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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)

Stąd RĘCZNIK. Ponieważ swoje „ręczniki” 
mają też inne instytucje kultury, z okazji uro-
dzin postanowiliśmy sprezentować sobie własne 
pismo o sztuce. Z oryginalnym, mocnym ak-
centem lokalnym, bo nie byłoby obu ŁAŹNI bez 
całego kontekstu Dolnego Miasta i Nowego Portu, 
dwóch gdańskich dzielnic, w których i z który-
mi pracujemy. Dlatego w pierwszym numerze 
magazynu jest tekst z Nowego Portu, w któ-
rym wybuchł wulkan=REWITALIZACJA oraz 
zapis spotkania w gdańskiej siedzibie Krytyki 
Politycznej z udziałem naszego rezydenta Joshuy 
Schwebela, w trakcie którego usłyszeliśmy wiele 
ważnych i trudnych pytań o proces gentryfikacji 
i naszą rolę w nim. 

Tyle lokalnie, ale w pierwszym numerze jest 
też międzynarodowo. Rok 2018 zakończyliśmy 
wystawami japońskiej sztuki awangardowej 
Fluorescent Chrysanthemum Remembered 
i prac brytyjskiego rysownika Nicka Wadleya. 
O obu szerzej opowiada w wywiadzie ich kura-
torka Jasia Reichardt. Wcześniej zaproszenie 
do Gdańska przyjął litewski artysta Deimantas 
Narkevičius – wystawę Rocking the State re-
cenzuje w magazynie Adam Mazur. 

Wyciskamy pierwszy RĘCZNIK i piszemy o na-
szych działaniach edukacyjnych – warsztatach 
z animacji błyskawicznej i projekcie KinoPasja 
prowadzonym w naszym kinie studyjnym. 

Why TOWEL? Because other culture institu-
tions have their own “towels”, we decided the 
anniversary was the perfect occasion to give 
ourselves the gift of a journal about art. With 
a strong, original local accent, because there 
would be no LAZNIA without the context of Dolne 
Miasto and Nowy Port, the two Gdańsk neighbo-
urhoods we work in and with. That’s why the first 
issue of the magazine has an article from Nowy 
Port, where the volcano=REVITALISATION has 
exploded, and a transcript of the meeting held at 
the Gdańsk office of Political Critique at which 
our resident Joshua Schwebel participated in, 
and during which we were presented with a lot of 
tough and important questions about the process 
of gentrification and our role in it. 

That’s the local stuff, but our first issue also 
has an international dimension. We finished 
off 2018 with an exhibition of Japanese avan-
tgarde art titled Fluorescent Chrysanthemum 
Remembered, and another featuring the work 
of the British sketch artist Nick Wadley. Curator 
Jasia Reichardt tells us a lot more about the 
two of them in an interview. The magazine also 
includes a review penned by Adam Mazur of 
the Rocking the State exhibition of work by the 
Lithuanian artist, Deimantas Narkevičius. 

We wring out our first TOWEL and write about 
our educational activities – workshops with li-

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

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

Markowi Rogulusowi oddaliśmy cztery strony 
w magazynie i naszą przestrzeń wystawienniczą 
w Nowym Porcie. Fotografa Jerzego Wierzbickiego 
udało się nam złapać na dwa dni przed wyjazdem 
na najbardziej piaszczystą pustynię świata – jego 
znakomite fotografie z Czarnobyla i Omanu za-
prezentujemy w ŁAŹNI wiosną. 

Do współpracy przy pierwszym numerze 
zaprosiliśmy też naszych przyjaciół z Dolnego 
Miasta, którzy mają oczy, uszy i głowy otwarte. 

To w pierwszym numerze RĘCZNIKA.
 Zapraszam do lektury. 

Lepiej czytać RĘCZNIK, niż nie czytać. 

Jadwiga Charzyńska
Dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku

ghtening animation and the KinoPasja project 
held in our study cinema. 

We gave Marek Rogulus three pages of our 
magazine and our exhibition space in Nowy Port. 
We also managed to catch the photographer, 
Jerzy Wierzbicki, two days before he left for the 
most sandy desert in the world – his outstanding 
photographs of Chernobyl and Oman will be on 
display at LAZNIA this spring. 

We’ve also invited our friends from Dolne 
Miasto, with their eyes, ears and minds all open, 
to collaborate with us on the first edition of the 
magazine. 

All this in the first issue of TOWEL. 
Happy reading! 

Better to read TOWEL than nothing at all. 

Jadwiga Charzyńska
Director, LAZNIA Centre for Contemporary 
Art in Gdańsk
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The urban context of both branches of CCA 
determines the dual character of its addressees. 
From the beginning, LAZNIA was in a tricky situ-
ation, directing its programmes at two types of 
audiences. On the one hand is the conventional, 
easier audience for contemporary art and cultu-
re; people who come to galleries to examine the 
current expositions and participate in actions ad-
dressed to those interested in art, enjoying some 
greater or lesser degree of knowledge about it. 
Because of its out-of-the-way location, and owing 
to its pro-social function, CCA – first in Dolne 
Miasto, and then in Nowy Port – was also confron-
ted with a new type of audience. This audience 
is composed of the residents of working-class 
neighbourhoods, frequently subjected to econo-
mic marginalisation and social stigmatisation. 
This new audience is in the main not interested 
in art, and perceives LAZNIA as an outsider, or 
even an enemy, “transplanted” by force into the 
neighbourhood.1 CCA must therefore engage in 
proactive work to reach out to this more difficult 
audience, to engage them in the programme of 
the institution, which directs a large part of its 
educational offerings to them. This new audience, 

1. Jacek Dominiczak recalls that when LAZNIA 2 was under renovation, 
its walls were adorned with homophobic graffiti; local youths likely 
identified the new cultural institution with something as alien to them 
as homosexuality. Significant, however, is that both seats of LAZNIA, 
in Dolne Miasto and in Nowy Port, functioned during the socialist era 
as bathhouses – places where, according to Gdańsk oral tradition, men 
went to engage in sex with each other. Both in the historical and the 
local sense, LAZNIA has seen it all.

Tekst: Paweł Leszkowicz

„W Polsce większość ważnych państwowych i miejskich galerii sztuki  
znajduje się w centrach miast, nie na ich obrzeżach, mają zatem 
uprzywilejowaną i łatwo dostępną lokalizację, bliską szlakom turystycznym  
i innym placówkom kulturalnym. Natomiast obydwa oddziały łaźni 
rozpoczynały od marginesów miasta”.

“In Poland, the majority of important state and municipal art galleries are located 
in city centres, not on their outskirts. Thus, they enjoy a privileged and easily 
accessible location, close to tourist routes and other cultural institutions.  
However, both branches of laznia came from the margins of the city.”

Homo sum humani nihil a laznia alienum puto
Nic, co ludzkie, nie jest łaźni obce

20 LAT CSW ŁAŹNIA / LAZNIA CCA’s 20th anniversary

Kontekst miejski obydwu oddziałów CSW 
determinuje dwoisty charakter jej odbiorców. 
ŁAŹNIA od początku znajdowała się w trud-
nej sytuacji, kierując swój program do dwóch 
typów publiczności. Z jednej strony jest to 
konwencjonalna i łatwiejsza publiczność sztu-
ki i kultury współczesnej, która przychodzi 
do galerii, aby oglądać aktualne ekspozycje 
i uczestniczyć w wydarzeniach adresowanych 
do widzów interesujących się sztuką i w mniej-
szym lub większym stopniu znających się na 
niej. Ze względu na marginalną lokalizację oraz 
w związku ze swoją prospołeczną funkcją, naj-
pierw na Dolnym Mieście, a potem w Nowym 
Porcie CSW zmuszone było zmierzyć się również 
z nowym typem publiczności. Są to mieszkańcy 
robotniczych dzielnic, często dotknięci różnymi 
formami ekonomicznej marginalizacji i społecznej 
stygmatyzacji. Ta nowa publiczność w większo-
ści nie jest zainteresowana sztuką, a ŁAŹNIĘ 
postrzega jako obcy lub nawet wrogi twór, na 
siłę „wsadzony” do dzielnicy1. CSW musi zatem 
wykonywać animacyjną pracę włączenia tych 
nowych, trudniejszych odbiorców, zaangażowa-
nia ich w program instytucji, którego znacząca 

1. Ciekawostką jest, że gdy ŁAŹNIĘ 2 remontowano, co wspomina Jacek 
Dominiczak, jej mury zdobiły napisy typu „zakaz pedałowania”, gdyż 
prawdopodobnie lokalne chłopaki identyfikowały nowo powstającą 
instytucję kultury z czymś tak obcym jak homoseksualność. Znamienne 
jest jednak, że zarówno ŁAŹNIA na Dolnym Mieście, jak i w Nowym Porcie 
w PRL-u były właśnie łaźniami, czyli funkcjonowały jako miejsca, gdzie 
według wielu podań gdańskiej historii mówionej mężczyźni uprawiali ze 
sobą seks. Nic, co ludzkie, nie jest więc ŁAŹNI obce, również w sensie 
historycznym i lokalnym.
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20 LAT CSW ŁAŹNIA / LAZNIA CCA’s 20th anniversary

część warsztatowo-edukacyjna kierowana jest 
właśnie do nich. Ta nowa publiczność, która nie-
wątpliwie stanowi wyzwanie, to również szansa 
dla promowanej przez ŁAŹNIĘ współczesnej 
kultury wizualnej, gdyż jej odmienny sposób per-
cepcji oferuje pokazywanej sztuce i strategiom 
kuratorskim nowe pole znaczeń, przekraczające 
ustalone konwencje. Nowa publiczność to więc 
również szansa na nowy sens dla sztuki współ-
czesnej, która grzęźnie w swoich konwencjach. 

ŁAŹNIA staje zatem wobec publiczności 
zróżnicowanej klasowo, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami edukacyjnymi i ekonomiczny-
mi. Specyfika tej instytucji powoduje, że nowa 
lokalna publiczność jest do pewnego stopnia 
ważniejsza i w związku z tym ŁAŹNIA stara się 
działać przede wszystkim dla niej – czyli dla 
swoich sąsiadów – realizując jednocześnie typowy 
program globalnej instytucji sztuki współcze-
snej, często wymagającej od odbiorców różnych 
kompetencji. Pojawia się zatem wątpliwość, czy 
jest to sprzeczność, którą można połączyć? 
Czy ŁAŹNIA odniosła sukces wśród swoich tak 
klasowo zróżnicowanych i różnorodnych od-
biorców? Problem ten stawia również Iwona 
Woźniewska w przeprowadzonym z nią wywia-
dzie, podkreślając niebezpieczeństwo izolacji 
instytucji kultury w takiej dzielnicy jak Nowy Port. 
Książka nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie, a raczej je podejmuje i stara się 
umieścić problem w szerszym kontekście. Jest 
to bowiem wciąż trwający proces włączania, 
budowy instytucji sztuki, która jest maksymalnie 
inkluzywna! Uczestnictwo w tym procesie czyni 
ŁAŹNIĘ instytucją w pełni eksperymentalną 
i odmienną, ale też narażoną na krytykę, jednak 
tym bardziej wartą refleksji i studiów wysta-
wienniczych, które ma otworzyć ta publikacja.

W Polsce większość ważnych państwowych 
i miejskich galerii sztuki znajduje się w cen- 
trach miast, a nie na ich obrzeżach, mają zatem 
uprzywilejowaną i łatwo dostępną lokalizację, 
bliską szlakom turystycznym i innym placówkom 
kulturalnym. Natomiast obydwa oddziały ŁAŹNI 
rozpoczynały od marginesów miasta. Wyprawa 
do ŁAŹNI, szczególnie dziś do jej drugiego od-
działu, jest podróżą do dzielnicy nieturystycznej, 
do której nigdy by się nie trafiło, jeśli nie jest się 
jej mieszkańcem (choć Nowy Port kryje wiele 
skarbów dla koneserów, na przykład znakomi-
tą restaurację Perła Bałtyku). W ten sposób 
ŁAŹNIA zyskuje działanie pozytywne i otwiera-
jące – pozwala na odkrywanie tej części miasta 
przez ludzi, którzy nie są jej mieszkańcami. Wielu 
odwiedzających, pochodzących nie tylko spoza 

which doubtlessly poses a challenge, is also an 
opportunity for the contemporary visual culture 
promoted by LAZNIA, as its distinct mode of per-
ception offers new fields of meaning, going beyond 
established conventions, to the art on display as 
well as to the strategies employed by curators. 
The new audience is thus also an opportunity for 
contemporary art to take on a new sense, rather 
than sinking deeper into its conventions. 

LAZNIA thus confronts an audience distinct in 
class terms, with all the attendant educational 
and economic consequences. The specificity of 
this institution means that he local audience is, to 
a degree, more important, and thus LAZNIA does 
what it can to benefit them – in other words, to 
benefit our neighbours – while at the same time 
undertaking the typical programme of a global 
contemporary art institution, frequently deman-
ding diverse competencies from its addressees. 
Thus, doubts arise as to whether these con-
tradictions can be resolved. Has LAZNIA been 
successful among its audiences, so diverse and 
distinct in terms of class? This issue is also ad-
dressed by Iwona Woźniewska in an interview in 
which the emphasises the danger of isolation of 
a culture institution located in a neighbourhood 
such as Nowy Port. The book does not, howe-
ver provide a distinct answer to that question, 
but rather engages it and attempts to frame 
the problem in a broader context. Indeed, it is 
a continual process of incorporation, of building 
a cultural institution that offers maximum inclusi-
vity! Participation in this process renders LAZNIA 
a fully experimental, transformative institution, 
but also one exposed to criticism; yet all the more 
so worth the reflections and exhibition studies 
that this publication is to open.

In Poland, the majority of important state and 
municipal art galleries are located in city centres, 
not on their outskirts. Thus, they enjoy a privileged 
and easily accessible location, close to tourist ro-
utes and other cultural institutions. However, both 
branches of LAZNIA came from the margins of 
the city. A trip to LAZNIA, particularly today to its 
second branch, is a trip to a neighbourhood off the 
tourist path, where one would never go to if one 
was not a resident (although Nowy Port is home 
to many hidden pearls, such as the outstanding 
Perła Bałtyku restaurant). In this way, LAZNIA 
generates positive impacts – opening up that 
part of the city for it to be discovered by people 
who are not its residents. Many visitors, not only 
those from outside Gdańsk, have come to know 
the unique climate, history, and hidden gems of 
Nowy Port thanks to CCA. I am one such example. 
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Gdańska, właśnie dzięki CSW pozna unikalny 
klimat i historię Nowego Portu oraz odkryje 
jego perełki. Ja sam jestem tego przykładem. 
Możemy się spodziewać, że już wkrótce do dziel-
nicy napłyną nowe rodzaje energii. ŁAŹNIA jest 
dobrym polskim przykładem tendencji sytu-
owania instytucji sztuki lub oddziałów muzeów 
w dzielnicach i rejonach wcześniej wcale ze 
sztuką niezwiązanych, właśnie w robotniczych 
lub z różnych powodów granicznych obszarach 
urbanistycznych2. 

Ma to szczególne znaczenie również arty- 
styczne, gdyż od lat instytucja jest zaangażowa-
na w promocję sztuki w przestrzeni publicznej, 
zarówno poprzez realizację projektów sztuki 
w mieście w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta 
Gdańska, jak i dzięki społecznej edukacji po-
przez sztukę. Dzieła sztuki publicznej sytuowane 
w przestrzeniach miejskich poddane są działaniu 
różnych urbanistycznych i atmosferycznych 
sił oraz zmian. Podobnie jest z CSW ŁAŹNIA 1 
i 2, instytucja ta jest niczym dzieło sztuki pu-
blicznej wstawione w nowe środowisko miejskie 
i aktywizowane lub kwestionowane przez jego 
wpływy. Lokalna społeczność może zaakcepto-
wać takie prace, zintegrować je, nawet polubić 
albo... odrzucić lub pozostać wobec nich obojęt-
na. Podobnie jest z ŁAŹNIĄ, która przechodziła 
w swojej historii przez wszystkie powyższe etapy 
– specyfika jej lokalizacji i działania czyni ją bo-
wiem właśnie złożonym dziełem sztuki publicznej, 
uzależnionym od różnorodnej publiczności, po-
datnym na klęskę, ale też otwartym na sukces, 
zapewne balansującym pomiędzy nimi, zależnie 
od projektu i okresu powstania. Im dłużej instytu-
cja będzie istniała w dzielnicy i adresowała do niej 
swoje działania, tym bardziej będzie stawała się 
jej integralnym elementem. Dzisiaj ŁAŹNIA 1 jest 
ważną społecznie i kulturowo częścią Dolnego 
Miasta, przyszłość pokaże, jaka będzie odpo-
wiedź Nowego Portu, który wciąż oswaja się 
ze sztuką współczesną i artystami w swoich 
rejonach. 

Tekst pochodzi z publikacji ŁAŹNIA jako dzieło sztuki pu-
blicznej, pod red. Pawła Leszkowicza, Gdańsk 2018.

2. Liam Sweeney, How Do We Fix the Museum Diversity Problem?, 
http://observer.com/2018/02/how-brooklyn-muse-
um-lacma-and-others-are-increasing-staff-and-viewer 
diversity/?mc_cid=dc7e8fbdfb&mc_eid=9b5361ff6d  
(dostęp: 17.07.2018).

