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Zamknięci w domach jak w klatkach, skazani 
na spotkania online, szukamy w nich namiastki 
normalności i swobody. Dokąd zmierzamy? Czy 
na pewno jest to bezpieczny kierunek? Ferment 
ten widoczny jest również w sztuce, która od-
ciska swoje przemiany na czwartym numerze 
RĘCZNIKA.

Miniony rok 2020 pokazał, iż z dnia na dzień 
trzeba było przeorganizować wszystko i od-
naleźć się w nowej rzeczywistości. Dotyczyło 
to także ŁAŹNI. Udało nam się sprostać temu 
wyzwaniu. Ponownie w rankingu „Polityki” zna-
leźliśmy się w gronie najciekawszych galerii 
sztuki współczesnej w Polsce. Nasze audiobo-
oki e-opowieści Łaźniaka zostały docenione na 
Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Edukacyjnych. 
Strzałem w dziesiątkę także okazał się cykl wy-
staw WINDOWS 2020 pokazywanych w LKW 
Gallery, obiekcie, który powstał w 2008 roku w ra-
mach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, gdzie 
przed pandemią głównie odbywały się warsztaty. 

W tegorocznym programie gościmy między in-
nymi Andreę Mastrovito, mieszkańca włoskiego 
Bergamo, które jako pierwsze w Europie do-
świadczyło dramatu zarazy. Agata Nowosielska 
– gdańska malarka – pracuje nad cyklem eks-
presyjnych obrazów, które pokażemy w Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie. 
W tej edycji RĘCZNIKA znajdziecie też wizu-
alny przekaz – plakat z fotografiami Chrisa 
Niedenthala.

Locked up in our homes like in cages, doomed 
to online meetings, we turn to them for a sem-
blance of normalcy and freedom. Where are we 
headed? Is it really a safe direction? This un-
rest may also be seen in art, which manifests its 
transformations in the fourth issue of TOWEL.

The year 2020 had us reorganize our lives 
almost overnight and learn to cope in the new 
reality. This also concerned ŁAŹNIA. We stood 
up to this challenge: ŁAŹNIA CCA has again been 
named one of the most interesting contemporary 
art galleries in Poland, according to a ranking 
published by "Polityka weekly". Our audiobooks, 
Łaźniak’s e-stories, were appreciated at the 
National Educational Project Exchange. The 
WINDOWS 2020 exhibition series, shown at the 
LKW Gallery – a space created in 2008 as part 
of the Gdańsk Outdoor Gallery, mostly used as 
a workshop space before the pandemic – also 
turned out to be a great success. 

This year, one of our guests is Andrea Mastro- 
vito, a resident of Bergamo, Italy, which was the 
first city in Europe to experience the dramatic 
coronavirus outbreak. Agata Nowosielska, a 
painter based in Gdańsk, is working on a series 
of expressive paintings that will be shown at 
the ŁAŹNIA 2 Centre for Contemporary Art 
in Nowy Port. This issue of TOWEL also inc-
ludes a visual message – a poster with Chris 
Niedenthal’s photographs.

WSTĘP | PREFACE

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

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

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

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

Nowe kulturalne otwarcie?
A new cultural opening?
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Jest w naszym programie niewątpliwie wyjątko-
wa wystawa, Trees of Memory: Roots and Runners 
Olgi Kisselevy, przygotowana w hołdzie ofiarom 
mordu dokonanego w 1941 roku na społeczności 
żydowskiej przez faszystów w ukraińskim Babim 
Jarze. Jednocześnie jest to ważne wydarzenie 
z serii Art+Science. Ponadto zespół pracuje 
nad stworzeniem archiwów sprofilowanych 
tematycznie. Obecnie najbardziej zaawanso-
wanym projektem, który chcemy udostępnić już 
jesienią, jest GAPS – strona internetowa doty-
cząca gdańskiej sztuki w przestrzeni publicznej. 

Wszystkie głosy odciśnięte na niniejszym 
RĘCZNIKU są w jednej sprawie zgodne: nie ma 
możliwości powrotu do stanu sprzed pandemii. 
Tylko czy ta wiedza jest tożsama ze świado-
mością Nieuniknionego i z naszym radzeniem 
sobie z nim?

Basil Kerski pisze o odwadze niezbędnej 
do obrony wartości oraz o roli kultury w tym 
procesie, bo czas jest niezwykle trudny, a okolicz-
ności sprzyjają postawom antydemokratycznym. 
Stawia pytanie: czy jest to szansa na nowe kul-
turalne odrodzenie? Czy jesteśmy w stanie 
ochronić to, co jest w nas najlepszego? Z kolei 
Edwin Bendyk przypomina, że o przedefinio-
waniu oferty kulturalnej dyskutowano jeszcze 
przed pandemią, a zarazem podkreśla znacze-
nie solidarności społecznej, mechanizmu, który 
winien uchronić nas przed popadnięciem w bar-
barzyństwo. Autor kończy esej stwierdzeniem, 
iż jak nigdy potrzebujemy śmiałych innowacji 
w obszarze kultury, „by instytucje stały się wy-
razem nowej umowy, a nie bastionem broniącym 
nostalgii za światem, do którego powrócić się 
nie da”. •

Nie da się tego zrobić bez odwagi i wyobraźni 
– której namiastkę wyciskamy z najnowszego 
RĘCZNIKA.

Zapraszamy do lektury

Jadwiga Charzyńska
Dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA w Gdańsku oraz zespół redakcyjny RĘCZNIKA

Our programme features a unique exhibition, 
Olga Kisseleva’s Trees of Memory: Roots and 
Runners, prepared as an homage to victims 
of the 1941 Nazi massacre of Jews in Babi Yar, 
Ukraine. At the same time, it is also an important 
event from the Art+Science series. Our team 
is also working on archives divided by subject 
blocks. The most advanced project that we want 
to publish in the autumn is GAPS – a website on 
public art in Gdańsk. 

All voices that marked this issue of TOWEL 
are clear about one thing: there can be no re-
turn to the pre-pandemic situation. But is this 
knowledge tantamount to our awareness of the 
Inevitable and how we deal with it?

Basil Kerski writes about the courage needed 
to defend our values and the role of culture in this 
process, at this extremely difficult time, when 
the circumstances are conducive to anti-demo-
cratic attitudes. He asks whether we may have 
an opportunity for a new cultural revival. Are 
we able to defend the best in us? In turn, Edwin 
Bendyk recalls that redefining the cultural offer 
had already been discussed before the pande-
mic. He also underlines the meaning of social 
solidarity, a mechanism that ought to protect us 
against descending into barbarism. The author 
concludes his essay with a statement that now, 
like never before, we need bold innovations in the 
sphere of culture, “so that institutions become 
an expression of this new contract rather than 
a bastion defending nostalgia for a world to 
which we cannot return." •

This can only be done with courage and ima-
gination – which you may squeeze out of the 
latest TOWEL.

We hope you enjoy the read

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

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

One within another

The title of this paper alludes to one of Agata 
Nowosielska’s previous exhibitions – Pejzaż, który 
dobrze znamy [Our Familiar Landscape] – which 
opened in 2018. It engages with the painter’s 
self-commentary and explores the paradoxical 
character of her art. The paradox I have in mind 
lies in the fact that the ostensible ease with which 
Nowosielska’s work lends itself to interpretation 

Jedno w drugim

Tytuł tekstu nawiązuje do nazwy otwartej 
w 2018 roku jednej ze starszych wystaw Agaty 
Nowosielskiej Pejzaż, który dobrze znamy. 
Jest on grą z autokomentarzem samej malarki 
i dotyka paradoksalnej natury jej twórczości. 
Paradoksalnej, bo rzekoma łatwość odczyta-
nia czy oswojenia działalności Nowosielskiej to 
tylko jeden z jej aspektów. Drugim jest mglistość 

Agata Nowosielska 
Nirvana
11 czerwca – 1 sierpnia 2021 
11th June - 1st August 2021 
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 
LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art 
ul. Strajku Dokerów 5, Nowy Port 
 
Kuratorka | Curator  
Jolanta Woszczenko 

Tekst: Magdalena Ujma Text by: Magdalena Ujma

„To, co znajduje się na obrazach jako samotne, pozbawione życia, tak naprawdę życia jest 
pełne, ale życia odbitego, utrwalonego, wchłoniętego. Przedmioty, krajobrazy, rośliny  
– wszystko żywe i nieożywione – na obrazach pulsują i oddychają jakby w zastępstwie za 
ludzi. Wszystko to nosi na sobie odcisk twórców i użytkowników. Ludzie mają tutaj pozycję 
rzeczy porzuconych, tak samo jak wspomniane fotele czy parasole.”

Malarstwo, które dobrze znamy

Our Familiar Painting

"What her paintings convey as lonely and lifeless is in fact full of life, but this life is reflected, 
preserved and absorbed. Objects, landscapes, plants – all things animate and inanimate  
– pulsate in paintings and breathe, as if subbing for people. All of this bears an imprint  
of their makers and users. If Nowosielska tackles members of her species, she does so  
only perfunctorily. People are accorded the position of discarded things, in the same way  
as the armchairs and the umbrellas cited above."
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znaczeń i wyzierające z jej „dobrze znanych” 
obrazów dziwność oraz obcość.

Uprawianie malarstwa w dzisiejszych czasach 
jest rzeczą powszechną, ale również karkołomną. 
Malarstwo istnieje od tysięcy lat i wszyscy jeste-
śmy z nim dobrze zaznajomieni, nie tyle zresztą 
z jego historią i dziełami, co po prostu z wypraco-
wanym przezeń językiem. Konwencje malarskie 
weszły nam w krew, są podstawowym zasobem 
kultury europejskiej. Historyczny zasób tego ro-
dzaju sztuki to tysiące obrazów, setki motywów, 
dziesiątki technik. Trzeba także pamiętać, że 
język wizualny kultury Zachodu, w obrębie któ-
rej porusza się nasza artystka, definiuje obrazy 
szerzej niż tylko dzieła sztuki malarskiej, przyj-
muje, że są przedstawieniem lub odwzorowaniem 
jakiejś rzeczywistości. Nowosielska w wywiadzie 
z Aleksandrą Grzonkowską podkreśliła wagę 
takiej poszerzonej definicji: „pierwszy obraz, 
jako pojęcie szersze, obejmujące większy obszar 
nieograniczający się tylko do krosna i płótna, 
powstał tak szybko, jak szybko mogłam posłużyć 
się kredą, kredką czy lejącym się długopisem 
z PRL-u...”. Gdy zaś artystka przyznaje, choćby 
i aluzyjnie, że formy jej twórczości są dobrze 
znane nam wszystkim, to odwołuje się tak do 
historii malarstwa, jak i do sposobu patrzenia 
na świat poprzez obrazy.

Taka sytuacja rodzi zwyczaj spostrzegania 
jednych rzeczy, a niewidzenia innych, a zatem – 
zwyczaj postrzegania wyłącznie tego, do czego 
przywykliśmy. Dzisiejsi artyści mocno się trudzą, 
by przełamać tę percepcyjną rutynę. Ich ambicją 
jest namalowanie czegoś, co będzie mogło przy-
ciągnąć ludzką uwagę i w efekcie przemóc nudę 
patrzenia. Stworzyć obraz zdolny do wyjścia poza 
zachodnie, skonwencjonalizowane spojrzenie. 
Podobnie i Nowosielska. Jej dzieła pozwalają nam 
do pewnego stopnia odczytać się od pierwszego 
spojrzenia, lecz na tym kończy się „bezpiecz-
ne” z nimi obcowanie. Łatwość odniesienia prac 
Nowosielskiej do wzorów obrazu nie pociąga za 
sobą bezproblemowego dotarcia do ich treści.

Na obrazach, a wymienię przykłady z ostat-
nich kilku lat, mamy pejzaże – góry i miasta. 
Widziane są bez wyostrzenia, od środka, frag-
mentarycznie, przez co rodzą wrażenie zbyt 
bliskiego spojrzenia, braku dystansu między 
zaobserwowanym obiektem a zewnętrznym 
obserwatorem. Góry to wijące się linie na tle. 
Czasami przywoływane są twarze i inne części 
ciała. Artystka oddaje także pulsujące fragmenty 
żywych tkanek – jakby serce, mózg, pofałdowaną 
skórę. Ogrody rozrastają się bez końca, zieleń 
pleni się bujnie niczym w prozie Brunona Schulza. 

and assimilation is but one facet of it; at the other 
extreme is a vagueness of meaning combined with 
a bizarreness and strangeness that her ‘familiar’ 
paintings exude.

Today, the practice of painting is as common 
as it is hazardous. Painting has been around for 
millennia, and we are all well-versed not mere-
ly in its history and works, but above all, in the 
idioms it has developed. Paining conventions run 
in our veins and comprise a basic resource in 
European culture. The historical repository of the 
art of painting contains a vast hoard of pictures, 
motifs and techniques. Importantly, the visual 
language of Western culture, which Nowosielska 
navigates in her work, defines pictures in broader 
terms than just as works of pictorial art; it un-
derstands them as representations or images of 
a certain reality. In an interview with Aleksandra 
Grzonkowska, Nowosielska emphasises the im-
portance of this extended definition: ‘(…) my first 
picture, more inclusively conceived as denoting 
something more than simply stretcher bars and 
canvas, was produced as soon as I was able to use 
chalk, a crayon or the leaky dripping pen we had 
in communist Poland...’ When the artist states, no 
matter how indirectly, that we are all thoroughly 
familiar with the forms of her art, she is referring 
both to the history of painting and to the way we 
look at the world through images.

These circumstances engender our habit of 
perceiving some things and failing to see others, 
that is, the customary mode of exclusively discer-
ning that to which we have become accustomed. 
Today, artists undertake toilsome efforts to break 
this perceptual routine. They aspire to paint so-
mething capable of attracting people’s attention 
and, consequently, of overcoming the dullness of 
looking; to produce a painting capable of moving 
beyond the conventionalised Western gaze. In this 
sense, Nowosielska is no different. Her works, 
to a degree, allow us to interpret them at first 
sight, but this is where ‘safe’ intercourse with 
them ends. The ease with which we can locate 
Nowosielska’s pieces among pictorial models 
does not mean we can grasp their substance 
effortlessly.

Her paintings made in recent years feature 
landscapes depicting mountains and towns. These 
are shown without any enhancement, from within 
or up close; they only capture details, which trig-
gers an impression of looking from too close up, 
of there being no distance between the looked-
-at object and the external looker. Mountains 
are coiling lines in the background. They are so-
metimes redolent of faces or other body parts. 
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WYSTAWY | EXHIBITIONS

Kolor i faktura każą myśleć o czymś biologicz-
nym, mięsistym, cielesnym. Fałdy są grube, góry 
wyglądają tak, jakby dopiero się wypiętrzały, 
złożone parasole wyglądają niczym wielkie, je-
sienne grzyby, z kolei psychodeliczne grzybki 
układają się w ornament. Organiczne łączy się 
tutaj z nieorganicznym – to ostatnie o ostrych, 
a nawet krystalicznych krawędziach. Widoki są 
nie tylko zapisem widzenia, lecz i czucia. Jedna 
forma zachodzi na drugą poprzez promieniowa-
nie barw, namacalnie wręcz namalowane światło 
i głębie cienia. Ręce modlącej się pożera nama-
lowana, dotykalna wręcz ciemność.

Nowosielska mówi, że interesuje ją życie ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Nie ma rozgraniczenia 
między jednym a drugim. Maluje więc księdza, 
którego sylwetka zarysowana na tle rozpływa 
się w pejzażu i połyskującym na żółto niebie, jest 
równie znacząca dla kompozycji jak rząd bloków 
i mniej widoczna niż wielki słonecznik. W innym 
obrazie ręce złożone do modlitwy są zbudowane 
z żywej tkanki, ale pochłania je rozmalowane 
tło. Z kolei na innym obrazie maluje serce, które 
wcale na serce nie wygląda, tylko na grzyb lub 
porost. Świat Agaty Nowosielskiej stawia więc 
barierę zaciekawionym widzom.

Bycie obok

Inną ze swoich minionych wystaw Agata 
Nowosielska określiła mianem „bycia obok”. 

The artist also renders throbbing pieces of living 
tissue, reminiscent of hearts, brains, creased 
skin. Gardens sprawl out into infinity. The ver-
dure thrives exuberantly, like in Bruno Schulz’s 
prose. Colours and textures bring to mind thin-
gs biological, meaty and fleshly. Folds are thick, 
mountain ranges seem to be only rising, furled 
umbrellas look like huge autumnal mushrooms, 
and psychedelic fungi line up into an ornamental 
pattern. The organic is intertwined with the inor-
ganic, the latter boasting sharp, even crystalline 
edges. The views register not only seeing but also 
feeling. One form overlaps with another through 
the irradiation of tints, through the palpably pa-
inted light and the depths of umbra. The hands 
of a praying woman are being swallowed by the 
painted, tangible darkness.

Nowosielska says that she is interested in our 
inner and external life. The two are in no way se-
parated. Consequently, she paints a priest whose 
silhouette, outlined in the background, melts 
away into the scenery, into a sky with a yellow 
shimmer, as relevant to the overall design as 
a row of blocks, though less visible than a huge 
sunflower. In another picture, hands clasped in 
prayer are composed of living tissue, but the blu-
rry brushstrokes of the background engulf them. 
Yet another painting shows a heart which does 

fot. Tomek Zerek
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Dopowiadała: „Bycie obok nasuwa skojarzenie 
z wycofaniem, ze statusem obserwatora”. I w jej 
wypadku tak rzeczywiście się dzieje – za sposób 
na funkcjonowanie w świecie sztuki Nowosielska 
obrała lekki dystans, skupione i uważne przy-
glądanie się. Można powiedzieć, że uprawia 
obserwację uczestniczącą, nie stroni przecież od 
udziału w życiu artystycznym: prowadzi galerię 
w Klubie Żak, przez wiele lat miała pracownię 
na terenie Stoczni i brała udział w tamtejszych 
wydarzeniach. Wycofanie przełamuje się z niewy-
muszonym uczestnictwem. W jej obrazach widać 
wycofanie, lecz i wychylenie ku światu. Mamy więc 
pejzaże i widoki pozbawione ludzi, ale przez nich 
w jakiś sposób naznaczone: wysiedziane fotele, 
opuszczone przez użytkowników i w zastępstwie 
za ludzi prowadzące konwersację.

W malarstwie Nowosielskiej przedmioty 
mówią za ludzi. Złożone parasole kawiarniane 
przywołują obrazy gwarnego życia towarzy-
skiego, którego hałas jeszcze trwa w powietrzu. 
Trybuny stadionów niepokoją rytmem pustych 
siedzisk. Rację miała malarka, która z kuratorką 
Iwoną Bigos zatytułowała inną swoją wystawę 
Odludzkie (2019). To, co pokazuje na obrazach, nie 
wynika przecież z odejścia od świata ludzkiego, 
bierze się właśnie od ludzi. To, co znajduje się na 
obrazach jako samotne, pozbawione życia, tak 
naprawdę życia jest pełne, ale życia odbitego, 
utrwalonego, wchłoniętego. Przedmioty, krajo-
brazy, rośliny – wszystko żywe i nieożywione – na 
obrazach pulsują i oddychają jakby w zastęp-
stwie za ludzi. Wszystko to nosi na sobie odcisk 
twórców i użytkowników. Jeśli zaś Nowosielska 
pokazuje przedstawicieli swojego gatunku, czyni 
to w sposób zdawkowy. Ludzie mają tutaj pozycję 
rzeczy porzuconych, tak samo jak wspomniane 
fotele czy parasole. Rozpływają się w tle.

Wycofanie, wiążące się ze skupioną obserwa-
cją, zyskuje w malarstwie Nowosielskiej formę 
braku: niewidzialność lub słaba widzialność ludzi 
jest znacząca i drażni. Słowa, których artyst-
ka użyła do opisania własnej twórczości, mogą 
określać taki stan: „pokazuję obrazy nasuwające 
dwuznaczne skojarzenia (…) w krajobrazie sie-
lanki, spokoju – gdzieś czai się niepokój, który 
obnaża obraz”. Tak właśnie niepokoi wahanie 
pomiędzy przedstawieniem-obecnością a jego 
brakiem-nieobecnością. Powróćmy na chwilę do 
pozycji obserwatora, w której ustawiają się mala-
rze. Malarstwo jest sztuką wzrokową, wzrok zaś 
tworzy dystans między patrzącym a tym, co ob-
serwowane (może to być jakaś scena, przedmioty 
lub ludzie). Polega na patrzeniu i przenoszeniu 
tego patrzenia na obraz. Spoglądający znajduje 

not look like one in the least, resembling rather 
a mushroom or a lichen. The world of Agata 
Nowosielska puts up barriers to intrigued viewers.

Being beside

Agata Nowosielska once described one of her 
past exhibitions as ‘being beside.’ She explained: 
‘Being beside breeds associations with with-
drawal, with the status of an observer.’ This is 
indeed the case with Nowosielska, as she has 
made a slight distance and a focused, attentive 
scrutiny her preferred manner of being in the 
world of art. The notion of participant observa-
tion readily offers itself since the artist does not 
shun involvement in artistic life: she manages 
a gallery in the Żak Club, and had a studio on 
the grounds of the Gdansk Shipyard for many 
years, participating in a number of events there. 
Her withdrawal is interspersed with uncompelled 
participation. Her paintings express a stepping 
away from but also leaning out towards the world. 
Accordingly, they depict landscapes and views 
devoid of people, but are stamped by them in one 
way of another: the show worn-out armchairs, 
abandoned by their users and now keeping up 
a conversation instead of people.

In Nowosielska’s painting, objects speak for 
people. Folded cafe umbrellas evoke images of 
a bustling social life, whose dint still lingers in 
the air. The rhythm of empty seats in stadium 
stands has an unsettling effect. The painter was 
right when together with curator Iwona Bigos 
she called another of her exhibitions Odludzkie 
[Humanotic] (2019). After all, what she shows in 
her paintings does not result from abandoning the 
human world, but rather originates in and from 
people. What her paintings convey as lonely and 
lifeless is in fact full of life, but this life is reflected, 
preserved and absorbed. Objects, landscapes, 
plants – all things animate and inanimate – pul-
sate in paintings and breathe, as if subbing for 
people. All of this bears an imprint of their makers 
and users. If Nowosielska tackles members of her 
species, she does so only perfunctorily. People are 
accorded the position of discarded things, in the 
same way as the armchairs and the umbrellas 
cited above. They mingle with the background.

Associated with focused observation, with-
drawal is rendered in Nowosielska’s art as a lack: 
people’s invisibility or poor visibility is meanin-
gful and irritating. The expressions the artist 
has used to depict her work may articulate this 
condition: ‘I show images that evoke ambiguous 
associations (…) idyllic and peaceful landscapes 
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się w uprzywilejowanej pozycji względem obser-
wowanego. Oko malarza, biorące w posiadanie 
każdy zakamarek ciała modelki, to przecież kla-
syka krytycznej historii sztuki i takiego modelu 
twórczej działalności, który przemija.

Nowosielska własne patrzenie pojmuje w inny 
sposób, jako empatyczne i współodczuwają-
ce. Przekracza w ten sposób modernistyczny 
wzorzec malarstwa. Przed jej oczami kłębi się 
zaabsorbowany sobą świat. Artystka obdarza 
go zrozumieniem, nie punktuje, nie ocenia. Nie 
przyszpila wzrokiem, lecz ożywia to, co martwe, 
zaś w ciałach ludzkich dostrzega oznaki martwo-
ty. Swoją rolę widzi raczej jako ponowoczesna 
tłumaczka: „tekstem jest życie, które ja tłuma-
czę na język wizualny”. W innym miejscu dodaje, 
że obrazy niezależnie od autora i stylu tworzą 
„opowieści, rodzaj furtki – przejścia do innych 
światów, tych nadrealnych”. Rzeczywiście, pewna 
mglistość i rozmalowanie jej obrazów sugerują 
nie tylko życie na poziomie materialnym oraz 
życie psychiczne rzeczy martwych. Tutaj otwiera 
się furtka do światów innych niż ten, w którym 
właśnie siedzę przy stole i piszę niniejszy tekst.

W podobnym kontekście można czytać obraz 
Własny pokój z 2008 roku. Przedstawienia pra-
cowni artystów czy innych ważnych dla nich 
miejsc są rodzajem metaforycznego autoportre-
tu. Tak dzieje się i w tym wypadku. Kompozycję 
wypełnia zarys ciemnego pomieszczenia z małym 
okienkiem u góry, które jest ustawione central-
nie, otwarte i bije z niego światło. Główną część 
kompozycji zajmuje zielono-błękitna plama, która 
zmienia się jakby w turkusowy dym lub snop świa-
tła. Można zobaczyć tam nawet zarys postaci. 
Pomieszczenie – tytułowy „własny pokój” – nie-
odparcie kojarzy się z celą więzienną. Otwarte 
okienko i bijące z niego światło to siła widzenia, 
obrazowania i wyobraźni. Kolorowa plama zaś 
odnosi się do malarstwa, które jeszcze w re-
nesansowej teorii zostało nazwane oknem na 
świat. Jest tworzeniem opowieści, pięknych złu-
dzeń kreowanych na podstawie plam odbitych 
na murze.

Malarstwo filozofią

„Filozofia jest dla mnie podpowiedzią, w jaki 
sposób interpretować współczesny skompli-
kowany świat” – mówiła Nowosielska. Co to 
znaczy uprawiać filozofię przez malarstwo? 
Filozofowanie to zadawanie podstawowych 
i najbardziej fundamentalnych pytań. Filozofię 
malarki trzeba rozumieć jako myślenie obra-
zami, nie jest to zatem filozofia dyskursywna. 

harbour disquiet, which the paintings reveal.’ This 
disquieting effect is produced by an oscillation 
between representation-presence and its lack-
-absence. Let us briefly re-examine the observer 
position adopted by painters. Painting is an art 
of sight, and sight generates a distance between 
the looker and the looked-at, whether the latter is 
a scene, an object or people. It consists in looking 
and in transposing this looking onto the painting. 
The gazing one holds a privileged position vis-à-vis 
the one being gazed-at. The male painter’s eye 
that takes in possession all the recesses of the 
female model’s body is the classic hallmark of art 
history and of the paradigm of creative practice 
which is now running its course.

Nowosielska comprehends her own looking dif-
ferently: as empathetic and co-feeling. In this way, 
she transcends the modernist model of painting. 
The world that swirls before her eyes is self-ab-
sorbed. The artist offers it her understanding, 
instead of picking it apart or judging it. Rather 
than nailing it with her gaze, she vitalises the un-
living and detects signs of lifelessness in human 
bodies. She casts herself in the role of a post-
modern translator: ‘Life is a text, and I translate 
it into a visual language.’ Elsewhere, she adds 
that, whoever the artist and whatever the style, 
paintings are ‘tales, a kind of gate – a passage 
to other worlds, surreal ones.’ Indeed, a certain 
nebulous and hazy quality in her paintings sugge-
sts more than just the material or mental life of 
inanimate objects. Here a door opens to worlds 
other than the one in which I’m now sitting at the 
table and writing this text.

Własny pokój [A Room of One’s Ow], Nowo-
sielska’s painting from 2008, can be interpreted 
in a similar vein. Representations of artists’ stu-
dios or other venues important to them can be 
construed as metaphorical self-portraits. Własny 
pokój is no exception. The painting is composed 
as the outline of a dark room with a tiny window 
placed up high. The window is centrally situated 
and open, with light shining brightly right through 
it. A green-bluish spot which forms the major part 
of the composition mutates into turquoise smoke 
or a beam of light, with the contour of a human 
figure possibly discernible in it. The eponymous 
‘room of one’s own’ irresistibly makes one think 
of a prison cell. The open window and the bri-
ght light it lets in stand for the power of seeing, 
imaging and imagination; and the vivid spot re-
fers to painting, which was conceptualised as 
a window to the world in Renaissance theory. It 
involves spinning tales and conjuring up beautiful 
illusions on the basis of spots reflected on the wall. 
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Nie ma w niej rozgraniczenia na żywe i martwe, 
a nie-ludzkie i ludzkie łączą się ze sobą w niezo-
bowiązującym uścisku, wnętrze i zewnętrze nie 
istnieją, ponieważ jedno przemienia się w drugie, 
zaś malarka współodczuwa z odmalowanym 
przez siebie światem i w ten sposób przynajmniej 
symbolicznie się z nim wiąże i weń wtapia.

Myślenie poprzez obrazy przebiega błyskawicz-
nie, a kojarzenie odbywa się za pośrednictwem 
wizualnych podobieństw, nie zaś ciągów przyczy-
nowo-skutkowych. Taki rodzaj myślenia bazuje 
na tym, co w dyskursywnym świecie zwie się 
intuicją, która nie przekłada się całkowicie na 
język słów. Filozofia Agaty Nowosielskiej to jej 
malarstwo z całym opisanym wyżej bagażem, 
ulotne, a zarazem solidne, dobitne i wrażliwe, 
niby znajome, a tak bardzo dzikie i nieoswojone.

