca – 30 sierpnia 2020 
19 June – 30 August 2020 
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 
LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art 
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto 
 
Kuratorka | Curator  
Agnieszka Kulazińska 

Tekst: Agnieszka Kulazińska Text by: Agnieszka Kulazińska
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Szereg elementów stworzonego przez generała 
systemu strukturalnej przemocy przetrwało bo-
wiem do chwili obecnej. Opracowane w czasach 
Pinocheta neoliberalne ramy konstytucyjne nadal 
obowiązują, pogłębiając istniejące nierówności 
społeczne. Wielu współpracowników dyktatora 
ciągle zajmuje wysokie pozycje w administracji 
państwowej. 

W tekście pod tytułem Protesty w Chile. 
Największe od upadku dyktatury Pinocheta, 
opublikowanym w 2019 roku w „Polityce” przez 
Mateusza Mazziniego, możemy przeczytać: „Idąc 
ulicami Santiago, krzyczą: «To nie 30 peso, to 30 
lat», nawiązując do spuścizny demokratycznej 
republiki, powstałej w wyniku negocjowanego 
przekazania władzy przez dyktatora Augusto 
Pinocheta. Choć transformacja ustrojowa uzna-
wana jest przez ekspertów i wielu polityków za 
modelową, a kraj jest jednym z najszybciej roz-
wijających się na całej półkuli zachodniej, to pod 
płaszczem budowy nowego systemu do demo-
kracji przemycono wiele elementów dyktatury”. 
Bezpośrednią przyczyną fali protestów w chi-
lijskich miastach była podwyżka cen biletów. 
Mazzini w swoim tekście pisze: „(…) Chilijczycy 
nie protestują tylko przeciwko przejazdom, ale 

framework laid down in his time remains binding, 
exacerbating the existing social inequalities. Many 
of the dictator’s collaborators still occupy pro-
minent positions within the state administration. 

In his article titled Chile protests biggest since 
the fall of Pinochet’s regime published in 2019 in 
“Polityka” magazine, Mateusz Mazzini wrote: “As 
they walk along the streets of Santiago, they are 
shouting: ‘It’s not 30 peso, it’s 30 years’, referring 
to the legacy of the democratic republic cre-
ated as a result of dictator Augusto Pinochet’s 
negotiated delegation of power. Although many 
experts and politicians regard the systemic 
transformation as model, and Chile is one of 
the fastest-developing countries in the entire 
Western hemisphere, many elements of the dic-
tatorship were smuggled into the democracy 
under the guise of building a new system”. The 
wave of protests that engulfed many Chilean 
cities was directly sparked by an increase in sub-
way fares. However, Massini wrote that: „(…)the 
Chileans weren’t only demonstrating against the 
subway, but against how expensive life in general 
is in their country”. Under the dominant system, 
the rich keep getting richer, and the poor keep 
getting poorer. And the rules of the system are 
safeguarded by the police.
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WYSTAWY | EXHIBITIONS

drogiemu życiu we własnym kraju”. Dominujący 
system sprawia, iż bogaci stają się coraz bo-
gatsi, a biedni coraz biedniejsi. Policja pilnuje 
reguł systemu.

Javier Rodríguez w swoim cyklu Cobra stara 
się wyjaśnić zarówno skalę, jak i temperaturę 
protestów w Chile, sięgając do historii kraju. Dla 
artysty te niedawne protesty są symbolicznym 
końcem okresu postdyktatury. W swojej pracy 
Rodríguez sięga po język eseju historycznego, 
grafiki politycznej, kina, powieści szpiegowskich 
i miesza stylistyki charakterystyczne dla foto-
realizmu i ekspresjonizmu. Artysta nawiązuje 
również do formy kolportowanych w miastach 
luźnych odbitek Liras Populares – popularnych 
w XIX i na początku XX wieku w Chile – w których 
poprzez połączenie słowa i obrazu komentowane 
były najnowsze wydarzenia oraz życie społeczne. 
Szczególną popularnością cieszyły się tematy 
związane z miłością, przemocą, śmiercią, zbrod-
nią oraz religią.

Główny bohater cyklu Cobra niczym w kinie 
szpiegowskim, nie zważając na grożące mu 
niebezpieczeństwo, stara się dotrzeć do byłe-
go agenta instytucji wywiadowczej La Oficina. 
Organizacji, która działała w pierwszych latach 
przemian demokratycznych. Więzień opowiada 
mu o stosowanych procedurach i swoim związku 

In his series Cobra, Javier Rodríguez attempts 
to explain both the scale and the temperature 
of protests in Chile by reaching for his co-
untry’s history. For the artists, these recent 
demonstrations mark the symbolic end of the 
post-dictatorial period. In his work, Rodríguez 
employs the language of historical essays, political 
graphics, cinema, and spy novels, combining sty-
listics typical of photorealism and expressionism. 
The artist also refers to Liras Populares, a form 
of string literature disseminated across Chilean 
cities in the 19th and early 20th century, where 
a combination of words and images was used to 
comment on the most recent events and social 
life. The most popular subjects included love, 
violence, death, crime and religion.

The main protagonist of the Cobra series 
– like in spy movies – attempts to reach a for-
mer member of the internal intelligence agency  
La Oficina. This organisation was active in the 
first years of the democratic transformation. The 
inmate tells him about the procedures in place 
at the institution, his ties to the CNI (Pinochet’s 
secret police) and several examples of torture 
perpetrated between 2011 and 2013. The location 
is an old ship tossed about by a heavy storm. 

The story is more than just a simple, histo-
rical reconstruction of facts. The artist also 
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z CNI (tajną policją Pinocheta), a także o kilku 
przypadkach tortur z lat 2011–2013. Miejscem 
akcji jest stara łódź/statek nękana przez silną 
burzę. 

Opowieść nie jest tylko prostą, historyczną 
rekonstrukcją faktów. Artysta w swoich pracach 
zawarł także filozoficzną refleksję nad pojęciem 
zła, które łączy współczesne przypadki tortur 
z torturami w czasach dyktatury w celu zrozu-
mienia tego, jak opłakane są skutki strukturalnej 
przemocy pozostawionej przez Pinocheta. •

included in his works a philosophical reflection 
on the notion of evil that connects contempo-
rary cases of torture with torture perpetrated 
by the dictatorship, in a bid to understand the 
lamentable consequences of structural violence 
inherited from Pinochet’s regime. •
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ZAPOWIEDZI | SOON

Contemporary research shows that human 
influence on the environment is greater than 
we would have thought. Even the mere sound of 
sonar or fracking may be extremely dangerous 
to marine life. A lot of large animals, such as 
whales or dolphins, have an extremely sensitive 
sense of hearing. Sounds brought by humans 
to seas and oceans force them to embark on 
long migrations. As a result, confused animals 
often die of exhaustion or become beached on 
shoals or shores, acting as a local sensation and 
feeding newspaper headlines for the next co-
uple of days. Yet sounds do not only harm large 
mammals and fish, but even microorganisms 
such as plankton. This problem has been noticed 
by Victoria Vesna, a contemporary new media 
artist, whose work „Noise Aquarium” will be pre-
sented at the LAZNIA Centre for Contemporary 
Art on 20 June. 

 “The ecological crisis is a human crisis”, we 
may read on the artist’s website1. In her opi-
nion, anthropogenic noise should be treated as 
the same kind of pollution as waste and chemi-
cal residue, as it wreaks similar havoc in seas 
and oceans. Her interdisciplinary project „Noise 
Aquarium”, which relies on the experience of bio-
logists, chemists, toxicologists and film animation 
specialists, touches upon this very problem: the 

Współczesne badania naukowe pokazują, że 
wpływ człowieka na środowisko naturalne jest 
jeszcze rozleglejszy, niż mogłoby się wydawać. 
Okazuje się, że nawet dźwięki sonaru czy od-
wiertów mogą być niezwykle niebezpieczne dla 
życia morskiego. Wiele dużych zwierząt, takich 
jak wieloryby czy delfiny, mają niezwykle wy-
czulony zmysł słuchu. Dźwięki, sprowadzane 
przez człowieka do mórz i oceanów, zmuszają je 
do długich migracji. W konsekwencji zagubione 
zwierzęta często umierają na skutek osłabienia, 
utknięcia na mieliźnie lub brzegu, gdzie stają się 
kilkudniową sensacją dla lokalnych gazet i miesz-
kańców. Ale przez dźwięki cierpią nie tylko duże 
ssaki i ryby, ale także mikroorganizmy takie jak 
plankton. Problem ten zauważa Victoria Vesna 
– współczesna artystka zajmująca się nowymi 
mediami – której praca Noise Aquarium zostanie 
zaprezentowana we wrześniu w Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA. 

„Kryzys ekologiczny to kryzys człowieka” – czy- 
tam na stronie artystki1. Jej zdaniem antro- 
pogeniczne dźwięki są takim samym zanieczysz-
czeniem jak śmieci i odpady chemiczne, gdyż 
powodują nie mniejsze spustoszenie w morzach 
i oceanach. Interdyscyplinarny projekt Noise 
Aquarium – wykorzystujący doświadczenia bio-
logów, chemików, toksykologów i specjalistów 

Victoria Vesna
Noise Aquarium

18 września - 11 października 2020 
18 September - 11 October 2020

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 
LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art 
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

1 Zob. https://noiseaquarium.com (data wejścia: 21 stycznia 2020). 1 See https://noiseaquarium.com (retrieved: 21 January2020).

Tekst: Tymoteusz Skiba Text by: Tymoteusz Skiba
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od animacji filmowej – porusza właśnie ten, fa-
scynujący, a zarazem przerażający, problem 
zanieczyszczenia dźwiękiem („noise pollution”).

Plankton – będący skupiskiem niewielkich 
organizmów wodnych – jest niezbędnym elemen-
tem ekosystemu i kluczowym ogniwem łańcucha 
pokarmowego. Wpływ planktonu na całe środo-
wisko z uwagi na jego niezwykłą różnorodność 
jest nieoceniony. Dewastowanie tej zwierzęco-ro-
ślinnej formacji, zdaniem Victorii Vesny, powinno 
być zatem postrzegane jako jeden z ważniejszych 
problemów i wyzwań współczesnej cywilizacji.

Interaktywna instalacja „Noise Aquarium” 
wykorzystuje prawdziwe dźwięki i obrazy pod-
wodnego świata. Aby opinia publiczna dostrzegła 
wreszcie problem planktonu, artystka w nieco 
ironicznym geście postanowiła powiększyć ze-
skanowane obrazy 3D do rozmiarów wielorybów. 
Zainteresowani, którzy odwiedzą we wrześniu 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, będą 
mieli możliwość podziwiania tych holograficznych 
organizmów. Widzowie obserwując „zanieczysz-
czenia dźwiękowe” poznają ich prawdziwie 
destrukcyjny charakter. •

Tekst powstał na podstawie informacji  
zamieszczonych na portalach: www.noiseaquarium.com  
oraz www.ars.electronica.art

fascinating and fearsome phenomenon of noise 
pollution.

Plankton, a collection of small marine or-
ganisms, is an indispensable element of the 
ecosystem and a crucial link in the food chain. 
Owing to its unique diversity, the influence of 
plankton on the entire environment is invalu-
able. Therefore, according to Victoria Vesna, 
destroying this formation of plants and animals 
should be perceived as one of the most important 
problems and challenges facing contemporary 
civilisation.

Vesna’s interactive installation „Noise Aquarium” 
employs genuine sounds and images of the un-
derwater world. For the public opinion to finally 
notice the problem of plankton, the artist – in 
a somewhat ironic gesture – decided to enlarge 
the scanned 3D images to the size of whales. 
Whoever visits ŁAZNIA CCA in September will 
have an opportunity to see these holographic 
organisms. Watching “noise pollution” visitors 
will be able to observe its destructive effect. •

The text was written on the basis of information  
published on www.noiseaquarium.com  
and www.ars.electronica.art

zdjęcie dzięki uprzejmości artystki 
photo courtesy of the artist
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DISAPPEARING/REconstruction is a follow-up 
to Elżbieta Jabłońska’s last year’s exhibition 
that took place in Szczecin’s Trafostacja Sztuki. 
Referring to the time interval between both 
events, the artist tries to redefine the “disap-
pearing” referred to in the title. Using modified 
elements of the Szczecin exhibition, she focuses 
on overwriting content and shifting meanings.

The artist is known for her works and actions 
rooted in the observation of her most immedia-
te reality. Her triptych Supermother, the neon 
sign Is Your Mind Full of Good? or self-portraits 
from the Scribble over Me series were made in 
collaboration with her sons. Even now, like in the 
case of the aforementioned projects, Jabłońska 
works with a text written by her son and found in 
the family archives: “Nothingness is everything 
that doesn’t exist, and everything that exists is 
nothingness. Nothingness is like a vortex that 
keeps drawing you in.”

As a result, we get a multi-element installation 
that refers both to the quoted passage and to 
the artist’s place of residence for the last dozen 
or so years. The landscape surrounding her, as 
well as the particular type of remoteness, are 
the reason behind her conscious resignation, 
perhaps even doubt, that led her to practice 

ZNIKAJĄC/REkonstrukcja to kolejna odsłona 
zeszłorocznej wystawy Elżbiety Jabłońskiej, która 
odbyła się w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Tym 
razem, odnosząc się do dystansu czasowego 
dzielącego obydwa wydarzenia, autorka podej-
muje próbę ponownego zdefiniowania tytułowego 
„znikając”. Przy użyciu elementów szczecińskiego 
pokazu w zmienionej formie koncentruje się na 
nadpisaniu treści i przesunięciu znaczeń.

Artystka znana jest ze swoich prac i działań 
opartych na obserwacji najbliższej rzeczywisto-
ści. Jej tryptyk Supermatka, neon Czy twój umysł 
jest pełen dobroci? oraz autoportrety z cyklu 
Zamaż mnie powstały we współpracy z syna-
mi. Również teraz, podobnie jak w przypadku 
wymienionych realizacji, Jabłońska opracowuje 
znaleziony w rodzinnych archiwach tekst syna: 
„Nicość jest wszystkim, czego nie ma, a wszystko 
co istnieje, jest nicością. Nicość jest jak wir, który 
wciąga bez ustanku”.

W efekcie powstaje kilkuelementowa insta-
lacja, która odnosi się zarówno do przytoczonej 
frazy, jak i do miejsca, w którym artystka od kil-
kunastu lat mieszka. Krajobraz, który ją otacza, 
a przede wszystkim szczególny rodzaj oddale-
nia, są powodem pewnej świadomej rezygnacji, 
a może nawet zwątpienia, prowadzącego do 

Elżbieta Jabłońska
ZNIKAJĄC/REkonstukcja
DISAPPEARING/REconstruction
Wystawa przeniesiona na rok 2021 
The exhibition moved to 2021

 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 
LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art 
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

 
Kuratorka | Curator  
Emilia Orzechowska

Tekst: Emilia Orzechowska Text by: Emilia Orzechowska
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szczególnej formy „osobistego zaniechania”, 
które uprawia nad Wisłą, przy jej 788 kilome-
trze. Jak sama deklaruje: „Można powiedzieć, 
że przepadłam nad tą rzeką, że stała się ona 
moją obsesją, że to miejsce mnie wchłonęło. Nie 
jest łatwo przełożyć ten stan i krajobraz, który 
go generuje, na język wizualny. Jak zamknąć 
nieograniczoną przestrzeń ziemi, nieba i wody? 
Jak pokazać nieustanną zmianę?”1 

Elżbieta Jabłońska jest artystką, której twór-
czość ma już swoje odrębne i ważne miejsce 
w polskiej sztuce współczesnej. Tworzy głów-
nie instalacje, fotografie, filmy, performanse 
oraz działania czasowo-przestrzenne. Jest 
artystką osobną, w jakimś sensie niepokorną 
i wymykającą się wszelkim próbom wpisania jej 
twórczości w nurt sztuki społecznie zaanga-
żowanej, partycypacyjnej, krytycznej, w obręb 
sztuki feministycznej czy postfeministycznej.

Twórczość Eli Jabłońskiej to ten rodzaj reflek-
sji nad otaczającym nas światem i nami samymi, 
który niesie w sobie dużo pokory i szczerości 
wobec codzienności i zwykłego życia. To właśnie 
z „Życia” przez duże „Ż” czyni sztukę. Ze spraw 
pozornie błahych, nieistotnych, w jakimś sen-
sie niewidocznych i przeźroczystych Jabłońska 
tworzy sztukę „domową”2 lub raczej życiową, 
mówiąc, że „jest przekonana, że najważniejsze 
w życiu jest życie”3, co stara się na każdym kroku 
przypominać i uzmysławiać swoim odbiorcom. • 

a particular form of “personal abandonment” at 
the 788th kilometre of the Vistula. In the artist’s 
own words: “One could say that I’ve vanished by 
this river, that it has turned into my obsession 
and I’ve been absorbed by this place. It’s not 
easy to translate this state and the landscape 
that generates it into visual language. How to 
capture the boundless space of the earth, sky 
and water? How to show incessant change?”1 

Elżbieta Jabłońska’s art already occupies its 
separate, important place in Polish contempo-
rary art. She mostly works with installation, 
photography, film, performance art as well as 
actions within the time-space continuum. This 
somewhat rebellious artist is in a class of her 
own, and her work eludes any attempts at being 
classified within socially involved, participatory, 
critical, feminist or post-feminist art.

Elżbieta Jabłońska’s art offers the kind of 
reflection on the surrounding world and on our-
selves that forces us to adopt a humble, honest 
approach to our everyday, ordinary lives. The 
substance of her art is life spelled with the ca-
pital “L”. She takes similarly trivial, unimportant 
things, in a sense invisible and transparent, to 
create her “home”2 or indoor art. She is “convin-
ced that the most important thing in life is life”3, 
a message she continuously tries to communicate 
to her audiences. •

1 E. Orzechowska, E. Jabłońska, Znikając, zeszyt do wystawy, 

Trafostacja Sztuki, Szczecin, 2019.

2 S. Cichocki, Sztuka domowa – Indoor Art – cała prawda o planecie X, 

online: http://www.elajablonska.com/words-more.php?id=181

3 Z notatek kuratorki – wypowiedź Elżbiety Jabłońskiej w czasie 

prywatnej rozmowy.

1 E. Orzechowska, E. Jabłońska, Znikając [Disappearing], brochure 

accompanying the exhibistion, Trafostacja Sztuki, Szczecin, 2019.

2 S. Cichocki, Sztuka domowa – Indoor Art – cała prawda o planecie X, 

online: http://www.elajablonska.com/words-more.php?id=181

3 From the curator’s notes – Elżbieta Jabłońska’s statement said  

in a private conversation.

zdjęcia z archiwum artystki
photos from the artist's archive
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„Chcemy zbadać, jak sytuacja zanieczyszczenia Nowego Portu wygląda w 2020 
roku. Mam nadzieję, że będzie to projekt badawczy, wydarzenie artystyczne, 
naukowe, a jednocześnie społeczne”.
Z Pawłem Leszkowiczem, kuratorem tegorocznego Niefestiwalu, oraz z Moniką Popow, przedstawicielką Stowarzyszenia „180 
Stopni”, o łaźniowych wydarzeniach w przestrzeni publicznej – rozmawia Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA.

* W związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-
CoV-2 zmuszeni byliśmy do odwołania tegorocznej edycji 
festiwalu. Mamy nadzieję, że kolejna odsłona odbędzie się 
zgodnie z planem latem 2021 roku w Nowym Porcie.

* Due to the outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus 
pandemic, we were forced to cancel this year's edition.  
We hope that the next edition will take place as planned  
in the summer of 2021 in Nowy Port.

Niefestiwal Miasto i Sztuka to druga edycja wyda-
rzenia, które organizowane jest przez Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Wszystkie dzia-
łania odbędą się w Nowym Porcie pod hasłem 
„EKO PORT???” we współpracy z lokalnymi 
artystami, aktywistami i organizacjami.

CHMURA: Niefestiwal Miasto i Sztuka to sto-
sunkowo młoda inicjatywa CSW ŁAŹNIA. Został 
Pan zaproszony do roli kuratora drugiej edycji, 
która odbędzie się w Nowym Porcie. Jakie są 
Pana relacje z tą dzielnicą?

PAWEŁ LESZKOWICZ: Jestem zafascynowa-
ny Nowym Portem, który odkryłem właśnie 
dzięki ŁAŹNI. W zeszłym roku byłem redak-
torem książki CSW ŁAŹNIA jako dzieło sztuki 
publicznej. Edytując ją zapoznałem się z histo-
rią dzielnicy, z osobami, które zajmują się tą 
historią i z faktem, że działa tam wiele orga-
nizacji społecznych. To jest właśnie wspaniałe 
w Nowym Porcie, że ta dzielnica ma własne 
silne społeczeństwo obywatelskie. 

The 2020 Art and the City Non-Festival is the 
second edition of the event organised by the 
LAZNIA CCA, this time under the title ECO  
PORT???. All events will be held in the Nowy 
Port district in cooperation with local artists, 
activists, and organisations.

CHMURA: The Art and the City Non-Festival is 
a relatively new initiative. You have been invited 
to work as the curator of its second edition which 
will be held in Nowy Port. What’s your connection 
with the district?

PAWEŁ LESZKOWICZ: It was LAZNIA that 
introduced me to Nowy Port, and I’ve been 
fascinated with it ever since. Last year, I wor-
ked on a book titled ŁAŹNIA CCA as a Public 
Work of Art as an editor, and I got to know the 
history of the district, met people who study 
it, and learnt about the social organisations 
that work here. Nowy Port’s strong sense of 
civil society is a wonderful thing.

Rozmowa z twórcami Niefestiwalu *

In conversation with the minds 
behind the Non-Festival *

„We want to analyse the level of pollution in Nowy Port in 2020.  
I hope it will be a research project, but also an artistic, scientific, and social event.” 
Paweł Leszkowski, the curator of this year’s edition of the Non-Festival, and Monika Popow, representative of the 180° 
Association sat down with CHMURA Visual Culture Foundation to talk about events organised in public spaces by ŁAŹNIA 

Centre for Contemporary Art.

This text has been prepared within the framework of a curatorial residency on contemporary tourism in ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art, aimed at researching the impact of tourism on the notion of a newcomer, and the changes 
triggered by tourism. 

Poniższy tekst powstał w ramach przeprowadzonej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA rezydencji kuratorskiej, 
dotyczącej współczesnej turystyki, która miała na celu analizę zmian wywołanych przez turystykę i zbadanie jej wpływu 
na pojęcie nowo przybyłego. 
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Co wyróżni drugą edycję Niefestiwalu? 

Postanowiłem zorganizować festiwal z tymi 
właśnie organizacjami i ludźmi, żeby to 
było coś dla nich i ich rękami zrobione. Ze 
względu na specyfikę tej dzielnicy współ-
pracujemy blisko z jej społeczeństwem 
obywatelskim. Zaprosiliśmy do współpracy 
trzy organizacje, które istnieją w dzielnicy 
i są tam bardzo aktywne: Stowarzyszenie „180 
Stopni” i ich Youth Point, Stowarzyszenie  
„Mewka". Galeria Społecznie Zaangażowana 
i Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki”. To jest 
punkt wyjścia – program będzie przygotowany 
i realizowany przez te organizacje kulturo-
wo-społecznościowe. Nie chcemy, żeby ten 
projekt był implantacją czegoś obcego. Do 
pewnego stopnia nie da się zupełnie tego 
uniknąć, gdyż część artystów nie będzie z tej 
dzielnicy, ale mam poczucie, że pięćdziesiąt 

What makes the second edition of the Non-
Festival unique?