We can expect that new types of energy will soon 
begin flowing into the neighbourhood. LAZNIA is 
a good Polish example of the tendency to place 
art institutions and museums in neighbourhoods 
and regions which had no previous association 
with art – working-class areas, or other places 
at the edge of the urbanscape.2 

This is of particular artistic significance as well, 
as the institution has been involved for years in 
the promotion of art in public space, both through 
the staging of art projects in the city as part of 
the Gdańsk Outdoor Gallery and owing to social 
education through art. Works of art on public 
display in urban spaces are subjected to diverse 
urbanistic effects, atmospheric forces and chan-
ges. This is the case with LAZNIA CCA 1 and 2; 
the institution is a work of public art placed in 
a new urban environment and both activated and 
questioned by the influences it exerts. The local 
community can accept its works, integrate them, 
like the, or... reject them, or simply remain indiffe-
rent. This is also the case with LAZNIA, which has 
gone through all the stages described above in its 
history – the specificity of its location and activity 
makes it a complex work of public art, dependent 
on a diverse audience, exposed to failure but also 
open to success, teetering between one and the 
other depending on the project and the period 
it is created. The longer the institution remains 
present in the neighbourhood and addresses its 
actions to it, the greater the degree to which it 
will become its integral element. Today, LAZNIA 1 
is a socially and culturally important part of Dolne 
Miasto; time will tell how Nowy Port responds to 
it, as the neighbourhood is still coming to terms 
with the modern art and artists that have arrived. 

Text taken from LAZNIA as a work of public art, edited by 
Paweł Leszkowicz, Gdańsk 2018.

2. Liam Sweeney, How Do We Fix the Museum Diversity Problem?  
http://observer.com/2018/02/how-brooklyn-muse-
um-lacma-and-others-are-increasing-staff-and-viewer 
diversity/?mc_cid=dc7e8fbdfb&mc_eid=9b5361ff6d  
(retrieved: 17.07.2018).
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WYSTAWY | EXHIBITIONS

Fifty years after the exhibition Fluorescent 
Chrysanthemum was presented at the London 
Institute of Contemporary Arts, selected works 
of Japanese avant-garde artists are on display 
at the Dolne Miasto branch of LAZNIA CCA. 

Opened in December 1968, Fluorescent 
Chrysanthemum was the first exhibition of 
Japanese avant-garde art in Europe after World 
War II. The Biennale organised two years earlier in 
Tokyo demonstrated the extent to which the ar-
twork of Japanese artists was distinct from that 
being created during the same period in other 
parts of the world. The Japanese artists were 
not afraid to experiment with new materials and 
technological solutions; they were eager to em-
ploy the effect of fluorescence; and their artwork 
was exceptionally expressive. Some of the artists 
exhibiting at the Biennale in Tokyo were invited to 
participate in the London event. The exhibition, 
put on with great pomp, saw over 80 Japanese 
artists participate. What’s On in London wrote 
in 1968 about the exhibition: “A show of Japanese 
fluorescent sculptures, Japanese abstract car-
toon films, graphics and kites is presented at 
the ICA Gallery in a superbly imaginative way. 

50 lat po tym, jak wystawa Fluorescent 
Chrysanthemum została zaprezentowana 
w londyńskim Institute of Contemporary Arts, 
wybrane prace japońskich artystów awangardo-
wych można oglądać w siedzibie CSW ŁAŹNIA 
na Dolnym Mieście. 

Otwarta w grudniu 1968 roku wystawa 
Fluorescent Chrysanthemum była pierwszą po 
II wojnie światowej wystawą japońskiej sztuki 
awangardowej w Europie. Już zorganizowane 
dwa lata wcześniej Biennale w Tokio, wyraźnie 
pokazało, jak bardzo prace japońskich arty-
stów różniły się od tych, które powstawały 
w tym samie czasie w innych częściach świata. 
Japońscy twórcy nie bali się eksperymentów 
z nowymi materiałami i rozwiązaniami tech-
nologicznymi, chętnie wykorzystywali efekt 
fluorescencji, a ich prace były niezwykle żywio-
łowe. Część artystów, którzy zaprezentowali 
się na Biennale w Tokio, zaproszono do udzia-
łu w londyńskiej wystawie. W przygotowanym 
z rozmachem pokazie uczestniczyło ponad 80 
japońskich artystów. What’s On in London w 1968 
roku pisał o wystawie: „Niezwykłą wyobraźnią 
wykazali się autorzy wystawy fluorescencyjnych 

Fluorescent Chrysanthemum 
Remembered
14 grudnia 2018 – 24 lutego 2019 

14 December 2018 – 24 February 2019  

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 

LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art 

ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto  

Kuratorka | Curator  

Jasia Reichardt  

Koordynatorka | Coordinator  

Emilia Golnik  

Współpraca | Collaboration  

Agata Janikowska
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japońskich rzeźb, abstrakcyjnych animowanych 
filmów z Japonii, grafiki i latawców, którą mo-
żemy oglądać w ICA. Właściwie to nie wystawa, 
a estetyczny spektakl”. 

Bohaterami gdańskiej odsłony wystawy są 
dwaj japońscy twórcy, którzy znacząco wpłynęli 
na kształt pierwszego pokazu – Kohei Sugiura 
(autor oprawy graficznej londyńskiej wystawy) 
oraz Katsushiro Yamaguchi (autor wideo artu 
w Japonii). W ŁAŹNI, na wystawie pod rozsze-
rzonym tytułem Fluorescent Chrysanthemum 
Remembered prezentowane są między innymi 
zdjęcia, filmy, kalendarze, książki, plakaty, okładki 
płyt winylowych, grafiki, zapisy nutowe oraz do-
kumentacja wystawy z 1968 roku autorstwa obu 
artystów. Sam tytuł wystawy nawiązuje do efek-
tu fluorescencji wykorzystywanego w pracach 
japońskich artystów oraz do monshō (japońskie-
go odpowiednika herbu) w formie chryzantemy.

Kuratorką obu wystaw – zarówno londyńskiej, 
jak i gdańskiej jest Jasia Reichardt.

This is an aesthetic performance rather than 
an art show”. 

The Gdańsk exhibition focuses on two Japanese 
artists who significantly influenced the shape of 
the first edition – Kohei Sugiura (author of the 
graphic design employed at the London exhibition) 
and Katsushiro Yamaguchi (creator of video art 
in Japan). The exhibition at LAZNIA, under the 
expanded title of Fluorescent Chrysanthemum 
Remembered, presents photographs, films, ca-
lendars, books, posters, album covers, sketches, 
music scores and documentation authored by 
both artists from the 1968 exhibition. The title of 
the exhibition refers to the fluorescence effect 
employed in artwork by the Japanese artists, as 
well as monshō (the Japanese version of a crest) 
in the form of a chrysanthemum.

The curator of the two exhibitions – both in 
London and in Gdańsk – is Jasia Reichardt. 

autor fotografii: Paweł Jóźwiak
author of photography: Paweł Jóźwiak
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WYSTAWY | EXHIBITIONS

“In the second act of a play in a West End the-
atre, the large fat man, who seemed previously 
hardly able to move, started dancing. He danced 
by himself in the middle of the stage. He was so 
light-footed and graceful that somehow the au-
dience forgot his enormous size…”
(fragment from publication accompanying the exhibition) 

 
Big man danced at the exhibition Nick Wadley 

in Gdańsk, where we presented over 100 pieces 
of artwork (including from the Big man cycle) 
composed by the eminent art historian and sketch 
artist Nick Wadley. 

Wadley’s images full of intelligent humour are 
the product of attentive observation of people 
– in trains, at hospital, in waiting rooms and on 
the street. Among them, we can find incisive por-
traits, fantasies involving animal, objects, and 
drawings linking images with word play, of which 
Nick Wadley was particularly fond.

 
“now + here = nowhere”
 

„W drugim akcie sztuki granej w londyńskim 
teatrze jeden z bohaterów, potężny mężczyzna 
zaczął tańczyć – choć wcześniej sprawiał wraże-
nie kogoś, kto z trudem się porusza. Tańczył sam 
pośrodku sceny. Poruszał się tak lekko i z takim 
wdziękiem, że widzom udało się zapomnieć, jaki 
z niego olbrzym…”
(fragment z publikacji towarzyszącej wystawie) 

 
Big man zatańczył na wystawie Nick Wadley 

w Gdańsku, gdzie zaprezentowaliśmy ponad 100 
prac (wśród nich prace z cyklu Big man) wybitne-
go historyka sztuki i rysownika Nicka Wadleya. 

Pełne inteligentnego humoru rysunki Nicka 
Wadleya to efekt uważnej obserwacji ludzi - 
w pociągach, szpitalu, poczekalniach czy na 
ulicy. Znajdziemy wśród nich wnikliwie portrety, 
fantazje na temat zwierząt, przedmiotów oraz 
rysunki łączące obraz z zabawą słowem, którą 
Nick Wadley szczególnie lubił.

 
„now + here = nowhere”

Nick Wadley w Gdańsku
Nick Wadley in Gdańsk
13 grudnia 2018 – 17 lutego 2019 

13 December 2018 – 17 February 2019  

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 

LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art 

ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port  

Kuratorka | Curator  

Jasia Reichardt  

Koordynatorka | Coordinator  

Emilia Golnik  

Współpraca | Collaboration  

Agata Janikowska
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autor fotografii: Paweł Jóźwiak
author of photography: Paweł Jóźwiak
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NICK WADLEY W GDAŃSKU | NICK WADLEY IN GDAŃSK

 W swoich pracach Nick Wadley nie bał się 
też eksperymentów formalnych m.in. kserowa-
nia rysunków i fotografii w różnych odcieniach 
i robienia z nich kolaży czy skanowania szkiców, 
które później poddawał obróbce komputerowej. 
Na wystawie w ŁAŹNI 2 prezentowanych jest 
ponad 100 prac Nicka Wadleya, m.in. satyryczne 
prace publikowane w latach 90. i na początku 
XX. wieku w „Daily Telegraph Magazine”, „Royal 
Academy Magazine” oraz w „Financial Times”, 
książki różnych autorów z jego ilustracjami oraz 
gablota osobliwości zawierająca drobne przed-
mioty wykonane przez Nicka Wadleya i rzeczy 
podarowane mu przez przyjaciół. Na ekspozycji 
zostaną też pokazane portrety artysty wykonane 
przez Franciszkę Themerson.

Nick Wadley ukończył studia artystyczne 
w Kingston School of Art oraz historię sztu-
ki w Courtauld Institute w Londynie. W latach 
1970-1985 kierował Wydziałem Historii Sztuki 
londyńskiej Chelsea School of Art. Po 25 latach 
pracy na uczelni odszedł na wcześniejszą emery-
turę i poświęcił się rysowaniu. Wydał kilkadziesiąt 
publikacji naukowych dotyczących historii sztuki 
(m.in. The Drawings of Van Gogh, 1969; Cubism, 
1972, Impressionist & PostImpresioonela Drawing, 
1991). Jest autorem ilustracji do książek Cozette 
de Charmoy, U.A. Fanthorpe, Lisy Jardine i wielu 
innych. Poza publikowaniem Nick Wadley był 
także kuratorem wystaw Romana Cieślewicza, 
Franciszki Themerson czy Lyonela Feiningera. 
W latach 1996-2001 na łamach „The Daily Tele- 
graph” i „Financial Times” publikował (wraz 
z Sylvią Libedinsky) satyryczne rysunki. Jego 
własne rysunki były prezentowane w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Włoszech, Francji, Argentynie 
i Japonii. Wydał kilka książek – zbiorów rysunków 
i wierszy, a kolejne czekają na publikację.

In his works, Nick Wadley was not afraid of 
experiments with form, such as making copies 
of sketches and photographs in various shades, 
making collages of them, as well as scanning 
sketches that he later altered digitally. The exhi-
bition at LAZNIA 2 presents over 100 pieces 
of artwork by Nick Wadley, including satirical 
drawings published in the 1990s and early 2000s 
in Daily Telegraph Magazine, Royal Academy 
Magazine, and Financial Times, as well as books 
by various authors with his illustrations and 
a case containing small items made by Wadley 
along with objects given to him by friends. On 
display are also portraits of the artist made by 
Franciszka Themerson.

Nick Wadley graduated with a diploma in art 
from the Kingston School of Art, and studies art 
history at the Courtauld Institute in London. In 
1970–1985, he was director of the Faculty of Art 
History at the London-based Chelsea School of 
Art. After 25 years of work in academia, he took 
early retirement and devoted himself to drawing. 
He published dozens of academic titles on art hi-
story (including The Drawings of Van Gogh, 1969; 
Cubism, 1972; Impressionist & PostImpresioonela 
Drawing, 1991). 

He is the author of illustrations to books by 
Cozette de Charmoy, U.A. Fanthorpe, Lisa Jardine, 
and many others. Along with his publishing, Nick 
Wadley was also curator of exhibitions by Roman 
Cieślewicz, Franciszka Themerson, and Lyonel 
Feininger. In 1996–2001, the pages of both Daily 
Telegraph and Financial Times published his (to-
gether with Sylvia Libedinsky) satirical sketches. 
His own drawings were have been presented in the 
United Kingdom, Poland, Italy, France, Argentina, 
and Japan. He published several books with col-
lections of sketches and poems, and there are 
several more scheduled for future release.
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Miejsca refugialne 

Anna Szynwelska: Fotografie, które prezentu-
jesz w ramach wystawy Erozja obecności, to 
wizja świata, z którego „wymazano” człowieka, 
gdzie natura przywraca naturalny porządek 
i zawłaszcza na powrót swoje terytorium. Czy 
dokumentując osady w Omanie i Czarnobylu 
trzydzieści lat po katastrofie, też miałeś takie 
refleksje? 

Jerzy Wierzbicki: Generalnie lubię miejsca 
„refugialne” i dobrze się czuję tam, gdzie nie 
ma człowieka. W zamkniętej strefie wokół 
elektrowni w Czarnobylu jednak miałem poczu-
cie niemalże triumfu natury. Stojąc na dachu 
opuszczonego i zrujnowanego trzynastopię-
trowego wieżowca, widziałem, jak las w sposób 
fantastyczny zarasta tę postsowiecką be-
tonową pustynię. Pamiętam, że pomyślałem 
wówczas tak: „jeśli ludzie zgłupieją do końca 
i dokonają jakiejś nuklearnej autodestrukcji, 
to ziemia znowu pokryje się bujną zielenią i to 
szybciej niż nam się wydaje”. W Omanie było 
inaczej. To są tradycyjne domy zamieszkiwane 
przez długie lata, pomimo opuszczenia czuć 
było tego człowieka tam znacznie bardziej.

Przybliż okoliczności, w jakich wykonałeś te 
zdjęcia?

W Omanie szukałem tematu dość długo. 
Przemierzałem ten kraj regularnie przez blisko 
osiem lat (nawet teraz siedzę na walizkach. Za 
dwa dni ruszam na Empty Quarter, największą 
piaszczystą pustynię świata). Opuszczone 
arabskie domy zafascynowały mnie totalnie, 
pierwszy raz widziałem takie barwy i to spe-
cyficzne światło. Dostrzegłem też elementy, 
jakie kojarzyły mi się ze studiowaną wiele lat 

Anna Szynwelska: The photos you present in The 
Erosion of Presence (Erozja obecności) give us 
a vision of the world from which humanity has been 
“erased,” where nature restores a natural order 
and takes its territory back. In documenting the 
settlements in Oman and Chernobyl thirty years 
after the disaster, did you reflect on it in a similar 
manner? 

Jerzy Wierzbicki: In general, I am partial to places 
of “refuge,” and I feel good when there are no 
other people around. That said, in the exclusion 
zone around the power station in Chernobyl, the 
impression it made on me was practically one 
of the triumph of nature. Standing on the roof 
of the ruins of an abandoned 13-storey block of 
flats, I could see how the forest has grown over 
that post-Soviet concrete desert. I remember 
thinking then that “If humanity completely loses 
its senses and people press the button for nuc-
lear self-destruction, the Earth will again cover 
itself in lush greenery, quicker than we expect.” 
It was different in Oman. Those are traditional 
homes that people lived in for years, and in spite 
of being abandoned, you could feel the presence 
of humanity much more readily.

Tell us a little more about the circumstances in 
which you took those photos.

In Oman, I spent quite some time looking for so-
mething to shoot. I visited the country regularly 
for almost eight years (even now I’ve got my bags 
packed, and in two days I’m leaving for the Empty 
Quarter, the largest sandy desert in the world). 
The abandoned Arabic houses were utterly fa-
scinating for me, it was the first time I had seen 
such colours and that unique light. I also picked 

I like places of refuge

“If humanity completely loses its senses and people press the button for nuclear self-
destruction, the Earth will again cover itself in lush greenery, quicker than we expect”. 
Photographer Jerzy Wierzbicki speaks with Anna Szynwelska (LAZNIA CCA). 

„Jeśli ludzie zgłupieją do końca i dokonają jakiejś nuklearnej autodestrukcji,  
to ziemia znowu pokryje się bujną zielenią i to szybciej niż nam się wydaje”.  
Z fotografem Jerzym Wierzbickim rozmawia Anna Szynwelska (CSW ŁAŹNIA). 

ZAPOWIEDZI | UPCOMING
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ZAPOWIEDZI | UPCOMING

wcześniej archeologią Bliskiego Wschodu. 
Przez półtora roku przemierzałem Oman 
w poszukiwaniu takich miejsc i fotografo-
wałem zgodnie ze ściśle przyjętą wcześniej 
koncepcją. Z Czarnobylem było inaczej. Od 
razu wiedziałem, że jestem mocno limitowany 
czasem oraz że nie będę miał stuprocentowej 
swobody poruszania się po zamkniętej strefie. 
Uznałem że czarno-białe fotografie najlepiej 
oddadzą charakter tego miejsca, poza tym 
to właśnie taka fotografia jest mi najbliższa, 
taka, jaką mogę od początku do końca zrobić 
sam. Z kolorem nie mam tej możliwości.

Postać człowieka jest tu domyślna, udoku-
mentowałeś jego ślady, pozostałości po jego 
działalności. Czy udało Ci się jakoś nawiązać 
kontakt z mieszkańcami? Porozmawiać?