Gdyby teraz wrócić do początku tekstu 
i użyć jako wyjściowego określenia malarstwa 
Nowosielskiej jego istotnej cechy, która sprawia, 
że z pozoru wydaje się ono czytelne, a po bardziej 
pogłębionym zapoznaniu się z nim okazuje się 
tajemnicze i nierozpoznawalne, to koncepcja 
filozofowania godzi te dwa aspekty procesu po-
znawczego. Co więcej, niezależnie od rodzaju 
myślenia właśnie w odzieraniu rzeczy z war-
stewki oczywistości, po to, by odsłonić to, co 
jest nienazywalne, leży istota filozofii. Obrazy 
Agaty Nowosielskiej nazwać można filozofią 
w praktyce. I nie będzie w tym przesady. •

Painting is philosophy

‘To me, philosophy is a clue about how to inter-
pret today’s complicated world,’ Nowosielska has 
said. What does it mean to practice philosophy 
through painting? Philosophising means asking 
the most elementary and fundamental questions. 
The painter’s philosophy should be understood 
as thinking in pictures, so hers is not a discursi-
ve philosophy. It does not include the distinction 
between the living and the dead, and it binds 
the non-human and the human in a noncommit-
tal embrace, while there is neither an inside nor 
outside because one transfigures into the other. 
The artist empathises with the world she paints, 
in this way, at least symbolically, relating to and 
blending in with it.

Thinking in images is instantaneous, and as-
sociations are mediated by visual similarities, 
rather than by cause-effect sequences. This kind 
of thinking is based on what the discursive world 
dubs intuition, which is not fully translatable into 
verbal language. Agata Nowosielska’s philosophy 
is her art, complete with all the load and trappings 
described above – elusive, and yet solid, emphatic 
and sensitive; apparently familiar, and yet wild 
and untamed. 

If we return now to the beginning of this text 
and its initial observation that the distinctive 
quality of Nowosielska’s art lies in the fact that 
it seems legible at first sight, but then, on closer 
inspection, proves mysterious and impenetrable, 
we realise that the concept of philosophising re-
conciles these two tendencies. More importantly, 
whatever framework we use in our thinking, strip-
ping things of a superficial layer of obviousness in 
order to let the unnamable shine through is where 
the essence of philosophy resides. To call Agata 
Nowosielska’s paintings philosophy in practice is 
by no means an exaggeration. •

fot. Tomek Zerek

tłumaczenie / translation: Patrycja Poniatowska
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Two people shake hands – this form of gre-
eting is customary in many countries, principally 
those in the West. It is an expression of openness 
and mutual respect. During an initial encounter, 
physical contact creates a certain closeness, yet 
preserves a necessary distance. The handshake 
thereby numbers among a multiplicity of ritu-
als which help to organize our daily life, mostly 
in an unconscious manner. Such conventions 
have an enduring effect on our association with 
our fellow men, regulating the manner in which 
we communicate and live together. The Korean 
artist Kyungwoo Chun is interested in these 
relationships and makes them the theme of his 
works. For more than fifteen years, everyday 
activities and gestures have been, from time to 
time, a point of departure for his performances. 
These are temporally limited processes carried 
out by individuals or groups. As a rule, the public 
is actively involved. 

This process-oriented character and encoun-
ters between extremely different persons are 
aspects of the artist’s works that he considers 
to be crucial. He bases them on cooperation and 
participation. In this sense, he creates situations 
which, with a surprising degree of self-evidence, 
take into account and include the perspecti-
ves of others, even making these points of view 
an essential element in his aesthetic practice. 

Dwie osoby podają sobie ręce – ta forma powita-
nia jest powszechna w wielu, głównie zachodnich, 
krajach. Jest ona wyrazem otwartości i wzajem-
nego szacunku. Podczas pierwszego spotkania 
dotyk tworzy pewną bliskość, a jednocześnie 
zachowuje niezbędny dystans. Uścisk dłoni jest 
jednym z wielu rytuałów, które pomagają upo-
rządkować nasze codzienne życie, w dużej mierze 
nieświadomie. Takie konwencje mają trwały 
wpływ na to, jak postępujemy z bliźnimi, jak 
się komunikujemy i żyjemy ze sobą. Koreański 
artysta Kyungwoo Chun interesuje się tymi re-
lacjami i czyni je tematem swojej twórczości. 
Codzienne czynności i gesty bywają punktem 
wyjścia dla performansów, które inicjuje od pięt-
nastu lat. Są to procesy ograniczone w czasie, 
które mogą być przeprowadzane indywidualnie 
lub grupowo, a publiczność jest zazwyczaj ak-
tywnie zaangażowana. 

Kluczowe znaczenie dla artysty ma sam proces, 
a także styczność z różnymi ludźmi – w swojej 
pracy skupia się na współdziałaniu i uczestnictwie. 
W tym sensie tworzy z niespotykaną natural-
nością sytuacje uwzględniające i włączające 
perspektywy innych, czyniąc je wręcz niezbędną 
częścią swojej twórczości estetycznej. Mimo że 
spotkania mają charakter przelotny, performansy 
Chuna wywierają na uczestnikach trwałe wraże-
nie, które wykracza poza tu i teraz. 

Tekst: Ingo Clauß Text by: Ingo Clauß 

„Jego prace czasami przekształcają milczący gest w sztukę, dostrzegając  
w tym wartość rzeczy przelotnych. Pokazują ludzi ze wszystkimi ich różnicami, 
kontrastami i słabościami, które niekoniecznie trzeba przezwyciężać, ale które  
w swych sprzecznościach chcą być postrzegane jako pewne bogactwo”.

Milczące dialogi. 
Performanse Kyungwoo Chuna

Silent Dialogues.
The Performative Works of Kyungwoo Chun

"His works transform a silent gesture into art and acknowledge there in the 
value of randomness. They show people with all their differences, contrasts, and 
weaknesses—qualities which are not necessarily supposed to be overcome, but 
whose contradictions should be considered to be a precious abundance".
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Obecna sytuacja wyraźnie pokazuje, że zdo-
byte tu doświadczenia nigdy nie są statyczne. 
W obliczu szalejącej na całym świecie pandemii 
COVID-19 wiele z wcześniejszych performan-
sów Kyungwoo Chuna z perspektywy czasu jawi 
się w innym świetle. „Zdystansowanie społecz-
ne” jest na porządku dziennym, zaś wolne od 
uprzedzeń spotkanie z nieznajomymi jest teraz 
prawie niemożliwe. Fizyczna bliskość stwarza 
potencjalne zagrożenie, pojawiają się nieufność 
i strach, tworzące atmosferę ogólnej niepew-
ności. W tym kontekście zrytualizowane gesty, 
takie jak zwykły uścisk dłoni, nie są już potrzebne. 
Na początku 2021 roku skutki tej sytuacji dla 
przyszłego współistnienia są nadal nieprzewidy-
walne. Widziane w tym świetle dzieła Chuna są 
skarbnicą doświadczeń, gdyż to w nich w sposób 
przykładny i niezwykle różnorodny nawiązuje się 
kontakty między ludźmi. 

Niezwykłe spotkania

Latem 2009 roku po raz pierwszy zrealizowano 
Performance Greetings. Dwudziestu uczestni-
ków poproszono o wybranie osób, których nie 
znały, a następnie o trzymanie się z nimi za ręce 
przez około dwadzieścia minut. Przywitanie prze-
kształciło się w moment niezwykłej intensywności 
i bliskości. Treści rozmów w trakcie wydarzenia 
nie były istotne dla Kyungwoo Chuna. Zamiast 
tego zajmował się świadomym postrzeganiem 
wspólnie spędzanego czasu. Uczestnicy mieli 
wczuć się w formę, w jakiej spotykają się z nie-
znajomym; jak się zachowują, gdy rozmawiają ze 
sobą po raz pierwszy, jak to jest, gdy ich spoj-
rzenia zostają odwzajemnione, gdy odczuwają 
ciepło ręki kogoś innego. 

Już dwa lata wcześniej Kyungwoo Chun stwo-
rzył dzieło nawiązujące do podobnej koncepcji, 
które osiągnęło jeszcze większy efekt. Versus 
był prezentowany w latach 2007-2012 w róż-
nych krajach i miastach, w tym w Nowym Jorku, 
Barcelonie i Zurychu, a jego finał miał miejsce 
w Seulu. Za każdym razem proces był identycz-
ny: uczestnicy zostali poproszeni o usadowienie 
się na dwóch ławkach zwróconych do siebie, 
mieli oprzeć swoją głowę na ramieniu partnera 
z naprzeciwka i pozostać w tej pozycji przez 
piętnaście minut ‒ w ciszy i z zamkniętymi oczami, 
najlepiej bez ruchu. 

Z zewnątrz grupa wyglądała jak wyspa spokoju 
i kontemplacji. Na nowojorskim Times Square per-
formans stanowił niezwykłą antytezę wielkiego 
miasta z jego zgiełkiem i licznymi przechodniami. 
To, co na pierwszy rzut oka wyglądało harmonijnie 

Even if these encounters are often only fleeting, 
Chun’s performances leave participants with 
an enduring impression which points past the 
here and now.

The current situation clearly shows that the 
experiences gained here are never static. Faced 
with a raging global Covid-19 pandemic many 
previous performances by Kyungwoo Chun ap-
pear in retrospect in a different light. “Social 
distancing”is the order of the day. A prejudice-
-free gathering of strangers is currently hardly 
possible. Physical closeness is a potential ha-
zard. Distrust and anxiety emerge, thus creating 
an atmosphere of general uncertainty. In this 
context, ritualized gestures, such as a simple 
handshake, are dispensed with. The consequen-
ces for future co-existence cannot be foreseen 
at the beginning of 2021. From this perspective, 
Chun’s works provide a rich trove of experience, 
because here connections between people are 
established in exemplary and very diverse ways.

Silent Dialogues.
The Performative Works of Kyungwoo Chun

Perfect Relay – Citius, Altus, Fortius, 2012–2014 
zdjęcia z archiwum artysty
photos from artist's archives
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i mogło zostać błędnie odczytane jako wspólne 
pojednanie, było dla uczestników prawdziwym 
wyzwaniem. Fizyczne zbliżenie, jakiego szuka 
artysta, zwykle ma miejsce tylko wśród przyja-
ciół i dobrych znajomych. W stosunku do obcych 
zawsze zachowujemy dyskrecję, również odpo-
wiedni dystans.

[…]
Inspiracją dla dzieła Versus była chińska lite-

ra Ren (人), którą tłumaczy się jako ‘człowiek’. 
Kształtem litera przypomina posuwającą się do 
przodu postać, ale może być również postrzegana 
jako dwoje ludzi opierających się o siebie, pod-
trzymujących się i balansujących. Ten zamysł jest 
istotą performansu. Mamy tu do czynienia z za-
łożeniem, że każdy w życiu potrzebuje partnera; 
kogoś, w kim rozpoznaje siebie jako człowieka ze 
wszystkimi swoimi słabościami i mocnymi stro-
nami, indywidualnymi uczuciami i pragnieniami. 
Spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze kon-
frontacją z samym sobą i sztuka Kyungwoo Chuna 
jest tego przykładem. Sama obecność i interakcja 
uczestników tworzą przestrzeń do kontemplacji 
trwającej przez chwilę i w końcu znikającej bez-
powrotnie. Zdjęcia, wideo i narracje dokumentują 

Unusual Encounters

During the summer of 2009, the performance 
Greetings was carried out for the first time. 
A total of twenty persons were asked to select 
from among the participants a partner who 
was unknown to them. Thereupon they were 
supposed to share a handshake for a period of 
twenty minutes. The greeting was transformed 
into a moment of unusual closeness and intensity. 
What was crucial for Kyungwoo Chun was not 
the subjects of the conversations which took 
place. Instead he was concerned with the con-
scious perception of this mutually shared time. 
The participants were supposed to experience 
with their own bodies the manner in which they 
approach a stranger—how they behave when 
they talk together for the first time; how it feels 
when one's gaze is returned, when one feels the 
warmth of another hand. 

Two years earlier, Kyungwoo Chun had carried 
out a performance which adhered to a compara-
ble concept but was more intensive in its impact. 
Versus could be seen in various countries and 
cities from 2007 to 2012, among other places, 
in New York, Barcelona and Zürich, and has now 
come to a conclusion in Seoul. The procedure was 
identical each time. Participants were requested 
to sit down on two benches placed opposite one 
another. They were supposed to place their head 
on the shoulder of their respective partner and 
to remain in this position for fifteen minutes—
wordlessly, their eyes closed, and with as little 
movement as possible. 

Viewed from outside, the group seemed to be 
an island of calm and contemplation. At Times 
Square in New York, the performance stood in 
remarkable contrast to the vast city with its loud 
traffic and numerous pedestrians. But what ap-
peared at first glance to be harmonious, and could 
be misunderstood as a communal reconciliation, 
in fact represented a genuine challenge for the 
participants. The physical contact demanded by 
the artist generally occurs only among friends and 
close acquaintances. In the case of strangers, one 
is always inclined to be discreet and automatically 
maintain a certain distance. 

[...]
The work Versus is inspired by the Chinese 

character "Ren" (人), translated as "human being." 
The form of the character resembles a walking 
figure, but it can also be viewed as two persons 
leaning against each other and thereby main-
taining their equilibrium. This concept is the 

Face of Face#5, 2016, 140x115cm
zdjęcie z archiwum artysty
photo from artist's archives
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te momenty jedynie w stopniu niewystarczającym. 
Pozostawiają one jednak różnorodne ślady w pa-
mięci i dzięki temu są nadal aktualne. 
[...]

Reminiscencje

Osobiste historie są punktem wyjścia i sta-
nowią centrum dwóch nowych prac. Listener's 
Chair (2020) został zrealizowany w Muzeum 
Sztuki Ilmin w Seulu oraz w Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku. Ważnym 
elementem był tu swego rodzaju speech room 
(„pokój opowiadań”) przed muzeum, kabina 
lustrzana wyposażona w urządzenie rejestru-
jące. Ktokolwiek tylko chciał, miał możliwość 
opowiedzenia w tym miejscu czegoś o swoim 
życiu, w ukryciu przed wścibskimi spojrzeniami 
– mogło to być coś wyjątkowego lub coś, czego 
opowiadający być może nigdy nie odważył się 
wyznać, a teraz chciałby się tym podzielić z in-
nymi. Zebrane nagrania – można było również 
przesłać je e-mailem – tych niekiedy intym-
nych historii stały się częścią nowej aranżacji. 
Wykorzystano do tego celu używane krzesła 
zebrane od mieszkańców miasta i umieszczono je 

basis for the performance. It presupposes that 
everyone needs a counterpart in life, someone in 
whom one recognizes oneself as a human being 
with all one's strengths and weaknesses, indi-
vidual emotions and desires. An encounter with 
the Other is always a confrontation with oneself. 
The art of Kyungwoo Chun is exemplary in this 
regard. The very presence and cooperation of 
the participants gives rise to a space of tho-
ughtfulness which endures for a short while and 
then disappears forever. Photographs, videos 
and stories document these moments only to 
an insufficient degree. But the experiences leave 
behind multifaceted traces in the memory and 
hence can continue to have an impact. 
[...]

Reminiscences

Personal stories are the starting point and 
focus of two new works. Listener’s Chair (2020) 
was created at the Ilmin Museum of Art in Seoul 
and the LAZNIA Center for Contemporary Art 
in Gdańsk. A key element was a kind of "Speech 
Room", a mirrored cabin equipped with a re-
cording device, placed in front of the museum. 

Nine Editors#6, 2014, 90x73cm
zdjęcie z archiwum artysty
photo from artist's archives

Nine Editors#7, 2014, 90x73cm
zdjęcie z archiwum artysty
photo from artist's archives
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w okręgu w przestrzeni ekspozycyjnej. Każdemu 
z krzeseł przydzielono historię, której można było 
słuchać przez słuchawki. Przypominające „histo-
rię mówioną” doświadczenia, życzenia, nadzieje 
i lęki, a także rzeczy codzienne i humorystyczne, 
zbiegły się tutaj w jedną całość. Ludzie stojący 
za tymi historiami pozostali jednak anonimowi, 
co umożliwiło spotkanie bez uprzedzeń. 

W jednokanałowej pracy wideo Reminiscence 
(2020) także słychać osobiste historie, ale oprócz 
dźwięku jest też poziom wizualny. Poproszono 
siedmiu starszych mieszkańców Gdańska o jak 
najwcześniejsze z ich wspomnień, które mieli opo-
wiedzieć z zamkniętymi oczami, gdy w tle grała 
wybrana przez nich muzyka. Wideo pokazuje 
twarze tych ludzi zanurzonych we wspomnie-
niach. Błyskawiczna komunikacja naszych czasów, 
szybki tweet, ulotny przekaz zestawiane są tutaj 
z „czasem doświadczonym”, który z kolei wyma-
ga więcej czasu, ciszy i skupienia, jeśli chce się 
go zrozumieć. Bez wtrąceń, bez przerywania, 
poprzez samo słuchanie. 

Życie jest opowieścią to refleksyjny tytuł auto-
biograficznej powieści Gabriela Garcíi Márqueza. 
I faktycznie, nasze życie zamienia się w historie, 
które w kółko opowiadamy innym i sobie samym. 
Z czasem stają się one coraz bardziej oderwane 
od rzeczywistych doświadczeń. To nie czyni ich 
fałszywymi, ale nadaje im własny kształt – wła-

Anyone who wished was invited to tell some-
thing about his or her life in this spot, hidden 
from prying eyes, no matter whether it was so-
mething special or something the tale-teller 
possibly never dared to say, but now would like 
to share with others. The collected recordings 
(it was also possible to send them by e-mail) of 
these sometimes intimate stories became part 
of a new installation. A variety of used chairs 
were collected from city residents and placed in 
a circle in the exhibition space. Each chair was 
assigned a story that could be listened to with 
headphones. Much like an "oral history," experien-
ces, wishes, hopes and fears, but also everyday 
or humorous stories were brought together here. 
The people behind the stories, however, rema-
ined anonymous, which made a prejudice-free 
encounter possible. 

In Reminiscence (2020), a 1-channel video work, 
personal stories can also be heard, but there is 
a visual level in addition to the sound. For this, 
seven elderly Gdańsk residents were asked to 
share a recollection (as old as possible) and to 
reminisce with their eyes closed, with backgro-
und music chosen by them. The video shows 
those people’s faces engrossed in their memories. 
The fast communication of our time, the quick 
tweet, the fleeting message, is juxtaposed here 
with "experienced time," which, in turn, requires 
time, quiet and concentration if one wants to 
comprehend it. No interposed questions, no in-
terrupting, just listening. 

Living to Tell the Tale is the thoughtful title 
of an autobiographical novel by Gabriel García 
Márquez. And indeed, our lives turn into stories 
that we tell over and over again to others and 
to ourselves. Over time, they become more and 
more detached from the actual experiences. This 
does not make them false, but rather, they take 
on a shape of their own, a reality of their own, 
with which we ultimately interpret our lives. The 
word reminiscence, which is also the title of the 
work, means here not only individual recollection 
as a mere act of visualization, but, over and 
above that, all the sharing and communication 
of experiences between different people and 
generations. Kyungwoo Chun thus adds another 
aspect to his broad oeuvre.

Concluding Thoughts

[...]
The oeuvre of Kyungwoo Chun explores the 

preconditions which allow human contact. His 
works are deeply rooted in humanism and combi-

Believing is Seeing #7, 2007
zdjęcie z archiwum artysty
photo from artist's archives
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snej rzeczywistości, dzięki której interpretujemy 
nie tylko nasze życie. Słowo „reminiscencja”, 
które jest również tytułem pracy, oznacza tu nie 
tylko indywidualne wspominanie jako zwykły akt 
wizualizacji, lecz przede wszystkim dzielenie się 
i przekazywanie doświadczeń różnym ludziom 
i pokoleniom. Kyungwoo Chun dodaje w ten spo-
sób kolejny aspekt do swojej szerokiej twórczości.

Refleksje końcowe 

[…]
Twórczość Kyungwoo Chuna bada warun-

ki możliwości ludzkiego współdziałania. Jest 
ona głęboko zakorzeniona w humanizmie i łączy 
w sobie idee filozofii zachodniej i wschodniej. 
W sztuce Chuna nie chodzi o obraz świata pełen 
harmonii i jednolitości. Jego prace czasami prze-
kształcają milczący gest w sztukę, dostrzegając 
w tym wartość rzeczy ulotnych. Pokazują ludzi ze 
wszystkimi różnicami, kontrastami i słabościami, 
które niekoniecznie trzeba przezwyciężać, co 
więcej, w swych sprzecznościach chcą być one 
postrzegane jako pewne bogactwo. To podejście 
można również odczytywać, jeśli tylko ktoś ma 
na to ochotę ‒ jako apel o otwarte społeczeństwo 
w rozumieniu filozofii Karla Poppera. Niemiecki 
artysta Günther Uecker dał temu wyraz w 1983 
roku następującymi słowami: „Sztuka nie może 
ocalić ludzi, ale poprzez sztukę możliwy staje się 
dialog dający impuls do działań wspierających 
ludzkość”1.

Żeby nie było nieporozumień: twórczość 
Kyungwoo Chuna nie jest bynajmniej politycznym 
manifestem. Jest jednak wzorem dla rozwiniętej 
koncepcji sztuki, która nie zaczyna się od artysty 
świadomego misji, lecz wręcz przeciwnie: bierze 
pod uwagę każdego człowieka, ceni go i rozumie 
jako część pewnej wspólnoty, a nawet kwinte-
sencję wspólnotowości. Jedynie w otwartym 
dialogu, choćby był to dialog milczący, rodzi się 
wzajemne zrozumienie. Oznacza to akceptację 
innych punktów widzenia, szacunek i tolerancję. 
Zadaniem sztuki w rozumieniu Kyungwoo Chuna 
jest zatem wyostrzenie naszej percepcji, zmia-
na naszej świadomości, uczulenie nas na myśli 
i działania innych, a tym samym rozważenie 
możliwości przemiany w nas samych. A to cza-
sem zaczyna się od uścisku dłoni. •

Powyższy tekst to fragment artykułu Ingo Claußa, Milczące 
dialogi. Performanse Kyungwoo Chuna, który w całości został 
opublikowany w katalogu Kyungwoo Chun. The listener, 
Gdańsk 2021.

ne concepts of Western and Eastern philosophy. 
Kyungwoo Chun is not concerned with a sim-
ple-minded world view filled with harmony and 
uniformity. His works transform a silent gesture 
into art and acknowledge there in the value of 
randomness. They show people with all their 
differences, contrasts, and weaknesses—qu-
alities which are not necessarily supposed to 
be overcome, but whose contradictions should 
be considered to be a precious abundance. This 
attitude may be considered, if one is so inclined, 
as the plea for an open society in the sense of 
the philosopher Karl Popper. In 1983, the German 
artist Günther Uecker put it this way: “Art can-
not save people, but by means of art a dialogue 
becomes possible which issues a summons to 
actions that are supportive of humanity.”1

So that there be no misunderstanding: Kyungwoo 
Chun’s artistic oeuvre is in no way a political ma-
nifesto. But it does fulfill an exemplary function 
with regard to an expanded notion of art which 
does not emanate from an artist with a sense 
of mission but, quite to the contrary, focuses on 
each and every individual, values him or her as 
part of a community, indeed, of a polity. Only in 
shared dialogue, even if the conversation is silent, 
does space arise for mutual understanding. This 
includes an acceptance of other points of view as 
well as an embracing of respect and tolerance. 
The task of art, as Kyungwoo Chun understands 
it, accordingly consists of sharpening our per-
ception, of altering our awareness, of sensitizing 
ourselves to the thoughts and actions of others, 
and thereby of considering a transformation of 
ourselves to be possible. This endeavor sometimes 
begins with a handshake.•

The above text is an excerpt from an article by Ingo Clauß, 
Silent Dialogues. The Performative Works of Kyungwoo 
Chun, which was published in full in the catalog Kyungwoo 
Chun. The listener, Gdańsk 2021.

1 Günther Uecker, Porträt Mensch, Wien 2016, p. 25.

1 Günther Uecker, Porträt Mensch, Wiedeń 2016, s. 25.

tłumaczenie / translation: Adam Gajlewicz
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Sensory Orders is an exhibition of 28 interna-
tional artistic and critical responses to a central 
question of our time: how do we sense and make 
sense in times of extreme precariousness, tumult 
and uncertainty? Consisting solely of electroni-
cally delivered texts, still and moving images and 
sound, the exhibition as well as accompanying 
website and publication explores how three dif-
ferent “orders” – the symbolic realm of language 
and human culture, the technological realm of 
machines and the organic realm of human bo-
dies and natural entities such as viruses, plants, 
animals and the physical-chemical matter of the 
earth itself – are fundamentally intertwined and 
sense, act on and affect each other.

Our use of the term orders also comes from 
an unusual source: the 20th century economist 
and political philosopher Friedrich Hayek. In 1952, 
Hayek authored a radical book of psychology 
entitled The Sensory Order: An Inquiry into the 
Foundations of Theoretical Psychology. Although 
perhaps strange for an economist, Hayek put 
forth the radical thesis that consciousness of 
events in the physical world is based on a network 
effect. An external stimulus triggers a reorganiza-
tion or “uptake” of connections between neurons 
which then leads to the emergence of sensory 
experience. In other words, our sensory experience 
is a product of the neural system. Moreover, Hayek 
also argued that memory was not only a function 
of present connections but also past linkages 
between nerve bundles or neurons.

Sensory Orders [Porządki zmysłów] to wy-
stawa prezentująca dwadzieścia osiem prac 
z całego świata, które stanowią artystyczne 
i krytyczne odpowiedzi na nurtujące nas obecnie 
pytanie, które brzmi: „Jak odczuwamy i rozumie-
my w czasach skrajnej niestabilności, zamętu 
i niepewności?”. Wystawa jest złożona wyłącz-
nie z elektronicznie przedstawionych tekstów, 
nieruchomych i ruchomych obrazów oraz dźwię-
ków. Wraz z towarzyszącą jej stroną internetową 
i publikacją analizuje, w jaki sposób trzy różne 
„porządki” – symboliczna sfera języka i kultury 
człowieka, technologiczny świat maszyn i orga-
niczna domena ludzkich ciał i przyrodniczych 
bytów (takich jak wirusy, rośliny, zwierzęta oraz 
fizyczno-chemiczna materia samej Ziemi) – po-
zostają we współzależnym splocie, odczuwając 
się wzajemnie i oddziałując na siebie.

Nasze wykorzystanie terminu ‘orders’ wywodzi 
się z niezwykłego źródła – zaczerpnęliśmy je od 
XX-wiecznego ekonomisty i filozofa polityczne-
go, Friedricha von Hayeka. W 1952 roku Hayek 
opublikował radykalną książkę z dziedziny psy-
chologii pt. The Sensory Order: An Inquiry into 
the Foundations of Theoretical Psychology (polski 
tytuł: Nadużycie rozumu). Hayek zaproponował 
odkrywczą tezę, jakoby świadomość wydarzeń 
w świecie fizycznym była oparta na efekcie sieci. 
Zewnętrzny bodziec uruchamia reorganizację lub 
„orientację” połączeń między neuronami, co pro-
wadzi do powstania doświadczenia zmysłowego. 
Innymi słowy, nasze doświadczenia zmysłowe 

Sensory Orders
z cyklu Art+Science Meeting
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są produktem układu nerwowego. Co więcej, 
Hayek utrzymywał także, że pamięć to nie tylko 
funkcja aktualnych połączeń, ale i przeszłych 
powiązań między wiązkami włókien nerwowych 
czy neuronami.

Może wydawać się dziwne, że wystawę o trans-
formacji naszego postrzegania zmysłowego 
w kontekście nowych, zdominowanych przez wi-
rusa czasów, oparliśmy na koncepcji ekonomisty, 
jednak wybór Hayeka nie był przypadkowy. Oprócz 
Sensory Order opracował on pewien znacznie 
ważniejszy zestaw koncepcji, gdyż to on wymy-
ślił filozoficzne podwaliny neoliberalizmu. I choć 
neoliberalizm jako polityczny zestaw idei lub „po-
lityczny ruch, który nie ma odwagi wypowiedzieć 
swojej nazwy”1 – jak określa go historyk ekono-
mii Philip Mirowski – nie wymyślił koronawirusa, 
brutalność, z jaką globalny kapitalizm przenika 
wszelkie aspekty społecznego i politycznego życia 
na naszej planecie, z pewnością nasiliła globalne 
konsekwencje pandemii, szczególnie dla ludzi 
ubogich i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej. Cytując prorocze słowa Mike’a Davisa 
z jego książki The Monster at our Door z 2005 
roku: „Spowodowane przez człowieka wstrzą-
sy środowiskowe – międzynarodowa turystyka, 
niszczenie terenów podmokłych, korporacyjna 
»rewolucja w hodowli zwierząt« oraz urbanizacja 
Trzeciego Świata z towarzyszącą jej rozbudową 
megaslumsów – odpowiadają za to, że niezwykła, 
darwinistyczna mutacja grypy stała się jedną 
z najniebezpieczniejszych biologicznych sił na 
naszej oblężonej planecie”2.

Nasze użycie terminu ‘order’ (porządek) jest 
bezpośrednim zapożyczeniem z Hayeka. Dla 
ekonomisty porządek oznaczał rozmieszczenie 
w przestrzeni i czasie wzorców, zasad, koncepcji, 
myśli lub ideologii, które determinują jakiś rodzaj 
akcji albo nadają jej kształt. Porządek oznacza 
rodzaj organizacji, układ specyficznych „relacji 
między poszczególnymi częściami w oparciu 
o z góry przyjęty plan”3. Rozumiemy taki porzą-
dek, bo „wiemy, w jaki sposób powstał”, a istnieje 
on po to, by spełnić cel wyznaczony mu przez 
jego twórcę.