I’ve decided to organise the festival for the very 
organisations and people I mentioned above; 
to turn it into something not just intended for 
them, but also something they can co-create. 
Because of the specific nature of this district, 
we work closely with its civic-minded residents. 
We’ve invited three organisations which ope-
rate and remain very active in the district to 
cooperate with us for the festival. These are: 
180° Association and its Youth Point, “Mewka” 
Association. Socially Involved Art Gallery, and 
“Nowy Port Sztuki” Association. This is our 
starting point – these social and cultural or-
ganisations will prepare and implement the 
programme. We don’t want this project to 
be something that has been imported from 
outside. To a certain extent, it’s unavoidable, 

In conversation with the minds 
behind the Non-Festival *

„Poskromienie złośnicy”, SIKSA, performans w ramach Niefestiwalu Miasto i Sztuka 2019, CSW ŁAŹNIA, fot. Bogna Kociumbas
"The Taming of the Shrew", SIKSA, performance at Art and the City Non-Festival 2019, LAZNIA CCA photo by Bogna Kociumbas
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procent tych projektów będzie bardzo mocno 
osadzonych w ludziach z Nowego Portu i w ich 
działaniach. Wszystkie akcje będą odby-
wać się w przestrzeniach publicznych, a nie 
w galeriach. Place, ulice, plaża w okolicach 
Nowego Portu – to będą przestrzenie reali-
zacji Niefestiwalu.

Tematem tegorocznej edycji jest ekologia. Tytuł 
EKO PORT??? ma aż trzy znaki zapytania. Czy 
to celowy zabieg?

Kilka lat temu pojawiało się wiele artykułów 
na temat zatrucia Nowego Portu. Mieszkańcy 
byli bardzo zaangażowani w walkę o swoje 
środowisko i jakość życia. W tej chwili mówi się, 
że jest lepiej, ale chcielibyśmy zdiagnozować 
za pomocą Niefestiwalu, jak jest naprawdę. 
Nowy Port jest dzielnicą morską, ale otoczo-
ną ośrodkami przemysłowymi, które przez 
dekady przyczyniały się do zanieczyszczenia 
tego miejsca. Chcemy na tę sytuację spojrzeć 
poprzez projekty artystyczne i bardzo uczula-
liśmy zaproszonych artystów na tę negatywną 
historię. Naszym celem nie jest tworzenie 
propagandy sukcesu czy iluzji dzielnicy po-
zytywnej, jeśli tam nie dzieją się pozytywne 
rzeczy. W tę rzeczywistość są nas w sta-
nie wprowadzić lokalni aktywiści, działacze 
i mieszkańcy, którzy monitorują środowisko 
na bieżąco. 

Pomówmy zatem o programie Niefestiwalu. Czy 
są już zarysowane główne działania artystyczne?

Cały program artystyczny jeszcze się tworzy, 
ale mamy już potwierdzoną część projektów.

W Nowym Porcie jest silna scena graffiti 
i murali, która ma bardzo niezależny charak-
ter. Rozpoczęliśmy współpracę z Dacjanem 
Bekasiewiczem (Dacjan), związanym ze 
Stowarzyszeniem „180 Stopni”, który wyko-
na murale na jednej z odrapanych, starych 
ścian. Zależy nam na tym, żeby ta wystawa 
upiększyła trochę dzielnicę, a przez to pod-
niosła jakość życia – w ten sposób również 
rozumiemy sztukę, która dba o środowisko 
i o otoczenie społeczne. 

Współpracujemy także z fotografami, którzy 
są mieszkańcami Nowego Portu. Jednym z nich 
jest Piotr Połoczański, który dokumentuje życie 
mieszkańców i ich zmagania z zanieczyszcza-
jącymi dzielnicę zakładami przemysłowymi, 

because there will be some non-local artists 
participating, but I believe that fifty percent of 
the projects will be deeply rooted in the Nowy 
Port community and its actions. All activities 
will take place in public spaces rather than 
inside any galleries. The Non-Festival will be 
hosted on the squares, streets, and beaches 
located near Nowy Port.

As the title ECO-PORT??? implies, ecology is the 
main theme of this year’s edition. There are three 
question marks in the title. Is this on purpose?

A few years ago, there were many articles 
about pollution in Nowy Port in the media. Local 
residents were very involved in the fight for the 
environment and improvement of their quality 
of life. It’s said that the situation is better now, 
but we would like to use the Non-Festival as 
an opportunity to analyse the current state 
of affairs. Nowy Port is a seaside district, but 
it is surrounded by industrial plants that have 
been polluting this area for decades. We want 
to look at this issue through the lens of art 
projects and we drew the attention of all invited 
artists to this negative history. We don’t want 
to create propaganda of success or an illusion 
of a positive district if nothing positive is ac-
tually happening. Local activists and residents 
that monitor the state of environment on an 
ongoing basis will be our guides in this reality.

Let’s talk about the programme of the Non-
Festival, then. Do you already have an outline 
of the main art activities?

We are still working on the full art programme, 
but some of the projects are already confirmed.

There is a thriving and very independent graf-
fiti and mural scene in Nowy Port. We’re going 
to work with Dacjan Bekasiewicz (Dacjan), an 
artist who’s already worked with the 180° 
Association before. He will paint murals on one 
of the squalid old building walls. We want his 
works to beautify the district a bit and thus 
contribute to increasing the residents’ quality 
of life. For us, this is also a way in which art can 
bring something positive to the environment 
and local community. 

We’re also working closely with photographers 
who live in Nowy Port. One of them is Piotr 
Połoczański who documents the lives of local 
residents and their fight against industrial 
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ale również fotografuje naturę i zwierzęta 
Nowego Portu. Jednym z projektów będzie 
ekspozycja fotografii zwierząt na billboar-
dach i przystankowych city-lightach. Projekt 
odnosi się do współistnienia ludzi i zwierząt, co 
jest problemem ekologicznym. Rozumiemy to 
jako rewitalizację, która obejmie świadomość 
środowiska naturalnego Nowego Portu oraz 
podniesie jakość życia, co wiąże się z ekologią 
i aktywizacją społeczną. 

Artystka Julita Wójcik planuje przedsięwzię-
cie, które polegać będzie na wydobywaniu soli 
z Bałtyku w okolicach ujścia Martwej Wisły, 
żeby sprawdzić, ile jest tam zanieczyszczeń. 
Projekt będzie realizowany we współpracy 
z oceanografami z Uniwersytetu Gdańskiego. 
W jaki sposób artystka przełoży to na dzia-
łania performatywne, zobaczymy podczas 
festiwalu. 

Stowarzyszenie „180 Stopni”, które bardzo 
aktywnie działa z tamtejszą młodzieżą, pod-
jęło decyzję, że w ramach Niefestiwalu chce 
zbudować małą plażę naprzeciwko Youth 
Point. Projekt ma się nazywać Młoda Przystań 

plants polluting the district, but also takes 
photos of Nowy Port nature and animals. One 
of our projects will involve displaying photos 
of animals on billboards and bus stops’ light-
boxes. It focuses on the coexistence of people 
and animals, which is an inherently ecological 
issue. We understand it as a form of regene-
ration which will include greater awareness 
of the natural environment of Nowy Port and 
improve people’s quality of life, which is again 
connected both with ecology and boosting so-
cial participation.

Another artist, Julita Wójcik, is planning a pro-
ject that involves extracting salt from the 
Baltic Sea near the mouth of the Dead Vistula 
river to use it to analyse the pollution level. The 
project will be implemented in cooperation with 
oceanographers from the University of Gdańsk. 
We have to wait for the festival to see how the 
artist will translate this project into a piece of 
performance art.

180° Association, which works closely with local 
youth, has decided to construct a small beach 
opposite its Youth Point for the Non-Festival. 

„MOBILNE STUDIO NAGRAŃ: Arbuz with Refugees”, Honorata Martin, Piotr Martin, Aurora Lubos, Zosia Martin, 
warsztaty w ramach Niefestiwalu Miasto i Sztuka 2019, CSW ŁAŹNIA, fot. Bogna Kociumbas 
"MOBILE RECORDING STUDIO: Arbuz with Refugees", Honorata Martin, Piotr Martin, Aurora Lubos, Zosia Martin,
workshops during the Art and the City Non-Festival 2019, LAZNIA CCA, photo by Bpgna Kociumbas
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i będzie zbiornikiem wodnym, przy którym 
znajdzie się niewielki kuter rybacki. Pomysł ten 
zrealizują młodzi ludzie przy wsparciu ŁAŹNI. 

Stowarzyszenie „Mewka”. Galeria Społecznie 
Zaangażowana chce posprzątać dzielnicę 
i zebrać z niej wszelkiego rodzaju odpady 
naturalne. Prowadzący pracownię Bartosz 
Zimniak jest zafascynowany możliwością zbie-
rania psich odchodów i odpadów organicznych, 
które zostaną umieszczone w wielkim prze-
zroczystym, podświetlonym kompostowniku. 
Dzięki temu procesowi kompostowania, gnicia 
i przetwarzania, który będzie można obser-
wować, powstanie obiekt artystyczny, rzeźba, 
a zarazem performans. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł przynieść swoje odpady organicz-
ne, a kompost, który powstanie w trakcie tego 
procesu, zostanie wykorzystany do zasilania 
ogródków działkowych i prywatnych. 

Gdański artysta Paweł Błęcki będzie z kolei 
zbierać dzielnicowe plastiki i odpady drewnia-
ne, by po ich przetworzeniu zbudować „pająka” 
lub może raczej „łapacza snów”, który znajdzie 
się w przestrzeni dzielnicy i będzie rodza-
jem przeskalowanej huśtawki. Artysta od lat 
tworzy podobne instalacje i ma olbrzymie do-
świadczenie w utylizacji odpadów. 

Adrian „Lipskee” Lipiński przygotuje wraz 
z młodzieżą ze Stowarzyszenia „180 Stopni” 
hip-hopowy performans na otwarcie fe-
stiwalu. Będzie to ekoindustrialny taniec 
wykonany przez tancerzy tańca nowocze-
snego, którzy pochodzą z Nowego Portu 
i w jego obrębie działają. 

Jedyny artysta zagraniczny to pochodzący 
z Niemiec Uwe Gössel, który od lat pracuje nad 
projektem badania gleby. Interesuje go geo-
logia i ekologia basenu Morza Bałtyckiego na 
terenie Niemiec i Polski. Projekt Bodenproben 
Berlin–Gdańsk ma charakter naukowy, ponie-
waż bardzo istotny jest tu element geologii, 
ale odnosi się on również do ekologii zwią-
zanej z Morzem Bałtyckim. Artysta planuje 
także rodzaj spektaklu, w którym będzie ogry-
wał kamienie i ziemię wydobytą z dna Morza 
Bałtyckiego.

 Czy wydarzeniu będzie towarzyszyć debata?

Planujemy rodzaj debaty – performan-
su, w której uczestniczyć będą mieszkańcy 

The project will be called Young Marina and will 
include a water reservoir with a small fishing 
boat. It will be implemented by young people 
with the support of ŁAŹNIA.

“Mewka” Association. Socially Involved Art 
Gallery wants to clean up the district and col-
lect all organic waste that can be found in the 
area. Bartosz Zimniak, who runs the galle-
ry, is fascinated by the idea of collecting dog 
droppings and organic waste and placing it in 
a large, transparent, backlit composter. People 
will be able to observe how this process of com-
positing, rotting and transformation leads to 
creation of both an artistic object, a sculpture, 
and a piece of performance art. All residents 
will be able to contribute by providing their 
organic waste, and the so-created compost 
will be used as a fertiliser for allotments and 
private gardens. 

In turn, Paweł Błęcki, an artist from Gdańsk, 
will collect plastic and wooden waste around 
the district to process it and use as construc-
tion material. His “spider”, or rather a “dream 
catcher”, will be erected within the district and 
resemble an oversized swing. Błęcki has been 
creating similar installations for years and 
has extensive experience in recycling of waste. 

Adrian “Lipskee” Lipiński will join forces with 
the youth of 180° Association to prepare a hip-
-hop performance for the inauguration of the 
festival. It will be an eco-industrial dance per-
formed by modern dancers who come from 
and work in Nowy Port.

The only foreign artist invited for the festival 
is Uwe Gössel from Germany who has been 
working on a soil survey project for years. 
He is interested in geology and ecology of 
the Baltic Sea basin in Germany and Poland. 
The Bodenproben Berlin-Gdańsk project has 
a scientific dimension, as it relies heavily on 
geology, but also strong ties to ecology of the 
Baltic Sea. Gössel’s project includes also a play-
-like element which will feature stones and soil 
collected from the bottom of the Baltic Sea.

Will the event be accompanied by a debate?

We are planning to organise a debate-cum-
-performance for local residents engaged in 
ecology and specialists from various scientific 
and municipal institutions. We want to analy-
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zaangażowani w zagadnienie ekologii oraz 
specjaliści z różnych jednostek naukowych 
i miejskich. Chcemy zbadać, jak sytuacja za-
nieczyszczenia Nowego Portu wygląda w 2020 
roku. Mam nadzieje, że będzie to projekt ba-
dawczy, wydarzenie artystyczne, naukowe, 
a jednocześnie społeczne.

Jakie nadzieje wiąże Pan z Niefestiwalem?

Każda wystawa sztuki publicznej w przestrzeni 
miejskiej jest eksperymentem nie do przewi-
dzenia. Nie wiadomo, który projekt zadziała, 
a który nie. Mówi się, że aby zmienić miasto, 
trzeba mieć miliony, ale z drugiej strony uwa-
żam, że można wprowadzić impuls do zmiany 
stylu życia i wizerunku dzielnicy, dysponując 
o wiele mniejszymi środkami finansowymi. 
Oddział ŁAŹNI w Nowym Porcie może być 
fascynującym laboratorium urbanistycznym, 
jeśli otworzy się na tę dzielnicę. Mam nadzieję, 
że EKO PORT??? będzie przykładem takiego 
właśnie radykalnego otwarcia. 

W czerwcu 2019 roku jako Stowarzyszenie „180 
Stopni” uruchomiliście Youth Point. Na koniec 
roku wspólnie z młodzieżą otworzyliście wy-
stawę Autonomia ulicy w CSW ŁAŹNIA 2. Jak 
widzisz przyszłość jej mieszkańców, przede 
wszystkim młodego pokolenia?

MONIKA POPOW: Nowy Port jest miejscem 
bardzo złożonym, a działania Youth Pointu 
pokazują, że w dzielnicy niezaspokojone są 
podstawowe potrzeby związane z mieszkalnic-
twem, opieką społeczną czy też atrakcjami dla 
młodzieży. Kiedy pytam młodych ludzi, jak spę-
dzają czas wolny, to odpowiadają, że głównie 
na ulicy. Nie mają przestrzeni, która byłaby ich 
miejscem. Taka jest też geneza Youth Pointu. 
Ten niewielki lokal (48 m2) z niedużą kadrą (to 
przede wszystkim Iwona Woźniewska, Adrian 
„Lipskee” Lipiński, Justyna Kaczor) ma na-
leżeć do młodych ludzi i odpowiadać na ich 
potrzeby, zarówno te związane ze wspar-
ciem terapeutycznym, jak i te rozwijające 
ich zainteresowania. To było dla nas od po-
czątku ważne, aby młodzież mogła korzystać 
z profesjonalnych narzędzi. Nowy Port jest 
takim miejscem, gdzie rodziła się polska kul-
tura uliczna. Ma tradycje, które są związane 
z rapem, z freestylem, tańcem czy graffiti. 
W kontekście tworzenia hip-hopu to studio 
nagrań było właśnie pierwszym pomysłem, 
dzięki czemu młodzi mogą teraz nagrywać 

se the level of pollution in Nowy Port in 2020. 
I hope it will be a research project, but also an 
artistic, scientific, and social event.

What do you hope to achieve with the Non-Festival? 

All public art exhibitions organised in urban 
spaces are unpredictable. We can’t foresee 
which project will work and which won’t. It is 
said that changing a city is impossible without 
spending millions, but, on the other hand, I think 
that we can kickstart changes in the lifestyle 
and image of the district with much smaller 
funding. The LAZNIA branch located in Nowy 
Port may be a fascinating urban laboratory if 
it opens its doors to the district. I hope that 
ECO PORT??? will be an example of such radical 
opening towards the community.

In June 2018, as 180° Association, we have cre-
ated our youth centre, the Youth Point. At the 
end of the year, we collaborated with teenagers 
on an exhibition titled „Street Autonomy” which 
was held at LAZNIA 2 CCA. How do you see the 
future of the district’s residents, especially those 
of the younger generation?

MONIKA POPOW: Nowy Port is a very complex 
place, and the Youth Point’s activities demon-
strate that the district’s basic needs related 
to housing, social security and attractions for 
young people are not met. When I ask young 
people how they spend their free time, they say 
that they mostly spend it on the streets. They 
have no space that would be just theirs. This 
is why we have created the Youth Point. It’s 
a small place (48 m2) with a small crew (com-
posed primarily of Iwona Woźniewska, Adrian 
“Lipskee” Lipiński, and Justyna Kaczor), but 
it’s meant to belong to young people and re-
spond to their needs, offering both therapeutic 
support and opportunities for developing their 
interests. From the beginning, it was important 
for us to make sure that young people could use 
professional tools. Nowy Port is the birthplace 
of Polish street culture with traditions related 
to rap, freestyle, dance, and graffiti. When it 
comes to hip-hop, a recording studio was our 
first idea, and now young people can record 
music in professional conditions. However, this 
is only one piece of the district’s reality. Despite 
its great location, Nowy Port is a space plagu-
ed by many issues, including ecological ones. 
I think it is important to emphasise this in the 
context of the Art and the City Non-Festival 
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w profesjonalnych warunkach. To jednak 
tylko wycinek rzeczywistości dzielnicy. Nowy 
Port jest przestrzenią, która mimo swojego 
świetnego położenia, zmaga się z wieloma 
problemami, w tym ekologicznymi. Myślę, że to 
jest istotne w kontekście Niefestiwalu Miasto 
i Sztuka, który odbędzie się pod hasłem „EKO 
PORT???”. To jest sprawa globalna, najbied-
niejsze dzielnice na świecie są w najgorszym 
ekologicznie położeniu. 

Jakie są Twoje oczekiwania względem Nie- 
festiwalu Miasto i Sztuka?

Jestem osobą, która bardzo krytycznie pod-
chodzi do wszelkich działań w przestrzeni 
miasta. Zastanawiam się zawsze, czy nie 
będzie to kolonizacja przestrzeni, w których 
mieszkają ludzie. W Nowym Porcie bardzo 
często się mówi, że nic się tutaj nie dzieje, nie 
ma interesujących działań i nikt o dzielnicy nie 
pamięta. Myślę, że to poczucie izolacji jest na 
tyle silne, że mieszkańcy mogą doceniać fajne 

whose second edition is titled ECO PORT???. 
This is a global issue – the poorest districts 
suffer the worst environmental conditions.

What do you expect from the Art and the City 
Non-Festival?

I tend to look critically at all activities imple-
mented in public urban spaces. I always wonder 
if they aren’t going to become a form of co-
lonisation of spaces in which people live their 
daily lives. In Nowy Port, people often say that 
nothing happens in the district, that there 
are no interesting events, and the district is 
overlooked by everybody. I think this feeling is 
so strong that residents may appreciate cool 
activities that present Nowy Port as a positive 
and interesting place which isn’t stigmati-
sed. Activities that will be created with their 
cooperation.

You usually deal with long-term participatory 
activities – do you see the festival as a source 

„Gdania”, kurator Marcin Różyc, wystawa w ramach Niefestiwalu Miasto i Sztuka 2019, CSW ŁAŹNIA, fot. Bogna Kociumbas 
"Gdania", curator Marcin Różyc, exhibition as part of Art and the City Non-Festival 2019, LAZNIA CCA, photo by Bogna Kociumbas
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of opportunities for cooperating with residents 
in a more short-term and geographically-limi-
ted way? 

The Non-Festival has its insiders, and people 
who live in the district have been invited to 
participate. I think that even if there’s less 
time, and the activities are more akin to one-
-off interventions, they are still worthwhile. 
They may be an interesting experience or be-
come a nice memory. I would suggest trying 
to strike a balance between, on the one hand, 
supporting local residents by showing them 
that their district is cool and interesting, and, 
on the other hand, attracting audience from 
the outside. Nowy Port is just as diverse as 
any other place in the world. In participative 
activities, the artist is both a creator and a fa-
cilitator of the creative process. The relation 
between the artists and other participants 
must be based on honesty. •

Paweł Leszkowicz is an art historian, curator and lectu-
rer specialising in contemporary art and visual culture. 
He is the editor of ŁAŹNIA. Architecture, Art and History 
published in 2008 to commemorate the institution’s 10th 
birthday.

Monika Popow is a doctor of social sciences, 
philologist, and organiser of cultural events. 
She is a member of 180° Association.

CHMURA Visual Culture Foundation, Aleksandra 
Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka – CHMURA creates 
a digital archive documenting the art scene of the Gdańsk-
Sopot-Gdynia area, as well as various documents of 
social life. The 1990s are particularly important period for 
CHMURA’s work, both in Gdańsk-Sopot-Gdynia, and in the 
larger context of Poland and the rest of the world.

działania, które pokazują ich dzielnicę jako 
miejsce dobre i interesujące, które nie jest 
miejscem stygmatyzowanym. Działania, które 
będą podejmowane w dialogu z nimi

Zajmujesz się długofalowymi działaniami party-
cypacyjnymi – czy widzisz możliwość współpracy 
z mieszkańcami w ramach działań festiwalo-
wych w ograniczonej przestrzeni i czasie? 

Niefestiwal ma „insiderów”, zaprosił do współ-
pracy osoby, które mieszkają w tej dzielnicy. 
Myślę, że nawet jeśli działania będą krótkie 
i interwencyjne, to mają one sens. Mogą być 
fajnym wspomnieniem czy ciekawym do-
świadczeniem. Proponowałabym spróbować 
znaleźć złoty środek, z jednej strony poprzez 
wzmocnienie mieszkańców, pokazując im, że 
ich dzielnica jest fajna i interesująca. A z dru-
giej przez przyciągnięcie odbiorcy z zewnątrz. 
Nowy Port jest tak samo zróżnicowany jak 
każde inne miejsce na świecie. W działaniach 
partycypacyjnych artysta jest z jednej strony 
kreatorem, ale też jest facylitatorem tego 
procesu. Podstawą jest szczerość relacji. •

Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator i wykładow-
ca, zajmuje się współczesną sztuką i kulturą wizualną. 
Redaktor książki ŁAŹNIA. Architektura, sztuka i historia 
wydanej w 2008 roku z okazji dziesięciolecia założenia tej 
instytucji.

Monika Popow – doktor nauk społecznych, 
filolożka, animatorka kultury. 
Członkini Stowarzyszenia „180 Stopni”.

Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA, Aleksandra 
Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka – CHMURA zajmuje 
się tworzeniem cyfrowego archiwum, które prezentuje 
trójmiejską scenę artystyczną wraz z dokumentami życia 
społecznego. Istotnym okresem dla prowadzonych badań 
jest dekada lat 90. zarówno w Trójmieście, w Polsce, jak 
i na świecie. 
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Tekst: Aleksandra Tatarczuk

Cud nad Martwą Wisłą.  
Subiektywna historia festiwalu

Miracle at the Martwa Wisła.  
A subjective history of the festival

Text by: Aleksandra Tatarczuk

The idea for the Miracle at the Martwa Wisła 
festival was born during the artistic residen-
cy in Klaipeda, Lithuania as part of the “Close 
Stranger” project. There, joint work of cultural 
organisers from Poland, Russia and Lithuania 
resulted in the concept of collective artistic ac-
tivity – a live broadcast of a sunset from three 
cities: Gdańsk, Kaliningrad and Klaipeda. This 
performance inspired us to later organise a small 
festival celebrating the Kupala Night in Nowy 
Port, which attracted over three hundred people. 
This success encouraged us to make an even 
bigger festival – alternative celebrations of the 
Polish Army Day, i.e. the day of the Miracle on the 
Vistula. We scheduled the festival to take place 
in Nowy Port on 15 August on the banks of the 
Dead Vistula. The name of the event referred 
to both the place and the date – the anniver-
sary of the victorious Battle of Warsaw 1920. 
The word “dead” was also symbolic. We decided 
to organise the whole event at an undeveloped 
square located on the river bank, opposite the 
Wisłoujście Fortress. At that time, it was a place 
that served no purpose at all and at the same 
time had a very picturesque location. Large ships 
entering the Repair Shipyard and the port became 
almost a romantic backdrop for our festival. We 
wanted to liven up this space and give it a cul-
ture-formative character. It also fitted with the 

Pomysł na festiwal Cud nad Martwą Wisłą 
narodził się podczas rezydencji artystycznej 
w Kłajpedzie na Litwie w ramach projektu Close 
Stranger. W wyniku wspólnej pracy animatorów 
z Polski, Rosji i Litwy powstała koncepcja kolek-
tywnego działania artystycznego, transmisji 
zachodu słońca z trzech miejscowości: Gdańska, 
Kaliningradu i Kłajpedy. Akcja ta stała się inspi-
racją do zorganizowania małego festiwalu Nocy 
Kupały w Nowym Porcie. Udało się zorganizować 
kameralne wydarzenie, które zainteresowało 
ponad trzysta osób. Sukces tego działania za-
chęcił nas do realizacji festiwalu o większym 
rozmachu, alternatywnych obchodów Święta 
Wojska Polskiego, czyli Cudu na Wisłą. Festiwal 
zaplanowaliśmy na 15 sierpnia w Nowym Porcie 
nad brzegiem Martwej Wisły. Nazwa wydarzenia 
nawiązywała zarówno do miejsca, jak i terminu, 
rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 
roku. Słowo „martwa” miało też symboliczne 
znaczenie. Na miejsce festiwalu wybraliśmy 
niezagospodarowany plac znajdujący się nad 
rzeką, naprzeciwko twierdzy Wisłoujście. Była 
to wówczas przestrzeń niemająca żadnej funk-
cji, ale o malowniczej lokalizacji. Wielkie statki 
wpływające do Stoczni Remontowej i portu stały 
się niemal romantycznym tłem dla naszego fe-
stiwalu. Chcieliśmy ożywić tę przestrzeń i nadać 
jej kulturotwórczy charakter. Wpisywało się to 

* W związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-
CoV-2 zmuszeni byliśmy do odwołania tegorocznej edycji 
festiwalu. Mamy nadzieję, że kolejna odsłona odbędzie się 
zgodnie z planem latem 2021 roku w Nowym Porcie.

* Due to the outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus 
pandemic, we were forced to cancel this year's edition.  
We hope that the next edition will take place as planned  
in the summer of 2021 in Nowy Port.
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też w działania rewitalizacyjne Nowego Portu, 
który uważa się za nieco zapomnianą dzielnicę 
Gdańska. Sama lokacja, jaką obraliśmy na reali-
zację wydarzenia, mogła się wydawać odkryta 
przypadkiem podczas bezcelowych wędrówek 
po Nowym Porcie. W istocie temat włóczenia 
się i spacerowania był kolejnym trzonem tema-
tycznym festiwalu. Zależało nam na odkryciu 
Nowego Portu przez pryzmat tworzonej przez 
lokalną wspólnotę „emocjonalnej topografii 
dzielnicy” i na poznaniu intymnych historii miej-
sca. Niezwykle atrakcyjne wydawało nam się 
spojrzenie z perspektywy mieszkańca Nowego 
Portu, ale też „turysty bez planu miasta”, dryfu-
jącego po przestrzeni miejskiej i odkrywającego 
magię codzienności dzielnicy. 

Każde miejsce zamieszkania jest centrum 
lokalnego wszechświata. Relacja człowiek–miej-
sce pozwala na tworzenie biografii i tożsamości 
ludzkich, kapitału społecznego, relacji między 
członkami wspólnoty i ruchów miejskich. Miejsca 
mają ogromną siłę, mogą stygmatyzować bądź 
pozytywnie naznaczać. Nowy Port też ma swój 
charakter, niestety przez wielu odbierany nega-
tywnie. Celem Cudu było zmienienie tego obrazu 
i pokazanie, jak ogromny potencjał kryje się w tym 
wyjątkowym miejscu. Pusty plac nad Martwą 
Wisłą był idealną przestrzenią do animacji 
i umożliwienia ludziom spotkania się. Wybraliśmy 
formę odnoszącą się do community art, gdzie 
przedmiotem działania jest konkretna wspól-
nota, analiza lokalnych kontekstów i problemów. 
Na warsztat wzięliśmy naturalnie Nowy Port, 
jego mieszkańców, tych dawnych, ale także tych, 
którzy dzisiaj tworzą to miejsce. Istotne dla nas 
było również budowanie zaufania pomiędzy insty-
tucją CSW ŁAŹNIA 2 a mieszkańcami dzielnicy. 
Nowy Port, pozbawiony przez wiele lat domu 
kultury, cechował ogromny głód kulturalny, ale 
na ofertę innego formatu. ŁAŹNIA 2 ze swoją 
misją promocji sztuki współczesnej nie wpisywała 
się w te oczekiwania. Tworząc program eduka-
cyjny i festiwal poza murami budynku, liczyliśmy 
na to, że uda nam się zmniejszyć tę odległość 
i przekonać mieszkańców do instytucji oraz do 
prezentowanej w niej oferty. 

Pierwsza edycja trwała dwa dni, 15 i 16 sierp-
nia 2013 roku i zgodnie z przyjętym tematem 
„włóczęgostw miejskich” zaprosiliśmy uczest-
ników do wytyczenia własnych ścieżek podczas 
festiwalu i zgubienia się „na własne życzenie 
i własne ryzyko” w Nowym Porcie. Chcieliśmy 
zachęcić publiczność spoza Nowego Portu do 
odwiedzania tej wyjątkowej dzielnicy. Kolektyw 
Kwiatkibratki przygotował dwa spacery ogrod-

revitalisation activities of Nowy Port, conside-
red a somewhat forgotten district of Gdańsk. 
The location we chose could seem to have been 
discovered by chance during purposeless wan-
dering around Nowy Port. In fact, the topic of 
wandering and walking was another main theme 
of the festival. We wanted to discover Nowy Port 
through the lens of the “emotional topography 
of the district” created by the local community, 
and to learn about the intimate stories of the 
place. The perspective of Nowy Port dwellers, 
but also of a “tourist without a city map”, drifting 
around the city and discovering the magic of the 
district’s everyday life, seemed appealing and 
attractive to us. 

Each place of residence is the centre of the 
local universe. The human-place relationship 
enables the creation of human biographies and 
identities, social capital, as well as fosters rela-
tions among members of communities and urban 
movements. Places have great power as they 
can both stigmatise or mark people in a positive 
manner. Nowy Port also has its own character, un-
fortunately one that is viewed negatively by many 
people. The purpose of Miracle at the Martwa 
Wisła was to change this perception and show 
the amazing potential of this unique location. 
The empty square on the Dead Vistula was an 
ideal space for cultural events and a meeting 
place. We decided to choose a form referring 
to community art, where the subject of activity 
is a specific community, analysis of local con-
texts and problems. Obviously, we focused on 
Nowy Port, its inhabitants, both those from the 
past and those who constitute this place today. 
Building trust between ŁAZNIA CCA and the 
local residents was also important for us. Nowy 
Port, which had gone without a cultural centre for 
years, demonstrated a great hunger for culture, 
yet one that was slightly different than what we 
wanted to offer. ŁAZNIA CCA, with its mission 
of promoting contemporary art, didn’t exactly 
match these expectations. By creating our edu-
cational programme and the festival outside the 
gallery walls, we hoped to narrow this distance 
and convince local residents to our centre and to 
its cultural offer. 

The first edition lasted two days and took 
place on 15-16 August 2013. Following the ad-
opted theme of “urban vagrancy” we invited all 
participants to set their own paths during the 
festival and get lost in the district of Nowy Port 
“at their own request and own risk”. We wanted 
to encourage people living outside Nowy Port to 
visit this unique urban quarter. The Kwiatkibratki 
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nicze i razem z uczestnikami stworzył kilka akcji, 
w ramach których zaniedbane miejsca ożyły na 
nowo dzięki zasadzeniu kilku kwitnących rabatek. 
Z kolei Jodie Baltazar (Pixxe) i Agata Bielska 
(Miejska Kuchnia Roślinna) zrealizowały pro-
jekt Jadłodajnia Nowoporcka. Złożył się na nią 
spacer po dzielnicy, podczas którego uczestnicy 
szukali dzikich i jadalnych roślin. Znaleźli m.in. 
rukolę, mirabelki oraz zioła, z których później 
przygotowali kolację. Ponadto na placu przy 
Martwej Wiśle goście festiwalu mogli spróbować 
i zakupić produkty tworzone przez lokalnych 
rzemieślników, wziąć udział w warsztatach ar-
tystycznych, grać w siatkówkę plażową, ćwiczyć 
jogę, budować lampiony, komponować bukie-
ty, wspólnie jeść, słuchać muzyki i bawić się. Po 
zachodzie słońca oglądaliśmy filmy w zaaran-
żowanym nad rzeką kinie i słuchaliśmy koncertu 
trójmiejskich twórców, Natalii Grzebały i Jacka 
Kuleszy. Uczestnicy podczas własnych włóczęg 
mogli odwiedzić Galerię Nowy Port czy kultową 
restaurację Perła Bałtyku. Wszystko to sprawiło, 
że przez dwa dni plac przy ulicy Starowiślnej, 
jak i cała dzielnica stały się pełną ludzi, żywo 
tętniącą tkanką miejską. Festiwal odwiedziło 
pół tysiąca osób. Dobre przyjęcie zarówno przez 
gości, jak i krytyków utwierdziło nas w przekona-

Collective prepared two garden walks and – to-
gether with the participants – created several 
activities with the aim of reviving neglected places 
by planting flower beds in them. Jodie Baltazar 
(Pixxe) and Agata Bielska (Municipal Plant Cuisine) 
implemented the Nowy Port Eatery project, which 
included a walk around the district during which 
participants looked for edible wild plants. They 
found, among others, rocket, mirabelle plums 
and herbs which were later used to cook dinner 
together. Other attractions for the festival guests 
at the Dead Vistula square included tasting and 
buying products made by local craftsmen, taking 
part in art workshops, playing beach volleyball, 
practicing yoga, making lanterns, composing 
flower bouquets, eating, listening to music and 
generally having fun. After sunset, we watched 
movies in a river-bank open air cinema and liste-
ned to a concert of local artists, Natalia Grzebała 
and Jacek Kulesza. While wandering along their 
own paths, participants had the opportunity to 
visit the Nowy Port Gallery or the iconic Perła 
Bałtyku (Pearl of the Baltic Sea) restaurant. 
All this meant that for two days, the square on 
Starowiślna Street, as well as the entire district 
became a vibrant place full of people and urban 
energy. The festival was attended by half a tho-

fot. Agencja Wizualna, 2013
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niu, że wydarzenie przyczynia się do pozytywnej 
zmiany wizerunku Nowego Portu i powinno być 
kontynuowane.

W 2014 roku zależało nam na utrzymaniu at-
mosfery „cudowności”, dlatego tematem kolejnej 
edycji uczyniliśmy wanderlust, czyli przenikliwą 
tęsknotę i ogromne pragnienie podróżowania. 
Podróż podczas festiwalu miała stać się meta-
forą dojrzewania, procesem stawania się, a na jej 
końcu miał znaleźć się oczekiwany cel – szczę-
ście. Sięgnęliśmy po formy, które okazały się 
popularne w zeszłym roku. Powtórzyliśmy serię 
warsztatów artystycznych dla rodzin w strefie 
kreatywnej, która zyskała miano Żywej Galerii. 
Na placu ponownie znalazł się targ rzemiosła 
i żywności, wspólnie jedliśmy i gotowaliśmy, 
a przewodnicy oprowadzali po dzielnicy w czasie 
tematycznych spacerów. Dodatkowo na terenie 
Nowego Portu stworzyliśmy kilka instalacji ar-
tystycznych, a wieczór zakończył się pokazem 
filmu „Wielki Błękit”. 

Programotwórczą lekturą w 2015 roku stał się 
manifest „Walden, czyli życie w lesie” Thoreau, 
którego dwa lata odosobnienia, zachwyt nad 
przyrodą, odkrycie spokoju i zadowolenia stało 
się podstawą do stworzenia programu festi-
walu. Sporo miejsca poświęciliśmy naprawianiu 
rzeczy i kształtowaniu umiejętności, które po-
zwalają na rezygnację z zakupu nowych. Znów 
wspólnie gotowaliśmy przy ognisku, spacero-
waliśmy po dzielnicy i obejrzeliśmy film w kinie 
pod gwiazdami. Strzałem w dziesiątkę okazał 
się koncert Zespołu Cieśni i Tańca, który popro-
wadził Nowoporcką Potańcowkę.

Swoją pracę nad festiwalem zakończyłam po 
trzeciej edycji, ale duża zmiana programowa 
nastąpiła w roku 2017, kiedy Cud został przenie-
siony z placu nad Martwą Wisłą na dziedziniec 
CSW ŁAŹNIA 2. Była to istotna modyfikacja, 
zwłaszcza że nazwa wydarzenia związana była 
ściśle z jego umiejscowieniem. Jednak zarzą-
dzanie dużo mniejszą przestrzenią w bliskiej 
odległości od siedziby organizatora było dużym 
ułatwieniem logistycznym, tak potrzebnym przy 
rosnącej publiczności festiwalu. Drugą istot-
ną zmianą byli adresaci festiwalu. Do tej pory 
przekaz kierowany był do zainteresowanych 
sztuką i kulturą osób dorosłych. Dzieci były je-
dynie „pośrednią” publicznością. Kuratorki edycji 
o nazwie Sen (2017), Aleksandra Włodek i Anna 
Meronk, postanowiły w inny niż dotychczas spo-
sób wykreować wizję nowoporckiego świata. 
Zaprosiły dzieci do zapisania ich własnych wizji 
podczas zajęć i warsztatów odbywających się 
w ŁAŹNI w Nowym Porcie. Tworzyły go w czasie 

usand people. The way the festival was received 
by both guests and critics convinced us that the 
event contributes to a positive change in the 
image of Nowy Port – and should be continued.

In 2014 we wanted to maintain the atmos-
phere of “wonder” and that’s why the theme of 
the next edition was wanderlust, which is a deep 
yearning for, and a great desire to, travel. At the 
festival, travelling was to become a metaphor for 
adolescence, a process of becoming, culminated 
with finding the awaited goal – happiness. We re-
ached for forms that proved popular the previous 
year. We repeated the series of art workshops 
for families in the creative zone, which became 
known as the Living Gallery. The square once 
again changed into a craft and food market, we 
ate and cooked together, and the guides showed 
people around the district during themed walks. 
What is more, we created several artistic instal-
lations in Nowy Port, and the evening ended with 
the screening of „The Big Blue”. 

We based the 2015 edition on „Walden; or, Life 
in the Woods” manifesto by Henry David Thoreau, 
whose two years of seclusion, admiration of na-
ture, discovery of peace and satisfaction became 
the basis for creating the festival’s programme. 
We focused on the topic of fixing things and deve-
loping skills that allow you to repair items instead 
of buying new ones. Again, we cooked by the fire 
together, we wandered around the district and 
watched a movie in our cinema under the stars. 
The concert of the Song and Dance Ensemble, 
which played at the Nowy Port Dancing Party, 
turned out to be a particular hit.

I finished working on the Festival after its third 
edition, but a major programme change took 
place in 2017, when the Miracle was moved from 
the square on the Dead Vistula to the LAZNIA 2 
CCA’S courtyard. This was a significant modifi-
cation, especially since the name of the event was 
closely related to its location. However, managing 
a much smaller space in close proximity to the 
organiser’s main venue was a major logistic fa-
cilitation and a much needed one in the context 
of the festival’s growing audience. The target 
audience was another important change. Until 
then, our message used to be directed to adults 
interested in art and culture – children were tre-
ated as a chance audience. Then the curators of 
the 2017 Dream edition, Aleksandra Włodek and 
Anna Meronk, decided to create the Nowy Port 
world in a different way than before. They invited 
children to write their own visions during classes 
and workshops that took place in LAZNIA CCA 
in Nowy Port. They created it while recording 
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nagrywania animacji, szykując szablony do druku, 
komponując utwór muzyczny odegrany w cza-
sie popołudniowego koncertu, gotując kolację 
i częstując nią swoich sąsiadów. Przez następne 
dwa lata zespół pod kuratelą Aleksandry Włodek 
kontynuował festiwal, komponując program 
– w roku 2018 pod hasłem Bajka, a w 2019 pod 
hasłem Niebo/Kosmos – z różnorodnych warsz-
tatów, działań i akcji artystycznych rozwijających 
wyobraźnię oraz kreatywność. W 2020 roku te-
matem przewodnim będzie Woda [festiwal został 
przełożony na rok 2021 ze względu na wprowa-
dzony stan epidemii COVID-19 – przyp. red.]. 

Zamiast konkurować z innymi letnimi festi-
walami dla dorosłych widzów, organizatorzy 
sprawili, że ci pojawili się na Cudzie wraz ze 
swoimi dziećmi. Zmiana ta została bardzo po-
zytywnie potraktowana przez mieszkańców 
Nowego Portu. Cud stał się wydarzeniem rozwi-
jającym misję CSW ŁAŹNIA 2, jaką jest edukacja 
młodych widzów i integracja rodzin. W CSW 
ŁAŹNIA 2 pojawili się odbiorcy wcześniej tam 
nieobecni. I jest to jest najpiękniejszy cud, jaki 
się wydarzył. Cud nad Martwą Wisłą odbył się 
już siedem razy i można uznać, że wpisał się na 
stałe w Nowy Port i życie jego mieszkańców. 
Z radością obserwuję, jak festiwal ewoluuje na 
przestrzeni lat, jak żywą jest tkanką, reagującą 
na zewnętrzne bodźce. •

animations, preparing print templates, compo-
sing a musical piece played during the afternoon 
concert, cooking dinner and offering it to their ne-
ighbours. Over the next two years, the team led by 
Aleksandra Włodek created programmes for two 
more festival editions: in 2018 under the theme 
of A Fairy Tale, and in 2019 – Heaven/Space. The 
programmes included various workshops, artistic 
activities and performances which aimed at de-
veloping imagination and creativity. In 2020 the 
theme of the festival will be water. 

Instead of competing with other summer fe-
stivals for adult audiences, the organisers made 
parents come to the Miracle Festival together 
with their children. This change was very positi-
vely received by the inhabitants of Nowy Port. 
The Miracle furthers LAZNIA CCA’s mission, 
which includes promoting the education of young 
audiences and integrating families. ŁAZNIA wel-
comed new guests who previously didn’t visit the 
place. And that is the most beautiful miracle 
that happened. Miracle at the Martwa Wisła has 
already taken place seven times and has become 
an event inscribed both in the Nowy Port district 
and in the lives of its inhabitants. It fills me with 
joy to see how the festival has evolved over the 
years, how alive it remains and how it reacts to 
external stimuli. The theme of this year’s festival 
will be water. •

fot. Paweł Jóźwiak, 2015
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fot. Bartosz Bańka, 2018

fot. Bartosz Bańka, 2018
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The new reality caused by the COVID-19 pande-
mic, which upended the way things were done, has 
also affected us: organisers and coordinators of 
cultural events, curators and directors of cultural 
institutions. It faced us with tasks for which most 
of us were not prepared, forcing us to change our 
way of thinking about culture and its dissemina-
tion. This is a difficult time for everyone whose 
work is based on meeting people – we miss being 
in direct contact with all those with whom we had 
been building relationships for years. 

Although I’ve been organising and holding 
workshops for a few years, I’m reluctant to take 
part in them as participant. Moving our educa-
tional work online seemed a poor idea at first 
– since I don’t like taking part in workshops, why 
would I sit at home in front of my computer and 
watch someone do something? I had to change 
my approach – so I asked myself what was it 
I liked about holding and organising educational 
workshops. The answer was dead simple: contact 
with people and building bonds – small commu-
nities. For a few years, during which ŁAŹNIA 
served as a meeting place for thousands of pe-
ople, we’ve managed to create close-knit groups 
of participants whose relationships moved beyond 
the walls of our institution. I understood that our 
activity under lockdown was about maintaining 
relations with already existing communities. It 
seemed that as yet another cultural institution 
operating online, we wouldn’t be able to reach 
new audiences, flooded with debates, webinars, 

ŁAŹNIA ONLINE

Instytucje kultury pod kluczem – działania 
edukacyjne ŁAŹNI w czasie koronawirusa
Cultural institutions in lockdown – ŁAŹNIA’s 
educational activities during the pandemic

Tekst: Noemi Etush Text by: Noemi Etush

Nowa rzeczywistość wywołana epidemią 
COVID-19, która zmieniła dotychczasowy ład, 
dotknęła również nas – animatorów, koordy-
natorów, kuratorów i dyrektorów instytucji 
kultury. Postawiła przed nami zadania, do któ-
rych w większość nie byliśmy przygotowani. 
Zmusiła do zmiany myślenia o kulturze, ale rów-
nież jej udostępnianiu. Jest to trudny czas dla 
wszystkich z nas, którzy pracują z ludźmi – bra-
kuje nam bezpośredniego kontaktu z osobami, 
z którymi relacje budowaliśmy przez lata. 

Chociaż warsztaty organizuję i prowadzę od 
kilku lat, sama niechętnie biorę w nich udział 
jako uczestniczka. Przeniesienie działań edu-
kacyjnych do sieci początkowo wydawało mi się 
głupim pomysłem – skoro nie lubię uczestniczyć 
w warsztatach, to tym bardziej nie będę sie-
działa w domu przed komputerem i patrzyła, 
jak ktoś coś robi. Musiałam zmienić podejście, 
zadałam sobie pytanie, dlaczego prowadze-
nie i organizowanie warsztatów edukacyjnych 
sprawia mi przyjemność. Odpowiedź była banal-
nie prosta: kontakt z ludźmi, budowanie więzi, 
tworzenie małych społeczności. Przez kilka lat, 
w trakcie których przewinęły się przez ŁAŹNIĘ 
tysiące osób, udało nam się stworzyć zgrane 
grupy uczestniczek i uczestników, których relacje 
wyszły poza mury instytucji. Dotarło do mnie, że 
nasza działalność w trakcie lockdownu to utrzy-
manie relacji z już istniejącymi środowiskami. 
Wydawało mi się, że będąc kolejną instytucją 
kultury działającą online, nie dotrzemy do nowych 

„Wydawało mi się, że będąc kolejną instytucją kultury działającą online, nie 
dotrzemy do nowych odbiorców zalanych dyskusjami, webinarami, spektaklami, 
warsztatami czy wystawami. Moje założenie było mylne w stu procentach”.

“It seemed that as yet another cultural institution operating online, we wouldn’t 
be able to reach new audiences, flooded with debates, webinars, performances, 
workshops or exhibitions. My initial assumption proved utterly wrong”.
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performances, workshops or exhibitions. My 
initial assumption proved utterly wrong. Since 
we were forced to rebuild the institution-visitor 
relationship, we’ve gained (and keep doing so!) 
new virtual participants, who did not visit ŁAŹNIA 
before. This could be caused by the myth of the 
hermetic nature of cultural institutions, lack of 
self-confidence, lack of time or inability to access 
us. As confirmation of the above, I can cite tho-
usands of views of our online workshops! 