W Omanie oczywiście tak. Te domy zostały 
opuszczone z powodu gospodarczej prosperity. 
Ludzie mieszkający kiedyś w tych domostwach 
po prostu wybudowali w innych częściach 
miasta nowoczesne siedziby z ciepłą wodą, 
prądem i klimatyzacją oraz parkingiem dla 
terenowego Land Cruisera. Pośród tych ruin 
jest jeszcze kilka starych, ale wciąż zamiesz-
kanych domów. Mieszkają tam najczęściej 
najemni pracownicy z Bangladeszu.

Kojarzony jesteś jako fotograf posługujący się 
przede wszystkim technikami tradycyjnymi, 
szlachetnymi (a przynajmniej na taką opinię za-
służyłeś sobie wcześniejszymi seriami „Gdańsk, 
Suburbia” i „Śląsk”). Jakie masz teraz podejście 
do technologii cyfrowej? Jakie techniki i mate-
riały wykorzystałeś przygotowując powiększenia 
na wystawę w ŁAŹNI?

„Gdańsk” czy „Śląsk” faktycznie wykonałem 
na tradycyjnych czarno-białych materiałach, 
podobnie Czarnobyl. Z cyfrowej fotografii ko-
rzystam częściej w pracy dziennikarskiej. Choć 
nie tylko, ostatnie materiały z Iraku i Sudanu, 
jakie publikowałem w MiddleEastEye, też były 
wykonane na czarno-białym filmie. Fotografie 
z Omanu są niejako fotografią „hybrydową”. 
Oryginalnie powstały na slajdach w formacie 
6x7, a po zeskanowaniu filmów pliki były na-
świetlane na światłoczuły papier Fuji Crystal 
Archive. Wydruki pigmentowe, wbrew temu co 
się o nich sądzi, wcale nie są jakoś lepiej za-
bezpieczone przed działaniem światła i czasu. 
I mogę to udowodnić.

up on elements that, for me, were associated 
with Middle Eastern archaeology, which I’d stu-
died many years before. I spent a year and a half 
travelling around Oman in search of such places, 
and took pictures following a strict conception 
I had developed earlier. In Chernobyl, I did it dif-
ferently. I knew from the start that I was under 
some harsh time restrictions, and that I wouldn’t 
have full freedom to move around the exclusion 
zone. I decided that black and white photographs 
would best represent the character of the place, 
but that’s also the kind of photography I like the 
most, the kind I can do myself from start to fi-
nish. I can’t do that with colour.Wschodu. Przez 
1,5 roku przemierzałem Oman w poszukiwaniu 
takich miejsc i fotografowałem zgodnie z ściśle 
przyjętą wcześniej koncepcją. 

The presence of humanity is implied here – you 
document the traces that remain after the end of 
human activity. Were you able to make contact with 
people living in those places? To talk with them?

In Oman, of course I did. Those homes were aban-
doned as a result of economic prosperity. The 
people who used to live there simply up and left 
to build in another part of the city, erecting new 
settlements with warm water, electricity, air con-
ditioning and parking for Land Cruisers. Among 
the ruins there remain a few old but still inhabi-
ted houses. Contract workers from Bangladesh 
usually live there.

You are known as a photographer who employs 
first and foremost traditional, noble techniques (at 
least, that’s the reputation you acquired thanks to 
your earlier work on Gdańsk Suburbia and Śląsk). 
What’s your approach to digital technology? What 
techniques and materials did you use in preparing 
your enlargements for exhibition at LAZNIA?

I did Gdańsk and Śląsk using traditional black 
and white materials, just like Chernobyl. Digital 
photography is something I use more often in 
journalistic work. But not only there – material 
from Iraq and Sudan that I recently published 
in “Middle East Eye” was also done on black and 
white film. The photos from Oman represent 
a sort of “hybrid” photography.” They were shot 
on 6x7 slides, and after scanning the files were 
then projected onto Fuji Crystal Archive light-
-sensitive paper. Pigment prints, contrary to 
popular opinion, are not really any better pro-
tected against the influence of light and time. 
And that’s something I can prove.
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Wystawa Oman/Czarnobyl. Erozja obecności 
Jerzy Wierzbicki
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1
Gdańsk Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1

Exhibition Oman/Chernobyl. Erosion of presence 
Jerzy Wierzbicki
Centre for Contemporary Art LAZNIA 1
Gdańsk Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1

wernisaż premiere
16 marca, godz. 18:00 
16 March, 18:00
 
wystawa exhibition  
16 marca – 19 kwietnia 2018
16 March – 19 April 2018

kuratorka curator 
Anna Szynwelska

autor fotografii: Jerzy Wierzbicki 
author of photography: Jerzy Wierzbicki
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The exhibition is the result of a research and an 
artistic process through which I attempt to iden-
tify the impact of the cultural model ascendant in 
contemporary times on the creation of artwork. 
It is expressed, for example, through the system 
of tertiary education at artistic academies. The 
exhibition is part of the artistic research project 
titled Engram and Dissipative Structure.

Arrival at a conception for a piece of artwork 
has been based on the necessity of invoking the 
phenomenon of open notions. In the case of a work 
exhibiting a complex semantic-semiotic structure, 
which is realised through entry into the specificity 
of local conditions, its existence requires that 
I develop arguments strengthening the force of 
persuasion.

Theoretical work has allowed me to develop 
a conceptional model of a piece of artwork (ar-
twork as a dissipative structure) expressed in 
graphical diagrams that will be presented at the 
exhibition. In them, I invoke the issue of tempora-
lity, through which the notion of a work of art is 
constituted; as well as to the issue of delivering 
the energy vital for a work of art to exist and 
function at an exhibition; and to awareness of 
the limits of the creator and the work of art.

I am not concerned merely with the material 
component of a work presented at an exhi-
bition, but also with posing questions about the 
assumptions that create the raison d’etre in 
Western culture for the creation of successive 
works of art.

As a result, the institutions within whose struc-
tures presentations and assessment of artwork 
are performed have been treated as an element 
of the structure of the proposed work of art. In 

Wystawa stanowi rezultat procesu badaw-
czego i artystycznego, poprzez który próbuję 
rozpoznać wpływ, jaki na tworzenie dzieł sztuki 
ma dominujący współcześnie model kulturowy. 
Wyraża się on chociażby poprzez system edukacji 
III stopnia uczelni artystycznych. Projekt badaw-
czo-artystyczny, w ramach którego realizowana 
jest wystawa, nosi tytuł: Engram i struktura 
dyssypatywna.

Dochodzenie do koncepcji dzieła artystycznego 
oparte zostało na konieczności odniesienia się 
do fenomenu pojęć otwartych. W przypadku 
dzieła sztuki o złożonej strukturze semantyczno- 
-semiotycznej, które realizuje się poprzez wejście 
w konkret lokalnych uwarunkowań, wymaga to 
od mnie dla jego zaistnienia dzieła wypracowania 
argumentów na rzecz siły perswazji.

Praca teoretyczna pozwoliła mi na stworze-
nie modelu koncepcyjnego dzieła sztuki (dzieło 
sztuki jako struktura dyssypatywna) wyrażonego 
w diagramach graficznych, które będą prezen-
towane na wystawie. Za sprawą swojej realizacji 
odnoszę się do problemu czasowości, poprzez 
który idea dzieła sztuki jest konstytuowana, 
również do problemu dostarczania energii nie-
zbędnej do tego, aby dzieło sztuki mogło powstać 
i aby mogło funkcjonować na wystawie, oraz do 
świadomości kresu istnienia zarówno twórcy, 
jak i jego dzieła.

Nie chodziło mi tylko o materialny kompo-
nent dzieła prezentowany na wystawie, ale 
o postawienie pytań o założenia, które fundują 
w kulturze zachodu rację bytu dla powstawania 
kolejnych dzieł sztuki.

W rezultacie, instytucje, w ramach których 
dokonuje się prezentacji oraz oceny dzieł sztuki, 

Arrival
Dochodzenie

ZAPOWIEDZI | UPCOMING

Marek Rogulski on his exhibition Traces of memory in arriving at a conception  
for artwork through work with a cultural model, which will be on display 
at LAZNIA CCA in March 2019. 

Marek Rogulski o swojej wystawie Ślady pamięciowe w dochodzeniu  
do koncepcji dzieła artystycznego poprzez pracę z modelem kulturowym,  
którą będzie można oglądać w CSW ŁAŹNIA w marcu 2019 roku.

Tekst: Marek Rogulski
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potraktowane zostały przez autora jako ele-
ment struktury proponowanego dzieła sztuki. 
W istocie opiera się ono na wytworzeniu rela-
cji trzech instytucji (Akademii Sztuk Pięknych, 
Instytutu Cybernetyki Sztuki, Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA) i ma generować nowy 
stan rzeczywistości w wymiarze społecznym.

Dzieło to ma charakter procesualny i otwar-
ty, pełni też funkcję modelu symulacyjnego. 
W ramach dochodzenia do koncepcji dzieła ar-
tystycznego opracowałem propozycję zestawu 
aktywności, która pozwala mu uzasadnić przyjęty 
kierunek działania.

Osaczanie koncepcji dzieła sztuki i marsz na 
wskroś – niejako ponad świadomością istnienia 
wiedzy (agregaty wiedzy, ślady pamięciowe) 
oraz świadomością w zakresie własnej niewiedzy 
– przyjęte zostały przeze mnie jako elementy 
konstytutywne dla proponowanego dochodzenia 
do koncepcji dzieła.

essence, it is based on the production of relations 
among three institutions (the Academy of Fine 
Arts, the Institute of Artistic Cybernetics, Laznia 
Centre for Contemporary Art) and is intended to 
generate a new reality in the social dimension.

This work is of a processual and open character, 
while also fulfilling the function of a simulato-
ry model. Within the framework of arriving at 
a conception of a work of art, I have elaborated 
a proposal for a set of activities that allow it to 
justify the course of action chosen.

Encircling the conception of a work of art and 
a march straight through – to some extent bey-
ond awareness of the existence of knowledge 
(aggregates of knowledge, traces of memory) 
and awareness within the scope of one’s own 
ignorance have been adopted as constitutive 
elements for the proposed path to arriving at 
a conception of a work of art.
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W wymiarze teoretycznym jest to propozy-
cja hybrydowej metodologii tworzenia dzieła 
sztuki zasadzająca się nie tyle na stosowaniu 
konkretnych teorii naukowych, co odnosząca 
się do faktu ich istnienia (struktura metateore-
tyczna). Metaforę dzieła rozumianego jako tekst 
i metaforę dzieła rozumianego jako performens 
autor uzupełnia metaforą dzieła rozumianego 
jako kompozycja.

Metafora kompozycji zakłada wykroczenie 
poza wymiar linearnej czasowości w przejawia-
niu się dzieła w tym sensie, że włącza w siebie 
agregaty zbiorów nieskończonych i odwołuje 
się do różnych struktur i stanów świadomości 
(nie-ludzie, ale też stany transmentalne, nadpsy-
chiczne) oraz różnych trybów myślenia o czasie 
(świadomość holoreniczna).

Na kształt wystawy i instalacji mają wpływ 
elementy przyjętej przeze mnie długofalowej 
strategii działania. W praktycznym wymiarze 
oznaczało to realizację alternatywnego eks-
perymentalizmu instytucjonalnego w okresie 
trzech lat poprzedzających stworzenie wy-
stawy. Rezultatem tej praktyki było powołanie 
przeze mnie Instytutu Cybernetyki Sztuki (ICS) 
i MuesseuM w Gdańsku Osowie. W okresie od 2017 
roku zrealizowano w tym miejscu szereg działań 
artystycznych. MuesseuM to oryginalna formuła 
dla odniesienia się do faktu gromadzenia wiedzy 
w formie utrwalonych śladów pamięciowych, 
a zatem do idei muzeum. Poprzez zastosowanie 
zapisu w formie palindromu MuesseuM odwołuje 
się do kolapsu znaczeń i „sprężania wiedzy” ni-
czym w kosmologicznej czarnej dziurze.

Każdemu z wymienionych przedsięwzięć 
autor starał się nadać charakter adekwatny do 
stawianych celów (programowanie versus samo-
organizacja, dokonywanie zabiegu na zbiorach 
nieskończonych, sprawczość i oddziaływanie 
z poziomu elementu na całość).

Za sprawą zainstalowania struktury ICS  
w konkretnej lokalizacji - przy ul. Komandorskiej 
26 - peryferyjna dzielnica, Gdańsk Osowa, włą-
czona została w obieg wymiany artystycznej 
i w kontekst oddziaływań twórczych, także na 
poziomie instytucjonalnym. Znaczenie relacji 
trzech instytucji wykracza poza wartość skła-
dowych tychże relacji. Możliwość zderzania ze 
sobą różnych praktyk instytucjonalnych, eduka-
cyjnych i koncepcyjnych autor określił mianem 
Wielkiego Zderzacza Art-Hadronów.

W CSW ŁAŹNIA wystawiony będzie element 
materialny dzieła, wokół którego planowana 
jest realizacja serii performansów przekształ-
cających strukturę dzieła otwartego w trakcie 

In the theoretical dimension, this is a proposal 
of a hybrid methodology in the creation of a work 
of art, anchored not so much in the application of 
specific scientific theories as referencing the fact 
of their existence (meta-theoretical structure). 
The metaphor of the work of art understood as 
text and the metaphor of a work of art understo-
od as performance is extended with the metaphor 
of a work of art understood as composition.

The metaphor of composition assumes tran-
scending the dimension of linear temporality in 
the appearance of a work in the sense that it in-
corporates aggregates of incomplete collections, 
while invoking various structures and states of 
consciousness (not-people, but also transmental 
and super-psychic) as well as various modes of 
thinking about time (holorenic awareness).

The shape of an exhibition and installations is 
influences by elements of the long-term strategy 
for action I have adopted. In a practical sense, 
this meant the realisation of an alternative in-
stitutional experimentalism for the three years 
preceding the creation of the exhibition. The re-
sult of this practice was my appointing of the 
Art Cybernetics Institute (ICS) and MuesseuM 
in Gdańsk Osowa. Beginning in 2017, a series of 
artistic actions was undertaken there. MuesseuM 
is an original formula for making reference to the 
fact of the collection of knowledge in the form of 
permanent traces of memory, and thus to the e 
idea of the museum. Through the application of 
a record in the form of a palindrome, MuesseuM 
invokes the collapse of meanings and “coupling of 
knowledge” in a sort of cosmological black hole.

The author has attempted to imbue each of 
the undertakings mentioned with a character 
adequate to the goals selected (programming 
versus self-organisation, working on unfinished 
collections, agency and impact at the level of the 
element on the whole).

The installation of an ICS structure at the 
specific location of ul. Komandorska 26, in a ne-
ighbourhood on the outskirts of Gdańsk Osowa, 
allowed the district to be incorporated into 
channels of artistic exchange and the context 
of creative impacts, including at the institutio-
nal level. The significance of the relations of the 
three institutions is greater than the sum of the 
parts of those relations. The author labelled the 
possibility for diverse institutional, educational, 
and conceptional practices to interact “The Great 
Art-Hadron Collider”.

The exhibition at LAZNIA CCA will present the 
substantive element of the work, for which plans 
include the staging of a series of performance 
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trwania wystawy. Wizualna struktura dzieła 
wystawiona w CSW ma charakter wieloskalowej 
instalacji – pola i przestrzeni dla przejawia-
nia się różnych działań, włącznie z procedurą 
oceny. Podkreślony został aspekt zszywania 
znaczeń oraz funkcja dzieła wystawionego 
w CSW ŁAŹNIA jako maski – modelu symula-
cyjnego dla dzieła realizowanego w przestrzeni 
społecznej. Element materialny i sytuacje go 
transformujące zostały tak wkomponowane 
w całokształt zestawu aktywności, aby pełniły 
swoje funkcje nawet wtedy, gdy wystawiona 
w CSW instalacja zostanie rozebrana.

Moment uśmiercenia wizualnej strony dzieła 
będzie zarazem chwilą, w której uwypuklony 
zostanie całkowity potencjał proponowanego 
dzieła. Elementy materialne dzieła zostaną wy-
korzystane w konstytuowaniu fizycznej tkanki 
ICS. Będzie to zarazem urzeczywistnienie dzieła 
sztuki pojemniejszego w znaczenia. Jest ono ukie-
runkowane na szerszą funkcję: rozwój ICS jako 
podmiotu instytucjonalnego (zarazem relacyjne-
go dzieła sztuki) w miejskiej przestrzeni Gdańska. 
Tak rozumiane dzieło odwołuje się do pola moż-
liwości, gdyż jest to dzieło, które rodzi, jest 
sprawcą zaistnienia możliwości przejawiania się 
kolejnych dzieł i działań artystycznych.

pieces transforming the structure of the open 
work over the exhibition’s duration. The visual 
structure of the work presented at LAZNIA CCA 
is one of a multi-scale installation – fields and 
planes for the appearance of various impacts, 
including an assessment procedure. Emphasis has 
been placed on the aspect of stitching meanings 
and the function of the work presented at LAZNIA 
CCA as a mask – a simulation model for a work 
made in social space. The material element and 
situations transforming it have been incorporated 
into the totality of the combined activities so that 
they can perform their functions even when after 
the installation is dismantled at LAZNIA CCA.

The moment at which the visual side of the 
work is put to rest will also be the moment at 
which the totality of the proposed work’s poten-
tial will become clear. The material elements of 
the work will be used in constituting the physical 
fabric of ICS. This will also represent the mate-
rialisation of a work of art richer in meanings. It 
aims at a broader function: the development of 
ICS as an institutional entity (and a relational 
work of art) within the urban space of Gdańsk. 
Understood in this way, the work invokes a range 
of possibilities as it is a work that gives birth, it 
is the creator of possibilities for future artistic 
works and activities to arise.