Hayek omawia jednak również inny rodzaj po-
rządku, porządek „spontaniczny”, który „cechuje 
nie tylko organizmy biologiczne… nie jest stwo-
rzony przez nikogo, ale tworzy się samoistnie”4. 
Taki spontaniczny porządek nie jest chaotyczny 
(czyli przypadkowy), ale skomplikowany. Rządzą 
nim zasady nie zawsze bezpośrednio znane ele-
mentom, na które wpływają, oraz warunki, które 
mogą być wcześniej ustalone. Innymi słowy, 
spontaniczny porządek może zostać stworzo-

Although it might seem strange to base an 
exhibition about the transformation of our sense 
perception in the context of our new viral age on 
the ideas of an economist, the choice of Hayek is 
not by chance. In addition to the Sensory Order, 
Hayek is known for much more important set of 
ideas: the invention of the philosophical tenet 
of neo-liberalism. Although neo-liberalism as 
political set of ideas or as economics historian 
Philip Mirowski defines it, “A political move-
ment that dares not speak its own name,”1 didn’t 
invent the coronavirus, the brutality of global 
capitalism’s all-pervasive insertion in social, and 
political life across the planet has certainly exa-
cerbated its global consequences, particularly 
on the poor and the disadvantaged. As Mike 
Davis presciently wrote in 2005 in The Monster 
at our Door, “Human-induced environmental 
shocks—overseas tourism, wetland destruction, 
a corporate ‘Livestock Revolution’, and Third 
World urbanization with the attendant growth 
of mega-slums—are responsible for turning 
influenza’s extraordinary Darwinian mutability 
into one of the most dangerous biological forces 
on our besieged planet.”2

Our use of the term order derives directly from 
Hayek. For Hayek, order denotes a spatial-tem-
poral arrangement of patterns, rules, concepts, 
thoughts or ideologies that determine or shape 
some kind of action. Order signifies a form of or-
ganization; an arrangement of specific “relations 
between the parts according to a preconceived 
plan.”3 Such an order is understood by us because, 
“we know how it is made” and the order is there 
to serve the purpose of its maker.

But Hayek also discusses another kind of 
order; a “spontaneous” one “which is charac-
teristic not only of biological organisms… not 
made by anybody but which forms itself.”4 Such 
a spontaneous order is not chaotic (i.e., random) 
but is complex. It is governed by rules (even tho-
ugh those rules may not be directly known by the 
elements which are affected by those rules) and 
conditions that may be previously established. 
In other words, a spontaneous order might be 
produced or reproduced through the actions of 
individuals but its final form cannot be conscio-
usly designed. Examples of spontaneous order in 
Hayek’s work range from social systems to the 
operation of markets and political structures; 
a predominant theme in Hayek’s work.

It is this dual play between sensory/pheno-
menal and political-social-technical orders that 
forms the basis for the Sensory Orders exhi-
bition, a project consisting of 28 contributions 
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ny lub odtworzony przez działania jednostek, 
jednak jego ostateczny kształt nie może zostać 
świadomie zaprojektowany. Przykłady sponta-
nicznych porządków w dziele Hayeka obejmują 
zakres od systemów społecznych do działań 
rynków i struktur politycznych – to główne te-
maty twórczości ekonomisty.

 To właśnie na tej podwójnej grze pomiędzy 
porządkiem zmysłowym/fenomenalnym a porząd-
kiem polityczno-społeczno-technicznym zasadza 
się wystawa Sensory Orders, projekt obejmujący 
dwadzieścia osiem prac i wypowiedzi artystów, 
badaczek, projektantów, architektek i naukowców 
z piętnastu państw. Wystawa, skupiona wokół 
podwójnego tematu odczuwania i rozumienia 
w czasach skrajnej niestabilności, niepewności 
i zamętu, stara się odpowiedzieć – w swej formie 
i w organizacji treści – na całkowite wywróce-
nie do góry nogami codziennego życia, co miało 
miejsce przez większą część 2020 roku.

W wyniku globalnej pandemii oraz jej politycz-
no-ekonomicznych konsekwencji, które zbiegły 
się z trwającym kryzysem ekologicznym oraz 
społeczno-kulturowym wybuchem kipiącego od 
dawna poczucia systemowej niesprawiedliwości 
i nierówności, ta plątanina różnych porządków 
stała się bardziej widoczna. W naszej nowej, wi-
rusowej epoce ludzkie zmysły niewątpliwie ulegają 
transformacji – osoby zarażone koronawirusem 
tracą smak i węch, relacje przestrzenne człowie-
ka zmienia wymuszony dystans społeczny, zaś 
fizyczne obcowanie z innymi ludźmi przeobraziło 
się w całotygodniowy i całodobowy kontakt z pła-
skim ekranem na Zoomie, Netflixie czy TikToku.

Zaistniała sytuacja oddziałuje jednak także na 
inne sfery życia i to często w przedziwny oraz ta-
jemniczy sposób. Prognozowanie pogody zostało 
zaburzone, gdyż zabrakło samolotów wyposażo-
nych w czujniki, które każdego dnia dostarczały 
ogromu danych pomiarowych – wilgotności, ciśnie-
nia atmosferycznego i temperatury. Ograniczenie 
generowanego przez ludzi „antropogenicznego” 
hałasu i wibracji umożliwiło wrażliwym urządze-
niom pomiarowym, których naukowcy używają 
do wykrywania trzęsień ziemi, dokładniej odno-
towywać nawet najdrobniejsze poruszenia. Po 
ulicach miast swobodnie chodzą kozy i małpy, 
ptaki śpiewają głośniej, a ryby powracają do 
zwykle zatłoczonych kanałów Wenecji. Nawet 
atmosfera Ziemi jest inaczej odczuwana, na przy-
kład w powietrzu chińskich miast odnotowano 
gwałtowny spadek substancji trujących, takich 
jak dwutlenek azotu (NO2), oraz pyłów o średnicy 
cząsteczek poniżej 2.5 μm (PM 2.5).

from artists, scholars, designers, architects 
and scientists from 15 countries. Focused on the 
double theme of sense perception and making 
sense in times of extreme precarity, uncertainty 
and tumult, the exhibition attempts to respond 
in both its form of organization and its themes, 
to the complete uprooting of daily life that took 
place during most of 2020.

The combination of a global pandemic and the 
resulting political-economic fallout, the conti-
nuing ecological crises and the social-cultural 
explosion of long simmering systemic injustice 
and inequality have made this entanglement of 
orders more apparent. The responses in Sensory 
Orders thus reflect on this mixing of human, 
technical, biological forces. The human senses 
have certainly been transformed in our new viral 
age – losing our sense of smell and taste for 
those infected by the novel coronavirus, being 
forced into new socially distant spatial relation-
ships, or converting our physical co-presence 
with our fellow humans into the flatness of 24/7 
screen time – whether Zoom, Netflix or TikTok.

But other forms of life have also been profo-
undly affected in strange and mysterious ways. 
Weather forecasting has been disrupted because 
of the lack of planes armed with sensors that 
normally deliver thousands of measurements 
daily of humidity, air pressure and temperature. 
The reduction of human-made, “anthropogenic” 
noise and vibrations has allowed the sensitive 
measurement devices used by scientists to de-
tect earthquakes to better perceive the minute 
movements of the earth. Goats and monkeys are 
roaming free in cities, birds are singing louder 
and fish are returning to the usually overrun 
canals of Venice. Even the Earth’s atmosphe-
re is sensing differently: for example, Chinese 
cities have experienced dramatic reductions 
of poisonous substances in the air like Nitrogen 
Dioxide (NO2) and particulate matter that have 
a diameter of less than 2.5 μm (PM 2.5).

What these current and future crises show 
us are two things. First, these different orders 
can no longer be thought of as separate. The 
late biologist Lynn Margulis famously used the 
term symbiotic to denote “the living together 
in physical contact of organisms of different 
species.” As the responses in this exhibition de-
monstrate, the symbiosis that Marguilis speaks 
about is alive and well – the behaviour of sensors 
that measure not only particles or vibrations but 
also our collective economic and social systems; 
new forms of human sensory awareness that 
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Wspomniane obecne i przyszłe kryzysy kierują 
naszą uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, nie 
sposób dłużej uznawać tych różnych porządków 
za rozdzielne. Nieżyjąca już amerykańska bioloż-
ka Lynn Margulis nazywała symbiozą „wspólne 
życie organizmów różnych gatunków we wzajem-
nym fizycznym kontakcie”. Jak pokazują prace 
i wypowiedzi ujęte w Sensory Orders, symbioza 
opisywana przez Margulis jest jak najbardziej 
prawdziwa – spójrzmy choćby na działanie czuj-
ników mierzących nie tylko cząsteczki i drgania, 
ale także nasze zbiorowe systemy gospodarcze 
i społeczne, nowe formy ludzkiej świadomości 
zmysłowej bardziej przypominające cechy zwie-
rzęce czy też wyostrzanie ludzkich zmysłów 
przez maszyny.

Po drugie, doświadczamy obecnie głębszego 
kryzysu rozumienia. Nie chodzi tylko o to, że trud-
no jest pojąć świat, który wydaje się nieustannie 
balansować na krawędzi zmiany. Chodzi rów-
nież o ograniczoną zdolność ludzkich zmysłów 
do wchodzenia w relacje zmysłami z innymi – czy 
to ze zwierzętami, roślinami, maszynami, czy po 
prostu innymi ludźmi. Kryzys ten najlepiej opisuje 
skłaniające do refleksji pytanie sformułowane 
przez filozofa postkolonializmu, Kameruńczyka 
Achille Mbembe: „Biorąc pod uwagę to wszyst-
ko, co się dzieje, czy Inny może wciąż być moją 
bratnią istotą?”.

Odnosząc się do zmysłów w czasach zdomino-
wanych przez politykę lub do maszyn, które nie 
przestają działać podczas kryzysów ludzkiego 
życia społecznego, reakcje i prace zaprezento-
wane w Sensory Orders odzwierciedlają nowe 
symbiotyczne porządki, które stanowią te-
raźniejszość i przyszłość naszego odczuwania 
i rozumienia.•

might more closely resemble animal traits; or 
our increasing amplification of the human senses 
through machines.

There is, however, a deeper crisis of sense 
making that we are now experiencing. It is not 
only that it is difficult to make sense of a world 
which seems to be constantly on the brink of 
change – it’s that our own human senses are 
limited in building relationships to these sensory 
others – whether animal, vegetable, machine 
or even our fellow humans. This crisis is best 
addressed by a provocative question raised 
by the Cameroonian postcolonial philosopher 
Achille Mbembe: “Can the Other, in light of all 
that is happening, still be regarded as my fellow 
creature?”

Whether in addressing the senses in a time of 
political occupation or in machines that continue 
to operate through the crises of human social 
life, the responses and works in Sensory Orders 
thus reflect on the new symbiotic orders that 
mark our present and future of sensing and 
making sense.•

1 Philip Mirowski, Neoliberalism: The Movement That Dare Not 

Speak its Name, [w:] „American Affairs”, wiosna 2018, https://

americanaffairsjournal.org/2018/02/neoliberalism-movement-dare-

not-speak-name/, [3.12.2020].

2 Mike Davis, The Monster at our Door: The Global Threat of Avian 

Flu, Macmillan, Nowy Jork 2006.

3 F.A. Hayek, Kinds of Order in Society, [w:] „New Individualist Review 3”, 

zima 1964, nr 2, s. 3–12.

4 Tamże, s. 5.

1 Philip Mirowski, “Neoliberalism: The Movement That Dare 

Not Speak its Name,” American Affairs, Spring 2018, https://

americanaffairsjournal.org/2018/02/neoliberalism-movement-dare-

not-speak-name/, accessed December 3, 2020.

2 Mike Davis, The Monster at our Door: The global threat of avian flu 

(New York, Macmillan, 2006).

3 F.A. Hayek, “Kinds of Order in Society,” New Individualist Review 3, no. 2 

(Winter 1964): 3-12.

4 Hayek 1964, 5.



22

PL ENG

MINIONE | FLASHBACKS

All of my works are created using very small 
pieces – hundreds, thousands or tens of thousands 
of small pieces. Not only the animation. Of course 
when you do animation you have to create 35,000 
drawings, 100,000 erased drawings but I’m thin-
king about my collages for example. My collages 
are made out of sometimes 1,000 layers of paper 
put on top of the other. Or I’m thinking about my 
lightboxes with rulers. There are hundreds of ru-
lers stuck together. Or my marquetries – I made 
them from thousands of pieces of wood, cut and 
then put together. Also may stained glass, my big 
stained glasses in churches are made in the same 

Wszystkie moje prace powstają z setek, tysię-
cy czy dziesiątek tysięcy maleńkich elementów. 
Nie mówię tylko o animacjach. Oczywiście, by 
stworzyć animację, trzeba zrobić 35 tysięcy 
rysunków lub 100 tysięcy obrazów z zamalowa-
nymi elementami, ale mam na myśli na przykład 
kolaże. Moje kolaże składają się czasem z tysiąca 
nałożonych na siebie warstw papieru. Myślę też 
o swoim lajtboksie z linijkami, gdzie są tam setki 
posklejanych ze sobą linijek, albo o moich mar-
kieteriach, które zrobiłem z tysięcy połączonych 
kawałków drewna. Mówię też o swoich witrażach. 
Te duże, które znajdują się w kościołach, są stwo-

Andrea Mastrovito 
Strange Days
6 maja - 20 czerwca 2021 
6th May - 20th June 2021 
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1

LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art 
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto 
 
Kuratorka | Curator  
Agnieszka Kulazińska

Mówi: Andrea Mastrovito Speaks: Andrea Mastrovito

„Czuję i sądzę, że horror jest dla naszego społeczeństwa jak termometr.  
Dlatego wspaniale wyróżnia się jako metafora”.

Nie Jestem Legendą
Wywiad z Andreą Mastrovito

I Am Not Legend
Interview with Andrea Mastrovito

"I feel and I think… I believe that horror is a kind of thermometer of our society.  
That’s why it disguises itself as a metaphor perfectly".
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rzone w ten sam sposób. Sądzę, że elementem, 
który łączy to wszystko, jest rysunek.

Uważam, że ołówek idealnie pośredniczy mię-
dzy światem idei a rzeczywistością. Rysunek 
sprawia, że wszystko się rodzi, że nadajemy temu 
nazwę i znaczenie.

Rysunek jest jak pewnego rodzaju klej, a pocięcie 
głównego problemu na wiele małych fragmentów 
pomaga ostatecznie znaleźć rozwiązanie. Gdy 
mamy do czynienia z wieloma niewielkimi ele-
mentami, możemy układać je w całość jak puzzle 
i zrozumieć to, co robimy. Dlatego w tworzeniu 
animacji tak ważny jest czas rysowania i zama-
zywania. W tym czasie można realizować wiele 
pomysłów, które znajdą się w filmie.

O północy, będąc sam w domu, oglądałem 
Świt żywych trupów i Noc żywych trupów. 
Byłem wtedy młody i ani trochę się nie bałem. 
Zdumiało mnie, jak trafnym komentarzem na 
temat naszego społeczeństwa jest Świt żywych 
trupów, aktualnym także dzisiaj. Czułem się, jak-
bym sam zmienił się w zombie. Powiedziałem: 

way. I really feel that the thing that links them 
together is drawing.

To tell the truth, I strongly believe that the 
pencil is the perfect mediator between the world 
of ideas and the world of reality. And through 
drawing you give birth, name and meaning to 
everything.

Every time this drawing is a kind of glue and 
I really feel that besides drawing the fact that 
cutting the main problem in many small parts will 
help you to find the solution in the end. Because 
when you have to deal with many small pieces, 
you can put them together like a puzzle and un-
derstand what you’re doing. That’s why the time 
of drawing or erasing is very important during 
the making of an animation because thanks to 
this time you can think about many things and 
all these things will go in the movie.

I watched Dawn of the Dead before Night of 
the Living Dead and I remember it was midnight, 
I was at home by myself. I was a young guy and 
I wasn’t afraid at all. I mean I was amazed by the 

Kadr z filmu NYsferatu. Symfonia stulecia 
Still from the NYsferatu. Symphony of a Century  
fot. Adam Bogdan
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„Wow! To nasz portret!”. To horror, ale opowiada 
o tym, kim dziś jesteśmy, więc postanowiłem 
obejrzeć Noc żywych trupów. Stwierdziłem, że 
te dwa filmy to arcydzieła. Musiałem coś zro-
bić... Kiedyś.

W 2017 roku byłem w Nowym Jorku. Właśnie 
skończyłem swój pierwszy film animowany 
NYsferatu. Poznałem Matthew Nolana, świet-
nego kompozytora z Dublina, który przebywał 
akurat w Nowym Jorku i chciał napisać muzy-
kę na żywo do mojego filmu. Spotkaliśmy się 
w pizzerii w Greenwich Village. Powiedział mi: 
„Andrea, stworzyłem już muzykę do Nocy żywych 
trupów”. A ja na to: „Super! Muszę jej posłuchać!”. 
Kilka dni później odkryłem, że Noc żywych trupów 
nie jest chroniona prawem autorskim, ponie-
waż w 1968 roku popełniono błąd. Powiedziałem 
Matthew, że jego ścieżka dźwiękowa jest piękna, 
a ja mogę wykorzystać film. Zacząłem o tym 
myśleć. Reszta materiału pochodziła z samego 
NYsferatu, bo to animacja, do której przygo-
towałem ponad 35 tysięcy rysunków. Zajęło mi 
to trzy lata i było to cudowne doświadczenie, 
którego jednocześnie nie znosiłem. W pewnym 
momencie stwierdziłem, że chcę zrobić kolejny 
film, ale zupełnie inaczej. Nagle zdałem sobie 
sprawę, że do pierwszego musiałem stworzyć 
35 tysięcy rysunków i stwierdziłem, że mogę 
zrobić coś zupełnie innego: zamazywać zamiast 
rysować. Po namyśle uznałem, że żywe trupy 
pasują idealnie, gdyż są doskonałą metaforą 
wymazania.

Proces tworzenia I Am Not Legend przebiegał 
o wiele szybciej niż w przypadku NYsferatu, bo 
nie musiałem rysować. A więc oto co zrobiłem: 
wydrukowałem każdą klatkę z oryginalnego filmu 
i wybrałem prędkość 9 klatek na sekundę. Gdy 
znalazły się na papierze, namalowaliśmy na nich 
białą farbą zombie, później zdigitalizowaliśmy 
wydruki i w bardzo prosty sposób z powrotem 
złożyliśmy film. Była to chyba najprostsza część. 
Najtrudniejszą stanowiło napisanie scenariusza, 
nadanie filmowi nowego znaczenia.

I Am Not Legend rozpoczyna cytat Primo 
Leviego o Auschwitz. W filmie jest dużo cytatów 
z czasu II wojny światowej oraz dotyczących 
Holokaustu. Przytoczono też fragment słynnego 
filmu Ucieczka do zwycięstwa i przemówienia 
Hitlera. Obraz ten dotyczy pamięci o wydarze-
niach sprzed wielu lat, gdyż mamy rok 2020 
i pamietające je osoby odchodzą, ponieważ są 
już bardzo wiekowe. Dotyczy to wszystkich 
świadków tych koszmarów, tego horroru (już 
wcześniej mówiliśmy o horrorze). Zaczyna 
brakować świadków tych strasznych zdarzeń 

fact that Dawn of the Dead was a kind of incre-
dible commentary about our society and it’s still 
relevant today. Because I felt like I was a zombie 
too. I said: “Wow! This is portraying ourselves!”. It’s 
a horror movie but it’s saying what we are right 
now. And so I decided to watch Night of the Living 
Dead. So I said “Wow! They’re two masterpieces!”. 
I had to do something… One day.

I was in New York in 2017. I had just finished my 
first animated feature film NYsferatu and I met 
Matthew Nolan, the great composer from Dublin 
who was in New York and wanted to create some 
music for a live score for NYsferatu. We met – we 
had pizza together in Greenwich Village. And he 
told me: “Hey Andrea, you know I already created 
a special live score for Night of the Living Dead". 
I said: “Wow, I’d like to listen to it.” Then, after  
a few days I discovered that Night of the Living 
Dead was copyright free because they made  
a mistake in '68. And so I said: “Wow, Matthew, 
your soundtrack is beautiful.” I can use this movie 
and I started to think about this. And then the 
second input came to me from NYsferatu itself 
because NYsferatu is an animated movie and 
I created more than 35.000 drawings to make 
it. And it took me three years and I loved it but 
I hated it. At one point I said “I wanna do another 
movie in a completely different way.” And suddenly 
I realized that in the first one I had drawn 35.000 
drawings. I could do something completely diffe-
rent. I could have erased instead of drawing. And so 
I thought about this and I said: “Well, zombies are 
perfect”. They are a perfect metaphor of erasure.

The I Am Not Legend process was so much 
faster than NYsferatu because this time I didn’t 
have to draw. So what I did was I printed all of 
the frames from the original movie and I chose  
9 frames per second. And once they were printed, 
we painted all of the zombies on the frames with 
white paint and then we digitized those prints 
and then we reedited the movie in a very simple 
way. So that was maybe the most simple part. 
The difficult part was to write the screenplay, to 
give a new meaning to this movie.

I Am Not Legend starts with a quote from 
Primo Levi which talks about Auschwitz. During 
the movie you have a lot of quotes from World 
War II and the Holocaust. And you have quotes 
from Escape to Victory, the famous movie and you 
have quotes from Hitler’s speech. So you see that 
this movie is also about the memory that we have 
of what happened many years ago. This happens 
because we are in 2020 and all the people who 
lived in that moment are dying because they are 
very old of course. And all the witnesses of the 
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i możemy utracić pamięć o nich. Dlatego pod-
jąłem ten bardzo ważny temat. Teraz mamy 
do czynienia z podobną sytuacją dotyczącą 
COVID-19. Wiele osób zaprzecza jego istnieniu. 
Mówią: „To zwykłe przeziębienie, nie ma takiej 
choroby”. A ja odpowiadam: „Chwileczkę! Jestem 
z Bergamo. Straciłem przyjaciół i krewnych”. 
Mam ochotę krzyknąć: „Zamknijcie się, to się 
naprawdę wydarzyło!”. Od 80 lat podobnie jest 
z Holokaustem. Myślałem o tym i chciałem ująć 
tę pamięć w swoim filmie, by to naprawić.

Czuję i sądzę, że horror jest dla naszego spo-
łeczeństwa jak termometr. Dlatego wspaniale 
wyróżnia się jako metafora. Horror pozwala 
przyjrzeć się ewolucji naszego społeczeństwa 
i pokazuje, czego się boimy i jakie niebezpie-
czeństwa czy ewentualności stwarza to, co się 
obecnie dzieje. Pomyślmy o horrorach nie tylko 
w znaczeniu filmu, weźmy pod uwagę także sztu-
kę. Artyści doskonale o tym wiedzą – wystarczy 
popatrzeć na Judytę i Holofernesa Caravaggia, 
Tratwę Meduzy Théodore’a Géricaulta, Guernicę 
Pabla Picassa czy wszystkich papieży Francisa 
Bacona. To horror w najczystszej postaci. •

Tekst jest transkrypcją filmu I Am Not Legend. 
Interview with Andrea Mastrovito autorstwa Domenico 
Palmy, wyprodukowanego przez Magazzino Italian 
Art Foundation, 15 sierpnia 2020, www.magazzino.art/
magazzinodacasa/i-am-not-legend-interview-andrea-mastrovito.

horrors all this kind of horror, you know, we were 
talking about horror before. And all the witnesses 
of this horror, they are no longer here, so we could 
lose this memory. So I wanted to talk about this 
because it is very important. Think about what 
is going on with COVID right now. Many people 
deny COVID. They say: “It’s just a cold, it doesn’t 
exist.” And I say: “Wait, wait! I’m from Bergamo, 
I’ve lost many friends, relatives. Shut up, this 
happened, this really happened.” And this is what 
has been going on in the last 80 years with the 
Holocaust. So I was thinking about this and I tried 
to put these things, this kind of memory in this 
movie, just to fix it.

I feel and I think… I believe that horror is a kind 
of thermometer of our society. That’s why it 
disguises itself as a metaphor perfectly. Through 
horror you can see… you can understand the evo-
lution of our society because you can see what 
the fears and what the dangers and the possi-
bilities of what’s going on are. Think about all of 
the horrors and I guess not only the horror mo-
vies but think about artists. Artists know it very 
well because you can think about Caravaggio’s 
Judith and Holofernes, think about The Raft of 
the Medusa by Théodore Géricault, think about 
Guernica by Pablo Picasso or think about every 
pope by Francis Bacon. They are pure horror. •

Interview originally transcribed from I Am Not 
Legend. Interview with Andrea Mastrovito, a film by 
Domenico Palma, produced by Magazzino Italian 
Art Foundation, August 15, 2020, www.magazzino.art/
magazzinodacasa/i-am-not-legend-interview-andrea-mastrovito.

fot. Adam Bogdan

Transkrypcja i tłumaczenie: Marta Skibińska.

Transcription and translation: Marta Skibińska.
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RĘCZNIK: Czym jest LKW Gallery i dlaczego 
jest to ciężarówka zakleszczona pod mostem?

Anna Szynwelska: LKW Gallery otrzymała 
główną nagrodę w I edycji Międzynarodowego 
Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” 
w 2005 roku, autorstwa Lexa Rijkersa i Daniela 
Milohnica. Trzy lata później ciężarówkę oficjal-
nie „zakleszczono” pod wiaduktem i od tego 
momentu LKW Gallery rozpoczęła działalność 
kulturalną. W założeniu nie miała być tylko 
przestrzenią edukacyjną dla młodzieży, ale 
też artystyczny bibobusem – skupiającym 
artystów i lokalną społeczność. Rodzajem 
platformy, gdzie odbywają się wydarzenia 
artystyczne także dla dorosłych. Ciężarówka 
przeistoczyła się jednak przede wszystkim 
w laboratorium w edukacyjne laboratorium 
z regularnymi warsztatami dla dzieciaków. 
Przez ponad dekadę tak właśnie funkcjono-
wała LKW Gallery, a w zeszłym roku nastąpiła 
zmiana.

R: A więc skąd ta zmiana? Co się stało, że nagle 
powstał projekt Windows?

A.SZ: Co się stało? Pandemia się stała! Pojawił 
się koronawirus i musieliśmy zmienić cały pro-

RĘCZNIK: What is the LKW Gallery and why is 
it a lorry jammed underneath a bridge?

Anna Szynwelska: LKW Gallery is a project 
by Lex Rijkers and Daniel Milohnic, which re-
ceived the main prize in the 1st edition of 
the International Gdańsk Outdoor Gallery 
Competition in 2005. Three years later the 
lorry was officially “jammed” underneath the 
viaduct, and since then, the LKW Gallery began 
its cultural activity. Originally, it was not sup-
posed to be just a youth educational space, but 
also an artistic party-bus for artists and the 
local community. A platform with art events 
for adults too. However, the lorry basically 
turned into a lab for kids with regular educa-
tional workshops. This is how the LKW Gallery 
operated for over a decade and that only chan-
ged last year.

R: Where did the change come from? Why 
the Windows project all of a sudden? What 
happened?

A.SZ: What happened? The pandemic happe-
ned! The coronavirus outbreak meant that we 
had to change the whole programme of our 
activities. Events planned for the year ahead, 

LKW Gallery – wielofunkcyjna ciężarówka zakleszczona pod wiaduktem przy 
ul. Szopy, przez lata służyła jako przestrzeń edukacyjna, zwłaszcza w okresie 
wakacyjnym, kiedy ŁAŹNIA organizowała półkolonie dla dzieci i młodzieży  
z Dolnego Miasta. Pandemia zmieniła wszystko, także przeznaczenie LKW 
Gallery, która stała się oknem artystycznym całej instytucji, otwartym bez 
względu na kolejne lockdowny. O tej przemianie rozmawiamy z Anną Szynwelską  
z CSW ŁAŹNIA, kuratorką projektu Windows 2021.

Windows 2021. Nowe zjawiska

Windows 2021. New Phenomena

LKW Gallery, a multifunctional lorry jammed underneath the viaduct on Szopy 
Street, has for years served as an educational space, especially during the holiday 
season, when ŁAŹNIA organized summer activities for children and youth from 
Dolne Miasto. The pandemic has changed everything, even the purpose of the 
LKW Gallery, which turned into the entire institution’s artistic window, constantly 
open despite subsequent lockdowns. We talk about this transformation with Anna 
Szynwelska from ŁAŹNIA CCA, curator of the Windows 2021 project.
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gram naszej działalności. Zaplanowane na 
cały rok działania, między innymi związane 
z Niefestiwalem, musieliśmy zweryfikować. 
Zadaliśmy sobie pytanie: „co teraz robimy?” 
i stwierdziliśmy, że wykorzystując istniejący 
potencjał, trzeba zrobić coś ciekawego i to 
mimo ograniczonego budżetu, zgodnie z re-
strykcjami pandemicznymi. LKW Gallery stała 
pusta, bez warsztatów, które zwykle się tam 
odbywały, więc w pewnym momencie zrozu-
mieliśmy, że właśnie tam umieścimy sztukę 
współczesną.

R: Postanowiłaś więc odzyskać ten ląd!

A.SZ: Tak! Odzyskać dla młodych trójmiej-
skich artystów, żeby ich wesprzeć w tych 
ciężkich czasach. Zostali pominięci w róż-
nych tarczach i programach wsparcia, bo nie 
mają jeszcze znanych nazwisk. Rzuciłam więc 
hasło, że skoro jest ciężarówka do wykorzy-
stania, to warto zrealizować w niej działania 
artystyczne.

R: Można więc powiedzieć, że LKW okazało się 
inkubatorem dla młodych artystów?

including those related to the Non-Festival, 
had to be verified. We asked ourselves “so what 
now?” and decided to use the existing poten-
tial to do something interesting, in spite of 
the limited budget and in line with pandemic-
-related restrictions. The LKW Gallery stood 
empty, without the workshops that used to 
take place there, so at one point it just daw-
ned on us that this is where we want to install 
contemporary art.

R: You decided to reclaim this territory?