At first, I thought that moving our workshops 
aimed at senior citizens online would be a challen-
ge – after all, they are the ones who often suffer 
from e-exclusion. It turned out that a phone call, 
the possibility to be in permanent contact with us 
and our willingness to help when needed proved to 
be the best solution. We do not design workshops 
addressed specifically to the aforementioned 
group. Those who use a computer and Internet 
may participate in online workshops available on 
our social media and website, and the rest can 
simply gossip with us. People tend to forget that 
cultural institutions are not just about education 
and exhibitions, and the notion of culture isn’t 
limited to the above either. Cultural organisers, 
coordinators and curators should get used to 
thinking about culture as primarily shaping the 
cultural competence of audiences based on cre-
ating relationship-building opportunities. We 
don’t always have to provide high art, a conver-
sation – a cultural phenomenon in itself – may 
sometimes suffice. 

Adapting our offer for children, who often have 
greater digital competence than their parents, 

odbiorców zalanych dyskusjami, webinarami, 
spektaklami, warsztatami czy wystawami. Moje 
założenie było błędne w stu procentach. Okazuje 
się, że dzięki temu, że zostaliśmy zmuszeni do 
przebudowania relacji instytucja-odbiorca, zy-
skaliśmy i ciągle pozyskujemy nowych wirtualnych 
uczestników, którzy wcześniej nie zjawiali się 
w progach ŁAŹNI. Mogło być to spowodowane 
mitem hermetyczności instytucji kultury, brakiem 
pewności siebie, brakiem czasu lub brakiem moż-
liwości dotarcia. Potwierdzenie stanowią odsłony 
naszych warsztatów online liczone w tysiącach! 

Przeniesienie działalności warsztatowej dla 
naszych seniorów i seniorek, którzy bywają 
osobami wykluczonymi cyfrowo, początkowo 
wydawało mi się dużym wyzwaniem. Okazało się, 
że telefon, możliwość stałego kontaktu z nami 
i nasza chęć pomocy w potrzebie zdają się być 
najlepszym rozwiązaniem. Nie tworzymy warsz-
tatów dedykowanych wspomnianej grupie. Osoby, 
które korzystają z komputera i internetu, mogą 
uczestniczyć w warsztatach online – dostępnych 
w naszych mediach społecznościowych i na stro-
nie internetowej, pozostali zawsze mogą z nami 
po prostu poplotkować. Zapomina się o tym, 
że instytucje kultury to nie tylko działalność 
edukacyjna i wystawiennicza, zaś samo pojęcie 
kultury nie ogranicza się jedynie do wcześniej 
wspomnianych. Na stałe w świadomości ani-
matorów, koordynatorów i kuratorów powinna 
zagościć idea kultury oparta na kształtowaniu 
kompetencji kulturowych odbiorców na pod-
stawie stwarzania okazji do budowania relacji. 
Nie zawsze musimy zapewniać kulturę wysoką, 

materiały wizualne: CSW ŁAŹNIA
visual materials: LAZNIA CCA
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czasami wystarczy rozmowa, która również jest 
zjawiskiem kulturalnym. 

Oferta dla dzieci, które często mają wyższe 
kompetencje cyfrowe niż ich rodzice, wydaje się 
banalnie prosta do przekształcenia na działania 
internetowe. Jednak w nowej rzeczywistości 
ważne jest dbanie o higienę pracy. Nie chcieliśmy, 
żeby dzieciaki siedzące pół dnia na zajęciach 
w szkole online, które następnie przy kompute-
rach odrabiają prace domowe, zajęcia dodatkowe 
miały również w tej formie, dlatego też zdecy-
dowaliśmy się na przyjęcie formuły skierowanej 
do rodzica, który wraz z dzieckiem może w domu 
przeprowadzić wspólny warsztat. Plusem takie-
go rozwiązania jest przede wszystkim odejście 
dziecka od komputera, ponadto wzmacnianie 
relacji ze swoim opiekunem. Nowym między-
pokoleniowym projektem, który podjęliśmy są 
„e-opowieści Łaźniaka”. Książki dla dzieci wydane 
przez ŁAŹNIĘ i zamienione w audiobooki, wraz 
z animowaną wersją stanowią nasz eksperyment 
mający jednocześnie rozwijać najmłodszych, 
oswajać ich z opowieściami, zaznajamiać star-
szych z technologią, a przede wszystkim być 
dostępnymi dla wszystkich. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że projekt ten spełni swoją funkcję 
również po powrocie do dawnego trybu życia.

Staram się szukać plusów w zaistniałej nowej 
rzeczywistości. Przyznam, że jest to dla mnie 
dosyć trudne, ponieważ tęsknię za kontaktem 
z drugim człowiekiem, a wrażenia estetyczne 
odnoszące się do sztuk wizualnych zdecydowa-
nie lepiej do mnie trafiają w muzeum czy galerii 
sztuki, jednak na pewno wielką zaletą działal-
ności online jest możliwość niezauważalnego 
zrezygnowania z uczestnictwa. Gdy nudzi nas 
dyskusja czy warsztat, po prostu go zamykamy. 
W świecie pozawirtualnym wyjście ze spektaklu 
czy wykładu zazwyczaj wzbudza wiele emocji 
wśród publiczności. Wydaje się, że świadomość 
swobody uczestnictwa nieobarczonego ryzy-
kiem ostracyzmu może być również powodem 
zwiększonego udziału nowych odbiorców działań 
instytucji. Mam nadzieję, że chociaż część z tych 
osób odwiedzi nas w trakcie analogowych warsz-
tatów odbywających się w naszych budynkach. 
Tu nasuwa się pytanie, jak będą wyglądać dzia-
łania warsztatowe, czy i kiedy będziemy mogli 
wrócić do przyjętej przez lata formy ich prowa-
dzenia opartej na relacji z drugim człowiekiem? •

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.laznia.pl oraz zakładki edukacja, na której znajdzie-
cie ofertę edukacyjną online. 

could seem like a piece of cake in comparison. 
Yet in the new reality, taking care of your work 
hygiene is important. Kids spend long hours at 
online classes and do their homework in front 
of the screen, so we didn’t want to force them 
to stay glued to their computers for extracu-
rricular activities. Consequently, we adopted 
a format focused on parents, who can then hold 
a workshop for their kids at home. One definite 
advantage of this solution is the fact kids can 
take a rest from their computers – and streng-
then the bond with their parents or minders. Our 
new intergenerational project are “e-tales of the 
Łaźniak”. Children’s books published by ŁAŹNIA 
CCA, transformed into audiobooks and animated, 
are our experiment that’s meant to stimulate 
the youngest audiences and introduce them to 
storytelling, while introducing older generations 
to technology. Most of all, however, they are ge-
nerally available. At the same time, we hope the 
project will continue serving its purpose even 
after life gets back to normal.

I try to look for the good sides of our new re-
ality. I have to say it’s difficult, because I miss 
interpersonal contacts, and I get a much greater 
aesthetic kick of visual arts seen in museums 
or galleries, but one definite strength of online 
activities is the possibility to resign from partici-
pating – and remain unnoticed. Whenever we’re 
bored with a debate or workshop, we can just 
exit this tab. In the non-virtual world, going out 
of a theatre production or lecture would usually 
cause a stir among the audience. This awareness 
of the freedom of participation, unburdened with 
the risk of ostracism, seems to be another reason 
for greater participation of new audiences of 
our institution’s actions. I hope at least some of 
them go on to visit our “old-school” workshops 
taking place in LAZNIA’s buildings. This gives rise 
to another question: how will workshops operate, 
will we be able to repeat to the traditional form 
of holding them based on interpersonal relations 
– and if so, when? •

To find out more about our online educational offer, 
visit www.laznia.pl and click on the education tab.
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materiały wizualne: CSW ŁAŹNIA
visual materials: LAZNIA CCA
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“Working on a film does not equal not twenty 
minutes of a masterpiece. Working on a film equ-
als several years of researching and investigating, 
several years of someone’s life”.

This year’s International Film Festival Rotterdam 
started with the Sessions programme focused on 
the theme of “Collectivity”.1 A series of meetings 
with international writers, filmmakers and curators 
was to answer the question about new author mo-
dels in filmmaking. For me, collective creativity is 
also a potential source of models of balanced work 
on the border of arts, which puts more emphasis 
on the quality of the work process and the fair 
distribution of creative energy than on the market 
value of the final work.

Groups invited to the Sessions included: Rojava 
Film Commune, Karrabing Film Collective (com-
prising members from indigenous tribes of the 
northern territories of Australia), The Nest 
Collective from Nairobi and Hafiz Ranjacale – for-
mer member and co-founder of the Indonesian 
ruangroupa. The meetings were curated by Rachael 
Rakes, responsible for creating the Art of the Real 
festival and film programme at New York’s Lincoln 
Center, as well as the editor of Verso Books and 
former coordinator of the De Appel curator pro-
gramme in Amsterdam. The organizer was Julian 
Ross, one of the most interesting programmers of 
the young generation, responsible, among others, 
for the selection in Locarno and for the short films 
programme in Rotterdam; expert in Southeast 

PARAKINO

Obok kina autorskiego, czyli film 
zorientowany na proces 
Raport z Seminarium poświęconego pracy społeczności na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie 2020

Outside authorship in cinema, 
or a process-oriented film
Report from a seminar on community work  
at the 2020 International Film Festival Rotterdam

Tekst: Julia Sokolnicka Text by: Julia Sokolnicka

„Praca nad filmem to nie dwadzieścia minut 
arcydzieła. Praca nad filmem to kilka lat docie-
kań, kilka lat czyjegoś życia”.

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Rotterdamie wystartował z programem Sess- 
ions poświęconym kolektywom1. Seria spotkań 
z międzynarodowymi pisarzami, filmowcami i ku-
ratorami miała odpowiedzieć na pytanie o nowe 
modele autorskie w twórczości filmowej. Dla mnie 
kolektywna twórczość to także potencjalne źródło 
modeli zbalansowanej pracy na pograniczu sztuk, 
która kładzie większy nacisk na jakość procesu 
pracy i sprawiedliwą dystrybucję twórczej energii 
niż na rynkową wartość ostatecznego dzieła.

Zaproszone grupy filmowe to między innymi: 
Komuna Artystyczna Republiki Rojavy, Karrabing 
Film Collective (złożony z członków rdzennej 
ludności północnych terytoriów Australii), Nest 
Collective z Nairobi i Hafiz Ranjacale – były czło-
nek i współzałożyciel Indonezyjskiej ruangrupy. 
Kuratorką spotkań była Rachael Rakes, odpo-
wiedzialna za tworzenie festiwalu Art of the Real 
i programu filmowego w Lincoln Center w Nowym 
Jorku, a także redaktorka Verso Books i była ko-
ordynatorka programu kuratorskiego De Appel 
w Amsterdamie. Organizatorem był Julian Ross, 
jeden z najciekawszych selekcjonerów młode-
go pokolenia, odpowiedzialny między innymi za 
selekcję w Locarno oraz za program krótkich 
filmów w Rotterdamie. Specjalista kina Azji po-
łudniowo-wschodniej i nowych narracji w filmie 
eksperymentalnym.

1 Zob. https://iffr.com/en/blog/full-programme-iffr-sessions-announced. 1 See https://iffr.com/en/blog/full-programme-iffr-sessions-announced.
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Aktywność zaproszonych uczestników – w tym 
moja – poza udziałem w prezentacjach zapro-
szonych gości polegała głównie na próbach 
systematyzacji kolektywów. Podstawowe wy-
daje się być tutaj rozróżnienie na kolektywy ze 
świadomym, ale płynnym podziałem na role, lub 
z całkowitym współautorstwem oraz kolektywy 
złożone z równoprawnych, indywidualnych auto-
rów. Ciekawe było odkrycie, że model produkcyjny 
i społeczny, w którym funkcjonują grupy, nieko-
niecznie znajduje odzwierciedlenie w innowacyjnym 
języku filmowym, jakim posługują się artyści, za 
wyjątkiem spektakularnego, nielinearnego stylu 
Karrabing Film Collective. Kolektyw ten jako jedyny 
niemal całkowicie zrezygnował z wyraźnego autor-
stwa i chętnie oddawał się improwizacji. Niektóre 
grupy funkcjonowały też w znacznej mierze jako 
komuny, co ułatwiało znalezienie własnego języka, 
jak w przypadku Rojavy czy Nest, gdy nad formą 
często decydować mogą inne czynniki, takie jak 
plan dystrybucji lub wykształcenie filmowe. 

Nasza krytyczna, międzynarodowa grupa peł-
niła trochę rolę subwersywnego startupu, choć 
przynajmniej oszczędzono nam przemysłowej 
indoktrynacji, która spotkała mnie na przykład 
na festiwalu Nowe Horyzonty w 2016 roku, gdzie 
po prostu nie stworzono przestrzeni dla twórców, 
którzy nie marzą o Cannes i nie mieściło się nikomu 
w głowie, że można robić film chociażby w teatrze 
lub galerii albo poprzez działania performatywne.

Podczas pokazu w ŁAŹNI w ramach projektu 
Parakino, który odbył się 4 marca 2020 roku, za-
prezentowałam filmy artystów z mojego kręgu 
artystycznego. Są to filmowcy, którzy także kura-
torują, programmerzy, którzy także uczą, i artyści 
wizualni, którzy robią wszystko. Wszyscy piszą, bo 
muszą, niektórzy piszą, bo lubią. Pięćdziesiąt lat 
temu moglibyśmy uważać się za awangardę lub 
ludzi renesansu, dziś jesteśmy art prekariatem 
i pracujemy świadomi naszej pozycji negocjacyjnej. 
Po okresie wstydu z powodu bycia niewystarcza-
jąco wykwalifikowaną, czyli sprofilowaną, po wielu 
nieudanych egzaminach wstępnych do Polskiej 
Szkoły Filmowej i po podjęciu własnej drogi bez 
instytucjonalnego wsparcia uważam się po prostu 
za eksperymentatorkę. Upragnioną tożsamość 
odnalazłam w kraju innowacji – Holandii, gdzie 
przyjęto mnie z otwartymi ramionami i porządnym 
budżetem na kierunek Artistic Research in Film. 
Od tej pory jestem Artistic researcherem.

Bycie researcherem w sztuce to podejście 
do pracy, które siłą rzeczy wymyka się rynkowi. 
Z jednej strony to postboloński twór związany 
ze zmianami w mechanizmach przyznawania 
grantów, które sprawiły, że wielu akademików 

Asian cinema and new narratives in experimental 
film.

Apart from attending presentations of the 
event’s guests, the main task of the invited par-
ticipants – including me – was to attempt to 
systematize the collectives. Distinguishing be-
tween collectives with a conscious yet smooth role 
division or with total co-authorship, and collectives 
composed of equal, individual authors seems to 
be fundamental here. It was interesting to disco-
ver that the production and social model in which 
the groups operate is not necessarily reflected in 
the innovative film language used by the artists, 
except for the spectacular, non-linear style of the 
Karrabing Film Collective. This collective was the 
only one to give up clear authorship and turn to 
improvisation. Some groups also largely operated 
as communes, which made it easier for them to 
find their own language, as in the case of Rojava 
or Nest, when the form can often be determined 
by other factors, such as distribution plan or film 
education. 

Our international group of critiques was a bit of 
a subversive start-up, although at least we were 
spared industrial indoctrination, which I personally 
experienced, for instance, at the New Horizons Film 
Festival in 2016 where there was simply no space 
for artists who didn’t dream of Cannes. Nor did 
anyone there even believe that there were people 
wishing to make a film at a theatre or a gallery or 
through performative action.

During the screening in ŁAŹNIA as part of the 
Parakino project, which took place on March 4, 
2020, I presented films by artists from my art circle. 
These are filmmakers who also curate, program-
mers who also teach, and visual artists who do 
everything. Everyone writes because they have to, 
some write because they like doing it. Fifty years 
ago, we could consider ourselves avant-garde or 
Renaissance men and women, but today we are 
precarious artists, and we are fully aware of our 
negotiating position in what we do. After a period 
of feeling embarrassed due to insufficient qualifi-
cations (or being insufficiently profiled), after many 
unsuccessful attempts to study at the Polish Film 
School and following my own path without any 
institutional support, I simply consider myself an 
experimenter. I found the desired identity in the 
country of innovation, the Netherlands, where I was 
accepted with open arms and a decent scholarship 
to study Artistic Research in Film. From then on, 
I’ve been an Artistic Researcher.

Being a researcher in art is an approach to work 
that naturally defies the market. On the one hand, 
this is a post-Bologna Process concoction rela-
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zwróciło się w stronę sztuki, ale również artyści 
w związku z tym zaczęli szukać środków na uni-
wersytetach, przekuwając swoje „projekty” na 
„badania”. Cięcia w budżetach na sztukę i kulturę 
na zachodzie Europy sprawiły, że powstała nowa 
dyscyplina.

Ta nowa dyscyplina opiera się na programie 
rezydencjalnym i metodzie feedbacku. Tożsamość 
artysty budowana jest w odniesieniu do grupy 
i przy jej czynnym udziale, ale z założeniem pełnej 
świadomości i odpowiedzialności za własną pracę 
każdego artysty. Kandydatom na magistrów sztuki 
przyznawany jest niemały budżet i przede wszyst-
kim czas oraz miejsce do pracy. Mogą wybrać 
własnych, zewnętrznych mentorów.

Wszystkie te środki sprzyjają budowaniu własnej 
metody pracy, której świadomy opis jest wyma-
ganiem egzaminacyjnym pod koniec studiów. 
Systemowym założeniem szkoły jest budowanie 
zaufania i solidarności z resztą współpracowników 
oraz odejście od przeceniania wyolbrzymionych 
środków produkcji. Nie budżet i zespół mają 
dać wartość twojej pracy. Potencjał dzieła tkwi 
w metodzie, umiejętności budowania zespołu, 
poświęconym czasie i – co było dla mnie nowością 
– w jakości własnego samopoczucia w trakcie 
procesu.

Praca nad filmem to nie dwadzieścia minut 
arcydzieła. Praca nad filmem to kilka lat dociekań, 
kilka lat czyjegoś życia.

Coraz więcej twórców i selekcjonerów kina eks-
perymentalnego zdaje się dostrzegać potrzebę 
wspierania nowych modeli. W świecie lektur ku-
ratorskich i w naukach społecznych od kilku lat 
króluje temat społeczności, komunitarianizmu 
i solidarności, ale dopiero od niedawna podchwyco-
ny został przez świat filmu – świat, który przecież 
szczyci się pracą zespołową. 

W Rotterdamie prócz naszego Sessions można 
było zobaczyć także inne filmy, które podejmowały 
temat autorstwa projektów w nowym schemacie. 
Nawet jeśli w nomenklaturze filmowej figurował 
wciąż podział na reżysera, producenta, autora 
zdjęć itd., współtwórcy podkreślali, że ich praca 
świadomie rezygnuje z tego modelu. Na uwagę 
zasługuje tutaj obraz Un film Dramatique Erica 
Baudelaire’a, który wykorzystywał materiał two-
rzony przez dzieci, oraz obszerny przegląd krótkich 
filmów Leonardo Mouramateusa, który pracował 
z grupą kolegów nad autobiograficzną serią etiud 
o młodości w podupadającej metropolii brazy-
lijskiej. Obydwaj autorzy bardzo podkreślali rolę 
społeczności i otwartego procesu współpracy 
podczas tworzenia filmów, jednak nie udało im 
się zrezygnować z autorstwa. Być może twórcy 

ted to changes in grant allocation mechanisms, 
which caused many academics to turn to art; on 
the other, these are artists who began to look for 
funds at universities, changing their “projects” into 
“studies”. Budget cuts in the field of art and culture 
in Western Europe have created a new discipline.

This new discipline is based on the residential 
programme and feedback provision. The artist’s 
identity is built in relation to the group and with its 
active participation, but also with the assumption 
of each artist’s full awareness and responsibility 
for their own work. Candidates for Masters of Arts 
are allocated a considerable budget and, above all, 
time and place to work. They can also choose their 
own external mentors.

All these measures foster building one’s own 
work method, whose conscious description is an 
examination requirement at the end of the studies. 
The school’s systemic assumption is to build trust 
and solidarity with one’s peers and to move away 
from overestimating the exaggerated means of 
production. It’s not the budget nor the team that 
create the value of your work. Its potential lies 
rather in the method, in team building skills, time 
devoted to it, and – which was new to me – in one’s 
well-being during the process.

Working on a film does not equal twenty minutes 
of a masterpiece. Working on a film equals several 
years of researching and investigating, several 
years of someone’s life.

More and more creators and programmers of 
experimental cinema seem to notice the need to 
support such new models. In the world of curatorial 
lectures and social sciences, the subject of com-
munity, communitarianism and solidarity has been 
dominating for several years, but it has only recently 
been picked up by the world of film – a world that, 
after all, boasts teamwork. 

In Rotterdam, in addition to our Sessions, there 
were screenings of films that took up the subject 
of project authorship in light of the new scheme. 
Even if the division was still clear in the film no-
menclature and featured a director, a producer, 
a cinematographer, etc., the co-authors emphasi-
sed that their work knowingly departed from this 
model. In this context, it is worth mentioning Un film 
Dramatique by Eric Baudelaire, who used footage 
created by children, and an extensive review of short 
films by Leonardo Mouramateus, who worked with 
a group of colleagues on an autobiographical series 
of etudes about his youth in a declining Brazilian 
metropolis. Both authors strongly emphasised the 
role of the community and of the open cooperation 
process in filmmaking, but they didn’t manage to 
give up their authorship. Perhaps these creators 
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ci nie wykazali się radykalizmem, który pozwoliłby 
im zmienić architekturę – jak twierdzili – odgórnie 
nadanego przez interfejs selekcji podziału na role. 

Trudno spodziewać się po festiwalu rozmia-
ru IFFR całkowitego radykalizmu. Festiwal ten 
odrzucił na przykład klauzulę 5050/2020 która 
miała gwarantować 50% selekcję prac wykona-
nych przez kobiety – co widać było zresztą na 
pokazach, które rolę twórczości kobiet zepchnęły 
w widły reprezentacji i sprowadzały do jaskrawych 
i dobrze widocznych w programie prac o krwi mie-
sięcznej i starzeniu, oraz w panelu legendarnych 
twórczyń dokumentu, gdzie nie padło nawet py-
tanie o parytety.

Równie mało radykalny był panel o równowadze 
ekonomicznej pracy w branży – „Thrive and Survive, 
How to build and sustain a career as a Filmmaker 
and curator”. W panelu tym, gromadzącym mło-
dych twórców, zaczęto od pytania, czy zaproszeni 
filmowcy są samowystarczalni. Moderatorka przez 
godziną krążyła wokół tematu, zanim udało się 
komuś w końcu przyznać na głos do tego, że ledwo 
wiąże koniec z końcem i nie może liczyć na cią-
głość pracy. Za tym wyznaniem popłynęły w końcu 
głosy o prekaryjnych warunkach pracy i ogólnym 
„braku życia”, jednak wciąż przemycane nieśmiało 
jako wyznania. W końcu reżyserka i producentka 
Laura Citarella z Argentyny zwróciła uwagę, że 
jako matka nie może pozwolić sobie na przerwy 
między zleceniami, zaś własny model znalazła, 
działając w grupie bliskich współpracowników, 
z których każdy ma jakąś stałą pracę na pół etatu, 
a resztę czasu poświęca na nieprzynoszącą spe-
cjalnych dochodów własną praktykę. W świecie 
krytycznych adeptów sztuk pięknych taki model 
od dawna uchodzi za synonim sukcesu, podczas 
gdy obecni na sali dziennikarze i twórcy filmo-
wi sprawiali wrażenie, jakby wybudzali się ze snu 
o zgoła innym sukcesie. Zarówno wśród artystów 
wizualnych, jak i filmowców realizm ekonomiczny 
wydaje się być wciąż sprawą wstydliwą. •

lacked some radicalism that would allow them to 
change the architecture – as they claimed – of 
the selection interface which imposes “top-down” 
division into roles. 