Wystawa Dochodzenie I Ślady pamięciowe w dochodzeniu 
do koncepcji dzieła artystycznego, poprzez pracę 
z modelem kulturowym, Marek Rogulski (Rogulus)
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2, 
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

Exhibition Arrival I Traces of memory in arriving  
at a conception for artwork through work with  
a cultural model, Marek Rogulski (Rogulus)
LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art, 
ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

wernisaż premiere
28 lutego 2019  
28 February 2019 
 
wystawa exhibition  
28 lutego – 31 marca 2019 
28 February – 31 March 2019 

kuratorka curator 
Kinga Jarocka 
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Deimantas Narkevičius is a sculptor. The ma-
terial he works with most eagerly is the past. He 
tells stories with film. His work is located at the 
junction of history and memory – the history of 
politics and regimes, the memory of individuals 
and of society. Born in Lithuania when it was 
still part of the USSR, he collects scraps of the 
old system. In the artwork of Narkevičius, com-
munism comes across as neither terrible nor 
noble. After watching his films, it is difficult to 
say exactly why that ideology came to dominate 
so many minds, and so many years. What was 
the USSR? Who were Lenin, Stalin, Brezhnev, 
and the rest? Narkevičius employs his camera 
to become an anthropologist, and even a field 
ethnographer. He collects fragments, observes 
witnesses, reconstructs events. He is interested 
in things that are vernacular, random and typical, 
representative. He knows that he cannot recreate 
or understand the past, but he can approach it, 
observe it, cement its memory.

Sculptures came, and sculptures went

The exhibition at LAZNIA takes up two floors. 
On the second floor, the film 20 July.2015 is shown 
in a monumental display. The colour film, made 
using 3D technology, requires the viewer to put 
on a pair of glasses that provide sharpness and 
depth to the image. One gets the impression 

Rocking the state

Deimantas Narkevičius jest rzeźbiarzem. 
Materią, w której rzeźbi najchętniej, jest prze-
szłość. Artysta opowiada, posługując się filmem. 
Sytuuje się na styku między historią i pamięcią 
– historią ustrojów i reżimów, pamięcią jednost-
kową i społeczną. Urodzony w sowieckiej Litwie 
zbiera skrawki po tamtym systemie. W sztuce 
Narkevičiusa komunizm nie wydaje się straszny 
ani tym bardziej wzniosły. Po obejrzeniu jego 
filmów trudno powiedzieć, dlaczego ta ideologia 
dominowała – tyle lat, tyle umysłów. Czym było 
ZSRR? Kim był Lenin, Stalin, Breżniew i inni. 
Narkevičius z kamerą bywa antropologiem, nawet 
etnografem w terenie. Zbiera fragmenty, ob-
serwuje świadków, rekonstruuje wydarzenia. 
Interesuje go to, co wernakularne, przypadkowe 
i typowe, symptomatyczne. Wie, że nie odtworzy 
i nie zrozumie przeszłości, ale może się do niej 
zbliżyć i przyjrzeć, zapamiętać.

Były rzeźby, nie ma rzeźb

Wystawa w ŁAŹNI zajmuje dwa piętra. Na 
drugim piętrze wyświetlana jest monumental-
na projekcja filmu 20 lipca.2015. Kolorowy film 
nakręcony w technice 3D wymaga od widza za-
łożenia okularów, które obrazowi nadają ostrość 
i głębię. Tak jakby obraz historii wyłaniał się 
dopiero dzięki kreującej magię technice. Zapis 
dokumentuje moment przed procesem usuwa-

Rozbujać system

RECENZJA | REVIEW

Tekst: Adam Mazur

Sam Narkevičius też jest rozchwiany. Jego pamięć i jego kino buja się  
i nie może złapać poziomu, pionu, więc poszukuje. Cokolwiek by o tym  
dziwnym stanie rozbujania sądzić, to najciekawsze momenty w sztuce,  
czujnie wyeksponowane w ŁAŹNI, dobrze rokujące na przyszłość. 
O wystawie Rocking the State, prezentowanej jesienią 2018 roku w CSW ŁAŹNIA na Dolnym Mieście.

Narkevičius himself is also unstable. His memory and his films bounce around,  
and he’s unable to remain either level or erect, so he is searching. Whatever one 
thinks of this odd randomness, the most significant moments in art, carefully 
curated and displayed at LAZNIA, point to an optimistic future. 
About Rocking the State, presented in the autumn 2018 at LAZNIA CCA in Dolne Miasto. 
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nia sowieckich rzeźb z wileńskiego Zielonego 
Mostu oraz sam proces i jest on emblematycz-
ny dla sztuki Narkevičiusa. Filmowane powoli 
i pod rozmaitymi kątami usuwanie śladów prze-
szłości samo staje się dokumentem i dowodem. 
Rzeźbiarz filmuje, upamiętnia demontaż rzeźb 
z brązu obliczonych na trwanie przez stulecia. 
Ludzie przechodzą, czasem się zatrzymują, ko-
mentują, robią zdjęcia telefonem, wzruszają 
ramionami i idą dalej. Były rzeźby, był komunizm, 
nie ma rzeźb, nie ma komunizmu, nie ma pamięci 
o komunizmie. Wszystko się rozmywa, oddala, 
spłaszcza. 20 lipca.2015 powraca do wcześniej-
szych, pomnikowych dzieł Narkevičiusa, w tym 
do słynnego, o ćwierć wieku wcześniejszego filmu 
o wileńskim Leninie, którego demontaż nakręcony 
na kasecie VHS Narkevičius przemontował tak, 
by czas biegł w odwrotnym kierunku, aby rozen-
tuzjazmowany tłum montował, ustawiał i na 
nowo czcił upadłego wodza Sowietów. Pamięć 
płata figle, historia kołem się toczy, a Narkevičius 
dobrze się bawi, obserwując to wszystko.

Moment nieistotny, za to piękny

Na pierwszym piętrze filmów jest więcej. 
Wszystkie są nowe, z ostatniego okresu twór-
czości Narkevičiusa. Pokazują jego różnorodność 
– od montażu materiału znalezionego, werna-
kularnego (Zabarwienia i zadrapania), przez 
eksperymentalną, podwójną projekcję (Książki 
na półkach i bez liter), po fabularną, niemalże 
teatralną historię opowiadaną w filmie koń-
czącym wystawę Ograniczone uczucie, który 
jest wyświetlany w swego rodzaju sali kinowej. 
Filmy układają się w sekwencję, są oglądane 
jeden po drugim, przez każdego z widzów we 
własnym tempie, tracą autonomię i tworzą nar-
rację wystawy. Jest to osobny film składkowy. 
Pomnikowy 20 lipca.2015 rozmieniony zosta-
je na szereg pomniejszych projekcji. Kino jest 
plastyczne, a opanowana do perfekcji technika 
umożliwia swobodną konstrukcję opowieści, zaś 
techniki montażowe i aktorskie są do dyspozycji 
Narkevičiusa. Komunizm i przeszłość, historia, 
Litwa i ZSRR – to wszystko przewija się w tek-
stach o Narkevičiusie. Słusznie, ale im bardziej 
oddalamy się od Sowietów, od Lenina i Stalina, 
tym mniej nas to interesuje, tym mniej zajmu-
jące się wydaje. W podejściu Narkevičiusa do 
rzeczywistości mniej ciekawe jest poszukiwanie 
wielkich narracji, przygniatających i wpisują-
cych się w trend „wschodnioeuropejskiej sztuki 
postkomunistycznej”, natomiast najcenniejsze 
są momenty, fragmenty, jak w poezji. Momenty, 

that the image of history has emerged thanks 
only to technology that creates magic. The film 
registers the moment prior to initiation of the 
removal of Soviet statues from Vilnius’ Green 
Bridge, as well as the process itself, and is emble-
matic of Narkevičius’ art. The recorded slow and 
methodical removal of traces of the past itself 
becomes a documentary and a piece evidence. 
The sculptor films, records the removal of bronze 
statues designed to stand for centuries. People 
walk by, sometimes they stop and comment, take 
pictures with their mobile, shrug their shoulders 
and continue on their way. There were statutes, 
there was communism, now there are no statutes, 
there is no communism, there is no memory of 
communism. Everything fades, becomes distant, 
loses definition. 20 July.2015 is a return to the 
earlier monumental works of Narkevičius, inclu-
ding the famous film from a quarter-century ago 
about the Lenin of Vilnius whose removal recorded 
on a VHS cassette was edited by Narkevičius to 
reverse the sequence of events in time, showing 
how an enthusiastic crowd assembled, erected 
and cheered the fallen leader of the Soviets. 
Memory plays tricks, history comes full circle, 
and Narkevičius takes joy in observing it happen.

An insignificant but beautiful moment

There are more films on the first floor. All of 
them are new, comprising Narkevičius’ most re-
cent creative efforts. They display his diversity 
– from editing of discovered, vernacular mate-
rial (Stains and scratches), to an experimental 
double projection (Books on shelves and No let-
ters), through a fictional, almost theatrical story 
told in the film closing the exhibition, Restricted 
feelings, which is displayed in a sort of stand-
-alone cinema. The films comprise a sequence, 
they should be watched one after another, by 
each viewer at his or her own tempo, they are 
divested of their autonomy and create the nar-
rative of the exhibition. It is a separate film in 
parts. The monumental 20 July.2015 is carved 
up into a number of smaller films. The cinema is 
plastic, and the technique, honed to perfection, 
facilitates the free construction of a story, while 
the arts of editing and acting are also available 
to Narkevičius. Communism and the past, histo-
ry, Lithuania and the USSR – all these themes 
appear in texts about Narkevičius. Rightly so, yet 
the further we get from the Soviets, from Lenin 
and Stalin, the less we care, the less interesting 
it all seems. In the approach Narkevičius takes 
to reality, less important is the search for grand 
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gdy zaczynają grać instrumenty na koncercie 
rockowym w klubie socjalistycznej młodzieży, 
przecież tak jak każda młodzież rozszalałej 
i niepohamowanej. Dziś są oni starcami, więk-
szość dawno już nie żyje, a tu tańczą, piją, palą, 
bawią się. To na nich koncentruje swoją foto-
graficzną uwagę rzeźbiarz. Moment nieistotny, 
za to piękny. Albo inny, kiedy recytują Iwanowa 
Czechowa na próbie w teatrze. To jest bardzo 
źle zagrane i zarazem wspaniałe w swym nie-
udanym patosie, w forsownym rozprawieniu się 
z kliszami dotyczącymi homoseksualizmu dziś, 
wczoraj, kiedykolwiek. Patos zmienia się w drag. 
Jak w scenie przesłuchania, podczas której sami 
aktorzy wydają się bawić, kpić z poprawności 
politycznej, szykować do stylizowanej na ZSRR 
imprezy w gejowskim klubie. 

Wszystko jest jasne i nigdy nie wiadomo, czego 
się spodziewać

Wystawa w ŁAŹNI jest bodaj największym do 
tej pory przeglądem sztuki Narkevičiusa. Nie 
ma ikonicznych prac z lat 90., które przynio-
sły autorowi międzynarodowy rozgłos, są za 
to filmy względnie nowe, bo z ostatnich kilku 
lat, pokazujące, jak Narkevičius rozwija swoją 
koncepcję kina i sztuki. Z filmami i wystawa-
mi Narkevičiusa jest tak, że zawsze wszystko 
jest jasne i nigdy nie wiadomo, czego się spo-
dziewać. Przypomina to sytuację z reżyserami 
kina autorskiego. Znamy temat, przeczuwamy 
wrażliwość i klimat, ale konstrukcja za każdym 
razem zaskakuje strukturą opowieści, relacją 
między częściami i znaczącymi detalami, scena-
mi, z których obraz się składa. Rozpięty między 
metadokumentami 20 lipca.2015, składkowymi 
i wernakularnymi Zabarwieniami i zadrapaniami, 
fabularno-teatralnymi Ograniczonymi uczuciami 
Narkevičius zdaje się zastanawiać, w którą stronę 
pójść. Opcja arthousowa wydaje się zbyt ryzy-
kowna w tym wieku. Nie ma też sensu tkwić przy 
retro technice z fetyszystycznymi projekcjami 
filmów na taśmach 8 i 16 mm, z których jeszcze 
do niedawna artysta był znany. Eksperymenty 
z technologią 3D wydają się ciekawe, ale w porów-
naniu z rozwojem technik augmented reality rażą 
prymitywizmem. Narkevičius jest w tym miej-
scu, że może wszystko, tylko co z tego wybrać? 
Co z tego wynika? Ciekawie w tym kontekście 
brzmi sam tytuł wystawy. Rocking the State 
można odnieść do imprez i koncertów, które 
rozsadzały ramy dość ponurej rzeczywistości 
sowieckiej. Rozbujanie systemu, rozchwianie 
wartości dotyczy także współczesnej Litwy, gdzie 

narratives, oppressive and aligned with the trend 
of “Eastern European Post-Communist Artwork”, 
but the most precious are moments, fragments, 
as with poetry. Moments, where musicians begin 
playing at a rock concert in a socialist youth club, 
wild and unrestrained like every youngster. Today 
they are seniors, the majority are no longer alive, 
but here they are dancing, drinking, making merry. 
They are the focus of the sculptor’s photographic 
attention. An insignificant but beautiful moment. 
Or another, where they are reciting Chekhov’s 
Ivanov during a rehearsal in the theatre. It is done 
quite poorly, but at the same time is beautiful in 
its failed pathos, in its forceful dealing with clichés 
about homosexuality today, yesterday, whenever. 
The pathos evolves into drag. Like during the in-
terrogation, where the actors themselves seem 
to be mocking political correctness, getting ready 
for a USSR-style party in a gay club. 

Everything’s clear and you never know what 
to expect

The exhibition at LAZNIA is the largest review 
of Narkevičius’ art to date. There are none of the 
iconic pieces from the 1990s that brought him 
international fame; there are, however, relatively 
new films from the last few years, which show 
how Narkevičius is developing his notions of cine-
ma and art. With Narkevičius’ films and artwork 
it is usually the case that everything is clear, and 
one never knows what to expect. This recalls a si-
tuation with directors of original cinema. We know 
the subject matter, we foresee the sensitivity and 
atmosphere, but each time we are surprised by 
the structure of the fable, the relation between 
particular parts and significant details, and sce-
nes that compose the picture. Split between the 
metadocumentaries of 20 July.2015, the pieces 
and vernaculars of Stains and scratches, and the 
theatrical Restricted feelings, Narkevičius seems 
to be wondering which direction to take. The ar-
thouse option comes across as too risky in this 
age. There’s no good reason to stick with retro 
technology and fetishist showings of films on 8 
and 16 mm reels, to which he owes his fame. The 
experiments with 3D seem interesting, but when 
compared to the development of augmented 
reality, their primitive nature grates. Narkevičius 
has reached a point where he can do anything, 
bus can’t choose. What does this mean? In this 
context the title of the exhibit itself takes on an 
interesting ring. Rocking the State could refer 
to the parties and concerts that set alight the 
bleak Soviet reality. Rocking the system, calling 
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burmistrz raz zarzeka się, że socrealistyczne 
rzeźby wyremontuje i zakonserwuje, by chwilę 
potem nakazać ich demontaż, a zaraz później 
protestować przeciwko rosyjskim protestom 
w reakcji na demontaż. Rozchwiana jest wizja 
przeszłości, pamięci i historii. Sam Narkevičius 
też jest rozchwiany. Jego pamięć i jego kino huś-
tają się i nie mogą złapać poziomu, pionu, więc 
artysta poszukuje. Cokolwiek by o tym dziwnym 
stanie rozbujania sądzić, są to najciekawsze 
momenty w sztuce, czujnie wyeksponowane 
w ŁAŹNI i dobrze rokujące na przyszłość.

Wystawa Rocking the State odbyła się w dniach 8 wrześ- 
nia–14 października 2018 roku w CSW ŁAŹNIA na Dolnym 
Mieście jako część corocznego Festiwalu Wilno w Gdańsku.

values into question also applies to contemporary 
Lithuania, where a mayor first promises to refur-
bish and take care of socialist realism statues, 
only to order their removal a short time later, and 
then protest against Russian protests in reaction 
to the destruction. The vision of the past, memory 
and history are unstable. Narkevičius himself is 
also unstable. His memory and his films bounce 
around, and he’s unable to remain either level or 
erect, so he is searching. Whatever one thinks of 
this odd randomness, the most significant mo-
ments in art, carefully curated and displayed at 
LAZNIA, point to an optimistic future.

The exhibition titled Rocking the State was held from  
8 September - 14 October 2018 at CCA LAZNIA in Dolne Miasto 
as part of the annual Vilnius in Gdańsk festival. 

autor fotografii: Adam Bogdan 
author of photography: Adam Bogdan
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Z Jasią Reichardt - krytyczką sztuki, autorką publikacji  
dotyczących sztuki i robotyki oraz kuratorką dwóch wystaw, 
które od połowy grudnia można oglądać w CSW ŁAŹNIA  
– rozmawia Tymoteusz Skiba (CSW ŁAŹNIA).

Jasia Reichardt – art critic, author of publications  
on the subject of art and robotics, and the curator of two  
exhibitions on display from mid-December at LAZNIA CCA  
– talked with Tymoteusz Skiba (LAZNIA CCA).