A.SZ: Yes! Reclaim it for young artists from 
the Gdańsk-Sopot-Gdynia area, support them 
in these difficult times. They were omitted 
from various support programmes and the 
government’s Covid response, because they’re 
not big names, not yet anyway. So I suggested 
that since we have a lorry at our disposal, why 
not turn it into a venue for artistic activities?

R: So, in a way, the LKW turned into a start-up 
for emerging artists?

A.SZ: I think so, yes. The first person invited to 
the project was Martynka Dagmarka, a young 
artist I met during the first Non-Festival. 

Fuego del Mar (Zuza Dolega i Michał Miegoń), Windows on Fire  
fot. Paweł Jóźwiak
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A.SZ: Myślę, że trochę tak. Pierwszą zapro-
szoną do projektu osobą była młoda artystka 
Martynka Dagmarka, poznana przeze mnie 
w ramach pierwszego Niefestiwalu. Martynka 
włączyła się w Niefestiwal swoim sponta-
nicznym performansem, prezentując się 
w chmurkowym kostiumie, dlatego pomyśla-
łam, że to osoba zaproszona przez naszą ekipę 
PR-ową w ramach akcji promocyjnej. Okazało 
się, że to jej własna inicjatywa i to było fanta-
styczne! Dopiero później zapoznałam się z jej 
twórczością. Okazało się, że jest niesamowita 
i odkrywcza, być może przełomowa. Kiedy 
zaczynaliśmy projekt Windows, od razu się 
z nią skontaktowałam.

R: Musiałaś mieć dużo odwagi, żeby prezentować 
tak nieoczywiste projekty, które się w Windowsie 
pojawiają, jak choćby Interneturniej Dagmarki. 
Czy takie projekty w ogóle da się prezentować 
w przestrzeni publicznej?

A.SZ: Wszystko zależy od odpowiednie-
go przygotowania. Teleturniej internetowy 
prowadzony wewnątrz ciężarówki brzmi jak 
wyzwanie, ale podczas przygotowań okazało 
się, że to nie jest technologia NASA. Wystarczy 
łącze internetowe ze smartfona, konto na 
Instagramie do robienia relacji i streamów 
oraz numer telefonu, pod który mogą dzwo-
nić widzowie. W prosty sposób stworzyliśmy 
studio jak z lat 90.!

W tym przypadku najbardziej obawiałam 
się czegoś innego. Projekt opierał się na 
telefonicznym kontakcie z widzami, więc za-
stanawiałam się… czy ktokolwiek zadzwoni? 
To odwieczny problem wymagajcych inte-
rakcji performansów – zwłaszcza zdalnej, 
z drugiego końca miasta. Ale moje obawy były 
bezzasadne, artystka ledwo przedstawiła 
się przed kamerą, a już dzwoniły telefony. To 
naprawdę zadziałało.

R: Pierwsza odsłona Windowsa okazała się suk-
cesem, co działo się później?

A.SZ.: Później była szybka akcja, żeby zaprosić 
kolejnych artystów [śmiech]. Tak naprawdę 
trochę zainspirowałam się projektem Złoty 
Kiosk, który we Wrocławiu prowadził między 
innymi Yuriy Biley z Open Group. Kuratorzy 
działający w ramach Złotego Kiosku nie wy-
znaczali mających pokazywać tam prace 
artystów, ale artyści zapraszali się wzajemnie. 

Martynka joined the Non-Festival with her 
spontaneous performance in a cloud costume 
– I thought she’d been invited by our PR team 
to promote the event. It turned out that this 
was her own idea, and it was great! I later took 
the time to discover her art. I found it amazing 
and innovative, maybe even groundbreaking. 
When we embarked on the Windows project, 
I contacted her right away.

R: You had to have a lot of courage to present 
such tricky projects in Windows as, for instance, 
Dagmarka’s Online Painting Tournament. Are 
such projects fit for the public space?

A.SZ: Everything is down to preparation. An 
online tournament taking place inside a lorry 
sounds like a challenge, but as we were pre-
paring for it, it turned out we don’t need 
NASA-level technology. What we needed was 
a wi-fi hotspot operated from a smartphone, 
an Instagram account to upload stories and 
streams, and a phone number which the vie-
wers could call. We easily managed to create 
a studio that looked like the 1990s!

In this case, I was most afraid of something 
else. The project was based on viewers phoning 
the studio, so I was wondering… whether any-
one would actually call! This is an old problem 
of performances that rely on interaction – 
especially at a distance, from the other side of 
the city. Yet my fears proved unjustified. The 
artist barely had time to present herself in 
front of the camera when calls started coming 
in. It really worked.

R: The first edition of Windows proved to be 
a success. What happened next?

A.SZ: We had to quickly invite further artists 
[laughs]. I was inspired by the Golden Kiosk 
project organized in Wrocław by Yuriy Biley 
from Open Group, among others. The curators 
who ran the Golden Kiosk did not select artists 
meant to show their works there – the artists 
invited one another. I thought it was a cool idea 
and, through Martynka Dagmarka, I reached 
other people with potential and talent, mostly 
those who had not yet had the chance to spread 
their wings.

R: Are subsequent editions of the Windows pro-
ject guided by some sort of a motto? Do you give 
the artists guidelines, instruct them to address 
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Stwierdziłam, że to jest fajny pomysł i poprzez 
Martynkę Dagmarkę docierałam stopniowo 
do kolejnych osób z potencjałem i talentem, 
najczęściej takich, którzy jeszcze nie zdążyli 
rozwinąć skrzydeł.

R: Czy kolejne realizacje projektu Windows 
mają jakąś myśl przewodnią? Artyści dostają od 
Ciebie jakieś wytyczne, narzucasz im konkretne 
obszary tematyczne, problemy, wobec których 
muszą zająć swoje stanowisko, czy cieszą się 
absolutną wolnością artystyczną?

A.SZ: Wszystko odbywa się spontanicznie. 
Co prawda każdy artysta dostaje mój krótki 
kuratorski tekst przewodni z opisem aktualnej 
sytuacji – dystopijnego świata, gdzie reali-
zują się najdziwniejsze scenariusze rodem 
z Orwella, wydarzenia kojarzące się z serialami 
Utopia czy Black Mirror – aby w swoich pra-
cach w jakiś sposób odnieśli się do tego. Jako 
kuratorka stwierdziłam, że nie chcę narzucać 
konkretnego projektu, nie chcę sterować arty-
stami, ale proponuję punkt wyjścia. Po to, aby 
mogli się swobodnie wypowiedzieć – artystycz-
nie i językowo. Unikam kuratorskich opisów.

R: Ciekawe jest to, co mówisz o idei projektu, 
że stanowi odpowiedź na wszystkie katastrofy, 
które nas spotykają i chyba każdy z tych arty-
stów inaczej do tego podchodzi? Nie tylko jeśli 
chodzi o przekaz, ale też o formę.

A.SZ: Tak. Na przykład projekt Pauliny Grosz 
był bardzo poetycki, skłaniający do refleksji, 
przemyśleń, wyczekiwania.

R: Praca Grudzień?

A.SZ: Tak. Jej formy rzeźbiarskie przypomina-
ły kształt lampy oliwnej, palonej w oczekiwaniu 
na przyszłe wydarzenia. Praca z tego roku 
Marianki Grabskiej też była w jakiś sposób bar-
dzo metafizyczna i delikatna. Z kolei Martynka 
Dagmarka czy Natalia Dopkoska nawiązały 
do współczesnej kultury masowego przekazu 
i mediów społecznościowych, konsumpcjoni-
zmu i programów telewizyjnych, by pokazać, 
jak można handlować sztuką i jak sztuka może 
stać się obiektem sprzedaży czy promocji. 
Obecnie to bardzo ciekawy problem, sztuka 
staje się towarem i nie wiemy, jak ją traktować. 
A w tle prac zawsze czai się gdzieś katastro-
ficzna idea przewodnia i nie chodziło tu tylko 
o pandemię. Patrzyliśmy na wszystko sze-

specific subjects or problems or do they enjoy 
complete creative freedom?

A.SZ: Everything happens spontaneously. 
True, each artist receives my short curatorial 
introduction which describes the present situ-
ation – a dystopian world, where the strangest 
Orwellian visions become reality and the events 
that play out resemble series such as Utopia 
or Black Mirror – so that they somehow refer 
to it in their works. As a curator, I decided not 
to impose a specific project. I don’t want to 
steer the artists, I simply propose a point of 
departure. So that they may speak freely – in 
terms of their artistic and linguistic expression. 
I avoid curatorial descriptions.

R: It’s really interesting what you say about the 
idea of the project – that it’s a response to all 
the disasters that happen to us. I guess all ar-
tists have a different approach to the subject? 
Not just in terms of message, but in terms of 
form too?

Martyna Wędzicka-Obuchowicz, 
Okno nieżycia / Window of Non-Life 
fot. Paweł Jóźwiak
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Magdalena Kirklewska i Ksawery Kirklewski, Smile, please 
fot. Paweł Jóźwiak
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rzej, przez pryzmat katastrofy ekologicznej, 
społecznej… 

R: Także politycznej.

A.SZ: Sytuacja polityczna silnie oddziału-
je na ludzi i na ich stosunek do wydarzeń. 
Społeczeństwo czuje wewnętrzny bunt, 
wszystko tu się jakoś łączy, strajki kobiet, 
strajki klimatyczne… A przecież musimy sobie 
z tym jakoś radzić, nawet w sposób dowcipny. 
Trzeba sobie pewne rzeczy racjonalizować 
i zaczynamy z tych problemów żartować lub 
ironicznie je komentujemy, po to, żeby jakoś 
dalej egzystować.

R: Niemal wszystkie teksty tego numeru RĘCZNIKA 
poruszają wspomniane przez Ciebie problemy. 
Czy w tak katastroficznej rzeczywistości jest 
jeszcze miejsce na sztukę?

A.SZ: Oczywiście! Choć nie jest to łatwe. 
Widać to na przykładzie poszczególnych 
wernisaży wystaw realizowanych w ramach 
Windows 2020 i 2021. Podczas otwarcia re-
alizacji Ksawerego i Magdaleny Kirklewskich 
były takie ograniczenia, że nikt nie mógł na nie 
przyjść. Artyści mówili do telefonu, witali się 
z ludźmi siedzącymi przed ekranami laptopów. 
Ciężarówka pozwalała obejrzeć wystawę na 
żywo, ale był problem z gromadzeniem się 
osób podczas wernisażu. Bo coś się przełamuje 
i ludzie zaczynają przychodzić, aby wspólnie 
zakosztować tego wernisażowego „wina”. 
Przechodzi taki moment, że potrzeba obco-
wania ze sztuką na żywo i po prostu z drugim 
człowiekiem sprawia, że przełamujemy swój 
strach. 

R: Na tym właśnie polegał fenomen tego projektu 
– nawet podczas tych najcięższych lockdownów 
udało się organizować kolejne wystawy.

A.SZ: Tak! Choć nie przez cały dzień. Wystawy 
otwierały się najczęściej po godzinie 16.00, 
było już ciemno i najlepiej działało oświetlenie 
wewnątrz TIR-a, a widzowie mogli w bez-
pieczny sposób obejrzeć prezentowaną pracę. 
Ciężarówka stała się niezwykłą platformą 
umożliwiającą prezentację sztuki i uczest-
niczenie w kulturze, niezależnie od stopnia 
lockdownu i ograniczeń, a widzami często były 
przypadkowe osoby wracające z pracy lub 
z zakupów. Taka jest siła sztuki w przestrzeni 

Yes. For instance, Paulina Grosz’s project was 
very poetic, provoking us to reflect and think 
things over, filled with a sense of longing.

R: December?

A.SZ: Yes. Her sculptural forms resembled 
an oil lamp, which burns as we wait for what 
the future brings. Marianka Grabska’s work, 
presented this year, was also very metaphy-
sical and delicate in a way. In turn Martynka 
Dagmarka or Natalia Dopkoska referred to 
contemporary culture of mass and social media, 
consumerism and TV programmes to show 
how art could be an object of trade, how ar-
tworks could be sold or promoted. It is a very 
interesting problem at the moment. Art is be-
coming commodified and we don’t know how 
to approach it. In the background of indivi-
dual projects, there’s always a catastrophic 
motto somewhere, and it’s not just about the 
pandemic. We are taking a broader look at 
things, taking in the environmental and social 
catastrophes… 

R: The political situation too.

A.SZ: The political situation strongly affects 
people and their attitude to current events. 
The society is rebelling on the inside, everything 
is somehow related, women’s strikes, climate 
marches… And we have to somehow deal with 
it, sometimes also tongue-in-cheek. We have to 
rationalize certain things. We try to joke about 
these problems or offer ironic comments to be 
able to somehow keep on going.

R: Almost all texts from this issue of TOWEL deal 
with the problems you’ve mentioned. Is there 
still a space for art in our disaster-filled reality?

A.SZ: Of course! Although this isn’t easy. Take 
the example of some of the exhibition openin-
gs that took place in the Windows 2020 and 
2021 series. When we opened the exhibition 
of Ksawery and Magdalena Kirklewski, the 
restrictions in place meant that we could not 
invite anyone to the opening. The artists spoke 
to a mobile phone, presenting the exhibition to 
people who sat in front of their screens. Thanks 
to the specific nature of the LKW Gallery, we 
could see an exhibition live, but there was a pro-
blem with avoiding crowds during the opening. 
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publicznej! I z pewnością działało to na ludzi 
bardzo pozytywnie. 

R: Media ciągle przekazywały nam katastroficz-
ne informacje i ludzie potrzebowali wytchnienia. 
W pewnym momencie zaczęły się pojawiać 
na zamkniętych lokalach kartki typu „będzie 
normalnie”, „zobaczymy się niebawem”. Było 
zapotrzebowanie na tego typu optymistyczne 
sygnały.

A.SZ: Taki terapeutyczny charakter miała 
z pewnością praca Magdy i Ksawerego z żółtymi 
uśmiechniętymi balonami, które wprowadza-
ły uśmiech do naszej szarej rzeczywistości. 
Artyści mogą dodawać społeczeństwu otu-
chy dzięki pozytywnemu przekazowi nawet 
w najgorszych czasach. To było rzeczywiście 
potrzebne i dużo osób mijających tę pracę robi-
ło sobie selfie, wrzucało zdjęcia na Instagramie, 
więc zaczęła ona żyć wirtualnym życiem. Widać 
było szczere zainteresowanie mieszkańców 
Dolnego Miasta! W moim odczuciu fenome-
nalne jest to, że trafiamy z tym projektem nie 
tylko do znawców sztuki, ale właśnie do przy-
padkowych gdańszczan.

R: To jest właśnie cecha sztuki w przestrzeni 
publicznej. Twój projekt to najlepszy przykład, 
że charakter tej sztuki się zmienia. Nie trwa-
łe rzeźby z kamienia, ale efemeryczne formy 
sztuki odpowiadające na aktualne problemy 
społeczeństwa…

A.SZ: Szczerze mówiąc sztuka w przestrzeni 
publicznej powinna bardziej włączać widza, 
polegać na większej partycypacji. Przez pan-
demię cały czas mamy ograniczoną możliwość 
współdziałania z lokalnymi społecznościami, 
musimy działać na pograniczu sztuki galeryjnej 
– w LKW Gallery jest witryna, gdzie pokazu-
jemy sztukę stanowiącą wynik przemyśleń 
artysty, ale nie jest efektem pracy z miesz-
kańcami, którzy są częścią tej dzielnicy. To nie 
jest jeszcze kreowane we współpracy z nimi, 
z racji obowiązujących ograniczeń, a właściwie 
powinno być…

R: A jednak artyści starają się być blisko dzielni-
cy – to gdańscy artyści, którzy znają problemy 
Miasta.

Some time later something changed, we reac-
tivated the openings, and people began to show 
up to jointly taste this “vernissage wine”. There 
comes a moment when the need to experience 
art in an offline setting and just be next to 
other people makes us overcome our fear. 

R: What was unique about this project is the fact 
you managed to organize subsequent exhibitions 
even during the heaviest lockdowns.

A.SZ: Yes! Although not throughout the whole 
day. The exhibitions mostly opened after 4 p.m., 
when it was already dark and the lighting inside 
the lorry worked best – and the viewers could 
see the presented work in safer conditions. The 
lorry turned into a unique platform that ena-
bled a presentation of art and participation in 
culture, irrespective of the degree of lockdown 
and restrictions. Our viewers often included 
accidental passers-by who were returning from 
work or shopping. That’s the power of art in 
public spaces! And I’m sure it had a positive 
impact on people. 

R: The media kept communicating catastro-
phic information and we all needed a break. At 
one point, messages such as “we’ll be back to 
normal” and “see you soon” appeared on closed 
down establishments. There was a need for such 
optimistic signals.

A.SZ: Magda and Ksawery’s work definitely 
had this therapeutic character, with the smi-
ley-face balloons that introduced a smile to 
our grey reality. Even in the toughest of times, 
artists can use their positive message to en-
courage societies to not lose heart. This was 
really necessary, a lot of people passing this 
work stopped to take a selfie and uploaded it 
onto Instagram, so it started to lead a virtual 
life too. The residents of Dolne Miasto were 
genuinely interested. In my personal opinion, it’s 
amazing that this project managed to reach 
not just art lovers but also random residents 
of Gdańsk.

R: That’s the thing with art in public spaces. Your 
project is the best example that the nature of 
this type of art is changing. These are no longer 
lasting sculptures made in stone, but ephemeral 
forms responding to current problems faced by 
societies…
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A.SZ: Oczywiście. Staramy się nie pokazy-
wać sztuki zbyt hermetycznej, projektów zbyt 
trudnych, kontrowersyjnych czy obraźliwych. 
Uprzedzamy artystów, że działajac w prze-
strzeni publicznej, musimy szanować uczucia 
wszystkich osób i nie można wchodzić w tę 
przestrzeń zbyt agresywnie. Nie chcemy ani 
obrażać, ani szokować, wolimy, żeby przekaz 
był pozytywny, mimo że czasy są straszne.

R: No właśnie, moglibyśmy się przecież spodzie-
wać ze strony młodych artystów wypowiedzi 
bardzo radykalnych, krytycznych, krzykliwych. 
Tymczasem okazali się niezwykle dobrymi i em-
patycznymi obserwatorami rzeczywistości, 
a ich przekaz mocno refleksyjny i filozoficzny.

A.SZ: Tak, wiele prac miało charakter po-
etycki, ujawniający dużą wrażliwość młodych 
twórców. Ważne jest to, że wszyscy są absol-
wentami gdańskiej ASP, co było dla nas istotne, 
bo wystawy są adresowane do gdańszczan. 
Stanowią też konkretną formę wsparcia dla 
młodych lokalnych artystów, platformę po-
magającą im w promocji i w artystycznym 
rozwoju. 

R: Zwłaszcza że pandemia najbardziej dotknę-
ła właśnie młodych, którzy mieli się dopiero 
przebijać...

A.SZ: Tak. Uznanym artystom, o rozpozna-
walnych nazwiskach, też jest dziś bardzo 
ciężko, działają często jako freelancerzy, bez 
ubezpieczenia, etatu, stałej pensji itd. Ale na 
pewno łatwiej jest im nawiązać współpracę 
z dużymi instytucjami, mogą się włączać do 
różnych projektów grantowych, które łatwiej 
im uzyskać ze względu na bogate CV, a mło-
dzi twórcy są zostawieni sami sobie. Projekt 
Windows ma być taką trampoliną, żeby można 
było rozbudować sobie życiorys artystyczny 
– wystawa w CSW ŁAŹNIA, to już jest coś!

R: Tytuł Nowe zjawiska od razu zdradzał jakie 
jest ukierunkowanie tego projektu.

A.SZ: Właśnie! Więc dajemy głos młodym, 
niech się wypowiedzą! Niech powiedzą, co ich 
martwi.

R: Jest to projekt z dość skromnym budżetem 
i chociaż mówimy o tirze zakleszczonym pod 
wiaduktem, to wystawy w nim prezentowa-
ne cechuje pewna kameralność, wszystko jest 

A.SZ: Frankly speaking, public art should be 
more inclusive for viewers, it should rely more 
on participation. Because of the pandemic, 
we still have limited possibilities to cooperate 
with local communities, we have to operate on 
the outskirts of gallery art – and LKW Gallery 
gives us a window where we show works that 
result from the artist’s own reflection, but it 
is not the effect of working with the residents 
who form part of the district. This is not yet 
created in collaboration with them, because 
of the restrictions in place, but it should be…

R: And yet the artists try to be close to the district 
– they all come from Gdańsk and know the pro-
blems of the city.

A.SZ: Of course. We try not to show art that’s 
too hermetic or projects that would be too 
difficult, controversial or offensive. We instruct 
artists that by acting in public space, we have 
to respect the feelings of all people and you 
cannot enter this space too aggressively. We 
don’t want to shock or insult, we prefer to offer 
a positive message, despite living in terrible 
times.

R: Exactly. We could have expected very radi-
cal, critical, shouting voices from young artists. 
And yet they proved to be extremely careful 
and empathetic observers of the world around 
them, their messages were very reflective and 
philosophical.

A.SZ: Yes, a lot of the works were poetic, re-
vealing how sensitive these young artists are. 
All of them graduated from the Academy of 
Fine Arts in Gdańsk, which we found impor-
tant, because the exhibitions are addressed to 
residents of Gdańsk. They also offer tangible 
support to young, local artists – a platform that 
aids their promotion and artistic development. 

R: Especially since the pandemic struck hardest 
at the young people, who were just about to make 
their breakthrough…

A.SZ: Yes. Renowned artists with well-known 
names also have a hard time. They often work 
on a freelance basis, without social insurance, 
a full-time job, regular earnings, etc. But they 
definitely have more possibilities to start col-
laborating with large institutions, they can join 
various grant projects that they’re more likely 
to win because of their lengthy CVs, while 
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dostosowane do skali, mieści się w granicach 
przestrzennych i czasowych.

A.SZ: Tak, a przy tym każdy artysta jest trak-
towany na równi. Nie ma tak, że młodzi dostają 
jakieś grosze, a potem bierzemy gwiazdę, 
która dostaje sto razy większy budżet. Więc 
jest demokratycznie, bez faworyzowania.

R: Artyści, których zapraszasz, pokazują nowe 
projekty, czy są to prace, które mieli już wcze-
śniej przygotowane?

A.SZ: Nowe! Na przykład Martynka Dagmarka 
miała już gotową koncepcję, ale dopiero szu-
kała możliwości jej realizacji, która nadarzyła 
się w LKW Gallery. Są to nowe rzeczy poka-
zywane premierowo. W większości artyści 
przygotowują prace specjalnie dla nietypowej 
przestrzeni LKW Gallery, wyjątkiem był Michał 
Prażmo, który zaprezentował w tirze wcze-
śniej namalowane obrazy oraz jeden zupełnie 
nowy, nawiązujący do strajku kobiet. Natalia 
Dopkoska rozpoczęła u nas swój projekt Nasza 
Nowa Galeria, który planuje kontynuować w in-
nych miejscach. 

R: Jasne, wiadomo, że artyści także postrze-
gają swoją twórczość jako proces, linearny ciąg 

young people are left to fend for themselves. 
The Windows project is meant to be a springbo-
ard to add to their artistic curriculum – after 
all, an exhibition at ŁAŹNIA CCA is really quite 
something!

R: The New Phenomena subtitle revealed this 
orientation of the project right away.

A.SZ: Exactly! We give the floor to young ar-
tists, let them speak out! Let them tell us what 
they’re worried about.

R: The project has a rather modest budget, and 
although we’re talking about a lorry jammed 
underneath a viaduct, the exhibitions presented 
there are rather intimate, everything is adju-
sted to the scale and fits within the spatial and 
temporal limits.

A.SZ: Yes, and all artists are treated equally. 
This is not the case of young artists being paid 
peanuts and then us booking a star who gets 
a 100 times bigger budget. It’s a democratic 
project, we’re not picking favourites.

R: Do the artists you invite present new pro-
jects or are these works that they had already 
prepared earlier?

 
Marianka Grabska, Cena pustki /The Price of Emptiness  
fot. Paweł Jóźwiak
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zdarzeń, ale było widać, że film Dopkoskiej jest 
dostosowany do ŁAŹNI. Zresztą brali w nim 
udział sami pracownicy!

A.SZ: Tak i jeszcze zjeżdżalnia nam została! 
[śmiech]. Fajne jest to, że działamy spontanicz-
nie, co mobilizuje artystów do szybkich działań. 
Jest to działanie z miesiąca na miesiąc, ar-
tystyczna odpowiedź na bieżącą sytuację 
– czasem rzucam hasło „robimy wystawę!” 
i pytam od razu „czy zdążysz w kwietniu?”. 
A mamy już początek marca!

R: To swego rodzaju interwencje. Tak jak mó-
wiłaś, jest to działanie na pograniczu sztuki 
w przestrzeni publicznej i działalności galeryjnej, 
pomieszanie wystaw, interwencji artystycz-
nych i różnego typu aktywności kulturalnych, 
jak np. koncert czy performans. W Windowsie 
to wszystko się łączy.

A.SZ: Artyści z góry wiedzą, że każda technika 
czy media, są dozwolone o ile nie przekracza 
to naszego budżetu. Więc rzeczywiście, są 
to projekty multimedialne, wykorzystujące 
rzeźbę, malarstwo, instalację, film. Mamy 
możliwości, żeby to zaprezentować, bo cię-
żarówka jest do tego przystosowana. 

R: A jakie są plany, czego możemy się jeszcze 
spodziewać po Windowsie w 2021 roku?

A.SZ: Zaraz puszczamy do druku katalog 
podsumowujący rok 2020 i zaczynamy przy-
gotowania do kolejnych odsłon projektu, m.in. 
z Małgorzatą Sawicz, Jakubem Danilewiczem 
i Magdą Sadłowską. Mam jeszcze kilka nazwisk 
w głowie, ale artyści jeszcze o tym nie wiedzą, 
więc nie chciałabym, żeby dowiedzieli się o tym 
z RĘCZNIKA! •

A.SZ: They’re new ones! Martynka Dagmarka, 
for instance, had a ready-made concept, but 
she was looking for a way to make it happen – 
and that’s where LKW Gallery came in. These 
are new works, shown for the first time. In 
the majority of cases, the artists prepare 
their works especially for the unusual space 
of the LKW Gallery. One exception was Michał 
Prażmo, who presented his earlier paintin-
gs and one brand new one, referring to the 
women’s strike. Natalia Dopkoska began her 
project Our New Gallery with us, which she 
plans to continue in other venues. 

R: Sure, it’s clear that artists see their work as 
a process, a linear stream of events, but you 
could see that Dopkoska’s film was adapted to 
ŁAŹNIA. It also starred our employees!

A.SZ: Yes, and we still have the slide! [laughs]. 
It’s cool that we can act in a spontaneous way, 
which mobilizes artists to act fast. This is so-
mething we do from one month to the next, an 
artistic response to current events – someti-
mes I just say “we’re doing an exhibition!” and 
ask straight away “can you make it in April?”. 
And this is early March already!

R: These are intervention of sorts. Like you said, 
these actions take place at the crossroads be-
tween art in the public space and gallery art, 
a mix of exhibitions, artistic interventions and 
various cultural activities, such as a concert or 
performance. In Windows, it all comes together. 

A.SZ: Artists are aware that they are free to 
choose a technique or medium, provided that 
it does not exceed our budget. So these are 
indeed multimedia projects, using sculpture, 
painting, installation and film. We have the 
possibilities to present it all, because the lorry 
is adapted to this sort of actions. 

R: And what are your plans for the nearest futu-
re? What can we expect from Windows in 2021?

A.SZ: We’re just sending off our catalogue 
summarizing 2020 to the printing house and 
starting preparations for subsequent editions 
of the project, e.g. with Małgorzata Sawicz, 
Jakub Danilewicz and Magda Sadłowska. I have 
a few more names in mind, but the artists don’t 
know about it yet, so I wouldn’t want them to 
find out from the TOWEL! •
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Z Malą Herbą, artystką biorącą udział w In 
Progress 2021, rozmawia kurator Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA Robert Sęk.

Mala Herba, a właściwie Zosia Hołubowska, to 
artystka, która określana jest mianem nowocze-
snej, polskiej wiedźmy. Muzyka, którą tworzy, jest 
połączeniem syntezatorowych brzmień rodem 
z lat 80. z elementami etnicznymi i ludowym 
śpiewem archaicznym. Jest aktywistką broniąca 
praw mniejszości LGBTQIA+, bo przecież taniec 
może uzdrowić nie tylko pojedyncze dusze, a całe 
społeczeństwa. 

Mala Herba, one of the artists taking part 
in In Progress 2021, in conversation with Ro-
bert Sęk, a curator at the ŁAŹNIA Centre for 
Contemporary Art.

Mala Herba, real name Zosia Hołubowska, is 
often referred to as a modern Polish witch. The 
music she makes is a combination of 80s-inspired 
synthesizer sounds with ethnic elements and 
ancient folk singing. She is an activist defending 
LGBTQIA+ rights, believing that dance can heal 
not just individual souls, but entire societies. 

inPROGRESS 2021
20 sierpnia 2021 
August 20th 2021 
 
Teatr Leśny Winda GAK, ul. Jaśkowa Dolina 45 
Winda GAK – Forest Theatre, ul. Jaśkowa Dolina 45 
 
Kurator | Curator  
Robert Sęk

„Artyści zaproszeni na In Progress 2021 zdecydowanie stoją po stronie  
rewolucji społecznej i pokażą, że nie da się ich uciszyć”.

Rave i oberek. 
Czy muzyka elektroniczna może być 
instrumentem feministycznym?