It is hard to expect total radicalism from the 
IFFR festival. The festival rejected, for instance, the 
5050/2020 clause, which was supposed to guaran-
tee a selection of 50% of works done by women. 
This could be seen at screenings that locked the 
role of women’s creativity within a purely represen-
tational framework, reducing their presence in the 
festival’s programme to bright and clearly visible 
projects on period bleeding and ageing – and to the 
panel on legendary women documentalists where 
gender quotas weren’t even mentioned.

The panel on economic balance of work in the 
industry, „Thrive and Survive, How to build and 
sustain a career as a filmmaker and curator, was 
equally unradical”. The meeting with young artists 
began with a question on the invited filmmakers 
being self-sufficient. The moderated discussion 
revolved around this subject for almost an hour 
before someone finally managed to admit aloud 
that they could barely make ends meet and co-
uldn’t count on continuous workflow. Following this 
confession, voices of unstable working conditions 
and general “no life” could be heard, even if still 
expressed rather shyly. In the end, director and 
producer Laura Citarella from Argentina pointed 
out that as a mother, she couldn’t afford to take 
a break between projects and that she finally ma-
naged to find her own work model by collaborating 
with a group of close colleagues, each of whom 
has some permanent part-time job and devotes 
the rest of their time to own practice that doesn’t 
bring much profit. In the world of critical adepts of 
fine arts, such a model has long been considered 
a synonym of success, while the journalists and 
filmmakers present in the room gave the impres-
sion as if they were waking up from a dream of 
a completely different success. And so it seems that 
economic realism continues to be an embarrassing 
issue among both visual artists and filmmakers. •
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In Progress 2020 Immateriality
4–6 września 2020 
4–6 September 2020

Kurator | Curator  
Robert Sęk

Współpraca merytoryczna oraz identyfikacja graficzna  
Cooperation and graphic identification 
Radosław Deruba

O sztuce generatywnej

Sztuka generatywna z definicji powstaje wów-
czas, gdy twórca określa pewne ogólne zasady, 
według których program czy też maszyna wykonuje 
pewien proces niezależnie od niego. Jest to zapro-
gramowanie pewnego systemu automatyzacji, który 
de facto kończy dzieło. Te zasady czy też algorytmy 
mogą być na tyle ogólne i jednocześnie skompliko-
wane, że przynosi to niepowtarzalne efekty dzięki 
drobnym zmianom. Jest to kwestia narzucenia ze-
stawu zasad generatorów losowości tak, by dążyły 
do określonego przez artystę celu. Nie pamiętam 
już, czy jest to porównanie moje czy kogoś innego, 
ale całość przypomina kilka nieokiełznanych ruma-

On generative art

By definition, generative art is created when 
the artist sets out some general principles accor-
ding to which a programme or machine performs 
a certain process independently of said artist. It is 
the programming of a certain automation system 
that in fact finishes the work. These principles – or 
algorithms – can be so general and so complica-
ted at the same time that the final effect may be 
unique thanks to just minor changes. It all comes 
down to imposing a set of rules of randomness 
generators so that they pursue the artist’s goal. 
I can’t recall whether I first made this comparison 
or someone else did, but the whole thing resembles 

O sztuce generatywnej, cyfrowej 
i festiwalu In Progress
On generative and digital art and
In Progress Festival
„Sztuka generatywna to pełnoprawna dziedzina sztuki (...) Jest dynamiczna, 
nieprzewidywalna, czasami wręcz agresywna, niepozostawiająca oddechu  
– z drugiej strony potrafi ukazać harmonię i matematyczno-naturalne piękno”.

“Generative art is a fully-fledged field of art (...) It is dynamic, unpredictable, 
sometimes even aggressive, leaving you breathless; on the other hand, it can 
express harmony and a combination of mathematical and natural beauty”.

Tekst: Radosław Deruba Text by: Radosław Deruba
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ków zaprzęgniętych do rydwanu, które mimo swojej 
„dzikości”/randomizacji biegną w wyznaczonym 
przez woźnicę/projektanta kierunku. 

Sztuka generatywna, mimo że jest kojarzona 
z nowoczesnością, to swoje korzenie ma bardzo 
głęboko umocowane w historii. Jej zapoczątkowanie 
przypisuje się rozwojowi komputerów w latach 60. 
ubiegłego stulecia, ale przecież już w XVIII wieku 
Mozart stworzył „Musikalisches Würfelspiel”, 
który polegał na wybieraniu określonych sekwencji 
kompozycji za pomocą rzutu kostką. Tak samo mo-
tywy generatywne można odnaleźć w malarstwie 
Kandinskiego, Klee, Duchampa czy Sola Lewitta. 
Wraz z rozwojem komputerów i oprogramowania 
sztuka ta miała szansę się rozwinąć i praktycznie 
zdominować otaczającą nas rzeczywistość. Dziś 
generatywnie tworzymy nie tylko muzykę i obrazy, 
ale też rzeźby, instalacje, meble czy architekturę. 

Żyjemy w generatywnych czasach, gdzie nasze 
całe życie jest przepełnione algorytmami i symula-
cjami, dlatego sztuka też tym przesiąknęła i dlatego 
czasami poprzez nią możemy sobie uświadomić 
pewne wzory rzeczywistości, w której żyjemy. 
Współcześnie komputery i algorytmy są dosłownie 
wszędzie, zaryzykuję nawet stwierdzenie, że więk-
szość twórców nie uświadamia sobie korzystania 
z generatywnych narzędzi. Korzystając z cyfrowych 
instrumentów Abletona albo nawet z podstawowych 
narzędzi graficznych pakietu Adobe, poruszamy się 
już w przestrzeni sztuki generatywnej. Mamy też 
wywodzące się z Polski silne współczesne projekty 
generatywne takie jak panGenerator czy Pussykrew, 
które są doceniane na całym świecie. 

Jeśli chodzi o relację Trójmiasto–reszta Polski, to 
zawsze wydawało mi się, że nasz region pozostaje 
trochę z boku w związku z tym tematem. Główne 
ośrodki sztuki generatywnej to dla mnie Wrocław, 
Poznań, Warszawa i Kraków. Tam, poza instytucjami 
oscylującymi wokół tego zjawiska, mamy przede 
wszystkim rozwinięte struktury sztuki nowocze-
snej i intermediów w jednostkach akademickich, 
którym niestraszne są takie tematy jak sztuczna 
inteligencja, VR, AR, wszelkiej maści czujniki czy 
programowanie urządzeń w kontekście sztuki – 
które są reprezentacją sztuki generatywnej.

Świat sztuki generatywnej/cyfrowej współcze-
śnie jest bezkresny. Liczba możliwych konfiguracji 
technologicznych jest onieśmielająca. Dlatego tak 
naprawdę wszyscy my artyści wspólnie jesteśmy 
w ciemności i próbujemy sobie wzajemnie oświe-
tlać drogę. Sztuka generatywna to pełnoprawna 
dziedzina sztuki. Istnieje wielu artystów, u których 
narzędzia generatywne stanowią trzon działalno-
ści, ich twórczość jest generatywna od początku 
do końca, są pełnowymiarowymi reprezentantami 

several uncontrollable steeds harnessed to a cha-
riot, which despite their wildness/ randomisation 
run in the direction indicated by the coachman/ 
designer. 

Despite being associated with modernity, gene-
rative art is deeply rooted in history. Its inception is 
attributed to the development of computers in the 
1960s, but it was already Mozart who, in the 18th 
century, created „Musikalisches Würfelspiel”, which 
involved selecting specific composition sequences 
by rolling the dice. Similarly, generative motifs 
can be found in the paintings of Kandinsky, Klee, 
Duchamp and Sol Lewitt. With the development 
of computers and software, this artistic style 
got a chance to develop and almost dominate the 
surrounding reality. Today, we generatively create 
not only music and paintings, but also sculptures, 
installations, furniture and architecture. 

We live in generative times with our whole lives 
overflown with algorithms and simulations, which 
is why art has also immersed itself in it and why it 
sometimes helps us to become aware of certain 
patterns of the surrounding reality. Nowadays, 
computers and algorithms are literally everywhere 
– I would even dare say that most creators aren’t 
aware of using generative tools. When we use 
Ableton’s digital instruments or even basic Adobe 
graphic design tools, we are already moving in the 
field of generative art. Then there are also some 
impressive contemporary generative projects 
originating from Poland, such as panGenerator 
or Pussykrew, appreciated all over the world. 

When it comes to the Gdańsk-Sopot-Gdynia vs 
rest of Poland relationship, it has always seemed 
to me that our region is a bit hors piste in terms of 
this topic. I personally consider Wrocław, Poznań, 
Warsaw and Krakow to be the main centres of 
generative art in Poland. It’s there that we find 
not only institutions evolving around this phenome-
non, but also, and above all, developed structures 
of modern art and intermedia in academic units 
which aren’t afraid of topics such as artificial 
intelligence, VR, AR, all sorts of sensors or pro-
gramming devices in the context of art – which 
are all representation of generative art.

Today, the world of generative/digital art is 
infinite. The number of possible technological 
configurations is intimidating. That is why all of 
us, artists, are in the dark together trying to light 
each other’s way. Generative art is a fully-fledged 
field of art. There are many artists whose gene-
rative tools are the core of their activity, their 
work is generative “from head to toe”, and they 
represent this style thoroughly. Obviously, there 
are also artists who use said tools only as a ge-
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tej sztuki. Oczywiście są też artyści, którzy uży-
wają tych narzędzi jedynie jako generatywnego 
dopełnienia swojej twórczości. Trzeba nadmienić, 
że jest to dziedzina artystyczna nie dla każdego. 
Jest dynamiczna, nieprzewidywalna, czasami wręcz 
agresywna, niepozostawiająca oddechu, a z drugiej 
strony potrafi ukazać harmonię i matematyczno-
-naturalne piękno. 

Im więcej technologii jest wokół nas, tym więcej 
będzie sztuki generatywnej. A jak widzimy, ilość 
otaczającej nas technologii nie maleje. Sztuka gene-
ratywna nie umrze, póki istnieją współczesne sztuki 
i technologie oraz ich połączenia. Obecnie sztuka 
generatywna silnie manifestuje się przy użyciu sieci 
neuronowych i rozwoju sztucznej inteligencji. Powoli 
wkraczamy w czasy „generatywnej sztuki sztucz-
nych inteligencji”, gdzie skomplikowane algorytmy są 
„karmione” niezliczonymi obrazami czy innymi da-
nymi, na podstawie których generują własne obrazy 
– pierwsze już nawet zostały sprzedane na aukcjach 
za dziesiątki tysięcy dolarów. Poza tym istnieje jesz-
cze silna tendencja generatywnego oprogramowania 
real-time, które potrafi generować skomplikowane 
grafiki 2D/3D w czasie rzeczywistym, bez opóźnie-
nia potrzebnego na wyrenderowanie grafiki. Ma 
to już zastosowanie w sztuce czysto rozrywko-
wej. Generatywne narzędzia były odpowiedzialne 
chociażby za umiejscowienie fotorealistycznego 
wirtualnego robota pomiędzy prawdziwymi aktorami 
w jednej z odsłon ostatnich Gwiezdnych Wojen. I to 
nie w postprodukcji tylko od razu, co spowodowało, 
że wielotygodniowy proces skrócił się do milise-
kund. Przybywa też ekranów, które nas otaczają, 
rozwija się rynek Wirtualnej Rzeczywistości (VR) 
i Rzeczywistości Rozszerzonej (AR), które są ob-
sługiwane przez generatywne narzędzia zarówno 
w biznesie, w projektowaniu, jak i w sztuce. Można 
zatem śmiało powiedzieć, że sztuka generatywna 
to nieunikniona przyszłość.

In Progress a sztuka generatywna

In Progress zawsze był spójnym cyklem, który pro-
mował alternatywne spojrzenie na sztukę i muzykę 
współczesną. Przez to, że był rozciągnięty na cały 
rok, mam wrażenie, że tracił na sile przekazu i docie-
rał do zamkniętej grupy odbiorców. Mam nadzieję, 
że sprecyzowanie tego przekazu i skondensowanie 
formuły do kilku dni nada cyklowi i sztuce, którą 
promuje, większą widoczność oraz czytelność dla 
widza. W Trójmieście nie ma festiwalu czy wydarze-
nia, które jednoznacznie identyfikuje się ze sztuką 
generatywną i śmiałym spojrzeniem w przyszłość. 
Jest oczywiście Open Source Art Festival, ale jest 
on bardziej sfokusowany wokół narzędzi otwartych 

nerative completion to their work. Here it should 
be noted that this artistic field isn’t for everyone. 
It is dynamic, unpredictable, sometimes even ag-
gressive, leaving you breathless; and on the other 
hand, it can express harmony and a combination 
of mathematical and natural beauty. 

The more technology surrounds us, the more 
generative art will be – and clearly technology is 
increasingly present in our reality. Generative art 
will not die as long as contemporary arts, tech-
nologies and their combinations exist. At present, 
generative art is strongly manifested with the 
use of neural networks and the development of 
artificial intelligence. We are slowly entering the 
era of “generative art of artificial intelligences”, 
where complex algorithms are “fed” with countless 
images or other data on the basis of which they 
generate their own images – with the first ones 
already being sold at auctions for tens of tho-
usands of dollars. What is more, there is a growing 
trend for using real-time generative software able 
to create complex 2D and 3D graphics instantly, 
without any delay required to render graphics. This 
is already applied in art intended for entertain-
ment. Generative tools were used, for instance, for 
placing a photorealistic virtual robot among real 
actors in one of the latest episodes of Star Wars. 
Even more so, this didn’t happen in post-produc-
tion but when shooting the film, which meant that 
a weeks-long process could now be reduced to 
milliseconds. The number of screens surrounding 
us is growing as is the market for Virtual Reality 
(VR) and Augmented Reality (AR), which are both 
supported by generative tools in business, design 
and art. Therefore, it can definitely be stated that 
generative art is our inevitable future.

In Progress and generative art

In Progress has always been a coherent cycle of 
events promoting an alternative view of contempo-
rary art and music. However, I have the impression 
that extending its programme for the whole year 
not only weakened its message but made it reach 
a very limited audience. I hope that clarifying this 
message and condensing the Festival’s formula to 
a period of a few days will make it all more visible 
and clearer for the attendees. There is no festival 
or event in the Gdańsk-Sopot-Gdynia area that 
clearly identifies with generative art and offers 
a bold look into the future. There is of course the 
Open Source Art Festival, but it is more focused 
around open tools – which are free and not neces-
sarily generative. Apart from the Artists’ Colony, 
Tubaza organises generative events from time to 
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– darmowych i niekoniecznie generatywnych. Poza 
Kolonią Artystów co jakiś czas generatywne wyda-
rzenia organizuje Tubaza, można je też znaleźć na 
Gdynia Design Days czy podczas wydarzeń z cyklu 
Art+Science Meeting, ale tak jak wspominałem, są 
to eventy, w których sztuka generatywna jest pewną 
częścią, ale nie meritum. Od tego roku do formu-
ły In Progress wprowadzono również Open Call, 
który uważam za bardzo ważny krok. Co prawda 
środowisko generatywne jest w miarę otwarte, ale 
galerie, instytucje czy festiwale już nie do końca. 
Dlatego umożliwienie początkującym artystom albo 
twórcom spoza obiegu zdobycia doświadczenia na 
festiwalu przed ukierunkowaną publicznością oraz 
wśród uznanych artystów jest bardzo ważnym orga-
nicznym działaniem, które buduje scenę i umożliwia 
rozwój sztuki.

Immateriality

Muzyka wydaje się najbardziej abstrakcyjną ze 
sztuk, a zarazem niematerialną, chociaż nie jest 
niczym więcej niż falą materii, drganiem powietrza, 
które jest złożone z materii. W potocznym rozumieniu 
możemy uznać, że powietrze nie jest materialne, ale 
w kontekście naukowym powietrze jest materią – 
składa się z azotu, tlenu, argonu, dwutlenku węgla... 
Materia jest wszędzie, nawet w próżni. Od początku 
swoich działań w przestrzeni wizualnej koncentro-
wałem się na materialności muzyki i tego, jak wpływa 
ona na postrzeganie rzeczywistości przez jednost-
kę, szczególnie w przełożeniu muzyki na ruch, czyli 
na wyrażaniu muzyki ruchem wizualnym (motion 
design). Właśnie to przełożenie jest niematerialne, 
gdyż odbywa się dzięki procesom świadomościowym, 
których jeszcze do końca naukowo nie zmapowaliśmy. 
Niematerialność nie jest dla mnie stanem istnienia 
tylko bardziej nieuchwytność, aktualna niemożliwość 
zbadania. To bardzo ciekawy klucz festiwalu, który 
wymaga poszukiwań tego, co niedostępne. •

Zwycięskie prace w ramach Open Call In Progress 2020 
Immateriality, które zostaną zaprezentowane we wrześniu 
podczas tegorocznej edycji festiwalu:

1. Carlos Martorell aka Shoeg za projekt INFILTRATE
Praca wybrana za wysoki poziom audiowizualnego perfor-
mansu generatywnego, który osadzony został w tematyce 
cielesności i programowania podświadomości.

2. Thomas Vallianatos za projekt Trumptard
Praca wybrana za wielowymiarowe wykorzystanie technologii 
generatywnych oraz dowód na to, że sztuka generatywna to 
nie tylko abstrakcyjne formy ale może być też komentarzem 
politycznym.

time; one can also find them at Gdynia Design Days 
or during events at the Art+Science Meetings, but 
as I’ve mentioned before, these are events of which 
generative art is a part and not the main actor. 
This year, In Progress festival includes the Open 
Call category, which I consider to be a very impor-
tant step. It is true that although the generative 
art community is quite open, the same cannot be 
said about institutions or festivals – at least not to 
the same extent. Therefore, enabling young artists 
or creators from outside the mainstream to gain 
experience at the festival in front of a targeted 
audience and among recognised artists is a very 
important organic activity that builds the whole 
community and enables the development of art.

Immateriality

Music seems to be the most abstract and in-
tangible of arts although it is nothing more than 
a wave of matter, a vibration of air that is com-
posed of matter. In the colloquial sense, we may 
say that air isn’t material, but in scientific terms, 
air is matter – it consists of nitrogen, oxygen, 
argon, carbon dioxide... Matter is everywhere, 
even in a vacuum. Ever since I started working 
with visual space, I have always focused on the 
materiality of music and how it affects the per-
ception of reality by the individual, especially in 
translating music into movement, i.e. expressing 
music with visual movement (motion design). This 
exact translation is immaterial as it takes place 
thanks to consciousness processes that we have 
not yet scientifically mapped. For me, immateria-
lity is not a state of existence – I perceive it more 
as elusiveness, something currently impossible to 
investigate. And this is a very interesting key to the 
festival that requires looking for the unavailable.

Results of Open Call In Progress 2020 Immateriality. The 
winning art works will be presented in September during this 
year's edition of festival: •

1. Carlos Martorell aka Shoeg for project INFILTRATE
The work was chosen for the high level of audiovisual generative 
performance, which was embedded in the outline of corporeality 
and subconscious programming.

2. Thomas Vallianatos for project Trumptard
The work was chosen for the multidimensional use of generative 
technologies and proof that generative art is not only abstract 
forms but can also be a political commentary.
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This text has been prepared within the framework of a curatorial residency on contemporary tourism in ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art, aimed at researching the impact of tourism on the notion of a newcomer, and the changes 
triggered by tourism. 

Poniższy tekst powstał w ramach przeprowadzonej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA rezydencji kuratorskiej, 
dotyczącej współczesnej turystyki, która miała na celu analizę zmian wywołanych przez turystykę i zbadanie jej wpływu 
na pojęcie nowo przybyłego. 

Kilka refleksji na temat współczesnej  
turystyki i zrównoważonego rozwoju  
– w Gdańsku i nie tylko

REZYDENCJE | RESIDENCES

Tekst: Benedikte Holen – kuratorka Text by: Benedikte Holen – curator

LAZNIA CCA issued an open call for curators 
interested in taking a critical look into contem-
porary tourism, and I was very happy to learn 
that I was selected. For about three weeks in 
October 2019, I was in Gdańsk to discuss the topic 
with ŁAŹNIA’s curatorial staff and to meet with 
academics, students, locals and bureaucrats 
– all of whom had interesting perspectives on 
tourism and its impact on the city. By the end of 
the stay, I had formulated a couple of questions 
to further reflect upon – namely, how can the co-
existence between locals and visitors be secured, 
and can contemporary art function as a critical 
framework for a discussion about responsible 
and sustainable tourism?

AES→ GDN →AES

During my stay in Gdańsk, I found myself 
shifting between the gaze of a sightseer and 
a researcher. It was my first time visiting this part 
of Poland, and I spent a lot of time on the tram, 
commuting between different neighbourhoods 
with a desire to experience as much of the city as 
I could. Being accommodated in Nowy Port, a ne-
ighbourhood whose local areas and community 
facilities are currently undergoing revitalisation, 
gave me an insight into a part of Gdańsk that is 
still untouched by tourist activities. It also meant 
that I was away from the more touristic Old Town 
area, which is where most first-time visitors to 
the city begin their stay. My own exploration of 

W ubiegłym roku CSW ŁAŹNIA ogłosiła nabór 
na rezydencję dla kuratorów zainteresowanych 
krytycznym spojrzeniem na współczesną turysty-
kę. Z radością przyjęłam informację o tym, że to 
moja propozycja została wybrana. W październi-
ku 2019 roku na około trzy tygodnie przyjechałam 
do Gdańska, aby omówić temat z kurator(k)ami 
ŁAŹNI oraz spotkać się z badacz(k)ami, studen-
t(k)ami, gdańszczan(k)ami i lokalnymi urzędni(cz)
kami – wszyscy oni mieli bowiem ciekawe przemy-
ślenia na temat turystyki i jej wpływu na miasto. 
Pod koniec pobytu udało mi się sformułować kilka 
pytań do pogłębionej refleksji. Po pierwsze, w jaki 
sposób można zapewnić pokojowe współistnienie 
mieszkańców i turystów? I czy sztuka współcze-
sna może wyznaczyć krytyczne ramy debaty 
o odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyce?

AES→ GDN→ AES

Będąc w Gdańsku, nieustannie zmieniałam 
punkt widzenia na miasto, raz patrzyłam na nie 
okiem turystki, innym razem badaczki. Nie byłam 
wcześniej w tej części Polski, ponadto dużo czasu 
spędzałam w tramwajach, przemieszczając się 
między różnymi dzielnicami. Chciałam jak naj-
więcej wynieść z mojego doświadczenia miasta. 
Mieszkałam w Nowym Porcie – dzielnicy, która 
aktualnie przechodzi rewitalizację w zakresie 
lokalnej przestrzeni i usług komunalnych. Dzięki 
temu miałam okazję poznać tę część Gdańska, 
w której nie widać jeszcze wpływu działalno-

Some thoughts on contemporary tourism  
and sustainability – in Gdańsk and beyond



CSW ŁAŹNIA

41RĘCZNIK

ści turystycznej. Pozwoliło mi to także nabrać 
pewnego dystansu do bardziej turystycznego 
Głównego Miasta, od którego pobyt w Gdańsku 
rozpoczyna większość osób przyjeżdżających tu 
po raz pierwszy. Moja prywatna eksploracja tej 
nadmorskiej metropolii rozpoczęła się jednak 
jakieś osiem miesięcy wcześniej w norweskim 
mieście Ålesund.