Jasi Reichardt nie trzeba przedstawiać nikomu, 
kto interesuje się historią sztuki cyberne-
tycznej lub twórczością Franciszki i Stefana 
Themersonów. Kuratorka, krytyczka sztuki, 
autorka książek, katalogów i artykułów doty-
czących sztuki i robotyki, związana z Institute 
of Contemporary Arts i Whitechapel Art Gallery 
w Londynie oraz ARTEC Biennale w Japonii. 
Mieszkańcy Trójmiasta mogli oglądać w 2015 
roku w CSW ŁAŹNIA 2 przygotowaną przez nią 
wystawę Nearly Human, która przedstawia-
ła historię motywu sztucznego człowieka: od 
lalek i automatów, aż po roboty i androidy oraz 
nawiązujące do nich wizje artystyczne. Trzy 
lata później, pod koniec 2018 roku, przygotowa-
ła dla trójmiejskich widzów aż dwie wystawy: 
Fluorescent Chrysanthemum Remembered 
(ŁAŹNIA 1) i Nick Wadley w Gdańsku (ŁAŹNIA 
2). Zastanawiając się nad genezą obu ekspo-
zycji, postanowiłem zapytać Jasię Reichardt 
o początki jej kuratorskiej działalności.

Tymoteusz Skiba: W 1968 roku jako młoda, 
ale już doświadczona kuratorka otwierasz 
przełomową wystawę Cybernetic Serendipity 
w Institute of Contemporary Arts w Londynie, 
która podróżuje później do Stanów Zjedno-
czonych. Jak to się stało, że zainteresowałaś 
się sztuką cybernetyczną? 

Jasia Reichardt: W roku 1965 przygotowałam 
w ICA wystawę poezji konkretnej pt. Between 
Poetry and Painting. Jedna z osób odwie-
dzających wystawę spytała mnie, jakie mam 
plany na przyszłość. Kiedy odpowiedziałam, 
że jeszcze nie wiem, zaproponowała, abym 
przyjrzała się komputerom. I tak właśnie zro-
biłem. W efekcie powstała wystawa Cybernetic 
Serendipity.

W tym samym 1968 roku zorganizowałaś wysta-
wę Fluorescent Chrysanthemum. Pięćdziesiąt 

Jasia Reichardt needs no introduction to those 
who are interested in the history of cybernetic 
art and the work of Franciszka and Stefan 
Themerson. A curator, art critic, author of books, 
catalogues and articles on art and robotics, 
affiliated with the Institute of Contemporary 
Arts and Whitechapel Art Gallery in London, as 
well as with ARTEC Biennale in Japan. In 2015, 
Tri-city residents had the opportunity to visit 
Nearly Human, prepared by her at LAZNIA 2, 
which presented the history of the theme of the 
artificial human: from dolls to robots and an-
droids, along with the artistic visions associated 
with them. Three years later, at the end of 2018, 
she prepared two exhibitions for Tri-city visi-
tors: Fluorescent Chrysanthemum Remembered 
(LAZNIA 1) and Nick Wadley in Gdańsk (LAZNIA 
2). Curious about the origins of the two exhi-
bitions, I decided to ask Jasia Reichardt about 
the beginnings of her work as a curator.

Tymoteusz Skiba: In 1968, as a young but already 
experienced curator, you opened the breakthro-
ugh Cybernetic Serendipity exhibition at the 
Institute of Contemporary Arts in London, which 
later went on to tour the United States. What 
sparked your interest in cybernetic art?

Jasia Reichardt: In 1965 I was presenting an 
exhibition of concrete poetry titled Between 
Poetry and Painting. A visitor to the exhibition 
asked me what my plans for the future were. 
When I said that I wasn’t sure, that person 
suggested that I take a closer look at compu-
ters. So I did. And the effect was the creation 
of Cybernetic Serendipity.

In that same year, 1968, you organized Fluo- 
rescent Chrysanthemum. Fifty years later we are 
showing it in a slightly modified form at LAZNIA 
CCA in Dolne Miasto.
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lat później pokazujemy ją w nieco zmienionej 
formie w CSW ŁAŹNIA na Dolnym Mieście.

Nie jest to ta sama wystawa, ale jej przypo-
mnienie. Stąd w tytule gdańskiej odsłony tego 
projektu podtytuł Remembered. Nowa sztuka 
japońska miała swoje źródło w prowadzo-
nych w latach 50. XX wieku eksperymentach 
Jikken Kobo, piętnastoosobowej grupy arty-
stów, kompozytorów, choreografów i poetów. 
Inspiracją były dla nich słowa krytyka Shūzō 
Takiguchi, który twierdził, że eksperyment 
pełni w sztuce równie ważną rolę jak w nauce. 
Chodziło mu, rzecz jasna, o to, że eksperyment 
artystyczny tak jak naukowy, nie musi do nicze-
go prowadzić. Jednak to właśnie eksperyment, 
jakim była działalność Jikken Kobo, dopro-
wadził bezpośrednio do rozwoju nowej sztuki 
lat 60. Prezentująca to zjawisko Fluorescent 
Chrysanthemum była pierwszą tego typu wy-
stawą w Europie po II wojnie światowej.

Czym konkretnie różni się wystawa prezento-
wana w Gdańsku od tej oryginalnej?

Londyńska wystawa z 1968 roku, zaprojekto-
wana przez Kohei Sugiurę, prezentowana była 
w ICA w galerii o wymiarach 51×11 metrów. 
Niniejsza wystawa dokumentacyjna w ŁAŹNI 
pokazywana jest w galerii dwukrotnie mniej-
szej (20x10 m). Oryginalna ekspozycja była 
podzielona na sześć sekcji: miniatury, rzeźby, 
plakaty, grafika, filmy i muzyka, uczestni-
czyło w niej osiemdziesięciu trzech artystów. 
Materiał prezentowany w ramach Fluorescent 
Chrysanthemum Remembered jest nieco inny: 
znajdziemy tu zdjęcia, filmy, kalendarze, książ-
ki, plakaty, okładki płyt winylowych, grafiki, 
zapisy nutowe oraz dokumentację wystawy 
z 1968 roku.

Rozumiem, że prezentowany na wystawie 
zbiór dokumentów, fotografii i wydawnictw 
porządkuje wspomnienia o pierwszej wystawie, 
poświęconej nowym zjawiskom artystycznym 
w Japonii lat 60.

Tak, ale wystawa w ŁAŹNI to coś więcej niż 
zestaw archiwaliów. Bohaterami wystawy 
są dwaj artyści, którzy znacząco wpłynęli na 
kształt pierwszego pokazu w ICA. Pierwszy 
z nich to Kohei Sugiura, który odpowiadał za 
całą graficzną stronę wystawy. W Gdańsku 
prezentujemy zaprojektowane przez niego 
kalendarze, książki i plakaty. Drugim artystą 

It’s not the same exhibition, but an invocation 
of it. That’s why the title of the Gdańsk version 
of the project includes the word Remembered. 
New Japanese art has its roots in the expe-
riments done by Jikken Kobo in the 1950s, by 
a 15-person group of artists, composers, cho-
reographers and poets. They were inspired by 
the words of the critic Shūzō Takiguchi, who 
claimed that experimentation in art performs 
a function equal in importance to its function 
in science. What he meant, of course, was that 
an artistic experiment, like a scientific one, 
does not necessarily have to lead to anything. 
However, it is precisely the experiment that 
Jikken Kobo’s work constituted that led directly 
to the development of the new art of the 1960s. 
This phenomenon, presented in Fluorescent 
Chrysanthemum, was the first exhibition of its 
kind in Europe following the Second World War.

What, exactly, distinguishes the exhibition pre-
sented in Gdańsk from the original?

The London exhibit from 1968, designed by 
Kohei Sugiura, was presented at the ICA in 
a gallery measuring 51×11 metres. The docu-
mentary exhibition in LAZNIA occupies a space 
half the size (20 ×10 metres). The original exhi-
bition was divided into six sections: miniatures, 
sculpture, posters, sketches, films and music, 
and 83 artists participated in it. The material 
presented at Fluorescent Chrysanthemum 
Remembered is somewhat different: here we 
see photos, films, calendars, books, posters, 
vinyl album covers, sketches, sheet music and 
documentation from the 1968 exhibition.

I take it that the collection of documents, photo-
graphs and publications is a way of giving order 
to recollections of the first exhibition devoted to 
new artistic phenomena in Japan in the 1960s? 

Yes, but the exhibition at LAZNIA is some-
thing more than just a collection of archival 
materials. The protagonists of the exhibition 
are two artists whose impact on the shape of 
the first exhibition at the ICA was significant. 
The first of them is Kohei Sugiura, who was 
responsible for the entire graphic side of the 
exhibition. In Gdańsk, we present calendars, 
books and posters he designed. The second 
artist is Katsuhiro Yamaguchi, precursor of 
Japanese video art. We present at LAZNIA his 
kites (an original exhibit from ICA), alongside 
selected works from the cycle titled Sanriku 
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jest Katsuhiro Yamaguchi, prekursor japoń-
skiego wideo artu. W ŁAŹNI prezentujemy 
między innymi jego latawce (oryginalny ekspo-
nat z ICA), a obok nich wybrane prace z cyklu 
Sanriku Requiem. Tytuł nawiązuje do wydarzeń 
z 2011 roku, kiedy w wyniku trzęsienia ziemi 
potężne tsunami nawiedziło wybrzeże Sanriku 
na północy Japonii.

Jednocześnie w ŁAŹNI 2 w Nowym Porcie po-
kazujemy przygotowaną przez Ciebie wystawę 
prac Nicka Wadleya. Znajdziemy tam przede 
wszystkim rysunki, ale także jego szkicowni-
ki, zdjęcia, dokumenty, książki, półkę pełną 
tajemniczych obiektów, a nawet animację skom-
ponowaną z rysunków artysty.

Wystawa to tylko skromny wybór prac i obiek-
tów, które zostawił po sobie Nick Wadley. Czy 
wiesz, że w archiwum Nicka znajduje się aż 
dziewięćdziesiąt siedem małych szkicowni-
ków wypełnionych rysunkami? Wiele z nich 
zostało opublikowanych w książkach lub na 
pocztówkach, ale nie wszystkie. Z kolei ta-
jemnicze przedmioty, o których mówisz, to 
trójwymiarowe obiekty stworzone przez Nicka, 
które zajmowały gzyms nad kominkiem w jego 
gabinecie. Są wśród nich rzeczy zrobione i po-
darowane przez przyjaciół, znaleziska i dzieła 
przypadku. Są interesujące, ponieważ ich zna-
czenia nie należy na dobrą sprawę tłumaczyć. 
Świadczą o guście właściciela i o jego zacie-
kawieniu. Na wystawie w ŁAŹNI przedmioty 
występują w nowym układzie, rozmieszczone 
są na trzech półkach, które tworzą swoistą 
gablotę osobliwości.

Nick, jak sam mówił, zajmował się pisaniem i ry-
sowaniem. W jaki sposób łączył te dwa twórcze 
żywioły?

Nick lubił eksperymentować ze słowem. Jego 
rysunki często przełamane są słowami lub 
nawet wierszami, przykładem jest Beckett play 
lub Wordsword, a także cały cykl Franglais. 
Równie często jednak rysował bez użycia słów. 
Sięgał po różne metody i eksperymentował. 
Część tych eksperymentów zaczęła się od 
kserokopiarki, która dawała możliwość stop-
niowania odcieni czerni. Nick kserował rysunki 
i fotografie w różnych odcieniach, a następnie 
robił kolaże. W późniejszych latach skanował 
szkice, by potem poddawać je komputerowej 
obróbce, przygotować wydruki atramentowe, 
zaś ostatecznie sięgał po grafit, lawowanie, 

Requiem. The title refers to events from 2011, 
when an earthquake produced a tsunami that 
landed on the beaches of Sanriku in northern 
Japan.

Simultaneously, at LAZNIA 2 in Nowy Port, we 
are displaying a collection you have prepared of 
works by Nick Wadley. It includes primarily ske-
tches, but also his sketch books, photographs, 
documents, books, a shelf full of mysterious 
items, and even an animation composed of the 
artist’s drawings. 

The exhibition is a modest collection of artwork 
and objects that Nick Wadley left behind. Did 
you know that Nick’s archives include 97 small 
sketch books full of drawings? Many of them 
have been published in books and on postcards, 
but not all. In turn, the mysterious items you 
mentioned are three-dimensional objects that 
Nick created, and which were on a cornice over 
the fireplace in his study. They include thin-
gs made and given to him by friends, thigs he 
found, and accidental creations. What makes 
them interesting is that their meaning can-
not readily be explained. They attest to their 
owner’s taste and curiosity. At the exhibition 
in LAZNIA these items are presented in a new 
configuration, along three shelves that form 
a sort of display case of personality.

Nick, as he himself said, was a writer and a graphic 
artist. How did he combine these two creative 
forces?

Nick loved experimenting with words. His 
drawings are frequently intersected with 
words, or even poems, such as Beckett play or 
Wordsword, and also the entire Franglais cycle. 
But he also drew just as often without words. 
He experimented with a range of methods. 
Some experiments began with a copy machine 
that allowed him to use various intensities of 
black. Nick copied sketches and photographs 
in various shadings, and then made collages. 
Later on, he scanned sketches and altered 
them digitally, preparing ink prints; ultima-
tely, he used graphite, charcoal, crayons and 
ink. Sometimes this was a long process, but it 
always began with lines on a piece of paper.

Where did Nick draw inspiration for his sketches 
from? I can imagine that observation and the ad 
hoc drawings in his ever-present sketch book 
played a big role.
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kredki i tusz. Zdarzało się, że był to długi 
proces, ale wszystko zaczynało się od kreski 
na papierze.

Skąd Nick czerpał inspiracje do swoich rysun-
ków? Domyślam się, że dużą rolę odegrała tu 
obserwacja i tworzone ad hoc rysunki w szki-
cowniku, który miał zawsze przy sobie.

Oczywiście niektóre wzięły się z obserwa-
cji, rodziły się podczas jazdy pociągiem, 
na wykładach, na ulicy i (to częsty motyw) 
w poczekalniach. Błyskawiczne szkice robione 
w trakcie oglądania telewizji były ćwiczeniem 
w chwytaniu podobieństwa w okamgnieniu. 
Jednak większość prezentowanych na wy-
stawie w ŁAŹNI rysunków opowiada historię, 
a właściwie przedstawia jej przełomowy 
moment. Często jest to moment kryzyso-
wy: oglądamy bohatera (przeważnie jest to 
mężczyzna), który ucieka, ukrywa się lub za-
stanawia, co robić dalej. 

Na zakończenie, czy mogłabyś powiedzieć kilka 
słów o Twoich planach wystawienniczych na 
2019 rok?

W 2019 roku planujemy w ŁAŹNI wystawę 
obrazów i rysunków Franciszki Themerson, 
której kuratorem będzie Paweł Polit z Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Mam nadzieję, że wystawie 
będzie towarzyszyć książka dotycząca twór-
czości Franciszki, której wydanie zaplanowane 
zostało na przyszły rok – przy współudziale 
łódzkiego Muzeum Sztuki. Poza uporządko-
wywaniem archiwum Nicka Wadleya, które 
trafi do Tate Britain w Londynie, kontynuuję 
badania nad historią sztuki i nauki oraz nad 
wątkami futurystycznymi z przeszłości.

Of course, some came from observation and 
were inspired during a train journey, at lectures, 
on the street (a frequent theme) and in waiting 
rooms. Lightning-fast sketches made while 
watching television were a form of practicing 
the art of grasping similarities in the blink of 
an eye. That said, the majority of sketches 
presented at the exhibition at LAZNIA tell 
a story, presenting its apex. Frequently, this is 
a moment of crisis: we observe a protagonist 
(usually a man) who is running away, hiding or 
wondering what to do next.

By way of conclusion could you say a few words 
about your exhibition plans for 2019?

In 2019, LAZNIA is planning an exhibition of pic-
tures and drawings by Franciszka Themerson, 
to be curated by Paweł Polit from the Łódź 
museum of art. I hope that the exhibition will 
be accompanied by a volume on the creati-
ve output of Franciszka; the book should be 
published next year, in collaboration with the 
Łódź Museum of Art. Apart from the prepared 
archives of Nick Wadley, which will be sent to 
the Tate Britain in London, I will continue my 
research on the history of art and science, 
as well as exploring futuristic themes from 
the past.
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Oferta edukacyjna jest jednym z trzonów 
działalności CSW ŁAŹNIA. Z oferty warszta-
towej korzystają dzieci, dorośli, seniorzy oraz 
osoby z grup wykluczonych społecznie i kultu-
ralnie (obie placówki CSW ŁAŹNIA znajdują się  
w rewitalizowanych dzielnicach). Rocznie to 
prawie 2000 godzin warsztatów, w tym zajęć 
z animacji filmowej, które są realizowane regu-
larnie od początku istnienia ŁAŹNI2 w No-wym 
Porcie, czyli od 2012 roku. Pomysłodawcą i ku-
ratorem cyklu jest Robert Turło z Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Warsztaty co miesiąc 
prowadzi inny artysta, który wspólnie z uczest-
nikami wybraną techniką animacji tworzy film. 
W ŁAŹNI odbyły się już m.in. zajęcia z technik 
klasycznych, wykorzystujących animację po-
klatkową, plastelinową lub lalkową, wycinanki, 
odręczne rysunki, a także warsztaty z animacji 
komputerowej 3d i 2d, wideo mappingu, aż po 
eksperymenty artystyczne w rodzaju malowania 
dźwiękiem i światłem. Poza zajęciami z animacji 
dla dorosłych, dzięki autorskiemu pomysłowi 
Roberta Turło, udało się dostosować zajęcia 
również do grup szkolnych. O tej innowacyj-
nej metodzie animacji z jej autorem rozmawia 
Tymoteusz Skiba. 