Rave and folk dances. 
Can electronic music serve 
as a feminist instrument?

“Artists invited to In Progress 2021 are definitely on the side  
of the social revolution and will make it clear that they cannot be silenced”.
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Z Malą Herbą będziemy mieli okazję zobaczyć 
się na żywo podczas In Progress 2021.

Otwartość to istotna postawa, szczególnie 
we współczesnej Polsce, gdzie prawa wielu grup 
społecznych, osób LGBTQIA+, mniejszości naro-
dowych czy kobiet nie są respektowane. 

In Progress 2021 będzie wydarzeniem, podczas 
którego muzyka elektroniczna/eksperymentalna 
oraz aktywizm społeczny znajdą wspólny grunt, 
w postaci otwartości i różnorodności. Zmiana 
społeczna jest niezbędna i potrzebna. Za to ak-
tywizm połączony z muzyką uzmysłowi każdemu 
nie tylko wartość, ale również siłę i możliwości, 
które za sobą niesie.

Artyści zaproszeni na In Progress 2021 zde-
cydowanie stoją po stronie rewolucji społecznej 
i pokażą, że nie da się ich uciszyć.

Robert Sęk: Czym dla Ciebie jest Mala Herba. 
Co chce powiedzieć Mala Herba?

Mala Herba: Mala Herba to mój projekt solowy, 
trochę bardziej taneczny, ale też sceniczna 
persona, moje alter ego. Moją muzyką chcę 
wyczarować taką bezpieczniejszą przestrzeń, 
gdzie różne ciała mogą czuć się komfortowo, 
sexy, widziane i kochane.

RS: Za nami trudny rok pandemii, podczas któ-
rego mimo wszystko udało Ci się stworzyć płytę 
Demonologia. Opowiesz odrobinę o procesie 
tworzenia w czasach „zarazy”? Czy różni się on 
od sytuacji sprzed COVID-19, a jeśli tak, to czym?

MH: Płyta była już skończona, zanim wybuchła 
pandemia. Ale potem zaczęło się jej mikso-
wanie i tłoczenie, więc wiadomo, że to proces 
żmudny i trudny a dodatkowo opóźniony przed 
koronę.

RS: Twoją płytę wydała kultowa wytwórnia aufna-
hme + wiedergabe. Jak wyglądała ta współpraca?

MH: Dobrze. To oni odezwali się pierwsi. Okazało 
się, że mamy wspólne punkowe korzenie i an-
tyfaszystowskie ideały, więc dogadujemy się 
i przyjaźnimy.

RS: Człowiek to zwierzę stadne, sam jestem 
uzależniony od koncertów i wydarzeń, gdzie 
mimochodem ocieram się o spocony tłum. Tę 
możliwość odebrała nam pandemia i co za tym 
idzie, olbrzymie załamanie na rynku klubowo-
-koncertowym. Świat, który znamy, zmienił 

We will have an opportunity to see and listen 
to Mala Herba live during In Progress 2021.

Openness is an important attitude, particularly 
in contemporary Poland, where the rights of nu-
merous social groups, the LGBTQIA+ community, 
ethnic minorities and women are not respected. 

In Progress 2021 is an event that will combine 
electronic and experimental music with social 
activism on the common grounds of openness 
and diversity. Social change is necessary and 
inevitable. Activism combined with music will 
make everyone aware of not just its value, but 
also the power and possibilities it carries with it.

Artists invited to In Progress 2021 are defi-
nitely on the side of the social revolution and 
will make it clear that they cannot be silenced.

Robert Sęk: What does Mala Herba mean to you? 
What does Mala Herba intend to communicate?

Mala Herba: Mala Herba is my solo project, 
a little more danceable, but also my stage per-
sona, my alter ego. I want to use my music to 
conjure up a safer space, where different bodies 
may feel comfortable, sexy, seen and loved.

RS: We have all survived a difficult pandemic 
year, during which you still managed to record 
your latest album, Demonologia. Can you tell me 
a bit about how Covid-19 affected your creative 
process? Has it differed from the pre-pandemic 
situation? And if so, how?

MH: The album had already been finished be-
fore the pandemic broke out. But then the 
mixing and pressing began – a laborious and 
difficult process that was additionally delayed 
by the coronavirus.

RS: Your record was released by the cult label 
aufnahme + wiedergabe. What did this collabo-
ration look like?

MH: It was good. They contacted me first. It 
turned out that we have joint punk roots and 
anti-fascist ideals, so we get on well and we’re 
good friends.

RS: Humans are herd animals. I myself am addic-
ted to concerts and events where I unwittingly 
rub against sweaty crowds. The pandemic depri-
ved us of this possibility, and what followed was 
a huge crash on the club and concert market. The 
world as we know it has changed, it has largely 
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się, stał się „online”, wywiady, oprowadzania, 
koncerty, wernisaże, performanse – dosłownie 
wszystkie wydarzenia, które przenika energia 
przepływająca pomiędzy artystą a widzem, za-
stąpione zostały formami online. Jak się w tym 
odnajdujesz? Na ile „online” czyni łatwiejszą 
drogę artysty, a na ile mu przeszkadza?

MH: Początki były dla mnie bardzo trudne. 
Czułam presję, że nagle muszę stać się „con-
tent creator” i ogarniać wideo, promocję na 
mediach społecznościowych. Ja się z tego 
wypisałam. Nie chcę i nie umiem zajmować 
się czymś, co mnie nie interesuje i stresuje. 
Poza tym takie przeniesienie koncertów 1 do 
1 do Internetu bez refleksji nad ogranicze-
niami i zaletami nowego medium uważam 
za mało udane. Interesuje mnie Internet jako 
nowe medium w sztuce: memy, gify, wirtualne 
performanse, VR, augmented reality itd., ale 
nie streamy djskie z domu. Jednak widzę, że 
po pierwszym szale powstaje coraz więcej 
ciekawych projektów. Ja osobiście rozkwitam, 
tworząc dla radia. 

RS: Czyli mimo etnicznych fascynacji pociągają 
Cię nowe technologie? Widzisz swoją twórczość 
zanurzoną w cyfrowych światach wirtualnej 
rzeczywistości, czy raczej dostrzegasz w nich 
zagrożenie dla naszej analogowej wrażliwości 
i potrzeby kontaktu z „prawdziwym” światem 
/ drugim człowiekiem?

MH: Nowoczesne technologie, szczególnie te 
związane z zaawansowaną muzyką elektro-
niczną, bardzo mnie pociągają. Paradoksalnie 
to za pomocą na przykład randomizacji pa-

shifted online. Interviews, guided tours, concerts, 
exhibition openings, performances – basically 
all events that were about communicating the 
energy between the artist and the viewer have 
been replaced with online formats. How do you 
see yourself within this trend? Does this online 
shift make an artist’s path easier or is it more 
of an obstacle?

MH: The beginnings have been very difficult for 
me. I felt pressurized into becoming a “content 
creator” all of a sudden, and get the hang of 
video and social media promotion. I basically 
withdrew from all this. I can’t and don’t want 
to do things that I’m not interested in and that 
make me stressed. Besides, I think that simply 
moving concerts online, without sparing any 
thought to the limitations and advantages of 
the new medium, is not particularly successful. 
I am interested in the Internet as a new medium 
in art: memes, gifs, virtual performances, VR, 
augmented reality, etc. – not DJ sets streamed 
from your home. Yet I do see that after the 
first frenzy has passed, there are more and 
more interesting projects coming up. I per-
sonally blossom when I create for the radio. 

RS: So in spite of your ethnic fascinations you are 
drawn to new technologies? Do you see your art 
as being immersed in digital worlds of the virtual 
reality or do you tend to see them as a threat 
to our analogue sensitivity and need to contact 
with the “real” world and another human being?

MH: I feel very drawn to new technologies, 
particularly those associated with advanced 
electronic music. Paradoxically, it’s because 

fot. Agata Hudomięt
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rametrów czy kodowania jestem w stanie 
eksperymentować z bardziej ludowym „feelem” 
muzyki, czyli pulsującym tętnem lub mikroto-
nalnością. Kontakt z analogowym światem 
i drugim człowiekiem nigdy nie zostanie zastą-
piony przez technologie i nie o to w tym chodzi. 
Myślę, że obcowanie z wirtualną rzeczywisto-
ścią czy sztuczną inteligencją może poszerzać 
nasze horyzonty i pomóc nam zredefiniować 
podmiotowość i empatię. Mnie tak samo boli 
ułamanie gałązki jak kopnięcie robota. Lubię 
rozmawiać z botami czy awatarami i miałam 
wiele ciekawych doświadczeń – od flirtowania 
do obrażania mnie – i miało to na mnie głęboki 
wpływ, aż sama się zdziwiłam, że mam takie 
żywe reakcje emocjonalne. 

RS: W Demonologii wrzucasz motywy etniczne 
na parkiet zanurzony w post-punku, edm czy 
industrialu. Czy pomysł łączenia muzyki ludo-
wej z estetyką kojarzoną z latami 80. i 90. to 
podwójny sentyment? Czy raczej uwspółcze-
śnianie dawnych tradycji? 

MH: Łączę to, co kocham. Mam obsesję na 
punkcie brzmienia syntezatorowej muzyki 
z lat 80. i fascynuje mnie muzyka ludowa. Dla 
mnie to nie sentyment, ja tym oddycham. Poza 
tym uważam, że potrzeba kolektywnego za-
tracenia się w tańcu jest archaiczna i wręcz 
sakralna, więc rave i oberek mają ze sobą wiele 
wspólnego.

RS: O mitologii słowiańskiej nie uczymy się 
w szkole, wydaje się, że istnieje nadal w sfe-
rze wiedzy tajemnej. Skąd w ogóle pomysł na 
poszukiwania połączeń pomiędzy muzyką elek-
troniczną a tradycją słowiańską?

MH: Jest bardzo mało źródeł, z których można 
by tę mitologię odtworzyć, może dlatego? 
Poprzez swoją muzykę staram się zrozumieć, 
skąd jestem i co to dla mnie znaczy oraz wy-
drapać swoje miejsce na nienormatywność. 
Ona istniała i na polskiej wsi, i w wierzeniach. 
Zamiast żerować na innych kulturach, szu-
kam inspiracji „w domu” i przeciwstawiam 
się narodowo-konserwatywnej narracji, która 
stara się mnie i moje doświadczenie unieważ-
nić, odczłowieczyć bądź w ogóle wymazać 
z historii. Muzykę elektroniczną, z racji swojej 
historii i ogromnej liczby pionierek, traktuję 
jako instrument feministyczny i narzędzie dla 
własnej emancypacji. 

of randomizing parameters or coding that 
I’m able to experiment with a more folk feel 
to my music, pulsating beats or microtonality. 
Contact with the analogue world and another 
human being will never be substituted by tech-
nologies – this is not what it’s all about. I think 
that contact with the virtual reality or AI may 
broaden our horizons and help redefine our 
subjectivity and empathy. Breaking off a twig 
and kicking a robot make me feel equally hurt. 
I like talking to bots or avatars. I’ve had some 
interesting experiences – from flirting to being 
insulted – and it has really had a profound in-
fluence on me. I was surprised at having such 
intense emotional reactions. 

RS: On Demonologia, you throw ethnic motifs 
onto a dancefloor rooted in post-punk, edm and 
industrial. Is the idea to combine folk music with 
aesthetics associated with the 80s and 90s a do-
uble sentiment? Or is it a contemporary take at 
old traditions? 

MH: I simply combine the things I love. I am 
equally obsessed about 80s synth sounds and 
fascinated by folk music. This is not a senti-
ment to me, this is what I live and breathe. 
Besides, I think that the need to collectively lose 
ourselves when we’re dancing dates back to 
ancient times, it’s almost a sacral experience. 
I do believe that rave and folk dances, such as 
oberek, have a lot in common.

RS: Slavic mythology is not taught at schools. It 
seems to still exist in the realm of secret know-
ledge. Where did the idea come from to look at 
the connections between electronic music and 
Slavic traditions?

MH: There are very few sources that would 
enable a reconstruction of this mythology. 
Perhaps that’s why? I try to use my music to 
understand where I come from, what it means 
to me, and carve out a place where I can be 
non-normative. This place did exist in rural 
Poland and in old beliefs. Instead of feeding on 
other cultures, I look for inspiration “at home” 
and defy nationalist and conservative narra-
tives that try to annul, dehumanize or even 
erase myself and my experience. For me, elec-
tronic music – owing to its history and a huge 
number of its women pioneers – is a feminist 
instrument and a tool of my own emancipation. 
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RS: Jak traktujesz wykonywanie na żywo? 
Odwołujesz się do świąt typu dziady, germań-
skich nocy Walpurgii, tytułowej Nocy Kupały, 
czy raczej zabierasz odbiorców po prostu na 
„dyskotekę”?

MH: To nie są dziady, bo nie zajmuję się rekon-
strukcją ani odtwarzaniem, nie jest też to tylko 
„dyskoteka” jako coś pozbawionego głębszego 
sensu. Ja tworzę swoje własne rytuały, chcę 
unieważnić te strefy wolne od LGTB i uzdrowić 
ciała, które ze mną tańczą. 

RS: 2020 to rok pandemii, ale i reaktywacji oby-
watelskiego sprzeciwu wobec działań polskiego 
rządu w kontekście praw kobiet i mniejszości 
seksualnych. Czy te dość intensywne faktory 
wpływają na ton i treść Twojego przekazu? Jeśli 
tak, to czy znajdują swoje odzwierciedlenie na 
płycie Demonologia?

MH: Walka o prawa kobiet i mniejszości 
LGTBQIA+ to sens mojego aktywizmu i sztuki, 
wszystko, co robię, jest temu zadedykowa-
ne. Demonologia to poszukiwanie dzikiej siły 
w wierzeniach o demonach, która może nas 
wesprzeć w teraźniejszej walce o nasze prawa. 
Jestem pewna, że topielice, rusałki i południce 
są po naszej stronie. 

RS: Współtworzysz kolektyw Oramics, który 
powstał w celu wspierania kobiet i osób nie-
binarnych i queerowych na scenie muzyki 
elektronicznej. Możesz opowiedzieć więcej 
o działalności i samej idei?

MH: Obecnie cały czas prowadzimy naszą serię 
cotygodniowych podcastów oraz przygoto-
wujemy dwa duże projekty: Pro-Abo Cyber 
Rave (razem z Destitute, Eternal Engine 
i Club Quarantine) oraz wymianę artystyczną 
z Womens Sound z Ukrainy. Staramy się two-
rzyć platformę, żeby promować niedoceniane 
twórczynie i twórców, a zarazem udowad-
niać, że praktykowanie zmiany jest możliwe tu 
i teraz. Chcemy sceny, która jest różnorodna, 
bezpieczniejsza i dostępna dla nowych osób.

RS: Polska 2021 – czego życzysz sobie i nam 
wszystkim?

MH: Empatii, zarówno wobec problemów in-
nych, jak i własnych potrzeb oraz ograniczeń. 
I solidarności. •

RS: How do you approach performing live? Do 
you refer to celebrations such as dziady, the 
Germanic Walpurgis nights, the title Kupala 
Night, or Midsummer, or do you simply take your 
audience to a “disco”?

MH: These are not dziady, because reconstruc-
tion is not my thing, but it’s not just a “disco” as 
something devoid of a deeper meaning. I create 
my own rituals. I want to annul these LGBT-
free zones and heal bodies that dance with me. 

RS: The year 2020 was marked by the pandemic, 
but also by a reactivation of civic opposition to 
actions taken by the Polish government in the 
context of women’s rights and sexual minorities. 
Has the tone and content of your message been 
influenced by these rather intense factors? If so, 
are they reflected on Demonologia?

MH: The fight for women’s rights and for the 
rights of the LGTBQIA+ minority is the es-
sence of my activism and art. Everything I do 
is dedicated to these two things. Demonology 
stands for looking for a wild force in beliefs 
about demons – this force can support us in 
the present fight for our rights. I’m sure that 
ghosts of drowned women, water nymphs and 
noon witches are on our side. 

RS: You are a member of the Oramics collec-
tive, founded to support women, non-binary 
and queer people on the electronic music scene. 
Can you tell us more about your activity and the 
idea itself?

MH: We are currently still doing our weekly 
podcast series and working on two large pro-
jects at the same time: Pro-Abo Cyber Rave 
(together with Destitute, Eternal Engine and 
Club Quarantine) and an artistic exchange with 
Womens Sound from Ukraine. We try to create 
a platform to promote underrated artists and 
prove that practicing change is possible here 
and now. We want a scene that is diverse, safer 
and accessible to new people.

RS: Poland 2021 – what would you like to wish 
to yourself and all of us?

MH: Empathy. Both towards the problems of 
others as well as our own needs and limitations. 
And solidarity. •



fot. Ksenia Yurkova
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Wiatr od morza. 
Z życia środowiska filmowego  
i teatralnego na Wybrzeżu w latach 50. 

Wind from the sea. The film and theatre 
milieu in Tricity in the 1950s

Tekst: Jacek Wachulewicz Text: Jacek Wachulewicz

In the 1950s, the most important part of Tricity 
was Sopot – a magical city and spa that had 
survived the tribulations of war almost intact. 
Situated right by the beach, open towards the sea 
and filled with atmospheric, eclectic architecture, 
it was a place where one could live, create and 
have fun. That Sopot of yore was a true City of 
Freedom. This is where the two first editions of 
the Polish Jazz Festival took place. A wave of 
happy young people, dancing to the rhythm of jazz 
music, filled the main street of Sopot, Bohaterów 
Monte Cassino. This musical parade, modelled on 
the blues and jazz parades from New Orleans, 
inaugurated the First National Jazz Festival 
Sopot 1956. Among the never-ending cavalca-
de, in the crowd of people dancing to the music, 
we may discern Krzysztof Komeda’s sextet. In 
a formation resembling a funeral procession, 
the musicians place the biggest Polish hits of the 
day into a coffin-like vibraphone case, while the 
writer Leopold Tyrmand, lover of jazz, originator 
and founder of the Sopot Festival, may be seen 
comfortably sprawled in a slowly moving striped 
limousine. Yet what was most controversial to the 
authorities was a banner carried by members of 
the Bim-Bom Theatre: four separate, movable 
boards with individual letters, which occasionally 
formed the word “DUPA” (Polish for “arse”).

At the time, Sopot was a safe haven for ar-
tists – not just from Tricity, but from the whole 
of Poland. Vibrant social life pulsated between 
the Orłowo cliff, the sea, beach, Grand Hotel café, 
café and restaurant run by the Association of 
Polish Film and Theatre Artists, popularly re-
ferred to as “SPATiF”, and the flat occupied by 
actors Zbyszek Cybulski and Bogumił Kobiela. It 
was in the tenement on the then Świerczewskiego 
Street, in the apartment known as the “kolkhoz”, 

W latach 50. na Wybrzeżu najważniejszy był 
Sopot – magiczne miasto, uzdrowisko, które 
przetrwało wojenną zawieruchę niemal nie-
zniszczone. Położone tuż przy plaży, otwarte 
na morze i przepełnione klimatyczną, eklektycz-
ną architekturą. Tu można było żyć, tworzyć, 
bawić się i mieszkać. Tamten Sopot był praw-
dziwym Miastem Wolności. To w nim odbyły się 
dwie pierwsze edycje Ogólnopolskiego Festiwalu 
Jazzowego. Wędrująca tanecznym krokiem 
w rytm dźwięków jazzowej muzyki fala roześmia-
nych młodych ludzi wypełnia po brzegi główną 
ulicę Sopotu im. Bohaterów Monte Cassino. To 
ten muzyczny pochód na modłę nowoorleańskich 
parad bluesowo-jazzowych inauguruje Pierwszy 
Ogólnopolski Festiwal Jazzowy Sopot 1956. Wśród 
niekończącego się korowodu, w tłumie bawiących 
się przy muzyce ludzi rozpoznajemy sekstet 
Komedy. Uformowany w kondukt pogrzebowy 
składa do skrzyni od wibrafonu jak do trumny 
ówczesne polskie szlagiery muzyczne, a Leopolda 
Tyrmanda pisarza, wielbiciela jazzu, pomysło-
dawcę i realizatora Sopockiego Festiwalu, można 
podziwiać wygodnie rozpartego w jadącej po-
woli limuzynie pomalowanej w paski. Najwięcej 
kontrowersji wzbudza wśród tzw. czynników 
oficjalnych transparent niesiony przez człon-
ków teatru Bim-Bom, składający się z czterech 
oddzielnych, ruchomych tablic z pojedynczymi 
literami, które od czasu do czasu układają się 
w słowo „DUPA”.

Sopot był wówczas przystanią dla artystów, 
nie tylko z Wybrzeża, ale i z całej Polski. Tętniące 
życie towarzyskie toczyło się pomiędzy klifem 
orłowskim, morzem, plażą, kawiarnią w Grand 
Hotelu, kawiarnio-restauracją Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Teatru i Filmu popularnie zwaną 
„SPATiF” a mieszkaniem Zbyszka Cybulskiego 
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i Bogumiła Kobieli. To właśnie w kamienicy przy 
ówczesnej ulicy Świerczewskiego, w mieszkaniu 
zwanym popularnie „kołchozem” poranki i dnie po 
„nocnych Polaków rozmowach” spędzały znane 
w całej Polsce osobistości ze środowiska arty-
stycznego. Cybulski i Kobiela stanowili wtedy 
nierozłączną parę przyjaciół. Do miejskiej le-
gendy Sopotu przeszły ich rajdy pomalowanym 
na żółto motocyklem po plaży między Orłowem 
a Sopotem, podczas których morskie fale ob-
mywały im szprychy kół i nieraz musieli dźwigać 
swój zapadający się w mokry słony piasek pojazd.

W tamtych latach w Trójmieście nie było 
jeszcze Uniwersytetu, ale istniała tak zwana 
Szkoła Sopocka, czyli Państwowa Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych (dzisiejsza Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku), a także stojąca na wyso-
kim poziomie Politechnika Gdańska, która jak się 
okazało, spełniła niezwykle ważną rolę w życiu 
kulturalnym młodzieży Wybrzeża tamtego czasu. 
Kadry nowych inżynierów potrzebne były władzy 
ludowej, a także zniszczonej wojną Polsce do 
odbudowy zrujnowanych miast. To właśnie stu-
denci Politechniki – głodni nowych estetycznych, 
duchowych i artystycznych wrażeń – podnieśli 
głowy znad desek kreślarskich i zainicjowali twór-

that famous artistic personalities spent their 
mornings and days after many a night of alco-
hol-fuelled conversations. Back then, Cybulski 
and Kobiela were inseparable friends. The two of 
them turned into a local urban legend: speeding 
on a yellow motorcycle along the beach between 
Orłowo and Sopot, with sea waves washing the 
spokes of their wheels – although they often 
ended up carrying their vehicle, which sank into 
the wet, salty sand.

While there was no university in Tricity at the 
time, there did exist the so-called Sopot School – 
the State School of Visual Arts (today’s Academy 
of Fine Arts in Gdańsk) and the Gdańsk Technical 
University, which offered a high level of teaching 
and proved to serve an extremely important role 
in the cultural life of Tricity youth of the day. In 
a country ravaged by the war, communist au-
thorities and Poland alike needed new engineers 
to rebuild the destroyed cities. And students 
of the Technical University – hungry for new 
aesthetic, spiritual and artistic sensations – ra-
ised their heads from their drawing boards and 
initiated a creative unrest. At the turn of 1953 
and 1954, they started the first modest rehear-
sals of their student theatre. In December 1953, 

zdjęcie: WFDiF (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)
photo by Documentary and Feature Film Studios (WFDiF)
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czy ferment. Już na przełomie 1953 i 1954 roku 
rozpoczęli pierwsze nieśmiałe próby teatrzyku 
studenckiego. Andrzej Cybulski, student i kierow-
nik kulturalny w Zrzeszeniu Studentów Polskich 
na Politechnice, w grudniu 1953 po zakończeniu 
spektaklu Teatru Wybrzeże pt. Poszukiwacze 
wszedł za kulisy, gdzie krzyknął do Zbigniewa 
Cybulskiego występującego w przedstawieniu: 
„Szóstka Dzierżoniowska!”. Zbigniew odkrzyk-
nął to samo i rzucili się sobie w ramiona. Poznali 
się tuż po wojnie w Dzierżoniowie, w Szóstej 
Drużynie Harcerskiej założonej i prowadzonej 
przez Zbigniewa Cybulskiego. Zbieżność nazwisk 
była przypadkowa. Tego dnia Andrzej zapropono-
wał Zbyszkowi poprowadzenie grupy teatralnej 
na Politechnice Gdańskiej. Tak się zaczęło…

Cybulski i Kobiela stanowili jeden z najważ- 
niejszych, jeśli nie najważniejszy element fer-
mentotwórczy, byli zapłonem i zaczynem działań 
artystycznych na gdańskim Wybrzeżu w tam-
tym czasie. W latach 1955-1958 jako niepokorne 
dusze aktorskie, które nie mogły się dostosować 
do sztywnego gorsetu teatru repertuarowego, 
tradycyjnego, kostiumowego, jakim był wtedy 
Teatr Wybrzeże, zostali skierowani na trzyletnie 
„zesłanie”. Mieli za zadanie organizować i prowa-
dzić teatralne życie studentów Gdańska i Sopotu. 
Ci dwaj utalentowani, pełni energii i pasji ludzie 
pojawiali się wtedy we wszystkich działaniach 
artystycznych w Trójmieście, aktywnie uczest-
nicząc w życiu studenckim Trójmiasta.

Po sukcesie pierwszego programu Studenckiego 
Teatru Satyryków Politechniki Gdańskiej w roku 
1954 pt. W czym kto… co… – którego spektakle 
ze stołówki studenckiej trafiły na deski Teatru 
Miniatura we Wrzeszczu i „szły” przy pełnej 
widowni – doszło do spotkań studentów kilku 
uczelni. W ich efekcie powstał międzyuczelniany 
teatr przy Politechnice Gdańskiej, który znamy 
pod nazwą Bim-Bom. W składzie pierwszej zało-
życielskiej grupy większość stanowiły studentki 
i studenci Politechniki Gdańskiej, w tym duża 
reprezentacja przyszłych architektów. Byli tam 
także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych, Akademii Medycznej, baletnica, 
filmowiec, dwóch muzyków i dwóch zawodowych 
aktorów.

W kawiarni sopockiego Grand Hotelu 11 grudnia 
1955 roku odbyło się pierwsze założycielskie spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Studentów 
i Młodej Inteligencji Gdańsk–Sopot. Takie były 
sopockie narodziny słynnego gdańskiego DKF 
ŻAK. W grupie założycielskiej znajdował się jego 
przyszły przewodniczący – Lucjan Bokiniec, 
pasjonat kina, niezwykle uzdolniony organiza-

Andrzej Cybulski, a student and cultural director 
at the Polish Students’ Association branch at 
the Technical University, went backstage after 
a Wybrzeże Theatre production titled Hunters, 
where he shouted to Zbigniew Cybulski, who star-
red in the performance: “No. 6 from Dzierżoniów!”. 
Zbigniew shouted the same back, and they em-
braced. It turned out that they met right after 
the war in Dzierżoniów, in Scout Pack no. 6, foun-
ded and run by Zbigniew Cybulski. Their identical 
surnames were a coincidence. That day, Andrzej 
suggested that Zbyszek lead a theatre group at 
the Technical University. And so it began…

Cybulski and Kobiela were one of the most 
important, if not the most important culture-
-creating element, acting as the starting point 
for artistic events on the Gdańsk coast at the 
time. Between 1955 and 1958, the actor-rebels 
who could not adapt to the straitjacket of tra-
ditional, costume theatre offered by Wybrzeże 
Theatre at the time, were sent to a three-year 
“exile”. Their task was to organize and lead the 
theatre life of students from Gdańsk and Sopot. 
These two talented people, filled with energy and 
passion, appeared in all artistic events in Tricity, 
actively participating in local student life.

After the 1954 success of the first programme 
of the Student Satirical Theatre of the Gdańsk 
University of Technology W czym kto… co…, whose 
productions moved from the student canteen 
to sold-out events at the Miniatura Theatre in 
Gdańsk-Wrzeszcz, there was a meeting between 
students from several institutions. This led to 
the formation of the inter-university theatre at 
the Gdańsk Technical University known as Bim-
Bom. Most of the founding troupe were students 
from the Gdańsk Technical University, including 
a sizable group of future architects. Apart from 
them, there were students of the State School 
of Visual Arts, the Medical Academy, a ballet 
dancer, a filmmaker, two musicians and two pro-
fessional actors.

On 11 December 1955, the founding meeting 
of the Gdańsk–Sopot Discussion Film Club of 
Students and Young Intellectuals took place in the 
café of the Sopot Grand Hotel. This is how the 
famous DKF ŻAK was born. The founding group 
included its future chair – Lucjan Bokiniec, a ci-
nephile, extremely gifted organizer and promoter 
of film culture. Bokiniec was also the originator, 
organizer and first director of the Polish Feature 
Film Festival, whose first editions took place in 
Gdańsk. 

Everyone was a cinephile those days. After 
years of being devoid of films, music and cultu-
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tor i propagator kultury filmowej. Bokiniec był 
ponadto pomysłodawcą, organizatorem oraz 
pierwszym dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych, którego pierwsze edycje odbywały 
się w Gdańsku. 