Zdecydowałam się odpowiedzieć na nabór 
kuratorski ogłoszony przez CSW ŁAŹNIA mię-
dzy innymi dlatego, że moi przyjaciele i znajomi 
bardzo często opowiadali mi o swoich planach 
odwiedzenia Gdańska – ze względu na tanie bilety 
lotnicze, noclegi, jedzenie i picie. Dla zadziwiająco 
wielu z nich długa i interesująca historia tego 
miejsca miała drugorzędne znaczenie. Położone 
na zachodnim wybrzeżu Norwegii Ålesund jest 
jednym z kilku norweskich miast, z których można 
bezpośrednio dolecieć do Gdańska. Połączenie 
między obydwoma miastami początkowo powsta-
ło z myślą o Polakach pracujących w Norwegii, 
którzy stanowią największą grupę imigrantów 
w kraju. Zdaniem kierownictwa lotniska Vigra 
to nadbałtyckie miasto, nieformalną stolicę pol-
skiego Pomorza, odwiedza jednak coraz więcej 
turystów z regionu Ålesund. Trasa AES–GDN 
rozwinęła się w codzienne połączenie lotnicze, 
które w ciągu roku obsługuje około 100 tysięcy 
podróżnych w obu kierunkach – zarówno tury-

Gdańsk, however, started in the city of Ålesund, 
Norway, about eight months earlier.

What motivated me to respond to ŁAŹNIA’s 
open call was the number of times I had heard 
friends and acquaintances talk about choosing 
Gdańsk as a travel destination because of cheap 
flight tickets, cheap accommodation and cheap 
food and drinks. The long and interesting history 
of the place seemed to be a secondary reason for 
surprisingly many of them. The city of Ålesund, 
located on the west coast of Norway, is one of 
several Norwegian cities with a direct flight to 
Gdańsk. The route between the two cities was 
originally opened as a service for Polish migrant 
workers, who constitute the largest group of 
immigrants in Norway. However, according to 
the management at Ålesund Airport, Vigra, more 
and more tourists from the Ålesund region are 
now using the opportunity to visit the capital of 
the Pomeranian Voivodeship by the Baltic Sea. 
The route has developed into a flight with daily 
departures and about 100,000 yearly round-trip 
travellers – tourists and workers. The low-cost 
airline operating flights between Ålesund and 
Gdańsk has recently announced that in 2020 it 
would increase the number of departures from 
Ålesund to 10 per week.

Each of the two cities is a thriving tourist 
destination. Gdańsk Tourism Organization and 

Angelina Merenkova, Sklep z pamiątkami, fot. Adam Bogdan
Souvenir shop, 2016, photo by Adam Bogdan



42

PL ENG

REZYDENCJE | RESIDENCES

stów, jak i pracowników przyjezdnych. Operator 
tanich lotów między Ålesund a Gdańskiem ogło-
sił ostatnio, że od 2020 roku liczba połączeń 
jeszcze wzrośnie, do dziesięciu lotów z Ålesund 
tygodniowo.

Oba miasta są popularnymi celami turystycz-
nymi. Według szacunków Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej i Pomorskiego Instytutu Naukowego 
w 2018 roku Gdańsk odwiedziło ponad 3,1 miliona 
turystów i przyjezdnych, co stanowi wzrost o 17% 
względem poprzedniego roku. Visit Ålesund infor-
muje z kolei, że w 2018 roku to norweskie miasto 
odwiedziło około miliona osób, z czego ponad 300 
tysięcy przypłynęło promem. Dla miejsca takiego 
jak Ålesund, liczącego około 50 tysięcy mieszkań-
ców, ma to znaczący wpływ na infrastrukturę 
i ogólną atmosferę, szczególnie podczas in-
tensywnych letnich miesięcy. Podsumowując, 
wiele problemów, z jakimi zmaga się Gdańsk, 
opisanych w ogłoszeniu CSW ŁAŹNIA o naborze, 
można łatwo przełożyć na norweskie warunki.

Oprócz podobnych wyzwań stojących przed 
obydwoma miastami, pojawiających się w związ-
ku z coraz intensywniejszą turystyką, innym 
interesującym tematem, który zasługuje na od-
dzielny tekst, jest zachodząca między Polską 
a Norwegią wymiana w zakresie pracy i odpo-
czynku. Niemniej jednak fakt, że mieszkańcy 
Ålesund przyczyniają się do turystyfikacji i gen-
tryfikacji Gdańska, jednocześnie importując siłę 
roboczą na potrzeby branży usługowej i budow-
lanej (co wpłynie na powstanie w tym mieście 
podobnych problemów do tych, z jakimi aktualnie 
boryka się Gdańsk), był dla mnie dodatkową mo-
tywacją, aby w moich rozważaniach skupić się 
na rolach gościa i gospodarza. 

Drogi Turysto!

Już na samym początku pobytu w Gdańsku 
w moje ręce trafiła ulotka podpisana przez lewi-
cową organizację aktywistyczną RSS Pomorze. 
„Drogi Turysto!” – można było przeczytać w na-
główku, a sama ulotka stanowiła część kampanii 
informacyjnej skierowanej do turystów i miesz-
kańców Głównego Miasta, mającej uświadomić 
im konsekwencje braku miejskich regulacji w za-
kresie wynajmu krótkoterminowego. W ulotce 
przywołano kwotę płacy minimalnej w Polsce 
(1683,95 PLN) z adnotacją, że aż połowa miesz-
kańców Pomorza musi się utrzymać za zarobki 
o takiej wysokości. Autorzy ostrzegali również, 
że dalsze wysuwanie na pierwszy plan turystyki 
i brak dostępnych cenowo mieszkań sprawi, że 

Professor Brunon Synak Pomeranian Research 
Institute report that over 3.1 million visitors, inclu-
ding tourists, came to Gdańsk in 2018, an increase 
of 17 per cent from the year before. According to 
Visit Ålesund, about 1 million people visited the 
Norwegian city in 2018, with over 300,000 of them 
coming by cruise ships. In a place like Ålesund, 
with about 50,000 inhabitants, this has quite an 
impact, affecting the city’s infrastructure and 
atmosphere, especially in the intense summer 
months. It is therefore reasonable to assume 
that many of the challenges Gdańsk is facing, as 
described by ŁAŹNIA’s staff in the open call, are 
also present in Ålesund. 

Besides the similar challenges the two cities 
need to respond to as a result of increasing to-
urism, the exchange of labour and leisure between 
our two countries is an interesting subject that 
would require a text of its own. Still, the fact 
that Ålesund’s inhabitants are contributing to 
the touristification and gentrification of Gdańsk 
while importing labour from Poland to the service 
and construction industries to tackle some of 
the issues Gdańsk is also facing was an extra 
motivation for me to focus my reflections on the 
role of the host and the guest. 

Dear Tourist!

On one of my first days in Gdańsk, I was handed 
a flyer signed by the leftist activist organisation 
RSS Pomorze. The flyer, whose headline read 
“Dear Tourist!”, was part of an information cam-
paign addressing tourists and residents of the Old 
Town neighbourhood to raise awareness about the 
consequences of the city’s unregulated short-term 
rental activities. Referring to the minimum wage 
in Poland (PLN 1,683.95) and how as many as half 
of the inhabitants of the Pomeranian region live 
on minimum wage, the organisation was warning 
that the fact that the city is prioritising tourism 
and lacks affordable housing for local residents is 
turning the citizens of Gdańsk into second-class 
citizens. 

A few weeks later, I attended a panel discussion 
entitled “Tourism and the city. Is ‘Booking.com 
Island’ the only possible scenario?”, which was or-
ganised as part of a project set up in the Cultural 
Centre of Political Critique in Tricity. During the 
discussion, which centred on the impact tourism 
has on cities, the participants addressed two 
questions: To what degree can the influx of to-
urists be an impulse for positive transformation 
of the urban environment, and at what point does 
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mieszkańcy Gdańska staną się obywatelami 
drugiej kategorii. 

Kilka tygodni później brałam udział w dyskusji 
panelowej zorganizowanej w ramach projektu 
w Świetlicy Krytyki Politycznej w Gdańsku, za-
tytułowanej „Turystyka i miasto. Czy Booking.
com Island to jedyny możliwy scenariusz?”. 
Tematem rozmowy był wpływ turystyki na miasta, 
a dyskutanci zastanawiali się, w jakim stopniu 
napływ turystów może stanowić impuls do po-
zytywnej transformacji miejskiego środowiska, 
a w jakim powoduje obciążenia i niedogodności 
dla mieszkańców.

Te dwa wydarzenia zwracają uwagę na istnie-
nie w Gdańsku zdecydowanego napięcia między 
funkcjami gospodarza i gościa. Podkreślają także, 
że spełnienie potrzeb miasta w zakresie rozwoju 
i rewitalizacji może mieć implikacje dla miesz-
kańców – i należy zdawać sobie z tego sprawę. 
Nie ma wątpliwości co do tego, że turystyka ge-
neruje dużą wartość z ekonomicznego punktu 
widzenia, tworzy miejsca pracy i przyczynia się 
do budowy międzynarodowego wizerunku mia-
sta. Oficjalne podejście władz Gdańska na ten 
moment wpisuje się w neoliberalny nurt, który 
można by podsumować stwierdzeniem „im więcej, 
tym lepiej”, co zresztą usłyszałam na spotkaniu 
z przedstawicielem portalu Visit Gdańsk. Tego 
rodzaju podejście może przynieść pozytywne re-
zultaty tylko wówczas, gdy mieszkańcy zostaną 
uwzględnieni jako aktywni uczestnicy i współ-
twórcy miasta, a miejscy urzędnicy będą skłonni 
wykorzystać turystykę do stworzenia lepszej 
jakości przestrzeni, w których ci sami ludzie będą 
mogli żyć obok „tymczasowych” gdańszczan. 
Aby to było możliwe, niezbędna jest jednak par-
tycypacja lokalnej społeczności, umożliwienie 
mieszkańcom wywarcia wpływu na rozwój ich 
własnego miasta. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zarówno 
w mediach tradycyjnych, jak i społecznościo-
wych można było znaleźć wiele negatywnych 
komentarzy na temat imprez kawalerskich i pi-
janych turystów, zwłaszcza w rejonie Głównego 
Miasta. To zjawisko znane także z innych europej-
skich miast, między innymi Barcelony. W latach 
2008–2010 tamtejszy Urząd Miejski zainicjował 
powstanie strategicznego planu dotyczącego 
turystyki, którego najnowsza wersja to Strategia 
dla Turystyki na 2020 rok1. W tych planach pod-
kreślono konieczność wzmocnienia równowagi 
pomiędzy mieszkańcami a turystami, przez co 
turystyka w mieście miała stać się bardziej 
zrównoważona i odpowiedzialna2. Z przykładu 
Barcelony powinna płynąć nauka dla miast takich 

the influx become a burden and nuisance for the 
inhabitants? 

These two occurrences reveal a definite tension 
in the city of Gdańsk between the host and the 
guest. They also emphasise the necessity of being 
aware of the implications this tension might have 
for the local inhabitants when the city’s need for 
development and revitalisation is met. There is 
little doubt that tourism generates a huge eco-
nomic value, creates employment and contributes 
to building an international image for the city, and 
therefore it seems that for now Gdańsk’s official 
approach is a neoliberal one where “the more the 
merrier” – a phrase I heard when meeting with 
a representative of tourism portal Visit Gdańsk 
– is the guiding principle. This approach will prove 
beneficial only if the people of Gdańsk are appre-
ciated as active participants in and creators of the 
city and if the municipal government is willing to 
use tourism to create better places for these same 
people to live alongside the city’s more temporary 
citizens. This, however, requires local community 
participation, giving the locals a chance to influ-
ence the development of their own city. 

In the last decade, complaints about stag par-
ties and drunken tourists causing disturbance, 
especially in the Old Town area, have been seen 
regularly in both mainstream and social media. 
The phenomenon of tourist-induced disturban-
ce has emerged in other European cities as well, 
including Barcelona, whose City Council initiated 
the development of a Strategic Plan of Tourism 
in 2008–2010, followed up by Strategic Tourism 
Plan For 2020.1 These plans recognise the need 
to redress the balance between local residents 
and tourists, with a goal to make the destination 
more sustainable and responsible.2 There is a lot 
that cities like Gdańsk could learn from Barcelona 
both in order to avoid making the mistakes that 
were made in the early phase of the Spanish city’s 
development as a tourist destination and to avoid 
bearing the consequences that Barcelona is suffe-
ring after years of rapid growth. Negative effects 
of tourism are likely to give rise to an anti-tourism 
discourse if not tackled at source. 

Sustainability and responsibility 

The Barcelona plan for 2020 focuses on su-
stainability as the first of five criteria that need 
to be met to ensure the future well-being of the 
destination but “without compromising the basic 
resources of the area or resident and visiting 
populations: environment, housing, public spa-
ces, etc.” 3



44

PL ENG

REZYDENCJE | RESIDENCES

jak Gdańsk – umożliwiająca zarówno uniknię-
cie popełnienia tych błędów co Barcelona na 
wczesnym etapie turystycznego rozwoju, jak  
i uchronienie się przed niektórymi konsekwencja-
mi widocznymi po latach intensywnego wzrostu.  
Negatywne skutki turystyki – jeśli nie usunie się 
ich przyczyny – mogą doprowadzić do powstania 
antyturystycznego dyskursu.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność 

Strategia dla Barcelony na 2020 rok podkreśla 
znaczenie zrównoważonego rozwoju. To pierwsze 
z pięciu kryteriów mających sprawić, że stolica 
Katalonii także w przyszłości będzie cieszyć się 
popularnością turystów, ale „bez uszczerbku dla 
podstawowych zasobów dostępnych na danym 
obszarze dla mieszkańców lub odwiedzających: 
środowiska, zasobów mieszkaniowych, prze-
strzeni publicznych, itp.”3.

Rozmawiając z różnymi osobami w Gdańsku, 
spostrzegłam ze zdumieniem, że aspekt zrów-
noważonego rozwoju jest zupełnie nieobecny 
w debacie na temat turystyki – z wyjątkiem 
branży kultury, reprezentowanej przez pracow-
ników CSW ŁAŹNIA, a także niektórych badaczy, 

When speaking to different people in Gdańsk, 
I was surprised to find that the issue of susta-
inability was, for the most part, absent from 
the discussion on tourism. What proved to be 
the exception to this rule was the conversations 
with ŁAŹNIA’s staff, representing the arts sector, 
and some of the academics with whom we met. 
Finding this focus within the arts sector was not 
at all surprising. A lot of recent art has engaged 
ecology and environmental issues in complex 
and interesting ways, and the contemporary 
art field could very well play a role in ensuring 
a continuous focus on sustainability, also in the 
context of tourism. 

When visiting the beach in Gdańsk’s neighbo-
uring town Sopot, although it was already autumn, 
with cold winds and falling leaves, the landscape 
made me think of the Lithuanian pavilion from 
this year’s Venice Biennale Sun & Sea (Marina), 
which was awarded the Golden Lion.4 Created 
by Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė and Lina 
Lapelytė, this climate change performance-opera 
provided the art audience with a much-needed 
reality check, along with a critical commentary 
on contemporary leisure and all that it implies, 
by portraying an apocalyptic climate crisis. The 

„Projekt Topologie” grupy les gens d'Uterpan, fot. Adam Bogdan 
'Topologie' project by les gens d'Uterpan group, photo by Adam Bogdan
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z którymi się spotykaliśmy. To, że jest to temat 
poruszany w świecie sztuki, nie jest jednak niczym 
zaskakującym. W ostatnich latach powstało 
bardzo wiele prac, które w skomplikowany i inte-
resujący sposób dotykały kwestii środowiskowych 
i ekologii. Obszar sztuki współczesnej mógłby 
przyczynić się do tego, aby zrównoważony rozwój 
stał się stałym elementem debaty o turystyce. 

Gdy pojechałam na plażę do graniczącego 
z Gdańskiem Sopotu – choć była już jesień, wiał 
zimny wiatr, a z drzew spadały liście – krajo-
braz przywiódł mi na myśl nagrodzony Złotym 
Lwem litewski pawilon z tegorocznego Biennale 
w Wenecji4. Sun & Sea (Marina) autorstwa Rugilė 
Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė i Liny Lapelytė 
to opera, performans o zmianach klimatu. Dla 
artystycznej publiczności stanowiła ona bardzo 
potrzebną konfrontację z faktami, a jednocześnie 
– za pośrednictwem obrazu apokaliptycznego 
kryzysu klimatycznego – była krytycznym komen-
tarzem na temat współczesnego wypoczynku 
i jego implikacji. Widzowie patrzyli z góry na jasno 
oświetloną plażę, na której opalali się turyści. 
Jedna po drugiej postaci na plaży zaczynały 
śpiewać o ważnych tematach (takich jak zmiany 
klimatu i globalizacja) lub o mniej istotnych spra-
wach (jak krem do opalania i godziny lotów). Na 
koniec zaś można było usłyszeć potężny refren – 
ostrzeżenie o niebezpiecznych prądach morskich. 
Ukazana jako delikatne zjawisko przyrodnicze 
plaża stała się sceną spektaklu o kryzysie, który 
ludzkość sama na siebie sprowadziła, a którego 
nie jest w stanie pojąć. Plaża w Wenecji była 
uniwersalna, jednak równie dobrze mogła to 
być dowolna nadbałtycka plaża w Trójmieście 
lub gdziekolwiek indziej, plaża pełna turystów 
podczas letniego, lipcowego dnia. 

Litewska praca dobitnie podkreśla, że zmia-
ny klimatu nieodwołalnie wiążą się z turystyką, 
a jednocześnie ukazuje zdolność sztuki współ-
czesnej do podnoszenia istotnych kwestii, które 
mogą pobudzić ludzi do refleksji, a w dalszej 
kolejności także do działania. Kluczowe jest tu 
połączenie estetyki i polityki. Zrównoważony 
rozwój musi stać się centralnym punktem każdej 
przyszłej debaty na temat rozwoju turystyki 
w Gdańsku. Aby to zapewnić, należy nieustannie 
podkreślać ścisłą zależność między socjopoli-
tycznymi problemami związanymi z turystyką 
a kwestiami środowiskowymi. 

W kontekście sztuki współczesnej podróżo-
wanie jest nieodłącznym elementem globalizacji 
świata artystycznego. Jestem kuratorką w mu-
zeum sztuki, mogę więc powiedzieć z własnego 
doświadczenia, że instytucje kultury stanowią 

audience were looking down at a brightly lit 
beach populated by sunbathing tourists. One 
after another, the beachgoers started singing 
about big issues like climate change and globa-
lization but also about much smaller issues like 
sunscreen and flight times, ending with great 
choruses warning about riptides and undertows. 
The beach, portrayed as a fragile natural phe-
nomenon, worked as a stage for displaying how 
humans have brought about a crisis they cannot 
quite grasp. The beach in Venice was universal, 
but it could have easily been any beach in Tricity, 
by the Baltic Sea, or elsewhere, crowded with 
tourists on a summer day in July.

 This artwork emphasises the undeniable link 
between climate change and tourism. It also 
shows contemporary art’s potential to address 
important issues and therefore encourage reflec-
tion and eventually action. There is an urgent need 
to marry up aesthetics with politics. In order to 
ensure that sustainability becomes a central topic 
in the future discussion on tourism in Gdańsk, it 
is important to insist on the inseparability of the 

Projekt Topologie grupy les gens d'Uterpan, 
fot. Adam Bogdan 
Topologie project by les gens d'Uterpan group, 
photo by Adam Bogdan
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znaczną część branży turystycznej. Sztuka 
i turystyka łączą się ze sobą nie tylko dlatego, 
że instytucje, w których pracujemy, stanowią 
atrakcje turystyczne. Jak już wspominałam, 
będąc w Gdańsku sama ciągle zmieniałam per-
spektywę – raz patrzyłam na miasto okiem 
turystki, by za chwilę na powrót stać się osobą, 
która przyjechała tutaj z konkretną zawodową 
misją. Podróżowanie na rezydencje artystyczne 
i wydarzenia dużego kalibru sprawia, że kura-
torzy i artyści stają się po części turystami, po 
części badaczami, a po części tymczasowymi 
mieszkańcami danego miejsca. 

Instytucje kultury mogą okazać się najbardziej 
adekwatną przestrzenią do wprowadzenia nowe-
go spojrzenia na tę tematykę. Publikacja z 2014 
roku zatytułowana Tourists Like Us: Critical 
Tourism and Contemporary Art [Turyści tacy jak 
my. Turystyka krytyczna a sztuka współczesna], 
wydana w wyniku współpracy między dwoma 
projektami rezydencyjnymi w Szwajcarii i na 
Litwie, eksploruje rolę artysty i instytucji sztu-
ki w czasach destination culture5. Redaktorzy 
Federica Martini i Vytautas Michelkevičius ze-
brali perspektywy z różnych dyscyplin, takich jak 
teoria krytyczna, geografia kulturowa, historia 
ekologii, historia sztuki i studia kuratorskie, aby 
omówić związki między sztuką a turystyką6. 
Choć ich wspólnym punktem wyjścia jest odle-
gły cel podróży, projekt jest interesujący także 
w kontekście Gdańska i nie tylko, ze względu 
na to, w jaki sposób łączy sztukę i turystykę 
w interdyscyplinarnych ramach.

Instytucje kultury, takie jak CSW ŁAŹNIA, 
powinny w dalszym ciągu wykorzystywać swoją po-
zycję, aby łączyć członków lokalnych społeczności 
i odwiedzających miasto gości, napędzając w ten 
sposób społeczny dyskurs. Wówczas będą w sta-
nie dołożyć swoją cegiełkę do odpowiedzialnego 
dialogu na rzecz turystyki i zrównoważonego 
rozwoju, w którym uczestniczyć będą tak goście, 
jak i gospodarze. Być może uda się przy okazji 
także podważyć i przedefiniować ten tradycyjny, 
binarny podział na gospodarza i gościa, lokalnego 
mieszkańca i obcokrajowca. W końcu to wspólna 
sprawa dotycząca nas wszystkich. •

tourism-related sociopolitical issues and environ-
mental matters of concern. 

Due to globalization, travelling has become an 
integral part of the art world. As someone who 
has been working as a curator in an art museum, 
I know from experience that art institutions are 
a big part of the tourist industry. But art and 
tourism are also linked beyond the institutions 
being mere attractions. As I mentioned earlier, 
I myself shifted my gaze between that of a tourist 
and a professional visiting Gdańsk with a mission. 
Travelling between residencies and large-scale art 
events makes curators and artists into part to-
urists, part researchers, part temporary citizens. 

Art institutions might very well be the most 
suitable arena for bringing in a new perspec-
tive on the topic. The book Tourists Like Us: 
Critical Tourism and Contemporary Art from 
2013 a collaboration between residencies in 
Switzerland and Lithuania, explores the role of 
the artist and the art institution in the age of 
destination culture.5 The editors Federica Martini 
and Vytautas Michelkevičius gathered perspec-
tives from different disciplines – such as critical 
theory, cultural geography, ecology history, art 
history and curatorial studies – in order to discuss 
the relationship between art and tourism.6 Even 
though their common starting point is that of 
a remote destination, their project is of relevance 
to the context of Gdańsk and beyond because 
of the way they link art and tourism within an 
interdisciplinary framework.