Educational work is one of the crown jewels in 
LAZNIA CCA’s activities. Our workshop offerings 
are open to and enjoyed by youngsters, adults, 
seniors, and people from socially and cultural-
ly excluded groups (both branches of LAZNIA 
CCA are located in neighbourhoods undergoing 
urban renewal). On an annual basis this amounts 
to almost 2,000 hours of workshops, including 
courses in film animation, which have been con-
ducted regularly since LAZNIA 2 in Nowy Port 
was founded in 2012. The initiator and curator 
of this cycle is Robert Turło, from the Gdańsk 
Academy of Fine Arts. The workshops are led by 
a different artist each month, who creates a film 
in collaboration with participants using a selected 
technique. LAZNIA has hosted lessons in classic 
techniques, using claymation, stop-frame and doll 
animation, cut-outs, sketches, and also 3D and 2D 
computer animation, video mapping, and artistic 
experiments involving painting with sound and 
light. Alongside classes in animation for adults, 
the original ideas of Robert Turło have allowed 
workshops to be adapted for groups of school-
-age children. Turło sat down for a conversation 
about this innovative method of animation with 
Tymoteusz Skiba. 

Instant animation 
workshops

Warsztaty animacji 
błyskawicznej

EDUKACJA | EDUCATION

„W tym czasie dzieci, które pewnie miały pierwszy raz do czynienia  
z animacją, musiały okiełznać technikę filmową i stworzyć film.  
To stawiało przede mną wymagania inne niż do tej pory”. 
Z reżyserem filmów animowanych Robertem Turło rozmawia Tymoteusz Skiba (CSW ŁAŹNIA). 

“Meanwhile, children who were almost certainly in the midst of their first  
encounter with animation had to grasp filmmaking technique and actually  
make a film. This presented me with a totally different set of challenges  
than I had faced previously”.  
Robert Turło, director of animated films, speaking to Tymoteusz Skiba (CCA LAZNIA).
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Tymoteusz Skiba: Wspomniałeś o dwóch oko-
licznościach, które przyczyniły się do wzrostu 
popularności warsztatów animacji w ŁAŹNI. 
Pierwszą było utworzenie zaplecza przestrzen-
nego i technicznego w Nowym Porcie. A ta 
druga okoliczność?

Robert Turło: Mniej więcej w tym samym 
czasie, kiedy otwierano ŁAŹNIĘ, dostałem 
niezwykłą propozycję. Zaoferowano mi po-
prowadzenie serii warsztatów filmowych 
w regionie Nordland. Miały być to lekcje 
animacji dla dzieci z różnych miejscowo-
ści, prowadzone w ramach zajęć szkolnych. 
Warsztaty musiały być zatem dostosowane 
do rygorów lekcyjnych. Nie mogły ciągnąć się 
przez sześć dni, ale maksymalnie przez sześć 
godzin. W tym czasie dzieci, które pewnie 
miały pierwszy raz do czynienia z animacją, 
musiały okiełznać technikę filmową i stworzyć 
film. To stawiało przede mną wymagania inne 
niż do tej pory. Z początku nie wierzyłem, że 
takie lekcje animacji da się przeprowadzić.

Domyślam się, że do rozwiązania tego problemu 
przyczyniła się twoja autorska technika „mo-
krego papieru”. 

Tak. Technika mokrego papieru oraz zapro-
jektowane przeze mnie podświetlane pulpity.

Ale jak wpadłeś na to, żeby animować zmoczo-
ną bibułą, która nie dość, że robi się niezwykle 
plastyczna, to jeszcze pod wpływem wody 
i światła dostarcza niezwykłych kolorystycz-
nych efektów wizualnych?

Wpadłem na to zupełnie przypadkowo na zaję-
ciach w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 
w Tczewie. Koncepcja warsztatów opierała się 
na gazetowych wycinankach, którym robiliśmy 
zdjęcia poklatkowe. W pewnym momencie za-
brakło gazet. Ale w pobliżu był papier toaletowy, 
więc zaczęliśmy nim animować. Po namocze-
niu okazało się, że jest niezwykle plastyczny. 
Jego bylejakość, nasiąkliwość i gąbczastość 
w połączeniu z wodą dała oszałamiający, pla-
stelinowy efekt. W odróżnieniu od papierowych 
czy gazetowych wycinanek doskonale się go 
podświetla, co ułatwia i uszlachetnia animację. 
A co najważniejsze, animuje się nim niezwykle 
szybko. Niczego nie trzeba rysować, wycinać 
– wystarczy formować i ruszać plastyczną 
materią zmoczonego papieru. Później papier to-
aletowy oczywiście zastąpiłem kolorową bibułą.

Tymoteusz Skiba: You mentioned two circu-
mstances that contributed to the increasing 
popularity of animation workshops at LAZNIA. 
The first was the development of the appropria-
te physical and technical infrastructure at Nowy 
Port. And what was the second?

Robert Turło: At around the same time as 
LAZNIA was opened, I received an unusual 
proposition. I was offered the chance to con-
duct a series of film workshops in the Nordland 
region. They were supposed to be lessons in 
animation for children from various cities, done 
during school time. The workshops were thus 
supposed to be adapted to the requirements 
of school lessons. They could not last for a pe-
riod of six days, but rather a maximum of six 
hours. Meanwhile, children who were almost 
certainly in the midst of their first encounter 
with animation had to grasp filmmaking tech-
nique and actually make a film. This presented 
me with a totally different set of challenges 
than I had faced previously. At the beginning, 
I didn’t believe that I could pull off these kinds 
of lessons in animation.

I can imagine that this problem was solved by 
your original “wet paper” technique. 

Yes. The wet paper technique and backlit de-
sktops that I designed.

But how did you hit on the idea to animate a wet 
piece of tissue paper that not only becomes 
extremely plastic, but under the influence of 
water and light creates exceptional colourful 
visual effects?

I came up with it entirely by accident during 
classes at a Catholic comprehensive in Tczew. 
The conception for the workshops was based 
on newspaper cut-outs that we used to make 
stop-motion frames. At a certain moment, 
we ran out of newspaper. But there was some 
toilet paper around, so we started using it for 
animation. After getting wet, it turned out to 
be incredibly plastic. Its mediocrity, absorption, 
and sponginess when combined with water gave 
an amazing plasticine effect. Distinct from 
paper or newsprint cut-outs, it lent itself per-
fectly to backlighting, which makes animation 
easier and more attractive. And what’s most 
important, you can make animations with it 
exceptionally fast. There’s no drawing, cutting 
out – just mould it and use the plastic material 
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autor fotografii: Agencja Vizualna
author of photography: Agencja Vizualna
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Dzięki tej technice zacząłeś realizować tak 
zwane warsztaty animacji błyskawicznej. Ważna 
wydaje mi się prostota tej metody, czyli bibuła 
i miska z wodą. Aparat oraz laptop składający 
kolejne klatki zostają gdzieś w tle. Ale techni-
ka „mokrego papieru” nie mogłaby zaistnieć 
bez opracowanych wcześniej podświetlanych 
pulpitów.

Masz rację. Taki stół jest niezbędny do pod-
świetlenia kolorowej bibuły, wydobywa jej 
właściwości kolorystyczne i warstwowość, two-
rząc bardzo malarskie efekty. Stwierdziłem, 
że jeśli chcę prowadzić zajęcia przy użyciu 
takich pulpitów, to nie mogą być to drogie 
urządzenia studyjne. Pamiętajmy, że warsz-
taty to zazwyczaj kilkanaście stanowisk do 
pracy. Musiałem więc sam opracować ich kon-
strukcję, aby były tanie, trwałe i jednocześnie 
maksymalnie efektywne. Opracowany przeze 
mnie pulpit – choć składa się z prostokątnej 
formy do pieczenia ciasta, świateł LED oraz 
mlecznej płyty pleksi – jest substytutem pro-
fesjonalnego oświetlenia studyjnego, którym 
można oświetlić animacyjny plan filmowy. 
Dzięki temu w każdym miejscu mogę stworzyć 
warunki do nauki animacji. 

Fragment wywiadu przeprowadzonego przez Tymoteusza 
Skibę (CSW ŁAŹNIA) z Robertem Turło. Pełen tekst wywiadu 
ukazał się w publikacji Sztuka – partycypacja – rewitalizacja. 
XX lat działalności edukacyjnej CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2018.

to move the wet paper. Later, I replaced toilet 
paper with coloured tissue paper.

Thanks to this technique you started con-
ducting your instant animation workshops. It 
seems like the simplicity of the method – just 
tissue paper and a owl of water – is what’s 
important. A camera and computer putting 
subsequent frames together are somewhere in 
the background. But the “wet paper” technique 
couldn’t exist without the backlit desktops 
previously developed.

That’s right. The table is vital to backlight the 
coloured tissue paper, it brings out the depth of 
its colours, creating a paint-like effect. I decided 
that if I wanted to conduct lessons using these 
desktops, they couldn’t be expensive studio 
equipment. I remember that the workshops 
usually had around a dozen workstations. So 
I had to make them myself, to be inexpensive, 
durable, but also to achieve maximum effect. 
The desktop I created – made of square baking 
trays, LED lights, and cloudy plexiglas – substi-
tutes for professional studio lighting that can 
be used to light up an animation film board. So 
you can create the conditions for learning to 
do animation anywhere. 

Excerpt of an interview conducted by Tymoteusz Skiba  
(LAZNIA CCA) with Robert Turło. The full interview was pu-
blished in Art – Participation – Revitalisation. 20 Years of 
Educational Activity at CCA LAZNIA, Gdańsk 2018. 

autor fotografii: Tymoteusz Skiba
author of photography: Tymoteusz Skiba
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Let’s talk about film
Porozmawiajmy o filmie

KINOPORT

„Uważam, że KinoPort to aktualnie najlepsze kino studyjne 
w Trójmieście. Mówię to z pełną odpowiedzialnością”.  
Z prof. UG, dr. hab. Krzysztofem Kornackim rozmawiają Jacek Wachulewicz i Monika Masalon (CSW ŁAŹNIA). 

“In my opinion, KinoPort represent the best study cinema  
in the Tri-city. That’s not something I say lightly”.  
Says professor Krzysztof Kornacki (University of Gdańsk) to Jacek Wachulewicz and Monika Masalon (CCA LAZNIA). 

Jacek Wachulewicz, Monika Masalon: KinoPasja, 
co tu się właściwie dzieje?

Krzysztof Kornacki: Co tu się dzieje? Szaleń- 
stwo [śmiech]. Kiedy widzę, ile osób próbuje 
dostać się na film i ile odchodzi z kwitkiem, 
to myślę sobie, że to jest pozytywne sza-
leństwo. A tak na poważnie, to uważam, że 
KinoPort to aktualnie najlepsze kino studyjne 
w Trójmieście. Mówię to z pełną odpowiedzial-
nością. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to mamy 
jeszcze trzy, może cztery tego rodzaju placów-
ki. KinoPort wyróżnia się ze względu na swoją 
kameralność. Siedzimy blisko ekranu, ktoś 
może być niezadowolony z tej bliskości, ale dla 
mnie ona zwiększa poziom emocji. Zwłaszcza 
w wypadku filmów ambitnych, które wymagają 
jak najbliższej relacji z widzem. Na pewno jest 
to najlepsze kino klubowe, bo KinoPasja speł-
nia funkcję Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Funkcję, której teraz w większości klubów 
już nie ma. Były one niezwykle popularne 
w latach 80. W latach 90. nastąpił kryzys, 
ludzie zamknęli się w swoich domach, oglą-
dając to, co mają w telewizorach i na innych 
nośnikach. A idea rozmowy, dyskusji, nie wie-
dzieć czemu, umarła.

Czyli nie przychodzą sami intelektualiści, kino-
maniacy czy studenci?

Dokładnie. W wypadku koneserów kina, in-
telektualistów czy studentów, którzy mają 
wyprofilowane widzenie świata, trudno jest 
porozmawiać wielostronnie, tak jak z publicz-
nością, która czasem przychodzi tutaj nawet 

Jacek Wachulewicz, Monika Masalon: KinoPasja 
– what, exactly, is going on here?

Krzysztof Kornacki: What’s going on? It’s mad-
ness [laughs]. When I see the crowds trying to 
get tickets to the films, and how many of them 
are turned away, I think that it’s a positive 
sort of madness. But seriously, I think that 
KinoPasja and KinoPort represent the best 
study cinema in the Tri-city. That’s not some-
thing I say lightly. When it comes to the Tri-city, 
there are three, maybe four such places, and 
KinoPort is distinguished by its cosiness. We sit 
close to the screen, which might not appeal to 
everyone, but it boosts the emotional charge 
for me. Particularly when it comes to ambitious 
films that demand the closest possible relation-
ship with the viewer. And for sure it’s the best 
club cinema, because KinoPasja performs the 
function of a Film Discussion Club. A function 
that most clubs don’t have anymore. They 
were incredibly popular in the 80s. In the 90s, 
a crisis arrived and people shut themselves up 
in their houses, watching whatever was on the 
TV or the Internet. The idea of conversation, 
discussion, just died out.

So it’s not only intellectuals, cinema maniacs 
and students that come?

Precisely. When it comes to film aficionados, 
intellectuals or students, who have a certain 
fixed perspective on the world, it’s difficult to 
have a multifaceted discussion; this is different 
from an audience that sometimes winds up 
here almost by accident. I’ve noticed that some 
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KINOPORT

przez przypadek. Zaobserwowałem, że niektó-
rzy przychodzą, bo chcą po prostu obejrzeć 
film. Nie wiedzą o dyskusji, ale często zostają 
i wnoszą coś swojego. I wracają. To jest nie-
zwykle ważna, kulturotwórcza rola KinoPasji.

A jak byś określił ten klimat?

Niezwykle ożywczy, pobudzający intelektual-
nie. Z dużą ilością aktywności widzów, czyli tak 
naprawdę to spełnione marzenie każdego pro-
wadzącego dyskusję. Z dużym emocjonalnym 
zaangażowaniem obu stron. Choć zabrzmi 
to bardzo banalnie, myślę, że dochodzi tu 
do bardzo ważnego spotkania ludzi, poglą-
dów i emocji. Przychodzi mi do głowy takie 
porównanie, które ostatnio słyszałem à pro-
pos dyskusji. Słuchałem ciekawego wykładu 
o metaforyzacji w życiu społecznym i pewien 
profesor powiedział, że na dyskusję można 
spojrzeć przez dwie przenośnie. Pierwsza 
to metafora wojny, a druga podróży. Zwykle 
staramy się traktować dyskusję jako wojnę, 
bo aby kogoś przekonać, trzeba wygrać grę 
na argumenty, ale najlepsza dyskusja to jest 
dyskusja-podróż. Kiedy razem idziemy w tym 
samym kierunku, wymieniamy się, uboga-
camy i nikt się nie przerzuca argumentami, 
mamy wspólny cel. Mam wrażenie, że tak jest 
podczas KinoPasji, w przeciwieństwie do in-
nych miejsc, w których byłem i gdzie jest duży 
dystans emocjonalny, a nie ma tej kameral-
ności i trudniej jest przełamać lody. A kiedy 
jest trudniej przełamać lody, to trudniej jest 
traktować innego jako partnera w dysku-
sji i podróży. Tutaj często mam poczucie, że 
odbywamy dyskusję-podróż. Bardziej niż w in-
nych miejscach. 

Często jest tak, że Ty powiesz dwa słowa albo 
w ogóle, a widzowie już chcą mówić.

To prawda. To też mi się bardzo podoba. Tu 
nie trzeba nikogo ciągnąć za język, wystarczy 
zadać ogólne pytanie i już toczy się dyskusja. 
Interesujące jest, że nigdy nie wiem, z którego 
wątku, z której nitki się coś rozwinie. I to 
dobrze, bo z każdej nitki, z każdego punktu, 
z którego wyjdziemy, dojdziemy do tego same-
go, do ogólnej konstatacji. Idąc od formy filmu, 
dojdziemy do jego przekazu, a zaczynając od 
przekazu, zapytamy, czy został dobrze prze-
kazany, czyli wrócimy do kwestii warsztatu. 
I zawsze będziemy wokół tego krążyć, o ile 
moderator tego nie zaniedba.

people come because they just want to watch 
a movie. They don’t know about the discussion, 
but they usually stick around and contribute 
something original. And they come back. This 
is the exceptionally important cultural role 
performed by KinoPasja.

How would you describe the atmosphere?

Remarkably vivacious, intellectually stimulating. 
With a large number of active participants, 
which really is the dream come true of every 
moderator. There’s a strong level of emotional 
engagement on both sides. Maybe this sounds 
banal, but I think that this is a place where we 
experience an important encounter of different 
people, perspectives and emotions. A compari-
son comes to mind that I recently heard about 
discussion. I was listening to an interesting 
lecture about metaphorization in social life, 
and a certain professor said that there are 
two metaphors we can use to describe discus-
sion. The first is the metaphor of war, and the 
second, of travel. Usually we approach discus-
sion as a war, because if we want to convince 
someone, we have to use arguments; but the 
best discussion is a discussion-journey. When 
we are going together in the same direction, 
we trade places, enrich ourselves, and nobo-
dy has to attack with arguments because we 
share the same goal. This is what it feels like 
for me during KinoPasja, which is different 
from other places I’ve been to where there is 
a significant emotional distance, without the 
closeness, and it’s hard to break the ice. And 
when it is difficult to break the ice, it’s harder 
to treat the other as a partner in discussion 
and travel. Here, I often get the feeling we’re 
on a discussion-voyage. More so than in other 
places. 

It’s often the case that you say barely two words, 
and they’re ready to speak.

That’s true, and it’s another thing I really ap-
preciate. You don’t have to push anybody to 
talk, it’s enough to toss out a vague question 
and the discussion just takes on a life of its own. 
What’s interesting is that I never know what 
topic is going to take off. And that’s a good 
thing, because every thread, every starting 
point leads us to the same place, to a general 
conclusion. Starting from the form of a film, 
we arrive at its message, while starting from 
the message, we pose the question of whether 
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Myśli Pan, że ludzie przychodzą tutaj na KinoPasję 
dla Pana?