W tamtych czasach wszyscy fascynowali się fil-
mem. Po latach filmowej, muzycznej i kulturalnej 
ascezy, po czasach stalinowskiej indoktrynacji, 
kiedy na ekranach kin oglądano radzieckie lub 
polskie tzw. produkcyjniaki, zaczęły pojawiać 
się na polskich ekranach filmy z USA i krajów 
zachodniej Europy. Najważniejszymi wtedy 
filmami dostępnymi w Polsce były Dyktator 
Chaplina i Cud w Mediolanie Vittoria De Siki. 
Filmem Chaplina rozpoczął swoją działalność 
w Warszawie w roku 1955 pierwszy w Polsce 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Po Prostu”, zaś fil-
mem Cud w Mediolanie w styczniu 1956 roku 
drugi w kraju DKF Studentów i Młodej Inteligencji 
Gdańsk–Sopot, a od 1957 DKF ŻAK. Podczas 
inauguracyjnego seansu nowego trójmiejskie-
go DKF-u prelekcję przed projekcją wygłosił 
Bogumił Kobiela, a dyskusję z widzami popro-
wadził Zbyszek Cybulski. 

Te dwa filmy, zwłaszcza włoski Cud w Mediolanie, 
miały ogromny wpływ na poetykę wystąpień Teatru 
Bim-Bom, który programem pt. Ahaaa, wysta-
wianym zawsze przy pełnej widowni w gdańskim 
Teatrze Miniatura, w 1955 roku rozpoczął swoją 
„dojrzałą” działalność. W tym samym roku przy 
stoliku kawiarnianym Grand Hotelu w Sopocie, 
w oparach dymu papierosowego i w aromacie kawy 
parzonej po turecku, patrząc na fale morskie 
rozbijające się o brzeg sopockiej plaży, rozmawiali 
Sławomir Mrożek, Zbigniew Cybulski, Bogumił 
Kobiela, Włodzimierz „Wowo” Bielicki, Jacek 
Fedorowicz studenci PWSSP, Jerzy Afanasjew 
student Architektury Politechniki Gdańskiej, 
a później PWSSP. Była to grupa inicjatywna 
teatrzyku Bim-Bom. Spotykali się tutaj pra-
wie codziennie, przetaczając burze mózgów 
nad nowym, drugim programem Bim-Boma. 
Sławomir Mrożek na zaproszenie i prośbę 
Zbyszka Cybulskiego przyjechał specjalnie 
z Krakowa, żeby pisać teksty do scenek nowego 
programu. Tak powstawał uznany za najlepszy 
i słynny w Europie program teatru Bim-Bom 
Radość Poważna. Program, dla którego kino było 
bardzo wyraźną inspiracją i który bezpośrednio 
nawiązywał do postaci kataryniarzy z filmu Cud 
w Mediolanie. 

Ferment twórczy i artystyczny wśród mło-
dzieży studenckiej Trójmiasta osiągnął stan 
niemal wrzenia. W 1957 roku doszło do erupcji tej 
twórczej kreacji, młodzi ludzie weszli do dawnej 

re, followed by years of Stalinist indoctrination, 
when cinemas only played Soviet or Polish pro-
paganda movies, Poles could finally see American 
and Western European productions. The most 
important films available in Poland at the time 
were Chaplin’s The Great Dictator and Miracle in 
Milan by Vittorio De Sica. In 1955, “Po Prostu”, the 
first Discussion Film Club in Poland, started its 
activity in Warsaw with a screening of Chaplin’s 
film, while Miracle in Milan was played in January 
1956 by the second Discussion Film Club in the 
country, the Gdańsk–Sopot DKF of Students and 
Young Intellectuals, in 1957 renamed DKF ŻAK. 
During the first screening of the new film club in 
Tricity, the lecture before the film was given by 
Bogumił Kobiela, and a debate with the audience 
was moderated by Zbyszek Cybulski. 

These two films, especially the Italian Miracle 
in Milan, exerted a profound influence on the po-
etics of Bim-Bom Theatre, which in 1955 began 
its “mature” activity with the Ahaaa programme, 
staged to a full house in the Gdańsk Miniatura 
Theatre. In the same year, at a table in the Sopot 
Grand Hotel café, surrounded by cigarette smoke 
and the aroma of Turkish coffee, looking at sea 
waves crashing onto the beach, the following 
persons conversed: Sławomir Mrożek, Zbigniew 
Cybulski, Bogumił Kobiela, Włodzimierz “Wowo” 
Bielicki, Jacek Fedorowicz (students of the State 
School of Visual Arts) and Jerzy Afanasjew (ar-
chitecture student at the Gdańsk University of 
Technology who later switched to the School of 
Visual Arts). This was the decision-making group 
of the Bim-Bom Theatre. They met almost every 
day, brainstorming the new, second Bim-Bom pro-
gramme. Sławomir Mrożek arrived from Kraków 
at the invitation and humble request of Zbyszek 
Cybulski to write texts to scenes from the new 
programme. This is how Bim-Bom Theatre pro-
duced its best programme Serious Joy, which 
even became famous in Europe. It was clearly 
inspired by cinema, and directly referred to the 
organ-grinders from Miracle in Milan. 

The creative and artistic unrest among stu-
dents in Tricity reached a near-boiling point. In 
1957, this creative creation exploded: the young 
people entered the former Palace Residence of 
the High Commissioner of the League of Nations 
(on today’s Wały Jagiellońskie in Gdańsk) and 
began to renovate and adapt the interior. This 
was when the ŻAK Tricity Student Club was fo-
unded. Everything that the youth were excited 
about, that had been scattered around Tricity 
and Poland, was now contained within a single 
building. There was a room designated for con-
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Rezydencji Pałacowej Wysokiego Komisarza Ligi 
Narodów przy obecnej ulicy Wały Jagiellońskie 
w Gdańsku i własnymi siłami rozpoczęli remont 
oraz adaptację wnętrza. W tamtych latach po-
wstał Klub Studentów Wybrzeża ŻAK. W jednym 
budynku znalazło się wszystko to, czym dotąd 
w rozproszeniu żyli młodzi ludzie na Wybrzeżu 
oraz w całej Polsce. Była tam sala przeznaczona 
na koncerty muzyczne, przestrzeń na wystawy 
młodej sztuki oraz sala teatralna dla Teatrów 
Studenckich, a także miejsce na redakcję dwu-
tygodnika społeczno-kulturalnego „Uwaga”. 
Ponadto znajdowała się tam również kawiarnia, 
która przechodziła ciągłe transformacje, w miarę 
potrzeb stawała się kawiarnią literacką, filmową, 
muzyczną, teatralną lub kabaretową. Mieściły 
się tam także Klub Tańca Towarzyskiego, Klub 
Dobrej Książki, Klub Wiedzy Politycznej, a w piw-
nicach znajdowała się pracownia rzeźbiarska. 
Wygospodarowano oczywiście miejsce na DKF 
ŻAK, który prowadził Kino Dobrych Filmów 
z doskonałym, ambitnym, artystycznym oraz 
mało dostępnym repertuarem. Można tam było 
spotkać twórców filmowych z Polski i zagranicy, 

certs, a space to showcase young art, a theatre 
room for Student Theatres and a space for 
the editorial team of the social and cultural bi-
weekly Uwaga. The building also housed a café, 
which kept transforming to serve as a literary, 
film, music, theatre or cabaret venue. There was 
also a Ballroom Dance Club, Good Book Club, 
and Political Knowledge Club, plus a sculpture 
workshop in the basement. The DKF ŻAK was 
obviously also included in the venue with its Good 
Film Screenings that offered a brilliant, ambitious, 
arthouse and not-readily-available repertoire. 
This was a place where you could meet filmma-
kers from Poland and abroad, whose films gave 
rise to wise, yet fierce debates.

The club became something of a home for stu-
dents, young intellectuals and artists – many 
regulars basically lived in Żak. When Cybulski 
was not to be found in his then apartment in 
Brama Straganiarska on Długie Pobrzeże in 
Gdańsk, it was clear that he must have been at 
the ŻAK Club, either running a Bim-Bom rehe-
arsal or sitting in the cinema or café, engrossed 
in a discussion. Student Mime Theatre of Hands 

zdjęcie: WFDiF (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)
photo by Documentary and Feature Film Studios (WFDiF)
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a na temat filmów toczyły się mądre, ale i za-
żarte dyskusje. 

Klub stał się niemal domem dla studentów, 
młodej inteligencji i artystów, wielu bywalców 
właściwie mieszkało w Żaku. Kiedy Zbyszka 
Cybulskiego nie było w jego ówczesnym mieszka-
niu w Bramie Straganiarskiej na Długim Pobrzeżu 
w Gdańsku, wiadomo było, że jest wtedy w Klubie 
ŻAK, gdzie prowadzi próbę Bim-Bomu, albo sie-
dzi i dyskutuje w kinie lub kawiarni. W Klubie 
ŻAK swoją bezpieczną przystań znalazł również 
Studencki Teatr Pantomimy Rąk i Przedmiotów 
„Co To”, Wielki Teatr Pantomimy i komedii ZSP, 
Cyrk Rodziny Afanasjeff–Tralabomba, Kabaret 
To Tu, Teatr Rozmów. 

Klub Studentów Wybrzeża ŻAK oraz inicjatywy 
artystyczne w nim podejmowane, jak również całe 
twórcze życie studenckie w Trójmieście i w Polsce, 
a szczególnie Polskie Teatry Studenckie w latach 
50. – był to fenomen na skalę międzynarodową, 
znany od Londynu po Moskwę. Bim-Bom jest do 
dzisiaj uznawany za najlepszy i najbardziej znany 
teatr studencki na świecie. W kinie klubu ŻAK 
w 1960 roku odbyła się premiera filmu Do widze-
nia, do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna. 
Film ten jest pięknym hołdem złożonym przez fil-
mowców młodym ludziom żyjącym na Wybrzeżu 
właśnie w tamtym magicznym czasie. Do widze-
nia, do jutra, do którego scenariusz pisał Zbyszek 
Cybulski, stanowi „zapis pokolenia kataryniarzy”, 
romantyków Polski Ludowej zwanych socroman-
tykami, zaczytujących się w Kubusiu Puchatku 
Alana Alexandra Milne i Małym Księciu Antoine'a 
de Saint-Exupéry’ego, wzorujących się na ema-
nujących dobrem kataryniarzach z filmu Cud 
w Mediolanie. W filmie zagrali samych siebie, 
aktorów teatrów studenckich i uczestników życia 
towarzyskiego Trójmiasta tamtych lat. Twórcze 
życie studenckie na Wybrzeżu okazało się być 
fenomenem, zjawiskiem tak znanym i tak prężnie 
emanującym na cały kraj, że aż powstał o tym 
film. Film o niezwykle kreatywnej młodzieży, 
która w często trudnych warunkach realizowa-
ła swoje plany artystyczne, miała swoją misję, 
pragnęła wyprowadzić widzów teatralnych, fil-
mowych i uczestników koncertów muzycznych 
ze świata, który doświadczył traumy i niewy-
obrażalnej tragedii wojennej, w świat miłości, 
dobra, życzliwości przyjaźni, współczucia, piękna 
i kreatywności. Drzwiami do tego nowego wy-
miaru były przede wszystkim Teatry Studenckie 
tamtych czasów. •

and Objects “Co To", Great Mime and Comedy 
Theatre of the Polish Students’ Association: 
Afanasjeff–Tralabomba Family Circus, To Tu 
Cabaret and Rozmów Theatre also found a safe 
haven in ŻAK. 

The ŻAK Tricity Student Club and artistic 
initiatives that took place there, as well as the 
creative student life in its entirety, in Tricity and 
Poland as a whole, particularly Polish Student 
Theatres in the 1950s, were an international 
phenomenon known from London to Moscow. 
Bim-Bom is still regarded as the best and most 
famous Student Theatre in the world. In the 1960s, 
the ŻAK cinema staged the premiere of Janusz 
Morgenstern’s Goodbye, See You Tomorrow. This 
film is a beautiful tribute to the young people who 
lived in Tricity at this magical time. Goodbye, See 
You Tomorrow, with a script by Zbyszek Cybulski, 
documents the “organ-grinder generation”, the 
romantics of the People’s Republic of Poland, 
who read Alan Alexander Milne’s Winnie the Pooh 
and Antoine de Saint-Exupéry’s The Little Prince, 
and whose role models were the good organ-
-grinders from Miracle in Milan. In the film, they 
played themselves: actors of student theatres and 
participants of the local social life. The creative 
student life in Tricity proved to be a phenomenon, 
so well known, emanating so far and wide, that 
it was turned into a film. A film about extremely 
creative young people who fulfilled their artistic 
plans in often very difficult circumstances, who 
had a mission, and who wanted to transport the-
atre, cinema and concert goers from the world 
of trauma and unimaginable horrors of war into 
the world of love, goodness, kindness, friendship, 
compassion, beauty and creativity. And the main 
door to this new dimension was to be found in the 
Student Theatres of the time. •
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„Katastrofa klimatyczna to setki tysięcy lokalnych końców świata, na które 
trzeba znaleźć setki tysięcy lokalnych odpowiedzi, bo całość to tak naprawdę  
o wiele mniej niż suma części”.

Humunizm dla początkujących

Humusities for beginners

“The climate catastrophe stands for hundreds of thousands of local ends of the 
world, which require hundreds of thousands of local responses, because the whole 
is really a lot less than the sum of its parts”.

Tekst: Bogna Stefańska i Kuba Depczyński Text: Bogna Stefańska and Kuba Depczyński

W połowie 2020 roku, w środku epidemii 
COVID-19, zostałyśmy zaproszone na rezydencję 
kuratorską online w Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA. Postanowiłyśmy ją poświęcić poszu-
kiwaniu odpowiedzi na krótkie pytanie: jak 
żyć w Antropocenie? A może Kapitałocenie? 
Chthulucenie? Plantacjocenie? Nekrocenie? 
W każdym razie, w świecie, który nieodwracalnie 
się zmienia. Tak jak wiele i wielu innych udałyśmy 
się w podróż w poszukiwaniu sensu wszystkiego 
(lub choćby czegokolwiek) w obliczu katastrofy 
klimatycznej. Donna Haraway proponuje, by osoby 
takie jak my nazywać humunistkami1. 

Jako humunistki kompostujemy dotychczaso-
wy dorobek myśli humanistycznej, aby stworzyć 
żyzne podglebie, na którym rozkwitną nowe idee 
i konstelacje bytów. Głosimy koniec tylko-ludz-
kiej historii i przekonujemy, że potrzebujemy 
kolektywnego myślenia o rzeczywistości, w któ-
rej owady, rośliny, ptaki, ssaki, grzyby, ryby, 
raki i pajęczaki odgrywają równie ważną rolę 
w funkcjonowaniu tego, co nazywamy „światem”. 
Wierzymy, że czas porzucić dotychczasowe spo-
soby działania i zająć się przyszłością naszego 
wspólnego gnicia w błotnistej, wielogatunkowej 
sadzawce. „Jesteśmy połączonym z sobą świa-
tem”, jak zaśpiewałaby Pocahontas, a za nią 
Timothy Morton i Andrzej Marzec2.

Halfway through 2020, in the midst of the 
COVID-19 pandemic, we were invited to an online 
curatorial residency at the ŁAŹNIA Centre for 
Contemporary Art. We decided to use it to try 
and find the answer to a short question: how to 
live in the Anthropocene? Or maybe Capitalocene? 
Chthulucene? Plantatiocene? Necrocene? In any 
case, in a world undergoing irreversible chan-
ges. Like many others, we embarked on a journey 
to find the meaning of everything (or at least 
anything) in the face of the climate catastro-
phe. According to Donna Haraway, persons like 
us should be referred to as proponents of the 
humusities.1  

As humunists, we compost the achievements 
of humanist thought to date in order to create 
a fertile ground for new ideas and constella-
tions of beings. We preach the end of human-only 
history, arguing that we need to embrace collec-
tivity in our thinking about reality, where insects, 
plants, birds, mammals, fungi, fish, crayfish and 
arachnids play an equally important role in the 
functioning of what we call “the world.” We believe 
that it’s high time to abandon previous modes 
of action and deal with the future of our joint 
decay in a muddy, multi-species pond. “We are 
an interconnected world,” as Pocahontas sings in 
the Polish version of the Disney cartoon, echoed 
by Timothy Morton and Andrzej Marzec.2 

1 Donna Haraway, Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, 
Chthulucene, https://www.e-flux.com/journal/75/67125/
tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/. 
2Andrzej Marzec, „Jesteśmy połączonym z sobą światem” – Timothy 
Morton i widmo innej wspólnoty, http://rcin.org.pl/Content/66962/
WA248_86918_P-I-2524_marzec-jestesmy_o.pdf. 

1 Donna Haraway, Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, 
Chthulucene, https://www.e-flux.com/journal/75/67125/
tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/. 
2 Andrzej Marzec, „Jesteśmy połączonym z sobą światem” – Timothy 
Morton i widmo innej wspólnoty, http://rcin.org.pl/Content/66962/
WA248_86918_P-I-2524_marzec-jestesmy_o.pdf.
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 Na naszej drodze udało nam się spotkać wiele 
inspirujących osób, które także na polskim grun-
cie uprawiają nowe sposoby myślenia i rozsadzają 
świeże idee oraz oddają się mrówczej pracy na 
rzecz międzygatunkowych wspólnot i ich owocnej 
przyszłości. Aby wesprzeć dalsze plenienie się 
i kiełkowanie myśli i praktyki humunistycznej, 
postanowiłyśmy podjąć się napisania krótkiego 
wprowadzenia dla początkujących humunistek 
i humunistów, na które składa się zestaw sześciu 
wskazówek dotyczących tego, jak w etyczny 
i empatyczny sposób myśleć, działać i aranżować 
przetrwanie na naszej małej, pędzącej przez 
otchłań kosmosu planecie.

1. Grzebanie w ziemi 

„Grzebcie w ziemi!” – to najlepsza rada, jaką 
mają dla nas członkinie spółdzielni Krzak3. 
Najbliższe trzydzieści lat to ostatni moment, 
żeby zanurzyć ręce w materię organiczną, na-
uczyć się kolektywnego sadzenia pomidorów, 
odzyskać pola, powołać do życia nową, humuni-
styczną wspólnotę spółdzielczą i zorganizować 
ją w taki sposób, żebyśmy same chciały być jej 
częścią w nieodległej, lepszej – i miejmy nadzieję 
jeszcze nieutraconej – przyszłości. Już dawno 
powinnyśmy oduczyć się modernistycznych od-
ruchów i oswoić z tym, że kopanie, podlewanie, 
grabienie, wąchanie, gryzienie i lizanie jest równie 
dobrym sposobem kontaktu ze światem co my-
ślenie, mówienie, pisanie i projektowanie. Czasami 
wsypanie taczki żwiru do rzeki jest naprawdę 
warte więcej niż dobry obraz lub tysiąc słów.

2. Kompostowanie

Bez kompostu jesteśmy skazane na używa-
nie chemicznych nawozów opartych na azocie 
i fosforze. Intensywne rolnictwo i obsesyjne 
nawożenie gleb już teraz doprowadziły do znisz-
czenia ogromnych obszarów na całym globie 
i przyczyniły się do przekroczenia dwóch spośród 
dziewięciu granic planetarnych. Jeżeli „kompo-
stowanie i gnicie daje nowe życie”, jak twierdzi 
Wspólnota Międzygatunkowa+4, to brak kom-
postu i poleganie na nawozach sztucznych po 
prostu nas zniszczy. Kompostowanie to pod-
stawowe narzędzie humunistek i humunistów 
– pozwalamy zgnić temu, co było i jest, żeby 
mogło narodzić się coś nowego. 

 We have managed to meet a number of inspi-
ring people on our path, who cultivate new ways 
of thinking also on Polish ground, planting out 
fresh ideas and working hard for interspecies 
communities and their fruitful future. In order to 
support the further proliferation and germination 
of humunistic thought and practice, we decided to 
write a short introduction to the humusities – six 
clues on how to ethically and empathetically think, 
act and arrange survival on our small planet, as 
it speeds across the cosmic abyss.

1. Scratching around in the soil 

 “Scratch around in the soil!” is the best advice 
offered by members of the Krzak cooperative.3 
The coming thirty years are the last moment to 
bury our hands in organic matter, learn to collec-
tively plant tomatoes, reclaim the fields, establish 
a new, humunistic cooperative and organize it 
so that we would want to be part of it too in the 
near, better, and hopefully not yet lost future. We 
should have unlearned our modernist habits long 
ago, accepting the fact that digging, watering, 
raking, smelling, biting and licking are as good a 
way to find contact with the world as thinking, 
speaking, writing and designing. Sometimes po-
uring a wheelbarrow of gravel into a river is really 
worth more than a good painting or a thousand 
words.

2. Composting

Without compost we have no other option but 
to use chemical fertilizers based on nitrogen and 
phosphorus. Intensive agriculture and obsessive 
soil fertilization have already led to the destruc-
tion of vast areas of land worldwide, contributing 
to us crossing two out of the nine planetary bo-
undaries. If “composting and decay give new life” 
– according to the Interspecies+4 Community,  
the lack of compost and reliance on artificial 
fertilizers will simply destroy us. Composting is 
the fundamental tool of the humusities – we see 
decay as the prerequisite of rebirth. 

3. Becoming a sow or a lichen (sometimes)

Not all creatures that suffer because of the 
climate catastrophe are able to express their 
opinions and fight for their rights. Although rivers, 

3 Spółdzielnia Krzak, http://www.krzakpapier.pl/.

4 Wspólnota Międzygatunkowa+, http://wspolnotamiedzygatunkowa.pl/. 

3 Spółdzielnia Krzak, http://www.krzakpapier.pl/.

4 Wspólnota Międzygatunkowa+, http://wspolnotamiedzygatunkowa.pl/. 
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3. Stawanie się (czasem) lochą albo porostem

Nie wszystkie istoty cierpiące z powodu ka-
tastrofy klimatycznej są w stanie wyrazić swoje 
zdanie i walczyć o swoje prawa. Chociaż rzeki, 
baobaby czy nocki duże nie mówią w ludzkim 
języku i nikt raczej nie uwzględni ich głosu na 
posiedzeniu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska 
Komisji Europejskiej, nie znaczy to, że milczą. 
Oznacza to jedynie tyle, że ludzkie uszy nie są 
w stanie ich usłyszeć, a stworzone przez czło-
wieka instytucje nie są w stanie rozpoznać ich 
podmiotowości i potrzeb. Obecnie to właśnie 
gatunek homo sapiens ma największy wpływ na 
kształt życia na planecie – kluczowe decyzje do-
tyczące przetrwania różnorodnych form istnienia 
podejmowane są przez ludzi na międzynarodo-
wych forach oraz w zaciszu gabinetów polityków 
i prezesów wielkich korporacji. Jako humunistki 
i humuniści nie zgadzamy się na wykluczanie 
z debaty głosów tych, dla których te decyzje są 
sprawą życia i śmierci. Mamy prawo i obowiązek 
wypowiadać się w imieniu istot nie-ludzkich, eko-
systemów i bytów hydrologicznych oraz bronić 
ich praw. Jak dobrze to robić, pokazują humu-
nistyczne artystki – Anna Siekierska udziela 
swojego głosu losze5, a Siostry Rzeki i Bracia 
Potokowie organizują protest krów przeciw-
ko budowie tamy w Myscowej oraz przyjmują 
niełatwą rolę strażniczek i opiekunów polskich 
cieków wodnych6. 

4. Zbieranie dowodów, składanie pozwów

Jak przekonują członkinie i członkowie ak-
tywistyczno-(post)artystycznego kolektywu 
INTERPRT7, już teraz należy zbierać dowody 
zbrodni popełnianych przez polityków i CEO 
wielkich korporacji (związanych z przemysłem 
paliw kopalnych, chemicznym czy wydobyw-
czym), aby móc je wykorzystać w sprawach, 
które w przyszłości będą mogły im wytoczyć 
międzynarodowe trybunały karne. Członkinie 
i członkowie INTERPRT, którzy poświęcili się 
walce o globalną sprawiedliwość klimatyczną, do-
magają się, by ekobójstwo, czyli celowe działanie 
prowadzące do zniszczenia całych ekosystemów, 

baobab trees or greater mouse-eared bats can-
not speak in the language of humans, and no-one 
will probably take account of their voice at a me-
eting of the European Commission’s Directorate 
General for Environment, this does not mean that 
they are silent. This only means that people’s ears 
cannot hear them, and man-made institutions 
cannot recognize their subjectivity and needs. 
At present, it is the homo sapiens that has the 
greatest influence on the shape of life on planet 
Earth – key decisions concerning the survival 
of various forms of existence are taken by pe-
ople at international forums and behind closed 
doors, in the offices of politicians and CEOs of 
multinational corporations. As followers of the 
humusities, we object to excluding the voices of 
those, for whom these decisions are a matter of 
life and death. We have the right and obligation 
to speak out for non-human beings, ecosystems 
and hydrological entities – and to defend their 
rights. For examples of how to do this well, we 
can turn to humunistic artists: Anna Siekierska 
gives her voice to a sow,5 while the River Sisters 
and Stream Brothers organize a protest of cows 
against the construction of a dam in Myscowa, 
taking on the difficult role of guardians of Polish 
water courses6.  

4. Collecting evidence, filing lawsuits

Members of the activist, (post)artistic col-
lective INTERPRET7 argue that we have to act 
now to collect evidence of crimes committed 
by politicians and CEOs of huge corporations 
(from the fossil fuel, chemical and extraction 
sectors) to be used in future lawsuits launched 
against them by international criminal courts. 
Members of INTERPRT, dedicated to fight for 
global climate justice, demand that ecocide – 
intentional actions that result in the destruction 
of entire ecosystems – be regarded as a crime 
against humanity in light of international law. 
Although the process of constructing planetary 
law and holding the perpetrators accountable 
is only just beginning, we have no doubts that it 
is one of the most important areas of action for 
the humusities.

5 Anna Siekierska, Usługi międzygatunkowe, 
https://annasiekierska.tumblr.com/post/187162293314/us%C5%82ugi- 
-mi%C4%99dzygatunkowe-2018-2019-locha-u%C5%BCycza-mi. 
6 Siostry Rzeki, https://siostryrzeki.wordpress.com/. 

7 INTERPRT, http://www.interprt.org/. 

5 Anna Siekierska, Usługi międzygatunkowe, 
https://annasiekierska.tumblr.com/post/187162293314/us%C5%82ugi- 
-mi%C4%99dzygatunkowe-2018-2019-locha-u%C5%BCycza-mi. 
6 Siostry Rzeki, https://siostryrzeki.wordpress.com/. 

7 INTERPRT, http://www.interprt.org/. 
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zostało uznane za zbrodnię przeciw ludzkości 
w świetle prawa międzynarodowego. Choć pro-
ces konstruowania planetarnego prawa i potem 
pociągnięcia winnych do odpowiedzialności do-
piero się zaczyna, to nie mamy dziś żadnych 
wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych 
obszarów działania humunistek i humunistów.

5. Lokalnie, ale na masową skalę

Jak podpowiada nam specjalistka od humu-
nizacji Europy, Izabela Zygmunt, tak naprawdę 
posiadamy już narzędzia, które są niezbędne do 
zmiany biegu wydarzeń i stawienia czoła kata-
strofie klimatycznej. Jednym z nich jest zmiana 
skali działalności na wielu obszarach: przemyśle, 
rolnictwie czy konsumpcji. Potrzebne nam są 
inicjatywy lokalne, ale masowe, tutejsze, ale zsie-
ciowane, uważne na to, co dzieje się na miejscu, 
ale połączone wspólnymi, ogólnoplanetarnymi 
wartościami i celami. Musimy rozbijać monopole 
globalnych korporacji i wspierać powstawanie 
kooperatyw, które produkują zieloną energię lub 
ekologiczną żywność, z uwzględnieniem specyfiki 
miejscowych relacji międzyludzkich i między-
gatunkowych. Jako humunistki zdajemy sobie 
sprawę z globalnej skali wyzwań, przed którymi 
stoimy, ale wiemy też, że nie istnieje żadne jedno 
wielkie, uniwersalne rozwiązanie. Katastrofa 
klimatyczna to setki tysięcy lokalnych końców 
świata, na które trzeba znaleźć setki tysięcy 
lokalnych odpowiedzi, bo całość to tak naprawdę 
o wiele mniej niż suma części.

6. Porzucenie zdrowego rozsądku

Wielka polska humunistka Ewa Bińczyk twier-
dzi, że tak ceniony przez ludzkie społeczeństwa 
zdrowy rozsądek jest tym, co nie pozwala nam 
działać w obliczu planetarnych zmian8. W końcu 
to właśnie on określa, co jest w powszechnym od-
biorze uznawane za realne i możliwe, a co wydaje 
się głupie, śmieszne, naiwne czy niewyobrażalne. 
Aktualnie dominujący zdrowy rozsądek wspiera 
logikę business as usual i sprawia, że myślimy 
tylko o tym, co się opłaca, zwiększa konsumpcję 
i stymuluje wzrost PKB. To właśnie ta przenik-
nięta ekonomicznym myśleniem „żelazna logika” 
podtrzymuje status quo, które spycha nas w ka-
tastroficzną przepaść i uniemożliwia otwarcie 
się na nowe rozwiązania. Zdrowy rozsądek jest 

5. Locally, but on a mass scale

According to Izabela Zygmunt, a specialist in 
the humunization of Europe, in actual fact we 
already have the tools required to change the co-
urse of events and face the climate catastrophe. 
One of them is changing the scale of our activities 
in many fields, such as industry, agriculture or 
consumption. We need local, but mass initiati-
ves. Localized, yet forming a network. Conscious 
of what is happening on the spot, but united by 
common, planetary values and goals. We have to 
break down the monopolies of global corporations 
and support the formation of cooperatives that 
produce green energy or ecological food, taking 
into account the specific local relationships be-
tween humans and species. As humunists, we are 
aware of the global scale of challenges we are 
facing, but we also know that there is no single, 
great, universal solution. The climate catastrophe 
stands for hundreds of thousands of local ends of 
the world, which require hundreds of thousands 
of local responses, because the whole is really a 
lot less than the sum of its parts.