Art institutions such as LAZNIA CCA should 
continue to use their position to bring together 
people from the local community and visiting 
guests in order to develop a social discourse. In 
this way, such institutions can not only enable 
a responsible dialogue on tourism and sustaina-
bility that involves both the host and the guest 
but also, hopefully, question and redefine the 
traditional binary opposition of host and guest 
– domestic and foreign – leading to a realisation 
that we are all in this together. •

1 https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/
documents/080517_resumexecutiu_v01_en.pdf.
2 Strategic Tourism Plan for 2020. Executive Summary, s. 14. 
3 Tamże, s. 9. Pozostałe cztery kryteria to Odpowiedzialność, 
Redystrybucja, Spójność i Innowacyjność.
4 https://www.labiennale.org/en/art/2019/national-participations/lithuania.
5 Tourists Like Us: Critical Tourism and Contemporary Art, red. F. 
Martini i V. Michelkevičius, (Ecole Cantonale d’Art du Valais, Sierre 
i Vilnius Academy of Arts Press we współpracy z VAA Nida Art 
Colony), 2014. 
6 Tamże, s. 11.

1 https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/
documents/080517_resumexecutiu_v01_en.pdf
2 Executive Summary Strategic Tourism Plan for 2020, p 14. 
3 Ibid, p 9. The other four criteria being Responsibility, Redistribution, 
Cohesion, Innovation.
4 https://www.labiennale.org/en/art/2019/national-participations/lithuania
5 Federica Martini & Vytautas Michelkevičius (ed.), Tourists Like Us: 
Critical Tourism and Contemporary Art, (Ecole Cantonale d’Art du 
Valais, Sierre and Vilnius Academy of Arts Press in association with 
VAA Nida Art Colony), 2014. 
6 Ibid., 11.
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Projekt Topologie grupy les gens d'Uterpan, fot. Adam Bogdan 
Topologie project by les gens d'Uterpan group, photo by Adam Bogdan
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From the very beginning of my mad adventure 
with the cosmos of alternative culture (coun-
terculture? anti-culture?), I had been painfully 
aware of an unpleasant homelessness syndro-
me. This rather unpleasant condition, in equal 
parts physical and emotional, was shared with 
the companions of my underground ups and 
– perhaps more often – existential (or rather 
vegetative) downs.

Konnak’s path to immortality and freedom 
began in the first bleak months of the mar-
tial law of the turn of 1981/82, when General 
Jaruzelski’s tanks bravely ran over the extasy 
of the “Solidarity carnival” – the amazing time 
between the August 1980 strikes and the night 
of the long knives of 13 December 1981. I felt 
abhorred by everything that constituted the 
soc-normalisation strengthened by the batons 
of thugs from ZOMO paramilitary police. This is 
why I got involved in the punk movement, which 
– to me, at that time a second-grade student of 
a rather poor high school in Nowy Port – seemed 
the last cry of despair in a huge cage suspended 
somewhere between the Rhine and China.

I began to establish contact with the most 
energetic bands of the so-called second punk 

Długi marsz alternatywy 
– od katakumb do ŁAŹNI
Alternative culture’s long march
–from the catacombs to LAZNIA

Od początków mojej obłąkanej przygody z ko-
smosem kultury (kontrkultury? antykultury?) 
alternatywnej dotkliwie uwierał mnie przykry 
syndrom bezdomności. I ten mało przyjemny 
stan, który był tyleż fizykalny, co emocjonalny, 
dzieliłem z towarzyszami mojej podziemnej doli, 
tudzież jednak częściej egzystencjalnej (czy może 
bardziej – wegetatywnej) niedoli.

Konicza droga do nieśmiertelności i wolności 
rozpoczęła się w pierwszych ponurych miesią-
cach stanu wojennego przełomu lat 1981/82, 
gdy czołgi generała Jaruzelskiego bohatersko 
rozjeżdżały extazę Karnawału Solidarności, czyli 
tego zupełnie fantastycznego czasu pomiędzy 
strajkami w sierpniu '80, a nocą długich noży 13 
grudnia '81. Czułem obrzydzenie do wszystkiego, 
czym była utrwalana pałami bandytów z ZOMO 
soc-normalizacja. Dlatego zaangażowałem się 
w aktywność ruchu punk, który dla mnie, wtedy 
ucznia drugiej klasy dość podłego IV LO w Nowym 
Porcie, był jak ostatni krzyk rozpaczy w wielkiej 
klatce, zawieszonej gdzieś pomiędzy Renem 
a Chinami.

Zacząłem nawiązywać kontakty z najbardziej 
energetycznymi kapelami tzw. drugiej punkowej 
załogi – Dezerter, Corpus X, WC, Rejestracja, 
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Tekst: Paweł Koñjo Konnak Text by: Paweł Koñjo Konnak

„Gdy w roku 1989 przyszła ku nam jakże upragniona Wolność, to wszyscy my, 
partyzanci Trzeciego Obiegu, byliśmy już ku niej doskonale przygotowanymi 
fighterami. Od razu przystąpiliśmy ku realizacji naszych odwiecznych pragnień 
– o posiadaniu własnego niezależnego Miejsca, wydawaniu istotnych publikacji, 
generowaniu energetycznych koncertów i wernisaży, kręceniu ruchomych 
obrazków w poetyce obłąkanej X Muzy”.

”When in 1989 the long-awaited Freedom finally arrived, all of us – guerrillas of the 
censorship-defying “third circulation” of culture – welcomed it already as perfectly 
prepared fighters. At once, we started realising our eternal dreams of having 
our own Place, publishing important works, generating energetic concerts and 
vernissages, and shooting moving pictures in the poetics of the mad tenth Muse”.
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Abaddon, Śmierć Kliniczna, Moskwa i Siekiera 
odpowiedziały na moje młodzieńczo zdesperowa-
ne listy i wyraziły entuzjastyczną chęć zagrania 
koncertu w niegdyś Wolnym Mieście Gdańsk. 
I wtedy przekonałem się boleśnie, jaką drogą 
przez mękę jest aktywność zagończyka, nakrę-
cającego alter-aktiviti w realiach panowania 
przodującej proletariacko doktryny.

Komuniści od zawsze wykazywali niemiłą ten-
dencję do tego, aby kontrolować każdy aspekt 
życia swoich poddanych. Dotyczyło to także kul-
tury, która według naszych czerwonych dozorców 
miała służyć jedynie wytresowaniu kolektywnego 
homo sovieticus. Dlatego twardo trzymali łapy 
na wszelakich, teoretycznie powołanych ku krze-
wieniu owej kultury instytucjach. I przedarcie 
się do tego betonowego świata było jak próba 
odbycia stosunku płciowego z hipopotamem.

W czasach panowania bolszewii nie istniały 
prywatne kluby czy galerie. W Gdańsku lat 80. 
zdawało się, że jedynie kulturalne miejscówki 
studenckie byłyby zainteresowane krzewieniem 
czegoś ponad standardowe odklepywanie kolej-
nych dyskotek. Gdy jednak, w celu zorganizowania 
mojego pierwszego koncertu kapel niezależ-
nych, rozpocząłem w roku 1983 peregrynację 

crew: Dezerter, Corpus X, WC, Rejestracja, 
Abaddon, Śmierć Kliniczna, Moskwa and Siekiera 
all responded to my youthful, desperate letters, 
expressing an enthusiastic desire to play in the 
once Free City of Gdańsk. It was then that I le-
arned the painful lesson of just what an ordeal 
is it to take the backstage role of organising 
alter-activities in a reality dominated by the 
proletarian doctrine.

The communists had always demonstrated an 
unpleasant tendency of controlling every aspect 
of the lives of their subjects. This also pertained 
to culture, whose only objective – according to 
our red caretakers – was to train the collective 
homo sovieticus. This is why they firmly held on 
to all institutions theoretically established to 
disseminate said culture. Trying to force your 
way into this concrete world was like trying to 
have sex with a hippopotamus.

No private clubs or galleries existed under the 
rule of our Polish Bolsheviks. In 1980s Gdańsk, it 
seemed that only student venues could be intere-
sted in disseminating something other than the 
standard practice of organising dance parties. 
Yet when in 1983, in order to put together my 
first concert of independent bands, I began my 

Konjo exploduje na akcji Totartu podczas 
drugiej edycji festiwalu Nowa Scena. 
Teatr Letni, Sopot, VIII 1986
Konjo explodes on Totart's action during 
the second edition of New Stage festival. 
Summer Theater, Sopot, VIII 1986
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– od osiedlowych domów kultury po owe kluby 
studenckie – to bardzo szybko przekonałem się, 
że ich administratorzy są niezwykle zgranym ko-
lektywem bubli genetycznych. Nikt tam nie chciał 
buntownika Konika i jego rozwibrowanych rebelią 
muzyków. Bo po co – a nuż będą jakieś kłopoty, 
ktoś rozrzuci antysystemowe ulotki, przyjdą 
smutni wąsacze ze Służby Bezpieczeństwa... 
I zapewne będzie zbyt głośno, więc lepiej skupić 
się na tak istotnych akademiach, jak spotkania 
koła emerytów czy bezbolesne potańcówki przy 
modnych wtedy dźwiękach italo disco.

Jednak dzięki mojej desperacji udało mi się 
wreszcie, po roku (!!!) organizacyjnej katorgi 
odpalić pierwszy Pawełka under-koncert w gdań-
skim klubie Akwen, dość konsekwentnie udającym 
miejsce krzewienia kultury wśród stoczniowców. 
I zaraz po tym fascynującym zdarzeniu, którym 
było Party Młodzieży Wegetującej, zostałem 
z tej instytucji błyskawicznie abortowany przez 
kierownictwo, które – gdy zobaczyło w akcji tak 
zespoły, jak i ich kontrkulturowych fanatyków – 
ogarnęła (jak mawiał Książę Poetów) epidemia 
instynktu samozachowawczego i czym prędzej 
powrócili ku mniej kontrowersyjnym zajęciom.

Ten smętny mechanizm powtarzał się za 
każdym razem, gdy udało mi się podstępem zor-
ganizować kolejny koncert, więc do roku 1986 
byłem usuwany z tak krwiożerczych miejsc jak 
Dom Harcerza czy studencka tancbuda Wysepka. 
A podczas Koniczych logistycznie pielgrzymek 
poznałem innych uczestników artowego pod-
ziemia i w sposób dość oczywisty w tamtych 
realiach przekonałem się, że nie jestem osamot-
niony w mojej organicznikowskiej poniewierce.

Bezdomność była czarnym chlebem powsze-
dnim w życiu i twórczości (ha, ha, ha!) wszystkich 
nonkonformistycznie nakręconych obywateli 
PRL. Moi nowi alter-koledzy wykazywali się więc 
niezwykłą kreatywnością w zorganizowaniu sobie 
jakiegoś w miarę godnego kontekstu – ku kreacji 
swoich niezależnych projekcji. I tak zimno falowy 
Tymon Tymański wykręcał cierpiętnicze nutki 
swojego Sni Sredstwom Za Uklanianie w garażu, 
należącym do ojca perkusisty Córka, który to 
rodziciel pogardzał z definicji taką muzą, jak i jej 
nieletnimi kreatorami. Szyder-punkowcy z Po 
Prostu zasłynęli własnoręcznym zbiciem budy 
z przegniłych desek na działkach w Gdańsku 
Wrzeszczu, która to norka jeszcze przez wiele 
lat stanowiła coś na kształt bieda-świetlicy dla 
lokalnych dzieci-śmieci.

Nowi Dzicy malarze, rzeźbiarze i performerzy 
najpierw w roku 1985 zeskłotowali zbombar-
dowane Baraki na ulicy Chmielnej, a potem 

peregrination – from district community centres 
to those very student clubs – I very quickly found 
out that they were in fact managed by a very 
close-knit collective of genetic failures. No-one 
wanted Konik the Rebel and his rebellion-fuelled 
musicians. Because why should they – this could 
spell trouble, someone might scatter subversive 
leaflets, or there could be a visit from the sad 
moustached officials of the Security Services… 
And, besides, it would all probably be too loud, 
so it’s better to focus on such important events 
as meetings of the pensioners’ club or painless 
dance parties to the currently popular sound-
track of italo disco.

Yet, thanks to my desperation, after a year (!!!) 
of organisational hell, I finally managed to put on 
my first under-gig in Akwen in Gdańsk, a venue 
that was rather consistent in pretending to be 
disseminating culture among shipyard workers. 
Right after this fascinating event – Vegetative 
Youth Party – I was swiftly aborted from the 
institution by the management. When they saw 
both the bands and their countercultural fa-
natics in action, they were seized (to quote the 
Prince of Polish Poets) by an epidemic of the 
instinct of self-preservation, and they returned 
to less controversial activities right away.

This sad mechanism would repeat itself each 
time I managed to successfully employ deceit 
to organise another show – so until 1986, I was 
ejected from such blood-sucking venues as the 
Scouting Club or the student Wysepka honky-
-tonk. During my logistical pilgrimages, I got to 
meet other members of the art underground, 
and – in the most obvious manner at the time 
– I found out I was not alone in my organic, bot-
tom-up efforts.

Homelessness was the black daily bread in 
the life and art (ha, ha, ha!) of all nonconfor-
mist-minded citizens of the People’s Republic 
of Poland. My new alter-friends demonstrated 
amazing creativity in organising a more or less 
decent context for themselves – to create their 
independent projections. And so the cold-wave 
Tymon Tymański would play the pained notes 
of his Sni Sredstwom Za Uklanianie in a garage 
belonging to the father of drummer Córka, who, 
by definition, despised both the music and its 
underage authors. The sneering punks from Po 
Prostu made a name for themselves by putting 
together a shack out of rotten wood in the al-
lotments of Gdańsk Wrzeszcz. For many years 
to come, this hole constituted something along 
the lines of a makeshift cultural centre for the 
local underground kids.
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rozpoczęli regularną okupację Wyspy Spichrzów, 
również wypalonej przez gierojów z armii czerwonej. 
Anarchiści z Ruchu Społeczeństwa Alternaty- 
wnego nakręcali intensywne a domowe kluby dysku-
syjne, tudzież już mniej kameralne, bo wakacyjne 
zloty świrów wszelkiej maści pod kryptonimem 
Hajt Park.

A gdy wiosną roku 1986 explodował mój oso-
bisty Totart, to po serii radykalnych ujawnień 
otrzymaliśmy zakaz pokazywania się we wszyst-
kich możliwych trójmiejskich klubach – co dało 
metafizykom społecznym niepowtarzalną szansę 
kreacji swoich profuzyjnych wizji w miejscach tak 
nieoczywistych, jak ulica, szpital psychiatrycz-
ny czy stara porzucona protestancka katedra. 
Tudzież w roku 1988 wraz z kamratami z RSA 
przez chwilę wcieliliśmy się w kolektyw pobożnych 
studentów, którzy na plebanii słynnego kościoła 
Św. Brygidy odprawiali gusła Duszpasterstwa 
Akademickiego, które my swojsko nazywaliśmy 
jednak Duszpasterstwem Anarchistycznym. 
Ale off korrs, że i z tego miejsca świętego dość 
szybko na ekumenicznych kopach wynieśli nas 
jacyś stajniaczeni akolici rozrywkowego prałata 
H. Jankowskiego...

Dlatego, gdy w roku 1989 przyszła ku nam 
jakże upragniona Wolność, to wszyscy my, par-
tyzanci Trzeciego Obiegu, byliśmy już ku niej 
doskonale przygotowanymi fighterami. Od razu 
przystąpiliśmy do realizacji naszych odwiecznych 
pragnień: posiadania własnego niezależnego 
Miejsca, wydawania istotnych publikacji, gene-
rowania energetycznych koncertów i wernisaży, 
kręcenia ruchomych obrazków w poetyce obłą-
kanej X Muzy.

Jednak w tamtych przełomowych czasach 
akt otrzymania od miasta owego Miejsca nie był 
sprawą prostą jak włos Mongoła. Postkomuniści 
trzymali się twardo swoich ciepło dupecznych 
urzędniczo posadek, a na odchodnym, w akcie 
okrutnego dowcipu, rzucili nam jak ochłap zruj-
nowany budynek niegdysiejszego klubu Gedanus, 
mieszczący się w mało wtedy exkluzywnym 
Dolnym Mieście. Lecz my byliśmy już ostrzela-
nymi we wszelkich extremach zawodnikami, więc 
z niepowszednim entuzjazmem rozpoczęliśmy 
tu nakręcanie rebelki known as Klub Inicjatyw 
Społecznych C14.

I w tym brutalistycznym kontekście trio pla-
stycznie bojowe pod postacią post-artystów 
Joasi Kabali, Andrzeja Awsieja (z niegdysiejszego 
kolektywu Yo Als Jetzt, uprawiającego prze-
kroczoną Poezję Uliczną) i Marka Rogulskiego 
(aktualnie z experymentalnej formacji dźwię-
konaśladowczej Ziemia Mindel Würm), założyło 

The New Wild painters, sculptors and perfor-
mers first squatted the bombed out Barracks 
on Chmielna Street in 1985, and then began 
a regular occupation of the Wyspa Spichrzów 
(Granary Island), also burned out by Red Army 
heroes. Anarchists from the Alternative Society 
Movement staged intense, home discussion clubs, 
and the less intimate summertime conventions 
of all sorts of lunatics under the code name Hajt 
Park.

And when, in the spring of 1986, my own perso-
nal Totart exploded, following a series of radical 
apparitions we were forbidden from showing 
up at basically each and every club in Gdańsk, 
Sopot and Gdynia. Thus, social metaphysicians 
were served with a unique opportunity to cre-
ate their profusive visions in such unorthodox 
places as a street, a mental hospital or an old, 

Konjo i Wujek Karwa tańczą na wielkim ujawnieniu 
sonetów totalnych Reisepsychose, Kwadratowa, 
Gdańsk, II 1987
Konjo and Uncle Karwa are dancing on the big  
exposure total sonnets Reisepsychose, Kwadratowa,  
Gdańsk, II 1987
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progresywną Galerię C14, która pomimo mało 
tu cywilizowanych warunków, w latach 1991–92 
zrealizowała serię wspaniałych multimedialnie 
wydarzeń. A Konnix zaszalał w KIS C14 tak nie-
oczywistymi manifestacjami, jak festiwal Kino 
Oralnego Niepokoju czy orgiastyczny maraton 
koncertowy pod kryptonimem Czysta Energia.

Pomimo tych uwznioślających spirytual-
nie operacji czuło się już niestety, w okolicach 
wiosny 1992 roku, iż spadowy kontekst dzielni 
nie pozwoli nam zbyt długo twórczo tańczyć 
i walczyć w KIS C14. I dlatego po burzy mózgów 
radykalny triumwirat – Galeria Wyspa (m.in. 
Agnieszka Wołodźko i Grzesiek Klaman), Galeria 
C14 (Asia, Andrzej i Rogulus) i Tranzytoryjna 
Formacja Totart (Mesjago i Koñjo) – przystąpił 
do konkwisty kolejnego obszaru niepodległych 
ujawnień. Naszym faworytem były stare pruskie 
koszary, zlokalizowane przy niegdysiejszych 
Alejach Leningradzkich. Ale po tradycyjnych 
urzędowo kwasach tym razem, jak mawiał futu-
rystyczny Poeta – Miejscem walki o wyzwolone 

abandoned Protestant church. In 1988, with my 
friends from the Alternative Society Movement, 
we spent a short while impersonating a collective 
of pious students practicing the witchcraft of 
Academic Chaplaincy, which we preferred to call 
Anarchist Chaplaincy. But, of course, we were 
even ecumenically kicked our from this holy place 
by some acolytes of prelate H. Jankowski…

That is why, when in 1989 the long-awaited 
Freedom finally arrived, all of us – guerrillas 
of the censorship-defying “third circulation” 
of culture – welcomed it already as perfectly 
prepared fighters. At once, we started realising 
our eternal dreams of having our own Place, pu-
blishing important works, generating energetic 
concerts and vernissages, and shooting moving 
pictures in the poetics of the mad tenth Muse.

However, in that transformative moment, the 
act of obtaining said Place from the city was 
by no means an easy task. Post-communists 
held on to their warm posts, and, on parting, as 
a cruel joke, they gave us leftovers in the form of 
the ruined building of the former Gedanus club 
located in Dolne Miasto, a district that was not 
very exclusive at the time. Yet, by that time, we 
had already been tried and tested by all sorts of 
extreme situations, so, with uncanny enthusiasm, 
we began to stage the rebellion known as C14 
Social Initiatives Club.

In this brutalist context, the visual combat trio 
of post-artists Joanna Kabala, Andrzej Awsiej 
(once of the Yo Als Jetzt collective, involved in 
trespassing Street Poetry) and Marek Rogulski 
(at that time from the Ziemia Mindel Würm 
formation that pretended to play sounds) es-
tablished the progressive C14 Gallery, which 
– despite the rather uncivilised conditions it 
found itself in – organised a series of amazing 
multimedia events in 1991–92. And Konnix really 
went crazy with such unorthodox manifestations 
as the Oral Anxiety Cinema or the orgiastic gig 
marathon under the moniker Raw Energy.

Despite these spiritually ennobling opera-
tions, around the spring of 1992 we already 
had the feeling that the downer context of the 
district would not let us continue with our cre-
ative struggle at C14 Social Initiatives Club for 
too long. Consequently, following a brainstorm, 
the radical triumvirate – Wyspa Gallery (e.g. 
Agnieszka Wołodźko and Grzesiek Klaman), 
C14 Gallery (Asia, Andrzej and Rogulus), and 
Transitory Totart Formation (Mesjago and Koñjo) 
– embarked on the conquest of a subsequent 
area of independent revelations. We had our 
eyes set on the old Prussian barracks located 

Autor Konjo wibruje na akcji Totartu. 
Koronowo, 2 VII 1986
Konjo, the author vibrates during the Totart`s action. 
Koronowo, 2 VII 1986
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serce człowieka została stara łaźnia miejska, 
zlokalizowana także na kontrowersyjnym wtedy 
socjalnie Dolnym Mieście, na ulicy klimatycznej, 
bo Jaskółczej. A jej najbliższym sąsiadem był 
prężnie działający zakład pogrzebowy.

By the way... Te koszary to ponoć przejęła, 
przy wsparciu wtedy wszechmogącego, a tu już 
poznanego, prałata Jankowskiego, uzdolnio-
na artystycznie administracja lokalnej szkoły 
muzycznej. A druga część koszarów owych po-
-danzigerowskich do dnia dzisiejszego straszy 
swoim pustostanem...

Gdy zjawiliśmy się w łaźni silni, zwarci i gotowi 
po raz pierwszy, to skala naszych emocji osią-
gnęła wszelakie skrajne rejestry – od fascynacji, 
przez katatonię, po przerażenie. Albowiem znów 
otrzymaliśmy w akcie łaski od urzędu miejskie-
go obiekt tyleż niepowszedni, co intensywnie 
a budowlano zdekonstruowany. Licząca wtedy 
niemal sto lat łaźnia od dawna już była obiek-
tem nieczynnym – a jak głosiła uliczna legenda, 
komuniści nie wysadzili budynku w powietrze 
tylko dlatego, iż przezornie przechowywano go 
na wypadek awarii we wznoszonej wówczas elek-
trowni atomowej w pobliskim Żarnowcu. Coby 
mogły tu dokonywać dezynfekcji, dezynsekcji, 
deratyzacji i ablucji najwyższe a napromienio-
wane czynniki partyjne i ich dzieci, żony tudzież 
kochanki. O tak zwanych zwyczajnych ludziach, 
w takiej hipotetycznie katastroficznej sytuacji, 
zapewne nie pomyślano...

Nasza pierwsza wycieczka ku archeologicznie 
kosmicznym przestrzeniom łaźni to było trochę 
tak - a nawet bardzo - jakby znaleźć się na planie 
filmu pamiętnego radykalnego reżysera Szulkina 
P. pod tytułem O-bi, o-ba, koniec cywilizacji. Te 
niezwykłe przestrzenie, ta oldskulowo a za serce 
chwytająca architektura, nawet zadziwiająco 
archaiczny kształt klamek czy poręczy. I ta to-
talna rozwałka – gdy już spenetrowaliśmy piętra 
wszelakie, to ja w akcie stoickiej despery wizję 
miałem taką, że gdy zejdziemy do piwnic błotem 
i gruzem wszelakim zalanych, to już ostatecz-
ną niespodzianką w tych infernaliach będzie 
– odnaleziony w ostatniej kotłowni – przycza-
jony od apokaliptycznego roku 1945 – oddział 
Wehrmachtu. Ze spokojem i godnością wciąż 
od dekad wielu czekający na odsiecz mitycznych 
dywizji z Kurlandii.