Bardzo bym chciał, żeby przychodzili także 
dla mnie, ale przede wszystkim, żeby przy-
chodzili dla kina. Niezależnie od tego, kto by 
to prowadził. Myślę, że każdy z prowadzących 
ma swój własny sposób i styl. Ja na przykład 
siebie odbieram jako wykładowcę. Łatwiej 
mi wykładać niż prowadzić ćwiczenia, czyli 
wydobywać z ludzi. Czasem brak mi cierpli-
wości, żeby wysłuchać czyjejś odpowiedzi, 
chciałbym gnać dalej. Nie wiem dlaczego, 
może to taki horror vacui – strach przed ciszą. 
Lepiej się czuję w dynamicznej, żywej dyskusji. 
Mam świadomość ograniczeń takiej metody. 
Mam kolegów, którzy cierpliwie czekają na 
wydobycie z kogoś jego prawdy. To metoda 
trochę sokratejska, taka majeutyczna. Widzę, 
że ktoś dobrze kombinuje, ale nie spieszę się 
z odpowiedzią, tylko daję się wypowiedzieć. Nie 
ma idealnych prowadzących, każdy ma jakąś 
swoją metodę. W związku z tym czasem myślę, 
że niektórzy mają ochotę na taką dynamicz-
ną metodę jak ja, a czasem na inną. Najlepiej 
byłoby, gdyby wszyscy przychodzili gremialnie 
na każdy film i czerpali z tego jak najwięcej, 
bo niezależnie od tego, kto będzie prowadził 
dyskusję, widzowie będą z tego czerpać.

it was communicated well, returning to the 
issue of technique. And we’re always going to 
revolve around that, as long as the moderator 
does the job properly.

Do you think that people visit KinoPasja to 
see you?

I’d love for people to come here for me as 
well, but first and foremost for the cinema. 
Regardless of who is leading the discussion. 
I think that each moderator has a unique ap-
proach and style. For example, I view myself 
as a sort of lecturer. It’s easier for me to give 
a lecture than conduct classes, which demands 
getting something out of people. Sometimes 
I don’t have the patience to listen to someone’s 
answer, I want to push forward. I don’t know 
why, maybe it’s a sort of horror vacui – a fear 
of silence. I feel better in a dynamic, vibrant 
discussion. I am aware of the limitations of 
this method.I have friends who patiently wait 
to extract people’s truth from them. This is 
a sort of Socratic method. I see that some-
one’s got the right idea, but I don’t rush to 
respond, I just give them the space to speak. 
There are no perfect moderators, everyone has 
their own method. So, sometimes I think that 
some people want the kind of dynamic method 
I give, but other times want something else. It 
would be best if everybody came to every film 
and took away as much from it as possible, 
because no matter who leads the discussion, 
the audience will gain a lot from it.

autor fotografii: Bartosz Bańka
author of photography: Bartosz Bańka
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The Nowy Port I remember from my childhood 
was almost a magical land, much like Wrzeszcz 
and Dolne Miasto. A land full of carved doors 
and windows, ornamentation, forged iron fences 
full of ivy and other plants, massive cast-iron 
manhole covers and other similar elements of 
the surroundings that come to be coded as de-
noting the identity of the place, and of ourselves. 
During the PRL (Polish People’s Republic) times, 
we could observe traces of the war in the form of 
chunks of concrete torn from pavements, hastily 
plastered cobblestone, or haphazard repairs 
to houses, but this should come as no surprise 
considering the scale of the war’s destruction. 
The city was prim and proper, and impressively 
authentic in its reception. Perhaps we weren’t 
aware of it, but that’s how it was. On a few oc-
casions, when I was giving some visitors a tour 
of the Port, I heard that it is a unique piece of 
a 19th century city frozen in time. This was par-
ticularly true in late-autumn evenings, when the 
aroma of coal smoke enveloped the streets, and 
off in the distance the foghorns of ships were 
blowing. Something of London from the times 
of Sherlock Holmes. 

But this bubble burst, it was lanced violently. 
The century-old pavement plates poured in the 
Jantzen factory of Elbląg, the Swedish brick, and 
the even older cobblestones all disappeared – 
replaced by a red stone pretending to be from 
some era, but nobody knows which, and the tram 
lines’ electricity poles wrapped in steel pipes 
covered over with plastic. The tenants’ associa-
tions, as a gesture of solidarity with the kingdom 

Z lat dzieciństwa pamiętam Nowy Port jako 
niemalże bajeczną krainę, zresztą podobnie jak 
Wrzeszcz i Dolne Miasto. Krainę pełną rzeź-
bionych drzwi oraz okien, sztukaterii, kutych 
żelaznych płotów udających często pnącza i inne 
rośliny, masywnych odlanych w gdańskiej stocz-
ni pokryw kanalizacji oraz innych podobnych 
elementów otoczenia, które przez kodowanie 
podkorowe wyznaczają tożsamość miejsca i nas 
samych. W czasach PRL-u widać co prawda 
ślady wojny w postaci zabetonowanych wyrw 
na chodnikach, tu i tam krzywego, naprędce 
kiedyś załatanego bruku czy blizn na domach, ale 
to przecież nie powinno dziwić, zważywszy  na 
ogrom zniszczeń wojennych. Miasto było schlud-
ne i zadbane oraz nad wyraz autentyczne w swoim 
odbiorze. Nie uświadamialiśmy sobie może tego, 
ale tak właśnie było. Parę razy pokazując Port 
przybyłym z daleka gościom, słyszałem, że jest 
to unikalny fragment XIX-wiecznego miasta 
zatrzymanego w czasie. Czuło się to zwłaszcza 
wieczorową porą późną jesienią, gdy aroma-
tyczny węglowy dym spowijał ulice, a gdzieś 
w oddali wyły przeciwmgielne rogi statków. 
Obraz Londynu z czasów Sherlocka Holmesa. 

Czar ten jednak prysł, wręcz został brutalnie 
rozerwany. Zniknęły stuletnie płyty chodnikowe 
odlane w elbląskiej wytwórni Jantzena, szwedzki 
bruk rzędowy i prastare kocie łby – zastąpione 
czerwonym kamieniem udającym nie wiadomo 
jaką epokę, nitowane zaś słupy sieci trakcyjnej 
tramwaju udrapowanymi w plastik stalowymi 
rurami. Wspólnoty mieszkaniowe w ramach soli-
darności z królestwem grzybów postawiły sobie 

Revitalisation of Nowy Port
Rewitalizacja Nowego Portu

NOWY PORT

„Jeśli Nowy Port czy Wrzeszcz mają stać się czymś w na kształt  
Windhuk – stolicy Namibii, gdzie wszystko, co stare, oryginalne i kolonialne  
jeszcze przypomina wygenerowane komputerowo dekoracje filmowe  
albo scenografię gier RPG – to strach się bać o przyszłość dzielnicy”.

“If Nowy Port or Wrzeszcz are supposed to become something like Windhoek  
– the capital of Namibia, where everything that’s old, original and colonial still 
recalls computer-generated film backdrops or the scenery to an RPG  
– it’s terrifying to think about the future of the neighbourhood”.

Tekst: Krzysztof Jachimowicz
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za cel nagminne zagrzybianie mieszkań poprzez 
wstawianie plastikowych okien w miejsce wieko-
wych, drewnianych. Masywne rzeźbione drzwi 
kamienic ustąpiły miejsca plastikowym straszy-
dłom Made in China. Aby rozmiar katastrofy był 
jeszcze większy, zburzono – co prawda nie od 
razu, ale na przestrzeni dwudziestu lat – chyba 
wszystkie najstarsze domy Nowego Portu, które 
przypominały o tym, że kiedyś była to mała ry-
backa osada należąca do klasztoru w Oliwie. 

Jeśli Nowy Port czy Wrzeszcz mają stać się 
czymś w na kształt Windhuk – stolicy Namibii, 
gdzie wszystko, co stare, oryginalne i kolonialne 
jeszcze przypomina wygenerowane komputero-
wo dekoracje filmowe albo scenografię gier RPG 
– to „strach się bać” o przyszłość dzielnicy. Nowy 
Port zmieni się w Windhuk, a Wrzeszcz w Berlin 
– zastawiony okropnymi szklanymi wieżowcami, 
które tak pasują do krajobrazu jak gumofilce do 
smokingu. A pokolenie naszych wnuków nawet 
nie będzie potrafiło sobie wyobrazić, czym była 
stara dobra Europa. 

Artykuł pochodzi z czasopisma „Nowy Port Żyje” nr 2 (2015), 
wydawanego we współpracy z mieszkańcami i mieszkankami 
Nowego Portu i okolicznych dzielnic, w ramach rezydencyjnego 
projektu Zapiski z dzielnicy duńskiej artystki Grete Aagaard.

of fungi, were determined to get as much mould 
into their apartments as possible, by replacing 
the aged wooden windows with plastic frames. 
The massive, sculpted doors were replaced by 
plastic crap Made in China. And just to make the 
tragedy that much greater, over twenty years 
they demolished almost all of the oldest houses 
in Nowy Port that reminded us of its roots as 
a small fishing settlement that belonged to the 
monastery in Oliwa. 

If Nowy Port or Wrzeszcz are supposed to 
become something like Windhoek – the capi-
tal of Namibia, where everything that’s old, 
original and colonial still recalls computer-ge-
nerated film backdrops or the scenery to an 
RPG – it’s terrifying to think about the future 
of the neighbourhood. Nowy Port will turn into 
Windhoek, and Wrzeszcz into Berlin – spotted 
with awful glass towers that suit the landscape 
like Wellingtons suit a tuxedo. And our grandchil-
dren’s generation won’t even be able to imagine 
what the good old Europe was like. 

The article is taken from the journal “Nowy Port Żyje” 
no. 2 (2015), published in cooperation with the residents of 
Nowy Port and the surrounding neighbourhoods as part of 
the Neighbourhood Remarks project by the Danish artist in 
residence Grete Aagaard.
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Art as my neighbour.  
Rising apartment prices  
or my creative development?

17 października 2018 roku w Świetlicy Krytyki 
Politycznej przy ul. Nowe Ogrody 35 odbyły się 
spotkanie oraz dyskusja dotyczące sztuki, ar-
tystów oraz instytucji kulturalnych, które stają 
się narzędziami zmian społecznych. W wyda-
rzeniu wzięli udział dr hab. Rafał Jakubowicz 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu, dr Marta Jaskulska z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Joshua 
Schwebel, artysta przebywający wówczas na 
długoterminowej rezydencji artystycznej w CSW 
ŁAŹNIA, przedstawicielka Krytyki Politycznej 
Elżbieta Rutkowska oraz Aleksandra Księżopolska 
i Lila Schally-Kacprzak z CSW ŁAŹNIA. Dyskusję 
moderowała Lidia Makowska. Poniżej w dużym 
skrócie najciekawsze fragmenty rozmowy o roli 
sztuki w procesach rewitalizacji i gentryfikacji.

Lidia Makowska: Dzisiejsza dyskusja jest wy-
jątkowa. Krytyczny namysł nad rewitalizacją, 
jej pozytywnymi i negatywnymi skutkami, które 
nazywamy gentryfikacją, gdzieś nam umyka. 
Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowa okazja, aby 
wykorzystać doświadczenie kanadyjskiego arty-
sty, który ma niezwykłą umiejętność wejrzenia 
w głąb i analizy społeczności, zarówno ze strony 
zewnętrznej jako gość przybywający do Nowego 
Portu, ale też jako artysta, który od lat zajmu-
je się projektami artystycznymi w przestrzeni 
publicznej, związanymi również z tematyką gen-
tryfikacji i rewitalizacji, a robi to bardzo krytycznie. 
Z punktu widzenia artysty, jego roli i sztuki, 
która jest komercjalizowana, sztuki, która się 
zaprzedaje deweloperom – tak mówi też Joshua. 
Mamy tu też artystę polskiego, wykładowcę 
akademickiego profesora Rafała Jakubowicza, 
który jako artysta ma ogromne doświadczenie 
z projektami w przestrzeni publicznej, ale też jest 

On 17 October 2018, the Political Critique House 
at Nowe Ogrody 35 hosted a meeting and discus-
sion centred around the subject of art, artists, and 
cultural institutions becoming tools of social trans-
formation. Participants in the event included dr 
hab. Rafał Jakubowicz from the Adam Mickiewicz 
University in Poznań, Marta Jaskulska, PhD, of 
the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, the 
artist Joshua Schwebel, at the time doing a long-
-term artistic residency at LAZNIA CCA, Elżbieta 
Rutkowska of Political Critique, Aleksandra 
Księżopolska and Lila Schally-Kacprzak from 
LAZNIA CCA. The discussion was moderated by 
Lidia Makowska. Below we present a very abrid-
ged version of the meeting, containing the most 
interesting excerpts from the discussion of the role 
of art in processes of renewal and gentrification.

Lidia Makowska: Today’s discussion is exceptio-
nal. A critical perspective on renewal, its positive 
and negative effects which we refer to as gen-
trification, often escapes us. This meeting is an 
exceptional opportunity to take advantage of 
the experience of a Canadian artist who enjoys 
the exceptional ability to take a deeper look and 
analyse a community, both from the outside as 
a guest in Nowy Port and as an artist who for 
years has pursued artistic projects in the public 
space addressing the issue of gentrification and 
renewal, with a very critical eye. From the perspec-
tive of the artist, his role and art, art which has 
become commercialised, art that is sold to develo-
pers – this is what Joshua says, too. We also have 
a Polish artist and academic here, professor Rafał 
Jakubowicz, who as an artist boasts tremendous 
experience with projects in public space, and he 
is also the author of a work in which he develops 
the theory of artwashing. In turn, the sociolo-
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Sztuka moim sąsiadem.  
Wyższe ceny mieszkań  
czy mój rozwój twórczy?
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autorem opracowania, w którym formułuje tezę 
artwashingu. Z kolei doktor Marta Jaskulska, 
socjolożka, pracowała w Biurze Rozwoju Gdańska 
i zajmowała się rewitalizacją. Najpierw poprosimy 
Joshuę, aby opowiedział nam o swoim projekcie 
artystycznym, nad czym pracował i jakie ma 
spostrzeżenia. 

Joshua Schwebel: Dziękuję bardzo. W swojej 
praktyce artystycznej opieram się głównie na in-
terwencjach, sytuacjach, nie tworzę konkretnych 
przedmiotów, pracuję ze strukturami, z instytu-
cjami. Można powiedzieć, że sztuka współczesna 
sama w sobie jest taką instytucją, ponieważ jest 
niezwykle ekskluzywna, mamy tu do czynienia 
z artystami, z galeriami, z instytucjami państwo-
wymi i również przyznawanymi grantami. Są 
takie instytucje jak ŁAŹNIA oraz inne – to cały 
wielki system. A moja sztuka jest właśnie krytyką 
tego systemu, krytyką jego założeń oraz krytyką 
stawianych mu oczekiwań. W Nowym Porcie sta-
rałem się poznać charakter okolicy, jej zabudowę, 
interakcje między ludźmi. Przyglądałem się rela-
cjom między ludźmi a ŁAŹNIĄ. Najważniejszym 
moim spostrzeżeniem było to, że istnieje po-
między nimi wyraźny podział. Starałem się więc 
stworzyć horyzontalne połączenie pomiędzy 
pracownikami ŁAŹNI a mieszkańcami Nowego 
Portu. Nie zajmowałem się tym bezpośrednio 
sam, ale przeniosłem odpowiedzialność na pra-
cowników ŁAŹNI. Skontaktowałem się z dwoma 
organizacjami, które działają w Nowym Porcie 
i pracują z młodzieżą oraz osobami wykluczo-
nymi. Jedną z nich było Stowarzyszenie 180 
Stopni, drugim Centrum Integracji Społecznej. 
Pomysł był prosty. Poprosiłem, aby pracownicy 
administracyjni, kuratorzy, pracownicy działu 
edukacji i wszyscy inni z ŁAŹNI, którzy chcie-
liby się dołączyć, przenieśli się do siedziby CIS, 
a w zamian do biura ŁAŹNI wprowadziłoby się 
Stowarzyszenie 180 Stopni, aby wykorzystywać 
budynek na swoje warsztaty i inne działania. 
Liczyłem na to że, instytucja, jaką jest ŁAŹNIA, 
otworzy się na inne funkcje niż tylko bycie cen-
trum sztuki współczesnej i że osoby pracujące 
w niej otworzą się na dzielnicę. Że dzięki temu 
dojdzie do wymiany informacji, z czym wiążą 
się relacje. Bardzo ważną obserwacją jest to, że 
ŁAŹNIA, jej pracownicy byli bardzo otwarci na 
moje krytyczne podejście i na zakłócenia, jakie 
wprowadziłem w ich prace. Zrealizowałem wiele 
projektów tego rodzaju i zwykle napotykały one 
wielki opór. A tutaj spotkałem się z otwartością, 
zainteresowaniem zmianami, które można było-
by wprowadzić. Była też komunikacja z lokalną 

gist Marta Jaskulska, PhD, worked in the Gdańsk 
Development Office, where she was involved in 
renewal projects. First we’ll ask Joshua to tell us 
about his artistic project he’s been working on, 
and what observations he has made. 