6. Abandoning common sense

Ewa Bińczyk, a star of the Polish humusities, 
claims that common sense, so appreciated by 
human societies, is what prevents us from acting 
in the face of planetary changes.8 In the end, 
this is precisely what defines what is generally 
perceived as real and feasible – and what seems 
silly, funny, naïve or unimaginable. The currently 
dominant common sense supports the business 
as usual logic and has us think only in terms of 
profit, increased consumption, and GDP growth. 
This “iron logic”, permeated with an economic way 
of thinking, is what sustains the status quo that 
pushes us towards a catastrophic precipice, pre-
venting us from opening up towards new solutions. 
Common sense is in fact nonsense: if we follow 
it, we should not be worried about the fact that 
there will soon be more plastics than fish in our 
oceans, that the planet is beginning to run out of 
sand, and the European Green Deal is written by 
representatives of Exxon Mobil. Common sense 
tells us to reconcile with the fact that new spe-
cies are dying out on a daily basis, and forces us 
to think about the loss of ecosystems in terms 
of services and transactions. In order to survive 

8 Ewa Bińczyk, Pandemia i rozszczelnianie zdrowego rozsądku. Szansa 
na demontaż ‘business as usual’?, https://biennalewarszawa.pl/
pandemia-i-rozszczelnianie-zdrowego-rozsadku-szansa-na-demonta- 
z-business-as-usual/.

8 Ewa Bińczyk, Pandemia i rozszczelnianie zdrowego rozsądku. Szansa 
na demontaż ‘business as usual’?, https://biennalewarszawa.pl/
pandemia-i-rozszczelnianie-zdrowego-rozsadku-szansa-na-demontaz- 
-business-as-usual/.
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as a species, we have to create a new language 
of talking about reality and imaging a common 
not-just-human future, devoid of financial evalu-
ations of what we need to live. Therefore, in the 
name of all humunists, we call for abandoning 
this common nonsense!

For more information on the new humusities 
and the climate catastrophe, listen to the series 
of podcasts Przyziemnie (Down to Earth), cre-
ated as part of the online curatorial residency 
at ŁAŹNIA CCA9. •

tak naprawdę chory: zgodnie z nim nie powinno 
nas niepokoić, że niedługo w oceanach będzie 
więcej plastiku niż ryb, że na planecie zaczyna 
brakować piasku, a Europejski Zielony Ład jest 
pisany rękoma przedstawicieli koncernu paliwo-
wego Exxon Mobil. To właśnie zdrowy rozsądek 
podpowiada, że musimy pogodzić się z tym, iż 
każdego dnia giną kolejne gatunki oraz zmusza 
nas do myślenia o utracie ekosystemów w kate-
goriach usług i transakcji. Żeby przetrwać jako 
gatunek, musimy wytworzyć nowy język opowia-
dania o rzeczywistości i wyobrazić sobie wspólną 
nie-tylko-ludzką przyszłość, w ramach której 
nie będzie miejsca na finansową wycenę tego, 
co jest niezbędne do życia. Dlatego w imieniu 
wszystkich humunistek i humunistów apelujemy: 
porzućmy chory rozsądek!

Więcej na temat nowej humunistyki i katastro-
fy klimatycznej możecie dowiedzieć się z cyklu 
podcastów Przyziemnie, który powstał w ramach 
rezydencji kuratorskiej online w CSW ŁAŹNIA9. • 

9 https://www.laznia.pl/rezydencje/przyziemnie-seria-podcastow-o- 
katastrofie-klimatycznej-134/.

9 https://www.laznia.pl/rezydencje/przyziemnie-seria-podcastow-o- 
katastrofie-klimatycznej-134/.
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“I spent the last dozen or so years at the 788th 
kilometre of the Vistula in a locality called Kozielec. 
Seven kilometres from a dual carriageway, 25 kilo-
metres from Bydgoszcz, 51 kilometres from Toruń, 
126 from Gdańsk, 217 from Warsaw, 400 from 
Berlin, 1029 from Kyiv. I keep my observations from 
a distance, from a perspective that changes the 
size and weight of the landscape. Everything looks 
and sounds different from a distance. Priorities 
change, and the otherwise very pleasant duties 
begin to swell up. The system of interdependencies 
seems to become more complex.

This exerts a powerful influence on all activities, 
creative ones included. The space enables one to 
shift the boundaries of meaning, while time seems 
to slow down. It is easier to re-evaluate, easier to 
resign, and giving up is a conscious choice.

The peripherality in which I function may 
seemingly hinder taking an active part in life 
and give the impression of being bypassed by 
the main current of events. Yet the only thing 
that passes me by and that I cannot influence 
is the river I look at every single day. It flows in 
a broad channel, sometimes spilling onto the 
riverside meadows, at other times, when the 
water is low, revealing sandbanks and the sandy 
river bed. Beyond the river, there stretches 
a broad view onto fields and forest, crowned by 
the horizon, whose line is elevated thanks to the 
rolling hills. To the right there crows a cock, to 
the left is a viticulture criss-crossed by plum, 
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Bardzo dobre miejsce, 
którym warto się dzielić
A very good place, worth sharing

Słuchała i notowała: Emilia Orzechowska 
(współzałożycielka Fundacji W788)

Heard and written down by: Emilia Orzechowska 
(co-founder of the W788 Foundation)

„Od kilkunastu lat mieszkam przy 788 kilo-
metrze Wisły w miejscowości Kozielec. Siedem 
kilometrów od drogi szybkiego ruchu, 25 kilome-
trów od Bydgoszczy, 51 kilometrów od Torunia, 
126 od Gdańska, 217 kilometrów od Warszawy, 
400 kilometrów od Berlina, 1029 kilometrów 
od Kijowa. Moje obserwacje prowadzę z dy-
stansu, z perspektywy, która zmienia wielkość 
i ciężar krajobrazu. Z oddalenia wszystko wy-
gląda inaczej i inaczej wybrzmiewa. Zmieniają 
się priorytety, a obowiązki, skądinąd bardzo 
przyjemne, pęcznieją. System zależności po-
zornie się komplikuje.

To mocno wpływa na wszystkie aktywności, 
również na twórczość. Przestrzeń pozwala prze-
suwać granice sensu, a czas pozornie zwalnia. 
Łatwiej dokonuje się przewartościowań, łatwiej 
się rezygnuje, a zaniechanie jest świadomym 
wyborem.

Peryferyjność, w której funkcjonuję, może 
pozornie utrudniać aktywny udział w życiu, 
sprawiać wrażenie omijania przez główny nurt 
zdarzeń. Ale jedyne, co mnie mija i na co nie mam 
wpływu, to rzeka, na którą patrzę każdego dnia. 
Płynie szerokim korytem, zagarniając niekiedy 
przybrzeżne łąki, a innym razem, przy niskim 
poziomie wody, odkrywając piaszczyste łachy 
i dno. Za rzeką rozległy widok na pola i lasy wień-
czy uniesiona, dzięki łagodnym wzgórzom, linia 
horyzontu. Z prawej pieje kogut, z lewej rozciąga 
się uprawa winorośli poprzecinana śliwami, ja-

Kilka słów o pobytach rezydencyjnych u Eli Jabłońskiej w Kozielcu  
na 788 kilometrze Wisły, które usłyszałam podczas rozmów  
z naszymi rezydentkami i rezydentem.

A few words about residencies hosted by Ela Jabłońska in Kozielec  
at the 788th kilometre of the Vistula heard in conversations  
with our residents.
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błoniami i orzechami włoskimi. Całość sklepiona 
ogromem niebieskości.

Bardzo dobre miejsce, którym warto się dzielić”.

Tak Ela Jabłońska pisze o swoim miejscu na 
ziemi, do którego do dwóch lat zaprasza artystki 
i artystów na pobyty rezydencyjne, realizowane 
we współpracy z galeriami i instytucjami kultury, 
na zasadzie open call. W 2020 roku Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z Fundacją 
W788 zaprosiła do Kozielca trójkę artystów – 
Pamelę Leończyk, Krysię Jędrzejewską-Szmek, 
Krzysztofa Topolskiego (Arszyn) – na tygodnio-
we pobyty rezydencyjne nad brzeg Wisły. Oto 
kilka subiektywnych refleksji o czasie spędzonym 
nad rzeką.

Emilia Orzechowska: Jak wspominacie swój 
pobyt w Kozielcu? Czym różnił się ten wyjazd od 
innych rezydencji, na których byliście wcześniej?

Krzysztof Topolski: Zdecydowanie byłem bliżej 
przyrody. Zazwyczaj rezydencje, na których 
byłem, odbywały się w wielkich miastach. 

Krysia Jędrzejewska-Szmek: To była moja 
pierwsza rezydencja... Może to urok pierw-
szego razu, ale był to dla mnie niesamowicie 
dobrze spędzony czas, twórczy i wyzwalający. 

Pamela Leończyk: Dla mnie rezydencja w Kozielcu 
wyróżniała się tym, że pobyt tam sprzyjał pogłę-
bionemu byciu ze sobą, z otaczającą przyrodą 
i krajobrazem. Otwartość Eli i Wojtka1 wprowa-
dzała poczucie bliskości, swobody, lokalności, 
bycia tu i teraz.

EO: „Dobrze tu być” – wyryła cyrklem na blacie 
stołu Asia Rzepka-Dziedzic w lipcu 2020 roku. 
A wy jak poczuliście potencjał tego miejsca?

KJ-S: Kozielec jest pod wieloma względami 
wyjątkowy. Na mnie zawsze działa kontekst 
przyrodniczy danego miejsca, a przyroda 
w Kozielcu jest na pierwszym miejscu. Gęste 
jary, podmokłe rozlewiska i przestrzeń. Dużo 
przestrzeni!

PL: Tak, to prawda. Przestrzeń wokół jest 
inspirująca, wyciszająca i sprzyja pracy twór-
czej. To miejsce ma coś jeszcze, bardzo duży 
potencjał w budowaniu projektów z lokalną 

8 Wojtek Kotwicki – współzałożyciel Fundacji W788, prywatnie partner 
Elżbiety Jabłońskiej.

8 Wojtek Kotwicki is the co-founder of the W788 Foundation and partner 
of Elżbieta Jabłońska.

apple and walnut trees. Above all of it is the 
great blue sky.

A very good place, worth sharing.”

This is how Ela Jabłońska write about her place 
on Earth, where for the last two year’s she’s been 
inviting artists for residency projects organized in 
collaboration with galleries and cultural institutions 
on an open call basis. In 2020, the ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art and the W788 Foundation 
invited three artists: Pamela Leończyk, Krysia 
Jędrzejewska-Szmek and Krzysztof Topolski 
(Arszyn) to week-long residencies in Kozielec by 
the Vistula. Here are some subjective reflections 
about their time spent at the riverside.

Emilia Orzechowska: How do you recall your stay 
in Kozielec? How has it been different from other 
residencies you’ve been to?

Krzysztof Topolski: I was definitely closer to 
nature. Most residencies I’ve been to were held 
in large cities. 

Krysia Jędrzejewska-Szmek: This was my first 
residency project… Perhaps it’s the first-time 
charm, but for me, this was an extremely well-
-spent time, creative and liberating. 

Pamela Leończyk: For me, what was special 
about the Kozielec residency was the fact that 
my stay there was conducive to a sense of 
deepened being with myself, the surrounding 
nature and landscape. The openness of Ela 
and Wojtek1 introduced a sense of closeness, 
freedom, locality, being here and now.

EO: “It’s good to be here” are the words carved 
on the table with a compass by Asia Rzepka 
Dziedzic in July 2020. And how did you feel the 
potential of this place?

KJ-S: Kozielec is unique in many respects. I’m 
always affected by the natural context of the 
given place, and nature comes first in Kozielec. 
Dense ravines, marshy overflow areas and the 
space. A lot of space!

PL: Yes, that’s true. The space is inspiring, 
tranquillizing and conducive to creative work. 
This place has something else, too – a huge 
potential for building projects with the local 
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społecznością, która jest ewidentnie przy-
chylna rezydentkom i rezydentom. Sama 
miałam okazję poznać mieszkańców Kozielca 
w czasie spotkań, podczas których jedliśmy, 
rozmawialiśmy i patrzyliśmy w stronę rzeki. 
Nic wielkiego, a jednocześnie coś bardzo pod-
stawowego w relacjach międzyludzkich, czego 
brakuje w wielkomiejskim świecie. Jestem 
bardzo wdzięczna za te wieczory.

EO: Wisłę widzieliście przez cały czas z okien 
domku rezydencyjnego. Czy świadomość bycia 
przy jej 788 kilometrze pomagała w procesie 
twórczym?

KT: Dla mnie miała kluczowe znaczenie. 
Nagrywałem dużo dźwięków blisko Wisły oraz 
pod wodą. Bardzo ważna była przyroda, oto-
czenie, krajobraz.

PL: Bardzo. Moja praca w dużej mierze opiera-
ła się na obecności wody, rzeki i nawet teraz, 
kilka miesięcy po realizacji rezydencji widzę, 
że pobyt tam miał wpływ również na moje ko-
lejne prace. Rozwinął moje myślenie o kryzysie 
wodnym oraz popchnął mnie do myślenia o ko-
lejnym projekcie, który jest związany z fauną 
zamieszkującą rzeki.

KJ-S: Wielka, leniwa rzeka sunąca przez dolinę, 
na którą można godzinami patrzeć, ustawia 
nas w innej skali czasu i wielkości. Ona jest 
bardzo ważna.

EO: Wasze rezydencje to jednak praca w oderwa-
niu, w izolacji. Jak się czujecie w takim stanie?

PL: Bardzo lubię tak pracować, chociaż bywa 
to również trudne. Bycie z samą sobą potrafi 
być wyzwaniem, na które czasami nie jestem 
gotowa. Warto jednak konfrontować się z tym 
poczuciem bezradności wobec własnych myśli, 
ponieważ chwilę później można znaleźć coś 
nieoczywistego, co czekało właśnie w tym 
oderwaniu i izolacji. Pewnych tematów nie zna-
lazłabym w innych okolicznościach. Mieszkając 
na co dzień w Warszawie, jestem raczej prze-
bodźcowana, potrzebuję spokoju, by poukładać 
myśli. Kozielec był na to wspaniałym miejscem.

KT: Bardzo lubię i potrzebuję izolacji raz na 
jakiś czas. Potrzebuję czasu tylko dla siebie.

KJ-S: Ja również lubię pracować w izolacji, 
ciszy, a nawet więcej – taki czas mnie nie-
bywale nakręca. Staję się bardziej uważną 

community, which treats the residents with 
considerable warmth. I had the opportunity to 
get to know the residents of Kozielec during 
meetings, when we ate together, talked and 
looked at the river. Nothing much, and yet so-
mething very basic in interpersonal relations 
that we often lack in the big-city world. I’m 
very grateful for those evenings.

EO: You kept seeing the Vistula from the windows 
of your residency home. Did knowing that you’re at 
its 788th kilometre help in your creative process?

KT: For me, it was crucial. I recorded a lot of 
sounds close to the Vistula and underwater. 
The nature, surroundings and landscape were 
very important.

PL: A lot. My work was largely based on the pre-
sence of water, the river, and even now, a few 
months after my residency, I see that my stay 
there had an impact on my subsequent works 
too. It got me thinking about the water crisis 
and pushed me to think about another project, 
this time associated with the river fauna.

KJ-S: A huge river, lazily flowing through a val-
ley, which we can observe for hours, places us 
in a different scale of time and size. It’s very 
important.

EO: And yet your residencies mean working in 
isolation. How do you feel in this condition?

PL: I really like working like that, although it is 
often also difficult. Being alone with myself can 
be a challenge which I’m not always ready to 
face. And yet it’s worth to confront myself with 
this feeling of helplessness in the face of my own 
thoughts, because a moment later you can find 
something unobvious that was waiting to be 
discovered in this isolation. I wouldn’t have found 
certain subjects in different circumstances. I live 
in Warsaw, so I tend to have too many stimuli, 
I need to feel peace to sort out my thoughts. 
Kozielec was a wonderful place to do that.

KT: From time to time I really like and need iso-
lation. I need time just for myself.

KJ-S: I also like to work in isolation and silence. 
What’s more, such times really get me going. 
I turn into a more cautious observer, I hear bet-
ter. Faced with too many stimuli, I hide inside 
my shell, like a snail.
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obserwatorką, lepiej słyszę. Przy dużej ilości 
bodźców chowam się do skorupy jak ślimak.

EO: A co według was jest najważniejsze i naj-
bardziej potrzebne podczas takiego pobytu?

PL: Wydaje mi się, że swoboda. Brak oczeki-
wań wobec siebie i wobec „produktu”, który 
ma powstać w tym czasie. To jest podejście, 
którego szukam i które otwiera na pracę. 

KT: Przestrzeń, niezależność, dużo czasu. 
Kameralne warunki do pracy w ciszy i blisko 
przyrody. 

KJ-S: Myślę, że w takiej wyciszonej i samotni-
czej rezydencji jest ważne, by były momenty 
rozmowy, spotkania, konfrontowania myśli 
z innymi osobami. To, że jednocześnie mam 
swoją samotniczą przestrzeń, ale mogę w każ-
dej chwili porozmawiać o swoich pomysłach 
z Elą i Wojtkiem, było dla mnie bardzo ważne. 
No i możliwość rozmowy z innymi w ramach 
spotkania... to była kulminacja tego tygodnia, 
nadała określony rytm. Myślę, że gdyby tego 
zabrakło, cała rezydencja byłaby dużo mniej 
wartościowa.

EO: Mówicie o swobodzie tworzenia, nieza-
leżności i braku oczekiwań, a z drugiej strony 
o spotkaniach z mieszkańcami i wykonaniu jed-

EO: What do you think is most important and 
crucial during such a stay?

PL: I think freedom. No expectations vis-à-vis 
yourself and the “product” you’re meant to 
create during this time. This is an attitude I’m 
looking for that opens me up to work. 

KT: Space, independence, a lot of time. Intimate 
working conditions, silence and being close to 
nature. 

KJ-S: I think with such a quiet, lonely residency, 
it is really important to have moments of co-
nversation, meeting, confronting your thoughts 
with other people. The fact I had my own, rec-
lusive space but could discuss my ideas with Ela 
and Wojtek at all times was really important. 
And the possibility to talk to others during 
a meeting… it was a culmination of that week, 
it gave it a certain rhythm. I think that without 
it, the whole residency would have been much 
less valuable.

EO: You talk about the freedom to create, inde-
pendence and lack of expectations, and on the 
other hand, about meeting the residents and 
completing some sort of a creative process. Could 
you tell me a bit more about the effects of your 
artistic practice by the Vistula? Have you mana-
ged to produce something during your residency? 

fot. Wojciech Kotwicki
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nak jakiegoś procesu twórczego. Czy możecie na 
koniec powiedzieć coś więcej o efektach swojej 
praktyki artystycznej nad Wisłą? Czy coś udało 
się wypracować podczas rezydencji? 

PL: Tak, udało mi się nagrać film, który reali-
zowany był w stworzonej podczas rezydencji 
wirtualnej rzeczywistości. Przestrzeń ta re-
prezentowała Wisłę oraz dystopijną fantazję 
na temat ziemi pozbawionej wody. Mieszkańcy 
oglądali nagranie spaceru po wysuszonej ziemi 
z perspektywy ocalałego komara. 

KT: Podczas pobytu rezydencyjnego zrealizo-
wałem zbiór dźwiękowych nagrań terenowych 
krajobrazu akustycznego. Przy użyciu między 
innymi hydrofonu (mikrofonu podwodnego) 
zarejestrowane zostały nagrania podwodnych 
dźwięków Wisły. Stworzyłem również pracę 
audio-wideo po tytułem Interakcja werblo-
wa. Ze zgromadzonych podczas rezydencji 
nagrań powstała kompozycja elektroaku-
styczna oraz koncert na nagrania terenowe 
i werbel. Prezentacji prac towarzyszył również 
wykład zatytułowany Cisza to Nisza, dotyczą-
cy tematyki akustycznej ekologii, krajobrazu 
akustycznego i hipotezy nisz akustycznych.

KJ-S: Jak mówiłam wcześniej, dla mnie kul-
minacyjnym momentem było spotkanie 
z mieszkańcami, podczas którego opowia-
dałam o moich osobistych poszukiwaniach, 
długich i trochę pokręconych – od studiów bio-
logicznych i laboratoryjnego licencjatu, gdzie 
pracowałam na kulturach tkankowych, przez 
analizy ekologiczne na magisterium, by potem 
przejść do świata sztuki, gdzie używa się in-
nego języka i narzędzi. Podjęłam też próbę 
spojrzenia na Kozielec poprzez jego rośliny. 
Przeprowadziłam rodzaj performatywnego 
wykładu, który stawiał pytania o relacje mię-
dzy ludźmi a roślinami poprzez dźwięki i dawne 
teksty etnobotaniczne. Zrobiłam sporo prób-
nych nagrań i filmów, ale chyba najważniejsze 
było to, co wydarzyło się podczas spotkania 
– konieczność spójnego opowiedzenia o tych 
moich fascynacjach i osadzenie tego w kon-
tekstach różnego rodzaju wiedzy.

EO: Bardzo dziękuję wam za rozmowę i za wasze 
twórcze „bycie” w Kozielcu. •

www.w788.pl

PL: Yes, I managed to record a film that took 
place in the virtual reality created during the 
residency. This space represented the Vistula 
and a dystopian fantasy about land devoid of 
water. The residents watched a recording of 
a walk across scorched land from the point of 
view of a survivor mosquito. 

KT: During the residency I made a collection 
of field recordings of the acoustic landscape. 
Using a hydrophone (an underwater micro-
phone), I recorded underwater sounds of the 
Vistula. I also created an audio-video work 
titled Drum Interaction. Recordings gathe-
red during the residency served to create an 
electroacoustic composition and a concert for 
field recordings and a drum. The presentation 
of the works was also accompanied by a lec-
ture titled Silence is a Niche, which concerned 
the subject of acoustic ecology, the acoustic 
landscape and the acoustic niche hypothesis.

KJ-S: Like I said before, for me, the residency 
culminated with the meeting with residents, 
during which I talked about my personal explo-
rations, long and somewhat twisted – from 
studying biology and getting a bachelor’s de-
gree from a lab, where I was working on tissue 
cultures, through environmental analyses in 
my master’s thesis, to the world of art, which 
employs a different language and set of tools. 
I also tried to look at Kozielec through its 
plants. I did a sort of a performative lecture, 
which posed questions about the relationship 
between people and plants through sounds and 
old ethnobotanical texts. I made a number of 
trial recordings and films, but the most im-
portant thing was the meeting – the need to 
tell a coherent story about these fascinations 
of mine and place them within the context of 
various types of knowledge.

EO: Thank you very much for the conversation 
and for your creative presence in Kozielec. •

www.w788.pl
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The first year with COVID-19 has gone by, and 
hopes of quickly overcoming the sanitary crisis, 
which were still vivid a few months ago, have long 
been dispelled. The 2020 summer holiday went by 
almost normally: almost all of us were convinced 
about our regained control over reality like PM 
Mateusz Morawiecki. Today, thanks to vaccines, 
the vision of containing the pandemic seems even 
closer, yet there is also a growing awareness, 
fuelled by reports from scientific circles, that 
the coronavirus, the cause of all the worry, is 
here to stay and we have to learn to live with 
the threat just like we have learned to live with 
the flu. What is more, we should be happy that 
despite the tragic consequences of COVID-19, 
things could have been much worse.

Various sociological studies show that Poland 
is not the only country dreaming of a return to 
normalcy, to the pre-pandemic world and life-
styles that pertained to it, which were all about 
unlimited mobility and the consumerist freedom 
of choice. Culture, which to a growing extent 
defined the image of metropolises and cities, 
providing direct and indirect employment to 
a growing number of people, was an important 
part of this world. Debates about the meaning of 
culture in a changing, post-industrial world were 
held at numerous conferences where culture was 
seen as the driving force of development. In large 
cities, the cultural industry replaced the former 
factories, and the creative class substituted the 
working class.

AKTUALNIE W KULTURZE | NOW IN CULTURE

Solidarność lub barbarzyństwo 

Solidarity or barbarism

Tekst: Edwin Bendyk Text by: Edwin Bendyk

Minął pierwszy rok z COVID-19, dawno już 
się rozwiały żywe jeszcze kilka miesięcy temu 
nadzieje na szybkie zakończenie sanitarnego 
kryzysu. Wakacje w 2020 roku minęły prawie 
normalnie, prawie wszyscy byliśmy jak premier 
Mateusz Morawiecki, żywiąc przekonanie, że 
odzyskaliśmy kontrolę nad rzeczywistością. Dziś 
dzięki szczepionkom wizja opanowania pandemii 
wydaje się coraz bliższa, ale też coraz bardziej 
rośnie świadomość, karmiona doniesieniami 
z gremiów naukowych: koronawirus, sprawca 
kłopotów, już z nami pozostanie, musimy nauczyć 
się żyć z zagrożeniem, podobnie jak nauczyliśmy 
się żyć z grypą. Na dodatek powinniśmy się cie-
szyć, że mimo tragicznego bilansu COVID-19 
mogło być znacznie gorzej.

Różne badania socjologiczne pokazują, że 
nie tylko w Polsce marzymy o powrocie do nor-
malności, czyli do świata sprzed pandemii i do 
właściwych dla niego stylów życia, które pole-
gają na nieograniczonej mobilności i wolności 
konsumpcyjnego wyboru. Istotną częścią tego 
świata była kultura w coraz większym stopniu 
definiująca wizerunek metropolii i miast oraz 
dająca zatrudnienie bezpośrednio i pośrednio 
coraz większej liczbie osób. Podczas niezli-
czonych konferencji debatowano o znaczeniu 
kultury w zmieniającym się postprzemysłowym 
świecie, wskazując, że to właśnie ona staje się 
dziś kołem zamachowym rozwoju. W wielkich 
miastach przemysły kultury zastąpiły dawne 
fabryki, a klasa kreatywna klasę robotniczą.

„Instytucje kultury, festiwale i wydarzenia kulturalne oraz oparta na nich 
turystyka zamilkły z dnia na dzień. Zamiast jednak dywagować, czy i kiedy 
wrócą do starej normalności, przypomnę, że na długo przed pandemią zaczęto 
poddawać w wątpliwość model rozwoju oparty na festiwalizacji, turystyfikacji  
i iwentozie”.

“Cultural institutions, festivals and cultural events, as well as the tourism centred 
around them, fell silent overnight. Yet instead of dwelling on the when and if they 
would return to the old normal, let me remind you that the development model 
based on festivalization, touristification and eventosis had been doubted long 
before the pandemic”.
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 Podczas trwającego testu pandemii okazało 
się, że koło zamachowe jest jednym z najsłab-
szych i najmniej potrzebnych ogniw. Instytucje 
kultury, festiwale i wydarzenia kulturalne oraz 
oparta na nich turystyka zamilkły z dnia na dzień. 
Zamiast jednak dywagować, czy i kiedy wrócą 
do starej normalności, przypomnę, że na długo 
przed pandemią zaczęto poddawać w wątpli-
wość model rozwoju oparty na festiwalizacji, 
turystyfikacji i iwentozie. Czy da się utrzymać 
style życia oparte na uczestnictwie w wydarze-
niach kulturalnych, na które i twórcy, i uczestnicy 
latają kompulsywnie samolotami, odciskając 
w atmosferze ekologiczny ślad, którego nie ze-
trze całoroczna jazda na rowerze, nawet jeśli 
jazdę tę wspomoże wegańska dieta? Te pytania 
padały podczas prac nad warszawskim pro-
gramem kultury, na Forum Przyszłości Kultury 
w 2018 i 2019 roku, w trakcie coraz liczniejszych 
debat toczonych w wielu miejscach na świecie.

Widać było wyraźnie, że normalność, za którą 
tak wielu już dzisiaj tęskni, wcale nie była nor-
malnością wobec tych wszystkich wyzwań, jakich 
pandemia nie unieważniła. Wśród nich na czele 
jest kryzys klimatyczny, za nim następne proble-
my ekologiczne i społeczne. To właśnie podczas 
kolejnych Forów Przyszłości Kultury organizo-
wanych w warszawskim Teatrze Powszechnym 
jako kontynuacja Kongresu Kultury 2016 roz-
mawiano o tym, że potrzebne są nowe modele 
funkcjonowania instytucji kultury i szerzej, życia 
społecznego, a wśród pojęć organizujących de-
batę często występowały wyobraźnia, troska, 
solidarność.

Pandemia potwierdziła tamte intuicje, a tro-
ska i solidarność stały się kluczowymi słowami 
od pierwszych dni kryzysu. Bo wystarczyło kilka 
dni, żeby odkryć realną hierarchię wartości i waż-
ności, gdy dostrzegliśmy, jak bardzo nasze życie 
zależy od tzw. pracowników niezbędnych, a jed-
nocześnie tak bardzo niewidocznych, bo mogliby 
popsuć estetyczny wizerunek miast i metropo-
lii pulsujących kulturą. Kategoria niezbędnych 
rozciąga się od pracowników usług komunal-
nych przez nauczycieli i nauczycielki po służbę 
zdrowia. Przywykliśmy traktować ich jako część 
infrastruktury obsługującej „prawdziwe” życie 
miast, które polega na produkcji i konsumpcji 
kultury, wytwarzaniu dóbr symbolicznych i na 
operacjach finansowych.