Taaak... łaźnia miejska roku pięknego 1992 
wyglądała jak kwatera Hitlera w Wilczym Szańcu 
tuż po zamachu bombowym pułkownika von 
Stauffenberga.

Ale nic to, jak mawiał w podobnych sytu-
acjach Mały Rycerz. Nasza załoga nie z takimi 

on the former Leningrad Avenue. Yet, following 
traditional red tape malarkey, this time, as the 
futurist Poet used to say – the venue of the 
struggle for the liberated human heart was the 
old municipal bathhouse, also located in the so-
cially controversial Dolne Miasto district, on 
the atmospheric Jaskółcza Street. Its closest 
neighbour was a thriving funeral parlour.

By the way... Apparently the barracks were 
taken over by the artistically gifted administra-
tion of a local music school, with the support 
of the almighty prelate Jankowski. The second 
part of the post-Danziger building remains eerily 
empty to this day…

When we first appeared in the bathhouse, 
our ranks serried and ready for whatever lay 
ahead, the scale of our emotions reached all 
the extremes – from fascination, through ca-
tatonia, to full-on fear. Again, the municipal 
authorities graced us with a facility that was in 
equal parts unusual and intensely deconstructed. 
The bathhouse, almost a century old at the time, 
had been closed for a long time – and, according 
to an urban legend, the communists didn’t blow 
up the building only because it had been kept as 
a prudent measure in the event of a failure in 
the nuclear plant that was being constructed 
in the nearby Żarnowiec. So that, following an 
exposure to radiation, the highest echelons of 
the party, their children, wives and lovers, could 
perform their disinfection, disinhibition, disinte-
gration and ablutions. I guess no thought was 
spared to the so-called ordinary people in this 
hypothetical catastrophe…

Our first trip towards the archaeologically 
cosmic spaces of the bathhouse felt a bit (or 
even a great deal) like being on the set of O-bi, 
O-ba, the End of Civilization by the memorable 
radical director P. Szulkin. These unique spaces, 
the moving old-school architecture, even the 
astonishingly archaic shape of door handles or 
railings –and that sense of total demolition… 
After we had already penetrated all the floors, 
in an act of stoic desperation I had a vision that 
once we descended to the basement, flooded 
with all sorts of mud and debris, one ultimate 
surprise that would await us in those infernal 
surroundings would be a Wehrmacht squad, 
found in the last boiler room, frozen in time since 
the apocalyptic 1945. Waiting for decades, with 
calm dignity, for relief from the mythical divisions 
from Courland.

Yes… in the bonny year of 1992,  the 
municipal bathhouse resembled Hitler’s headqu-
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historycznymi klęskami już się potykała. I bły-
skawiczne nadwrażliwi poeci, wysublimowani 
malarze, brutalistyczni rzeźbiarze, konceptualni 
deformatorzy materii fonicznej, reformatorzy 
duszy publicznej, teoretycy sztuki nie takiej, 
ale też i nie zgoła odmiennej – wszyscy razem 
i każdy z osobna przeżyliśmy kolejną dziejową 
metamorfozę w bezwzględnie zdeterminowa-
ną brygadę remontową. Czyli, jak w podobnej 
sytuacji dopowiedzieliby zapewne niegdysiejsi 
mieszkańcy pięknego grodu Danzig, zostaliśmy 
profi hausmajstrami. Ha ha, hi hi, hejże hola...

Plany co do zagospodarowania miejsca owego 
niepowszedniego mieliśmy jak zawsze wielkie 
i w owej wielkości niepowszednie. Startowaliśmy 
z ideą Otwartego Atelier. Czyli zespołu wolnych 
pracowni, w których najbardziej autochtonicznie 
kreatywne i energetyczne duchy swojej epoki 
będą realizować wizje swoje szalone i piękne. 
Tudzież, jako osobnicy od zawsze posiadają-
cy nad wyraz rozwinięty instynkt stadny, ku 
przestrzeniom owym przez okrutną Historię 
rozstrzelanych, zapraszać pragnęliśmy twór-
ców istotnych, a ze wszelakich zakątków tej 
rozczulającej planety Ziemia pochodzących. To 
było echo lektur naszych i zasłyszanych narra-
cji o miejscach takich jak łaźnia, a od lat wielu 
funkcjonujących w szczęśliwszych od naszej cywi-
lizacjach o nazwach Berlin, Helsinki i Nowy Jork.

Pracowita wiosna i lato '92 na tyle pozwo-
liły odgruzować łaziebne przestrzenie, że już 
w październiku roku tego pamiętnego mogliśmy 
zaprosić wszystkich entuzjastów sztuki publicz-
nie nieakceptowanej na inaugurację wielkiego 
festiwalu o dumnej nomenklaturze – Gdańskie 
Dni Niezależnych. To była, nieskromnie powiem, 
moja autorska idejka, aby wreszcie i naresz-
cie przed citizens wspaniałego stadt Gdańsk 
zaprezentować najbardziej intensywne formy 
kreacji, tak grupowe, jak i jednostkowe. Festiwal 
trwał magiczne cztery dni, a pozostałymi obsza-
rami wielkiej kolektywnej alternatywnie herezji 
jawiły się: ździebko alter-birbancka Galeria 
Sfinks w Sopocie (pod dowództwem abso-
lutnie popartowo rozpiętych Alicji i Florka), 
Galeria Malarz Kobiet Project (uczyniona przez 
Romka legendarnego Grabowieckiego w miej-
sce pozostałe po Galerii C14) oraz Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie (wtedy kierowana 
przez Rysia Ziarkiewicza, kreatora kultowej 
exhibicji Ekspresja Lat 80. z roku strasznego 
1986). Było godnie a ja, coby udokumentować 
dla potomnych te chwile za serce chwytające, 
nakręciłem w dni owe epokowe mój pierwszy 
film Swędzenie plazmy.

arters in Wolf’s Lair right after Colonel von 
Stauffenberg’s failed assassination attempt.

Yet we decided to think nothing of it. Our crew 
had dealt with historical failures before. So, in 
the blink of an eye, hypersensitive poets, refi-
ned painters, brutalist sculptors, conceptual 
deformers of phonic matter, reformers of the 
public soul, theoreticians of art that’s not quite 
it, but it’s not that either – all of us, together 
and individually, experienced another historical 
metamorphosis into a ruthlessly determined 
renovation squad. Or, as former inhabitants of 
the beautiful city of Danzig would have added, 
we turned into Profi-Hausmeister. What-ho, 
what-ho!

As usual, our plans to transform this extra-
ordinary place were great and extraordinary in 
their greatness. We started out with the idea 
of an Open Atelier. A group of free art studios, 
where the most indigenously creative and ener-
getic spirits of their time would pursue their 
beautiful, insane visions. At the same time, as 
individuals endowed with an exceptionally develo-
ped herd instinct, we wanted to invite important 
artists from all corners of our touching pla-
net Earth to these spaces executed by cruel 
History. This was the echo of our readings and 
overheard narratives about other places such 
as our bathhouse that had operated for years 
in civilizations happier than ours, named Berlin, 
Helsinki and New York.

Throughout the busy spring and summer of 
1992, we managed to de-rubble Łaźnia to the 
extent that in October of this memorable year, 
we could invite all enthusiasts of publicly unac-
cepted art to the opening of a grand festival 
proudly named Gdańsk Days of Independents. 
Immodestly as it may sound, this was my ori-
ginal idea to finally present the citizens of our 
glorious Stadt Gdańsk with the most intense 
forms of creation, both collective and individu-
al. The festival lasted a magical four days, and 
the remaining areas of the great, alternative, 
collective heresy were the slightly alter-reveller 
Sfinks Gallery in Sopot (with the Pop Art-savvy 
Alicja and Florek at the helm), Malarz Kobiet 
Project Gallery (established by the legendary 
Romek Grabowiecki in place of the C14 Gallery), 
and the National Art Gallery in Sopot (at the 
time headed by Rysiek Ziarkiewicz, author of the 
cult exhibition Expression of the 1980s from the 
terrible year 1986). It all went down rather well, 
and in order to document these moving moments 
for posterity, I spent those breakthrough days 
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Po owych artowych ruchach tektonicznych 
znów zaczęła się w łaźni progresywna „praca 
organiczna u podstaw”. Czyli konsekwentna rewi-
talizacja przestrzeni i realizowana w naturalnym 
rytmie życia seria ześwirowanych wernisaży. Co 
było wyzwaniem niepowszednim między innymi 
dlatego, iż III RP czasu tamtego wciąż histo-
rycznie przełomowego, była just like krajem 
gołym i wesołym, być może marnym, ale za to 
z pewnością figlarnym. Co, przekładając na język 
technokratów, znaczyło tyle, że jeszcze nie ist-
niały wtedy przyjazne wolnym duchom fundacje, 
miejskie czy tam wiejskie granty, tudzież talarki 
z Unii Europejskiej, które życzliwie wspierałyby 
nawet najbardziej pojechane projekty. Po prostu 
o wszystko musieliśmy jak zawsze zawalczyć 
sami – ale to już po wielokroć przerabialiśmy, 
więc nam to nie było bynajmniej straszne.

Jednocześnie z aktywnościami w Otwartym 
Atelier wielu z nas realizowało swoje kompa-
tybilne do ducha Miejsca projekty. Grzesiek 
Klaman, rzeźbiarz radykalny, generował Projekt 
Wyspa, który w zamyśle twórców swoich miał 
przekształcić naszą kochaną, a przez ludzkość 
zapomnianą, Wyspę Spichrzów w kosmiczne 
centrum suprakultury. W tymże samym miej-
scu Marek „Rogulus” Rogulski, starą punkową 
metodą DIY (czyli po naszemu Zrób To Sam), 
dokonał zajazdu na jeden z opuszczonych wy-
spiarskich magazynów i założył tam przez lat 
wiele a nieoficjalnie funkcjonującą galerię Spiż 
7. Nacieszeni zaś tym całym post-artowym od-
lotem Joanna i Andrzej powoli wycofywali się 
w zacisze swojej domowej pracowni, gdzie na 
przykład uczynili wspaniale prekursorski wylew 
filmowy Chałupnicza rzeczywistość wirtualna. 

A kolega Koñjo Konik Konikovsky przystąpił ku 
realizacji swojego odwiecznego marzenia o kre-
acji serii filmów, opisujących aktiviti najbardziej 
istotnych formacji podziemia w Polandzie. I tak 
przez całe szalone lata 90. nakręciłem obra-
zy o zakręconych losach między innymi Galerii 
C14, grupy Dezerter, Roberta Brylewskiego, ojca 
chrzestnego sarmackiego punk rocka, mojego 
rodzinnego Totaru czy Tymona Tymańskiego, 
spidera świeżego wtedy fenomenu postmoderni-
stycznie fonicznego i nie tylko, o nomenklaturze 
– scena yassowa.

Podróż trwa. Zapraszam serdecznie. •

shooting my first film titled Swędzenie plazmy 
[Prickly plasma].

Following these tectonic art movements, pro-
gressive “organic work at grassroots level” began 
at Łaźnia. Consistent revitalisation of the space 
and a series of crazy exhibitions realised in the 
natural life cycle. That was quite a challenge, 
not least because in these breakthrough times, 
our fledgling democracy was basically flat broke, 
albeit unconcerned; poor but sexy. Translated 
into technocratic tongue, this basically meant 
there were no foundations that would look kindly 
at free spirits, no municipal or village grants, nor 
European Union cash to support even the most 
far-out of ideas. As usual, we had to fight for 
everything ourselves – but since this had been 
our daily bread for ages, we were not intimidated.

In parallel to activities taking place in the Open 
Atelier, many of us pursued our other projects in 
the spirit of the Place. Radical sculptor Grzesiek 
Klaman generated the Wyspa Project, which 
– according to the idea of its authors – was 
to transform our darling Wyspa Spichrzów, 
abandoned by humanity, into a cosmic supracul-
tural centre. In this very place, Marek “Rogulus” 
Rogulski, following the old DIY punk method, 
squatted one of the abandoned warehouses 
on the island and established the Spiż 7 galle-
ry, which operated informally for many years. 
Somewhat satiated with this whole post-art she-
bang, Joanna and Andrzej slowly withdrew into 
the privacy of their home studio, where they, for 
instance, completed the wonderfully pioneering 
cinematic outpouring titled Chałupnicza rze-
czywistość wirtualna [Makeshift virtual reality]. 

In the meantime, Koñjo Konik Konikovsky 
embarked on fulfilling his eternal dream of cre-
ating a series of films describing the activities 
of the most important underground forma-
tions in Poland. And so, throughout the crazy 
1990s, I documented the twisted fate of the 
C14 Gallery, Dezerter, Robert Brylewski, the 
godfather of Polish punk, my native Totart, or 
Tymon Tymański, the spider of the then fresh 
post-modern phonic phenomenon dubbed the 
yass scene.

The journey continues –and you’re more than 
welcome to join in. •



PL ENG

56 LISTY DO REDAKCJI | LETTERS TO EDITORS

Dear Towel,

I know the end of the year wasn’t easy, with all 
the accounts, applications, annexes, and a collapsed 
ceiling to boot – but, for the love of God, this is no 
explanation! The honourable editorial board is guilty 
of such neglect that I wanted to scratch my eyes 
out when reading the magazine. Is the red colour, 
which dominated the second issue, meant to be 
a reference to the USSR? A camouflaged symbol 
of Soviet botch-ups? I’m asking tongue-in-cheek, 
because I am 100% positive that no aesthetic con-
cerns were taken into account. Beware, readers! No 
one is safe, as the TOWEL strikes out of the blue 
– you never know when the next issue is going to 
come out, because the editorial board consistently 
refuses to breathe a word about it. It seems the 
editors are having a lot of fun with that “Towel” of 
theirs – toying with the idea, chewing it over, dige-
sting it – this may have been funny in issue #1, but, 
for heaven’s sake, enough is enough! Do we have to 
read poor jokes spiced up with covers presenting 
nudity for the rest of our lives? I have no intention 
to run down this amateurish piece of work any more 
than I already have. As a closing remark, let me just 
add that you could start by learning to number the 
pages, because it seems that even this skill has so 
far eluded the honourable editors.

Kind regards,
Krystyna

Drogi Ręczniku!

Wiem, że końcówka roku nie była łatwa – roz-
liczenia, wnioski, aneksy i na dodatek zarwany 
strop – ale na miłość boską, nie jest to żadne wy-
tłumaczenie! Lista zaniedbań szanownej redakcji 
jest tak wielka, że miałam ochotę wyrwać sobie 
oczy podczas lektury czasopisma. Czy czerwień 
królująca w drugim numerze jest jakimś sowiec-
kim nawiązaniem, zakamuflowanym symbolem 
radzieckiego partactwa? Pytam przekornie, 
bo względy estetyczne z pewnością brane pod 
uwagę tutaj nie były. Strzeżcie się czytelnicy! 
Nikt z nas nie jest bezpieczny, bo RĘCZNIK ata-
kuje znienacka – nigdy nie wiadomo, kiedy wyjdzie 
kolejny numer, wszak redakcja konsekwentnie 
milczy na ten temat. Zdaje się, że redaktorzy 
dobrze się bawią swoim „Ręczniczkiem” – obra-
cają go w myślach, przeżuwają, trawią – może 
i było to śmieszne w pierwszym numerze, ale na 
Boga, dość już tego! Czy do końca życia mamy 
wysłuchiwać żarcików ręcznikowych okraszonych 
okładkami z golizną? Nie chcę się już więcej pa-
stwić nad tą amatorszczyzną, więc napomknę 
tylko, że warto byłoby zacząć od nauki numero-
wania stron, gdyż jak widać jest to umiejętność 
szanownym redaktorom całkowicie obca.

Serdeczności
Krystyna

Listy, wrażenia, ekspresje i propozycje prosimy nadsyłać 
na adres: recznik@laznia.pl

Send your letters, impressions, expressions 
and offers at recznik@laznia.pl

Na wstępie chcielibyśmy wyrazić swoje zdumienie, a jednocześnie ogromną wdzięczność dla licznego 
grona czytelników, którzy przysłali do nas swoje uwagi i przemyślenia. Są wśród nich głosy nie tylko 
na temat RĘCZNIKA, ale także ciekawe głosy analizujące obecną sytuację polityczno-społeczną. 
Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, polemiki i komentarze. Nie zmieścimy wszystkich Waszych 
głosów na łamach naszego czasopisma, dlatego publikujemy list, który nas najbardziej urzekł.

DK i TS

First of all, we would like to express our surprise and genuine gratitude to all readers who sent us 
their remarks and thoughts. We received a lot of letters, not only concerning what we do in TOWEL, 
but also some very interesting remarks on the current political and social situation. Thank you for the 
words of support, polemics and comments. For lack of space, we are not able to publish all of your 
voices here, which is why we’ve chosen the one letter that stole all our hearts.

DK and TS



57KSIĘGARNIA | BOOKSHOP

CSW ŁAŹNIA

The book by Nick Wadley is the first monography of Franciszka 
Themerson`s work. The book contains descriptions of the ar-
tist's paintings, typographic and stage design projects. We will 
also find texts on Franciszka's illustrations for children, Stefan 
Themerson's remarks on the artist's exhibition in Warsaw, 
a transcript of the experiment - cooperation with the poet, as 
well as Franciszka's own statements about her creative work 
and chapters by Edward Lucie-Smith, Michael Meschke and 
Marek Sebastian.

Książka autorstwa Nicka Wadleya to pierwsza monografia twór-
czości Franciszki Themerson. W książce znajdują się opisy prac 
malarskich artystki, projektów typograficznych i scenograficz-
nych. Znajdziemy tam również teksty o ilustracjach Franciszki 
dla dzieci, uwagi Stefana Themersona na temat wystawy ar-
tystki w Warszawie, zapis eksperymentu – współpracy z poetą, 
 a także wypowiedzi samej Franciszki o jej pracy twórczej 
oraz rozdziały autorstwa Edwarda Lucie-Smitha, Michaela 
Meschkego i Marka Sebastiana.

Nick Wadley 
Franciszka Themerson  
Nick Wadley
Franciszka Themerson 

The Vilnius in Gdańsk Festival began in 2003 as a common 
initiative of the City Halls of Gdańsk and Vilnius. Although it 
is easy to indicate the date of the first edition of the event,  
it is difficult to clearly indicate the moment when the concept 
of the Festival was fully formed. Over the years, not only the 
name has changed several times, but also the formula and 
circle of people and institutions involved in it. The organizers, 
by creating subsequent editions, tried to bring contemporary 
Lithuania closer to Polish audiences, show the country through 
the prism of what is current in the artistic debate. From the 
beginning, an important goal was to build Polish-Lithuanian 
relations based on understanding, respect and mutual curiosity, 
looking for connections that would take a new dimension, not 
run away from history, look for dialogue, not forgetting. The 
publication is a summary of projects in the field of visual arts 
that took place as part of the festival in the years 2008-2018, 
because this area has never been summarized and analyzed.

Festiwal Wilno w Gdańsku rozpoczął się w 2003 roku jako 
wspólna inicjatywa Urzędów Miasta Gdańska i Wilna. Choć 
łatwo wskazać datę pierwszej edycji wydarzenia, to trudno 
jednoznacznie wskazać moment, kiedy w pełni ukształtowała 
się koncepcja Festiwalu. Na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniła 
się nie tylko nazwa, ale także formuła oraz krąg osób i instytucji 
w niego zaangażowanych. Organizatorzy, tworząc kolejne edycje, 
starali się przybliżyć polskim odbiorcom współczesną Litwę, 
pokazać kraj przez pryzmat tego, co aktualne w artystycznej 
debacie. Od początku realizacji festiwalu ważnym celem było 
budowanie relacji polsko-litewskich opartych na zrozumieniu, 
szacunku i obopólnej ciekawości, poszukiwanie połączeń, które 
przybrałyby nowy wymiar, nie uciekały od historii, szukały dialogu, 
a nie zapomnienia. Publikacja jest podsumowaniem projektów 
z zakresu sztuk wizualnych, jakie odbyły się w ramach festiwalu 
w latach 2008-2018, ten obszar nigdy nie doczekał się podsu-
mowania i analizy podejmowanej problematyki.

Wilno w Gdańsku 
Vilnius in Gdansk
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The catalog is a summary of the exhibition "Three or Two". The 
most important element of the exhibition was the very process of 
it`s creation, the elusive words of the meeting of people involved in 
the project with the space of the exhibition and the dialogue that 
was established during this meeting. Briefly describing, "Three or 
Two" was an exhibition that presented the work of three artists, 
more or less connected with the Łódź artistic comunity gathered 
around Galeria Wschodnia. "Three or Two" was also an exhibition 
about relationships occurring in the artistic world, but also about 
those that have the potential to create something new, build 
additional contexts and meanings beyond a single work.

Katalog jest podsumowaniem wystawy „Trzy lub dwa”. Najważ- 
niejszym elementem ekspozycji był sam proces jej powstawania, 
nieuchwytny słowami moment spotkania osób zaangażowanych 
w projekt z przestrzenią ekspozycji oraz dialog, jaki podczas 
tego spotkania się nawiązał. Krótko opisując, „Trzy lub dwa” 
to wystawa, na której zaprezentowano prace trzech artystów, 
mniej lub bardziej związanych ze środowiskiem łódzkim, funk-
cjonującym wokół Galerii Wschodniej. „Trzy lub dwa” była także 
wystawą o relacjach zachodzących w świecie artystycznym, 
ale również o tych, które niosą w sobie potencjał stworzenia 
czegoś nowego, budowania dodatkowych kontekstów i znaczeń 
poza pojedynczym dziełem.

Catalog is a summary and supplement to the exhibition "Beyond 
Borders. Processed body - Expanded brain - Distributed agency" 
realized as part of the Art + Science Meeting project. Exhibition 
was focused on contemporary artistic trends that are related 
to science, particularly neurology and neural engineering, rese-
arch on artificial intelligence and robotics, synthetic biology and 
psychology. Directing attention to the problems and practices 
usually undertaken in scientific communities, catalog reflects on 
the consequences of their transfer to the field of artistic activities, 
and thus also the space of cultural reflection, subjecting them to 
multifaceted analysis, aesthetic, cognitive, ethical.

Katalog jest podsumowaniem i uzupełnieniem wystawy „Bez 
Granic. Przetworzone ciało - Poszerzony mózg - Usieciowiona 
sprawczość", zrealizowanej w ramach cyklu Art + Science 
Meeting. Wystawa poruszała tematykę współczesnych ten-
dencji artystycznych pozostających w interakcjach z nauką, 
a w szczególności z neurologią i neuroinżynierią, badaniami 
nad sztuczną inteligencją i robotyką, biologią syntetyczną oraz 
psychologią. Kierując uwagę w stronę problemów i praktyk 
podejmowanych zwykle w środowiskach naukowych, publikacja 
poddaje refleksji konsekwencje ich przeniesienia w pole działań 
artystycznych, a tym samym i przestrzeń refleksji kulturo-
wej, poddając je wielopłaszczyznowej analizie, estetycznej, 
poznawczej, etycznej.

Bez granic. Przetworzone ciało  
– Poszerzony mózg – Rozproszona 
sprawczość  
Beyond Borders. Processes body  
– Expanded brain – Distributed agency 

Trzy lub dwa  
Three or Two



Ręcznik – Komiks No1 
Paulus
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