Joshua Schwebel: Thank you very much. I base 
my artistic practice primarily on interventions, 
situations, without creating specific objects; I work 
with structures, with institutions. We could say 
that contemporary art is itself an institution, be-
cause it is highly exclusive; we are dealing with 
artists, galleries, state institutions, and also awar-
ded grants. They are institutions like LAZNIA, and 
others – it’s a big, big system. My art is a critique 
of that system, a critique of its assumptions and 
of the expectations placed on it. In New Port, I have 
tried to get to know the character of the region, 
its urbanscape, the interactions between people. 
I’ve taken a look at the relations between people 
and LAZNIA. My most salient observation was that 
there is a clear divide between them. So I tried 
to create horizontal bonds between the people 
working at LAZNIA and residents of Nowy Port. 
I didn’t do this directly myself, but rather I shifted 
responsibility for this onto employees of LAZNIA. 
I made contact with two organizations operating 
in Nowy Port and which work with youngsters and 
marginalised individuals. One of them was the 
organization “180 Degrees,” and the other was 
the Centre for Social Integration. The idea was 
a simple one. I asked the administrative workers, 
curators, those in the educational department, 
and everyone else from LAZNIA who wanted to 
join to move to the offices of the CSI, while 180 
Degrees would move in and be able to use the 
building for their workshops and other activities. 
My hope was that the institution that is LAZNIA 
would open itself up to other functions than just 
being a centre for contemporary art, and that the 
people working in it would open up to the neighbo-
urhood. That this would lead to an exchange of 
information, which is associated with relationships. 
One very important observation is that LAZNIA 
and its employees were very open to my critical 
approach and to the disruptions I caused in their 
work. I have done a lot of those kinds of projects, 
and usually they are met with heavy resistance. 
But here I found openness, interest in the changes 
that could be made. There was also communica-
tion with the local space, and the possibility to 
implement the effects of our work. I didn’t expect 
that, and I really learned a great deal from this 
project. I also think that the conversation today 
about its effects is very important.
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przestrzenią i możliwość wprowadzania efek-
tów naszej pracy w życie. Nie spodziewałem się 
tego, bardzo dużo się z tego projektu nauczyłem. 
Myślę, że również dziś ta rozmowa o jego efek-
tach jest bardzo ważna.

Lidia Makowska: Dziękuję bardzo. Joshua za-
spokoił naszą ciekawość w związku z kwestią, 
na czym jego projekt polegał. Teraz poprosiła-
bym Rafała Jakubowicza o komentarz, ogólną 
refleksję odnośnie tego rodzaju działań arty-
stycznych w przestrzeni oraz kilka słów o tak 
zwanym artwashingu.

Rafał Jakubowicz: Zacznę od tego, że dosyć 
kiepsko znam Gdańsk, więc nie będę odnosił się 
do tego, co tu się dzieje, gdyż nie znam kontekstu. 
Dzisiaj na terenie Nowego Portu byłem po raz 
pierwszy i rzeczywiście to, co jest uderzające, to 
kontrast, o którym mówił Joshua. Jeśli chodzi 
natomiast o zjawisko artwashingu, są to prakty-
ki, które upodobali sobie różni biznesmeni, firmy 
deweloperskie, inwestycyjne, czyściciele kamie-
nic i różni inni podejrzani osobnicy. W każdym 
razie artwashing polega na tym, że sztuka jest 
używana do tego, żeby zdjąć odium ciemnych 
interesów oraz często takich, które powodują 
różne formy społecznego oporu. Wykorzystuje 
się ją do tego, aby zaprezentować daną firmę 
jako podmiot, który działa np. pro bono, w inte-
resie społecznym, który łoży na sztukę i inicjuje 
jakieś wydarzenia artystyczne. Natomiast pro-
blem polega na tym, że komercyjne galerie bardzo 
chętnie w tym uczestniczą. Wbrew tej narracji, 
w którą wielu artystów po 89. roku wierzyło, że 
staniemy się częścią zachodniego rynku sztuki 
i że takie galerie będą funkcjonowały w bardzo 
podobnym wymiarze, okazuje się, że bez pomocy 
dewelopera nie są w stanie działać. Kończy się 
termin używania przestrzeni, ponieważ wchodzą 
tam koparki, więc galeria przenosi się do innego 
miejsca wskazanego przez dewelopera.

Lidia Makowska: Bardzo dziękuję Rafał. Oddaję 
głos Marcie Jaskulskiej, która opowie nam 
o gdańskich procesach rewitalizacyjnych. 

Marta Jaskulska: Kiedy zostałam poproszona do 
udziału w dzisiejszym spotkaniu, zastanawiałam 
się nad tym, jak w przypadku Gdańska układały 
się lub wciąż układają relacje pomiędzy sztuką 
a procesem rewitalizacji. I tak sobie pomyśla-
łam, że są trzy przykłady, które przebiegały 

Lidia Makowska: Thank you very much. Joshua 
has satisfied our curiosity about what his project 
consisted in. Now I’d like to ask Rafał Jakubowicz 
to give us some commentary and general reflec-
tions about this type of artistic interventions in 
space, and also a few words about what is known 
as artwashing.

Rafał Jakubowicz: Let me start by saying I’m 
not that familiar with Gdańsk, so I can’t really 
speak to what’s happening here, because I don’t 
know the context. Today was my first time vi-
siting Nowy Port, and the contrast that Joshua 
spoke of really is striking. However, when it comes 
to the phenomenon of artwashing – these are 
practices adopted by various businesspeople, 
developers, investment firms, so-called “tene-
ment liquidators” and other shady characters. In 
any event, artwashing is the use of art to wash 
away the stench of dirty business, frequently of 
the kind that leads to resistance, and it presents 
a given company as the kind of organization that 
works pro bono, in the social interest, that spends 
money on art, that initiates artistic endeavours. 
However, the problem is that commercial gal-
leries are very eager to participate in this sort 
of thing. Contrary to the narrative after 1989 
in which so many artists believed, that we were 
becoming a part of the Western art market, and 
that galleries were going to function in a similar 
dimension, it turned out that without aid from 
a developer they couldn’t manage. The time’s up 
for using the space, because the diggers start 
rolling in, and the gallery moves to another place 
picked by the developer.

Lidia Makowska: Rafał, thank you. Now I’d like 
to give the microphone to Marta Jaskulska, who 
will tell us about renewal processes in Gdańsk. 

Marta Jaskulska: When I was asked to participate 
in today’s gathering, I wondered about the cour-
se of the relationship between art and renewal 
in Gdańsk, whether the relationship was still in 
existence or not. And I thought of three examples 
from slightly different times and which demon-
strate the three models present in the process 
of renewal. What I have in mind are Dolne Miasto 
and LAZNIA 1, ul. Wajdeloty, and the third point is 
Nowy Port and LAZNIA 2. If we look at the first 
LAZNIA, we could say it arose organically, and 
found its place in the life of the city. We have 
a group of artists, including Aneta Szyłak and 
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w trochę różnym czasie i które pokazują takie 
trzy modele pojawiające się w procesie rewi-
talizacji. Myślę tu o Dolnym Mieście i ŁAŹNI 1, 
o ulicy Wajdeloty, zaś trzecim punktem, nad 
którym chciałabym się zastanowić, jest Nowy 
Port i ŁAŹNIA 2. Jeżeli przyjrzymy się pierwszej 
ŁAŹNI, moglibyśmy powiedzieć, że powstała 
w sposób naturalny i wpisywała się w życie mia-
sta. Mamy grupę artystów, w tym Anetę Szyłak 
i Grzegorza Klamana, którzy działają w Galerii 
Wyspa i szukają przestrzeni dla artystów, aby 
mieli możliwość „wyrażenia” swojej sztuki, która 
jest też krytyką społeczną i rodzajem buntu.

Lidia Makowska: Jest to bardzo ciekawa ob-
serwacja. Dostrzegam to w ŁAŹNI na Dolnym 
Mieście, tam naprawdę mieszkańcy wpadają 
po ten przysłowiowy cukier, tam codziennie 
są zajęcia dla dzieci i młodzieży. I te zajęcia są 
prowadzone jak świetlica socjalna czy artetera-
peutyczna. Widziałam osobiście, jak tam dzieci 
jedzą, przychodzą rodzice i to jest bardzo fajne 
działanie. Potem mamy Wajdeloty, gdzie już ta-
kiego miejsca nie ma. I na końcu piękny budynek 
ŁAŹNI 2, ale jeszcze taki nieoswojony lokalnie.

Zapis całego spotkania dostępny na stronie: 
http://www.popler.tv/cswlaznia

Grzegorz Klaman, who work at Galeria Wyspa 
and seek out spaces for artists to give expression 
to their art, which is also a form of social critique 
and a type of rebellion. 

Lidia Makowska: That’s a very interesting ob-
servation. I see it in LAZNIA in Dolne Miasto, 
where the local residents really do pop in for 
a quick visit, and where there are classes and 
activities every day for children and youngsters. 
And those classes are a sort of community day 
room, offering a sort of art therapy. I’ve perso-
nally seen how children eat there, then parents 
join, and it’s a really great setup. Then we’ve got 
Wajdeloty, where there is no such space. And la-
stly, there’s the beautiful structure which LAZNIA 
2 calls home, but it hasn’t entirely found its place 
in the community yet.

A transcript of the entire event is available at: 
http://www.popler.tv/cswlaznia
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The book – as a continuation of LAZNIA. 
Architecture, Art and History, published in 2008 
– continues telling the story of an institution 
that celebrated its 20th anniversary last year. 
It is a celebratory publication paying tribute to 
a certain phase, and also summarizing it. The 
most important event that took place in the se-
cond decade of the institution’s existence was the 
opening in 2012 of the new branch, LAZNIA CCA 
2 Centre for Art Education, located far from the 
centre of Gdańsk in the neighbourhood of Nowy 
Port. This is why the majority of texts in this vo-
lume are devoted to the new, exciting location 
and its surroundings.

[A fragment of Paweł Leszkowicz’s CCA LAZNIA As a Public 
Work of Art]

Książka – będąca kontynuacją publikacji 
ŁAŹNIA. Architektura, sztuka i historia, wydanej 
w 2008 roku – opowiada dalszą historię insty-
tucji, która w zeszłym roku obchodziła swoje 
dwudziestolecie. Jest to publikacja jubileuszowa, 
celebrująca pewien etap i podsumowująca go. 
Najważniejszym wydarzeniem, do którego doszło 
w drugiej dekadzie istnienia instytucji, jest otwar-
cie w 2012 roku w umiejscowionej daleko centrum 
gdańskiej dzielnicy Nowy Port nowego oddzia-
łu ŁAŹNI – CSW ŁAŹNIA 2 Centrum Edukacji 
Artystycznej. Dlatego większość tekstów w tym 
tomie poświęcono tej nowej ekscytującej lokali-
zacji i jej otoczeniu.

[Fragment tekstu Pawła Leszkowicza pt. ŁAŹNIA jako dzieło 
sztuki publicznej]

csw łaźnia jako dzieło 
sztuki publicznej
cca laznia  
As a Public Work of Art
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The publication is focused on presenting the Nowy 
Port branch, but it does not ignore the most impor-
tant and long-term projects carried out at the central 
Dolne Miasto location. The book is comprised of texts 
by theoreticians and researchers engaged in broadly-
-conceived education, which is designed to expand the 
cognitive contexts of the educational mission carried 
out by LAZNIA CCA, as well as texts containing the 
words of artists, curators, and practitioners associated 
with the institution in which they comment on their own 
educational interventions as well as those of others. 
Both types of texts help us to understand how, over 
its twenty years, LAZNIA has brought to life the ideas 
expressed in the title of this book. There is a separate 
section of the publication consisting in a calendar do-
cumenting the most important events associated with 
the educational dimension of LAZNIA’s functioning.

[A fragment of Małgorzata Cackowska’s For a Pretty Twenty-
year Old]

Publikacja koncentruje się na przedstawieniu nowo-
porckiego obiektu, ale nie pozostawia bez komentarza 
najistotniejszych i długotrwałych projektów realizowa-
nych w centralnym obiekcie na Dolnym Mieście. Książka 
składa się z tekstów teoretyków i badaczy zajmujących 
się szeroko pojętą edukacją, które poszerzają kontek-
sty myślowe działalności edukacyjnej CSW ŁAŹNIA, 
oraz z tekstów będących wypowiedziami artystów, 
kuratorów i praktyków związanych z tą instytucją, 
którzy komentują uruchamiane w niej interwencje 
edukacyjne (własne i innych animatorów). Oba typy 
tekstów pozwalają odbiorcom zrozumieć to, w jaki 
sposób w ciągu dwudziestu lat ŁAŹNIA urzeczywist-
niała idee zawarte w tytule niniejszej książki. Osobną 
część publikacji stanowi kalendarium dokumentujące 
najważniejsze wydarzenia związane z edukacyjnym 
wymiarem funkcjonowania ŁAŹNI.

[Fragment tekstu Małgorzaty Cackowskiej pt. Pięknej 
Dwudziestoletniej]

Sztuka – partycypacja  
– rewitalizacja.  
XX lat działalności  
edukacyjnej csw łaźnia

Art – Participation  
– Revitalisation.  
Twenty Years of Educational 
Activity at cca laznia
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Katarzyna  
Józefowicz

Buildings and structures lovingly cut out of 
newspapers, carpets of paper heads, scrolls 
from cuttings of articles – this is what Katarzyna 
Józefowicz specializes in. The theme of building 
is also the leading subject of her creative work. 
A graduate of the State Academy of Plastic Arts 
in Gdańsk, where she studied sculpture, and today 
a lecturer at the Gdańsk Academy of Fine Arts, 
for years she has composed art made of the ma-
terial craved for by poets and writers of all types 
– paper. The piece between the lines comes close 
to lyric: weaved from parts of speech, conjured 
from letters, when we look closer we see that 
not only does it have much in common with that 
form of literature, but itself is poetry.

[A fragment of a text by Barbara Piórkowska. Catalogue pu-
blished as part of the exhibition between the lines by Katarzyna 
Józefowicz, which was held in 2018 at LAZNIA CCA.]

Budynki i struktury pieczołowicie wycinane 
z gazet, kobierce papierowych głów, zwoje ze 
ścinków artykułów – to specjalność Katarzyny 
Józefowicz. Motyw budowania jest także tema-
tem przewodnim całej twórczości Katarzyny 
Józefowicz. Absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydzia- 
le Rzeźby, wykładowczyni gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych od lat tworzy instalacje z ma-
teriału najbardziej pożądanego przez poetów 
i poetki, literatów wszelkiej maści – z papieru. 
A instalacja między słowami znajduje się bardzo 
blisko liryki: utkana jest z elementów mowy, utwo-
rzona z liter, a gdy przyjrzeć się bliżej, okazuje 
się, że nie tylko ma z tym rodzajem literackim 
wiele wspólnego, ale właściwie sama jest poezją.

[Fragment tekstu Barbary Piórkowskiej pt. Wysoka Iluzja, kata-
log opublikowany w ramach wystawy między słowami Katarzyny 
Józefowicz, która odbyła się w 2018 roku w CSW ŁAŹNIA]
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As part of the celebrations of CCA LAZNIA’s 
20th anniversary, a presentation was made of the 
artwork of Dominik Lejman. During the exhibition 
Healing Loop, primarily on display was the artist’s 
newest work as well as art from recent years. The 
publication is a summary of his activities. The 
authors of texts address both the philosophical 
and visual layers of Lejman’s artwork. The artist 
himself also discusses this in an interview with 
Ulrich Loock.

W ramach obchodów XX-lecia CSW ŁAŹNIA 
zaprezentowała twórczość Dominika Lejmana. 
Podczas wystawy Opatrzenie/Healing Loop 
pokazano przede wszystkim prace artysty 
z ostatnich lat oraz te najnowsze, zaś publikacja 
stanowi podsumowanie tych działań. Teksty 
autorów odnoszą się zarówno do filozoficznej, 
jak i wizualnej warstwy twórczości Lejmana. 
Sam artysta opowiada też o niej w wywiadzie 
z Ulrichem Loockiem.

Dominik Lejman.  
Opatrzenie
Dominik Lejman. 
Healing Loop
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Artecitya. Rezydencje 
artystyczne jako proces 
wzajemnego uczenia się 

Artecitya. Artist residencies  
as a process of mutual learning

Artecitya.  
Dla kogo sztuka  
w przestrzeni publicznej 

Artecitya. Who is Art 
in the Public Space For?

The publication is a summary of long-term 
artistic residencies implemented as part of the 
international project “Artecitya,” which is an 
attempt to analyse the challenges facing con-
temporary cities and their residents. Each of 
the activities was a product of the meeting of an 
artist, a local community and cultural institutions. 
The book includes articles and interviews by rese-
archers, art critics, curators, artists, journalists 
and project participants.

Publikacja jest podsumowaniem długotermi-
nowych rezydencji artystycznych zrealizowanych 
w ramach międzynarodowego projektu Artecitya, 
będącego próbą analizy wyzwań, które stoją 
przed współczesnymi miastami i mieszkań-
cami. Każde ze zrealizowanych działań było 
wypadkową spotkania artysty, lokalnej społecz-
ności i instytucji kultury. W książce znalazły się 
teksty oraz wywiady autorstwa badaczy, kryty-
ków sztuki, kuratorów, artystów, dziennikarzy 
i uczestników projektu.

Artecitya is a partnership project of European 
countries implemented in 2014–18, focused on 
artistic activities in urban spaces. One of the 
elements of project by LAZNIA CCA was research 
on the so-called “new audience” – the audience for 
art in public space. Research was carried out in 
four cities: Berlin, Gdańsk, Paris, and Thessaloniki, 
in cooperation with IBPP from Warsaw, and the 
result is a publication that will interest practitio-
ners and theoreticians active in the field of art 
in public space.

Artecitya to realizowany w latach 2014–2018 
projekt partnerski państw europejskich skupio-
ny na działaniach artystycznych w przestrzeni 
miasta. Jednym z elementów projektu CSW 
ŁAŹNIA były badania nad tzw. nową publicznością 
– odbiorcami sztuki w przestrzeni publicznej. 
Badania zrealizowane zostały w czterech mia-
stach: Berlinie, Gdańsku, Paryżu i Salonikach we 
współpracy z IBPP z Warszawy, a ich efektem 
jest publikacja, która zainteresuje praktyków 
i teoretyków działających w obszarze sztuki 
w przestrzeni publicznej. 



Dolne Miasto Pany  
(rysują Kora Kowalska, Szymon Szyszko)