Perwersyjną miarą niezbędności stała się 
beznadziejna kondycja finansowa pracowników 
niezbędnych, w większości kobiet. Ekonomistka 
Mariana Mazzucato w książce Wartość wszyst-
kiego, której polski przekład właśnie trafił do 

 During the ongoing pandemic test, it turned 
out that this driving force was one of the weakest 
and least necessary links. Cultural institutions, 
festivals and cultural events, as well as the to-
urism centred around them, fell silent overnight. 
Yet instead of dwelling on the when and if they 
would return to the old normal, let me remind you 
that the development model based on festivali-
zation, touristification and eventosis had been 
doubted long before the pandemic. Is it possible 
to maintain lifestyles based on participating in 
cultural events, to which both artists and par-
ticipants compulsively fly by plane, leaving an 
ecological footprint that cannot be erased even 
by year-long cycling backed by a plant-based 
diet? These questions were asked in the course 
of work on the Warsaw cultural programme, at 
the Forum for the Future of Culture in 2018 and 
2019, and during an increasing number of debates 
held in many places around the world.

It was clearly visible that the normalcy so many 
people long for today had not been normalcy in 
the face of all the challenges that had not been 
annulled by the pandemic. Among them, the gre-
atest one is the climate crisis, followed by further 
environmental and social problems. It was during 
subsequent Forums for the Future of Culture, 
organized in the Powszechny Theatre in Warsaw 
as a follow-up to the 2016 Congress of Culture, 
that we talked about the need for new models 
of operations for cultural institutions and, more 
broadly, for social life, with some of the most 
important terms of the debate including imagi-
nation, care and solidarity.

The pandemic confirmed those intuitions, while 
care and solidarity turned into keywords from the 
very first days of the crisis. A few days were eno-
ugh to discover the real hierarchy of values and 
importance, when we discovered to what extent 
our lives depended on the so-called essential wor-
kers, who had been near-invisible so as not to ruin 
the aesthetic image of vibrant cultural cities and 
metropolises. The essential workers category 
ranges from the municipal services sector to 
teachers and healthcare workers. We got used to 
treating them as part of infrastructure handling 
“real” urban life, which relies on the production 
and consumption of culture, on generating sym-
bolic goods and on financial operations.

The terrible financial situation of essential 
workers, most of them women, became a perver-
se measure of their essential character. Already 
before the pandemic, in her book The Value of 
Everything, Mariana Mazzucato noted that the 
valuation of essential work was a scandalous 
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księgarń, już przed pandemią zwróciła uwagę, że 
waloryzacja pracy niezbędnej jest skandalicznym 
wyrazem patologii współczesnego kapitalizmu. 
Patologia ta polega na uznaniu, że wartość zo-
stała zrównana z ceną, a jej ustalanie powierzono 
rynkowi. Owszem, rynek jest dobrym medium 
uzgadniania cen dla dóbr znajdujących się w ryn-
kowym obrocie.

Większość usług niezbędnych do życia nie 
jest jednak dostępna na rynku, tylko ma cha-
rakter społeczny i ich dystrybucją zajmują się 
instytucje publiczne. A skoro tak, to powinny 
być waloryzowane w ramach umowy społecznej 
odzwierciedlającej społeczną hierarchię potrzeb 
i wartości. O taką umowę upomnieli się pracow-
nicy oświaty podczas wielkiego strajku w 2019 
roku, ale ich zryw został brutalnie spacyfiko-
wane przez rząd, który mógł liczyć na bierność 
reszty społeczeństwa. Najwyraźniej po latach 
rynkowego treningu w ramach neoliberalnej 
teorii wartości uznaliśmy, że usługi, których 
nie dostarcza rynek, a więc nie mają ceny, nie 
są bezcenne, tylko bezwartościowe.

Wydawało się, że pandemia spełni rolę korek-
tora urealniającego postrzeganie rzeczywistości 
społecznej i przedmiotem poważnej debaty spo-
łecznej staną się właśnie kwestie waloryzacji 
pracy, a także solidarności, czyli współdzielenia 
ciężarów walki z pandemią. Warto przypomnieć, 
że filozofia społeczna solidaryzmu zapropono-
wana u schyłku XIX wieku przez Léona Bourgeois 
powstała w wyniku inspiracji pracami Ludwika 
Pasteura. Bourgeois zafascynował się wynikami 
badań wielkiego mikrobiologa, dostrzegając w nich 
dowód na to, że społeczeństwo jest czymś więc 
niż – jak chcieli liberałowie – zbiorem autonomicz-
nych jednostek. Wolnych i odpowiedzialnych ludzi 
łączy relacja współzależności, żadna autonomia 
nie ochroni przed groźbą zakażenia, o ile wszyscy 
nie uznają, że są odpowiedzialni nie tylko za siebie, 
ale także za innych. Solidarność to właśnie wyraz 
takiego zrozumienia. 

COVID-19 stał się znowu okazją do przypo-
mnienia odkrycia Bourgeois. Co jednak z tym 
odkryciem zrobiliśmy i co jeszcze możemy zrobić? 
Czy będzie ono podstawą nowej filozofii społecz-
nej, która uwzględniłaby właśnie w odpowiedni 
sposób choćby wartość pracy pracowników nie-
zbędnych? I dalej, czy jesteśmy gotowi uznać, że 
pracownicy sektorów narażonych na największe 
ryzyko wyłączania z obiegu podczas zagrożenia 
sanitarnego powinni mieć godną rekompensatę 
za czas przestoju, na którą składa się solidarnie 
całe społeczeństwo? Czy też fakt, że nie mogą 
świadczyć swojej pracy, oznacza, że praca ta 

proof of the pathological nature of contemporary 
capitalism. This pathology involves accepting that 
value equals price, and the latter is down to the 
market. And while the market is a good medium 
to set prices for goods traded there,

most services we require to live are not availa-
ble on the market, but are of a social nature and 
are distributed by public institutions. And if so, 
their value should be established under a social 
contract that would reflect the social hierarchy 
of needs and values. This contract was called for 
the employees of the education sector during the 
great 2019 strike, but their mass bid was brutally 
pacified by the government, which could count 
on the passivity of the rest of the society. After 
years of market training within the neoliberal 
theory of value, we clearly thought that services 
not provided by the market, which are thus devoid 
of a price, are worthless rather than priceless.

It seemed that the pandemic would act as 
a correction fluid, making our perception of the 
social reality more realistic, so that putting a price 
tag on work and solidarity, that is sharing the 
burden of combating the pandemic, would become 
the subjects of a serious social debate. It is worth 
reminding that the social philosophy of solidarism 
was put forward towards the end of the 19th 
century by Léon Bourgeois, but inspired by the 
works of Louis Pasteur. Bourgeois was fascinated 
by the research of the great biologist, seeing it as 
proof that the society was something more than 
a collection of autonomous individuals, as liberals 
wanted to see it. Free and responsible people are 
united with a relationship of co-dependency, no 
autonomy will protect us against the threat of 
infection, unless everyone acknowledges that they 
are responsible not just for themselves, but also 
for others. Solidarity is precisely the expression 
of such understanding. 

COVID-19 offered another occasion to remind 
ourselves of Bourgeois’ discovery. Yet what have 
we done with it and what remains to be done? 
Will it serve as the foundation for a new social 
philosophy that would at least take account of 
the real value of work contributed by essential 
workers? And, further on, are we ready to ack-
nowledge that employees of sectors exposed 
to the greatest threat of being removed from 
circulation during periods of health risk should 
receive decent compensation for their downtime, 
to which the entire society would contribute in 
solidarity? Or does the fact they cannot provide 
their work mean that this work is in fact useless 
and they should change their sector of operation 
(as was suggested by one of the ministers)? 
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w istocie jest niepotrzebna i czas się przebran-
żowić (co zresztą sugerował jeden z ministrów)? 

Odpowiedź nie jest łatwa, a wątpliwość odno-
śnie do rzeczywistej potrzeby istnienia wszystkich 
usług, jakie oferowały miasta i metropolie jesz-
cze tuż przed pandemią, nie są bezzasadne. Bo 
ilu w rzeczywistości potrzebujemy ludzi kultury 
zapewniających, jak pisałem, ofertę decydu-
jącą o wizerunku współczesnej metropolii? Na 
to brutalne pytanie nie ma łatwej odpowiedzi. 
Libertarianie odeślą do rynku, twierdząc, że to 
on powinien decydować. W Polsce jednak istotną 
część oferty kulturalnej, zwłaszcza w wymiarze 
artystycznym, zapewniają instytucje publiczne. 
Zatrudniają one tylko niewielki procent pracow-
ników pola kultury i sztuki, zdominowanego przez 
prekariat zarabiający tylko wtedy, gdy ma robotę. 

Powstaje łamigłówka ilustrująca złożoność 
problemu, z którym musimy się zmierzyć, jeśli 
chcemy wyjść ze pandemii jako społeczeństwo, 
a nie zbiór pogrążonych w anomii jednostek 
troszczących się tylko o siebie. Alternatywą dla 
solidarności jest barbarzyństwo, w jakie osunąć 
się musi zbiorowość, w której relacje polegają na 
darwinizmie społecznym. Jak jednak dokonać 
rekonstrukcji społecznej opartej na relacji soli-
darności, skoro powrót do status quo ante jest 
niemożliwy, nawet jeśli go tak bardzo pragniemy? 
Odpowiedź na to pytanie wymaga, jak już pisa-
łem, czegoś w rodzaju umowy społecznej, czyli 
wspólnego uzgodnienia, co jest dla nas ważne, 
byśmy mogli tworzyć wspólnotę ludzi różnych 
i równych, zdolnych do wzajemnej troski o siebie 
i do odpowiedzialności za całość.

Kluczową rolę w debacie nad tą nową umową 
odegrać musi kultura. Potrzebna jest tutaj nie 
tylko wyobraźnia artystów odsłaniająca alterna-
tywne formy życia, podmiotowości, relacji oraz 
podpowiadająca nowe narracje, które nadają 
sens doświadczanym zmianom i niepokojom, 
wyrażają też głos nadziei. Niemniej potrzeb-
na jest wyobraźnia tych wszystkich, którzy 
życiu kulturalnemu nadają pęd, organizując je 
we wszelakich formach instytucjonalnych. Jak 
nigdy potrzebujemy śmiałych innowacji w tym 
obszarze, by instytucje stały się wyrazem nowej 
umowy, a nie bastionem broniącym nostalgii za 
światem, do którego powrócić się nie da. •

The answer is not easy, and doubts concerning 
the genuine need for the existence of all services 
offered by cities and metropolises even before 
the outbreak of the pandemic are not groundless. 
How many people of culture do we really need to 
provide an offer that is crucial for the image of 
a modern metropolis? There is no simple answer 
to this brutal question. Libertarians will send you 
to the market, claiming it ought to decide. Yet in 
Poland, a significant part of the cultural offer, 
especially in the artistic dimension, is provided 
by public institutions. They only employ a small 
share of employees of the culture and art sector, 
which is dominated by workers in a precarious 
position, who only earn money when they are 
commissioned to do something. 

We are left with a puzzle that illustrates the 
complex nature of the problem we have to face if 
we want to emerge from the pandemic as a socie-
ty rather than a collection of anomic individuals 
who only care about themselves. An alternative 
to solidarity is barbarism – the inevitable fate of 
communities governed by social Darwinism. But 
how should we complete a social reconstruction 
based on solidarity if we cannot go back to the 
status quo ante, despite wanting it so badly? An 
answer to this question requires something along 
the lines of a social contract: we need to come 
together to describe what is important to us so 
that we may create a community of diverse and 
equal people able to care about one another and 
be responsible for the society as a whole.

Culture has to play a key role in the debate on 
this new contract. What we need is not just the 
imagination of artists, which reveals alternative 
forms of life, subjectivity, and relationships, poin-
ting us towards new narratives that give meaning 
to the changes and anxieties we experience, while 
also expressing the voice of hope. We also need 
the imagination of all those who give impetus to 
cultural life, organizing it in various institutional 
forms. Now, like never before, we need bold inno-
vations in this area, so that institutions become 
an expression of this new contract rather than 
a bastion defending nostalgia for a world to which 
we cannot return. •
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Today, we – Poles, Europeans, citizens of our 
planet – are both eye-witnesses and participants 
of historical transformations. The pandemic is 
changing us and the world. Our civilization will 
not be the same again. Our confrontation with 
Covid-19 is not just a fight for survival, but a test 
for our political and economic systems.

The pandemic requires us to react simulta-
neously at all levels: individual and collective, 
local, national and international. The outbreak 
of Covid-19 is a global emergency that carries 
with it threats, but also an opportunity for re-
newal. Leaving this state of emergency behind 
will not be a brief process, and our societies will 
be confronted with its negative – psychological, 
cultural and economic – consequences for years 
to come.

Unexpected global challenges cause concerns, 
anxieties and a sense of danger – fear of the 
disease has become part and parcel of our daily 
lives. Daily isolation also breeds negative feelings, 
while limitations of public life have brought about 
the greatest recession in recent history. These 
difficult emotional and economic experiences 
create a fertile ground for various populisms, 

AKTUALNIE W KULTURZE | NOW IN CULTURE

Szansa na nowe odrodzenie? 
Kultura w czasach pandemii. 
Gdańskie refleksje 
Is a new revival possible?  
Culture in times of a pandemic.  
Reflections from Gdańsk

Tekst: Basil Kerski Text by: Basil Kerski

My, Polacy, Europejczycy, mieszkańcy naszej 
planety, jesteśmy dziś świadkami i uczestnikami 
przemian o historycznym znaczeniu. Pandemia 
zmienia nas i świat. Nasza cywilizacja nie będzie 
już taka sama. Konfrontacja z koronawirusem 
jest nie tylko walką o życie, ale także testem dla 
systemów politycznych i gospodarczych.

Pandemia wymaga reakcji na każdym szczeblu 
życia jednocześnie: indywidualnym i zbioro-
wym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym. 
Pandemia to czas globalnego stanu wyjątkowe-
go, który niesie jednocześnie zagrożenia, ale też 
szansę na odnowę. Wychodzenie z tego stanu 
wyjątkowego nie będzie trwało krótko, a z ne-
gatywnymi – psychologicznymi, kulturowymi czy 
ekonomicznymi – skutkami nasze społeczeń-
stwa będą konfrontowane przez następne lata.

Niespodziewane wyzwania o globalnym za-
sięgu wywołują obawy, lęki, poczucie zagrożenia 
– naszą codziennością jest strach przed chorobą. 
Negatywne uczucia wywołuje także codzienna 
izolacja, zaś ograniczenia życia w sferze publicznej 
spowodowały największą recesję w najnowszej 
historii. Te trudne, emocjonalne i ekonomiczne 
doświadczenia tworzą dobrą koniunkturę dla 

„Dla demokracji to czas wyzwań. Demokraci nie powinni być teraz bierni, tylko  
z wyobraźnią uprzedzać wrogów wolności działaniami wzmacniającymi pluralizm, 
partycypację i efektywne działanie demokratycznego systemu politycznego”.

“This is a challenging time for democracy. Democrats should not be passive now, 
but use their imagination to be one step ahead of enemies of freedom, with actions 
that support pluralism, participation, and effective operations of the democratic 
political system”.
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wszelkich populizmów, autorytaryzmów, postaw 
zamkniętych i teorii spiskowych. 

Dla demokracji to czas wyzwań. Demokraci 
nie powinni być teraz bierni, tylko z wyobraźnią 
uprzedzać wrogów wolności działaniami wzmac-
niającymi pluralizm, partycypację i efektywne 
działanie demokratycznego systemu politycz-
nego. Kluczową kwestią jest w tym kontekście 
rozwój cyfryzacji. W jaki sposób stworzyć takie 
warunki, aby globalna cyfryzacja służyła praw-
dzie, demokracji, praworządności i ochronie 
obywateli, a nie kontroli, konsumpcjonizmowi, 
kulturowemu ogłupieniu, kłamstwie i autory-
tarnym reżimom oraz koncernom? W czasach 
przemian potrzebujemy empatycznej demokra-
cji, która opiera się na wrażliwości społecznej. 
Odbudowując zniszczoną przez pandemię go-
spodarkę, warto nie tylko uwzględnić wyzwania 
ekologiczne, ale także zastanowić się nad silniej-
szym niż dotychczas powiązaniem społecznej 
sprawiedliwości z wolnym rynkiem. 

Czterdzieści lat temu Gdańsk stanowił cen-
trum refleksji nad fundamentalną przemianą 
Polski. W hali Oliwia odbył się jesienią 1981 roku 
I Zjazd NSZZ Solidarność. Trwające wiele tygodni 
wydarzenie było czasem zbiorowego praktyko-
wania demokracji w dyktaturze oraz tworzenia 
programu inicjującego nowy system politycz-
ny i gospodarczy w Polsce. Demokratyzacja 
państwa, gospodarki i społeczeństwa, wprowa-
dzenie systemu ochrony praw człowieka, wolność 
słowa oraz solidarność z narodami sąsiednimi 
– to główne tematy debat Zjazdu. Stan wojenny 
zatrzymał realizację pierwszego programu 
Solidarności, ale twórcza energia zjazdu prze-
trwała i stała się osiem lat później źródłem 
przemian Rzeczpospolitej. 

Żyjemy dziś w innym świecie, niemniej jednak 
warto nawiązać do doświadczeń Zjazdu, powrócić 
do zasadniczych pytań o demokratyzację Polski 
i przemianę systemu gospodarczego, przenieść 
je na grunt XXI wieku. Warto przypomnieć, o ja-
kiej Polsce wtedy Polacy marzyli i jednocześnie 
postawić pytanie, jaka Polska jest obecnie na-
szym ideałem. Jak chcemy dziś mnożyć dobrobyt 
i chronić zdrowie naszych obywateli? I szerzej, 
w jaki sposób możemy zadbać o pokój i bezpie-
czeństwo na naszym kontynencie?

Rewolucja Solidarności zmieniła Europę, przy-
czyniła się do upadku Związku Sowieckiego w 1991 
roku, czego wynikiem była odzyskana państwowa 
niepodległość sąsiednich narodów Polski. Ale nie 
byłoby trwałego sukcesu Solidarności, nie byłoby 
suwerenności Rzeczpospolitej bez ogólnoeuro-
pejskiej rewolucji. Demokratyczne przemiany 

authoritarianisms, self-contained attitudes and 
conspiracy theories. 

This is a challenging time for democracy. 
Democrats should not be passive now, but use 
their imagination to be one step ahead of enemies 
of freedom, with actions that support plura-
lism, participation, and effective operations of 
the democratic political system. Developing the 
digital sphere is crucial here. How do we make 
global digitization serve truth, democracy, rule 
of law and protection of citizens instead of con-
trol, consumerism, cultural stupefaction, lies, 
authoritarian regimes and corporations? In times 
of change, we need an empathetic democracy 
founded on social sensitivity. As we rebuild our 
pandemic-stricken economies, we ought to con-
sider not just environmental challenges, but also 
think about establishing stronger ties between 
social justice and the free market. 

Forty years ago, Gdańsk found itself at the 
centre of reflection on the fundamental transfor-
mation experienced by Poland. The 1st convention 
of the Solidarity trade union took place in the 
Oliwia hall in the autumn of 1981. The event, which 
lasted several weeks, marked the collective prac-
tice of democracy in a dictatorship. It was also 
there that the programme initiating a new politi-
cal and economic system in Poland was forged. 
Democratic changes of the state, economy and 
society; introducing a system for the protection 
of human rights; freedom of speech and solida-
rity with neighbouring states – these were the 
main subjects of debates held at the Convention. 
The martial law prevented this first Solidarity 
programme from entering into force, but the 
creative energy of the Convention survived and 
eight years later gave rise to Poland’s democratic 
transition. 

Today, we live in a different world, but it is 
worth returning to the experience of these days 
to reiterate the fundamental questions about 
the democratization of Poland and its econo-
mic transition, and translate them into the 21st 
century. It is worth recalling the country Poles 
were dreaming of and ask what kind of Poland 
would be ideal for us now. How do we want to 
increase the prosperity and protect the health 
of our citizens? And, in broader terms, how can 
we ensure peace and security on our continent?

The revolution of Solidarity transformed 
Europe and contributed to the fall of the Soviet 
Union in 1991, which led to Poland’s neighbo-
uring nations (re)gaining their independence. Yet 
there would be no lasting success of Solidarity or 
Poland’s sovereignty without a European-wide 
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z lat 1989–1991 są dziś przez autorytarną Rosję 
nie tylko deprecjonowane. Moskwa otwarcie 
kwestionuje drogę sąsiadów do demokracji 
i niezależności od Rosji. Wojna we wschodniej 
Ukrainie jest konfliktem o całokształt ładu po-
litycznego w Europie i neoimperialna polityka 
Putina zagraża pokojowi na naszym kontynencie. 

Na skutek migracji Gdańsk stał się w ostatnich 
latach miastem wielokulturowym. Mieszkańcy 
Gdańska pochodzący ze wschodniej Europy 
połączyli także i nas Polaków bezpośrednio 
z losem Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jako mieszkań-
cy miasta-symbolu wolności i solidarności oraz 
jako sąsiedzi nie możemy milczeć i być bierni. 
Pokój w Europie Wschodniej i dalsza demokra-
tyzacja państw postsowieckich to także nasza 
odpowiedzialność. 

Sami nie uporamy się z tymi wyzwaniami, po- 
trzebne są silne sojusze. Obok Stanów Zje-
dnoczonych najważniejszymi sojusznikami 
demokratycznej – a nie populistycznej – Polski 
są Francja i Republika Federalna Niemiec. Trzy 
dekady temu młoda polska demokracja na nowo 
zdefiniowała swoje strategiczne sojusze. W 1991 
roku podpisano dobrosąsiedzki traktat pol-
sko-niemiecki, powstał wówczas także model 
współpracy francusko-polsko-niemieckiej w ra-
mach Trójkąta Weimarskiego. Pielęgnowanie 
dobrych relacji z sąsiadami przynosi nie tylko 
korzyści ekonomiczne. Ich efektem są także 
silne sojusze wzmacniające polską niepodległość, 
a także zabezpieczające pokój w Europie. 

Piszę te słowa w czasach pandemii nie tylko 
z perspektywy obywatela, ale także osoby odpo-
wiedzialnej za instytucję kultury, w której spotyka 
się historia Europy z przyszłością. Europejskie 
Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku upa-
miętnia wolnościowe rewolucje lat 1989–1991 
i stara się przetłumaczyć wartości solidarności 
i wolności na dzisiejszy język. Rewolucje roku 
1989 profesor Aleida Assmann trafnie nazwała 
drugim narodzeniem politycznej Europy po 1945 
roku. Koniec II wojny światowej w 1945 oraz upa-
dek komunizmu w 1989 roku to dwa wydarzenia, 
które wywołały proces integracji kontynentu. 
Ten pierwszy etap oznaczał integrację tylko 
zachodniej części. Dopiero po upadku dyktatur 
południowej Europy i bloku sowieckiego moż-
liwa była realizacja wizji szerszego otwarcia. 
Głównym celem politycznej integracji stała się 
budowa systemów politycznych i gospodarczych, 
które uchronią nas przed wojnami, nacjonali-
zmami i dyktaturami, pogłębią poczucie więzi, 
solidarności między Europejczykami.

revolution. Today, the democratic changes of 
1989–91 are not just belittled by authoritarian 
Russia. Moscow is openly questioning its neighbo-
urs’ road to democracy and desire to become 
independent from Russia. The war in eastern 
Ukraine is a conflict about the shape of the po-
litical order in Europe, and Putin’s neo-imperialist 
politics are a threat to peace on our continent. 

As a result of migration, Gdańsk has in re-
cent years become a multicultural city. Eastern 
European citizens of Gdańsk have also tied us, 
Poles, directly to the fate of Ukraine, Belarus and 
Russia. As residents of a city that is a symbol of 
freedom and solidarity, and as neighbours, we 
cannot be silent and passive. Peace in Eastern 
Europe and further democratization of post-So-
viet states is also our responsibility. 

We cannot deal with these challenges on our 
own – we need strong alliances. Apart from the 
United States, the most important allies of a de-
mocratic (and not populist) Poland are France 
and Germany. Three decades ago, the fledgling 
Polish democracy redefined its strategic part-
nerships. The year 1991 marked the ratification 
of the Polish-German good neighbourhood treaty 
and the start of Polish-French-German coopera-
tion within the Weimar Triangle. Nurturing good 
relations with our neighbours brings more than 
just economic benefits. One of their consequences 
are also stronger alliances that support Poland’s 
independence and secure peace in Europe. 

I am writing these words during the pandemic 
not just as a citizen, but as a person responsible 
for a cultural institution where Europe’s history 
meets its future. The European Solidarity Centre 
in Gdańsk commemorates the freedom revolu-
tions of 1989–91 and tries to translate the values 
of solidarity and freedom into today’s language. 
Professor Aleida Assmann aptly called the 1989 
revolutions Europe’s political rebirth after 1945. 
The end of World War II in 1945 and the fall of 
communism in 1989 are two events that launched 
the process of integrating the continent. However, 
the first stage only encompassed its western 
part. Only after the fall of dictatorships in the 
south of Europe and the Soviet bloc did a broader 
opening become possible. Building political and 
economic systems that would protect us against 
wars, nationalisms and dictatorships, deepen the 
bond and solidarity between Europeans became 
the main goal of political integration.

Will the pandemic bring about a new rebirth 
of the European community or will it rather in-
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Czy pandemia będzie nowym czasem na-
rodzenia wspólnoty europejskiej, czy raczej 
nas Europejczyków zdystansuje? Tego jeszcze 
nie wiemy. Pandemia na pewno jest tak silnym 
cywilizacyjnym doświadczeniem, że będzie dla 
wszystkich Europejczyków w następnych latach 
kluczowym wspólnym punktem odniesienia. Tak 
silnym, że odwróci uwagę od wcześniejszych 
kamieni milowych w dziejach naszego konty-
nentu. To zagrożenie i szansa jednocześnie. 
Dużym wysiłkiem może okazać się porozumienie 
w ocenie znaczenia coraz bardziej odległych 
doświadczeń historycznych XX wieku. Z drugiej 
strony natomiast pandemia będzie tym do-
świadczeniem historycznym, które nas połączy, 
zbliży, stanie się wspólnym miejscem spojrzenia 
w przyszłość i głąb historii. Doświadczymy bli-
skości i odmienności.

Dystans i bliskość to dwa skrajne uczucia, 
które instytucje kultury poznały w czasach 
lockdownu. Zamknięte muzea, galerie, teatry, 
opery i filharmonie oznaczały, iż kultura stała się 
niedostępna. W naszym Europejskim Centrum 
Solidarności mocno przeżyliśmy pusty budynek, 
puste przestrzenie wystawiennicze, audytorium, 
bibliotekę czy sale seminaryjne. Pandemia wyraź-
nie pokazała, że naszym codziennym zadaniem 
jest zbliżanie ludzi, tworzenie niekomercyjnej 
przestrzeni dla spotkań, dialogu i sporów, dla 
poczucia więzi i dystansu. Ta nasza zasadnicza 
funkcja została zawieszona. 

Nie tylko muzea tego doświadczyły, ale także 
instytucje artystyczne. Podstawowa misja insty-
tucji kultury nie polega przecież na przekazywaniu 
i interpretacji dzieła, to nie tylko zapewnianie 
doświadczenia estetycznego. Naszym zadaniem 
jest dialog z człowiekiem. Tworzymy przestrzeń 
spotkania, interakcji, w której człowiek poznaje 
siebie i innych. Łączymy ludzi, wywołujemy nie-
kiedy poczucie więzi, a nawet solidarności. U nas 
ludzie doświadczają swojej obywatelskiej tożsa-
mości, a bez spotkania obywateli nasze instytucje 
tracą swoją moc. 

Jednak w tym pełnym paradoksów czasie do-
świadczyliśmy także intensywnej bliskości, nie 
tylko tej wirtualnej, ale i metafizycznej. Każdy 
z nas, ludzi instytucji kultury, poczuł wielką tę-
sknotę za publicznością, a nasi odbiorcy za nami 
i naszym programem. Działania online nie za-
stąpiły i nie zastąpią pozytywnych zbiorowych 
emocji w otwartej przestrzeni naszych instytu-
cji, ale stały się jeszcze bardziej niż dotychczas 
ważnym instrumentem budowania więzi. 

troduce more distance between Europeans? This 
is something we do not yet know. However, as 
such a powerful civilizational experience, it will 
definitely be a crucial point of reference for all 
Europeans. So powerful that it will divert atten-
tion from previous milestones in our continent’s 
history. This is both an opportunity and a thre-
at. Arriving at a common interpretation of the 
meaning of ever more distant historical events 
of the 20th century may prove a laborious task. 
On the other hand, though, the pandemic will be 
a historical experience that will connect us, bring 
us closer together, act as a common ground for 
looking ahead – and back. We will experience 
feelings of closeness and otherness.

Distance and closeness are two opposed feelin-
gs that cultural institutions got to know during 
subsequent lockdowns. Closed museums, galleries, 
theatres, operas and philharmonics meant that 
culture became inaccessible. In the European 
Solidarity Centre, we were deeply affected by 
our empty building, exhibition rooms, auditorium, 
library and seminar rooms. The pandemic has 
clearly shown that our everyday task is bringing 
people together, creating a non-commercial space 
for meetings, dialogue and disputes, generating 
a sense of bonding and distance. This fundamental 
function of ours has been suspended. 

This experience was shared by museums and 
art institutions. After all, the basic mission of 
cultural institutions is not about communica-
ting and interpreting a work of art or providing 
an aesthetic experience. Our task is to strike 
a dialogue with another human being. We create 
a place for meetings and interactions, where 
humans get to know themselves and others. We 
bring people together, causing a sense of bonding, 
even solidarity. With us, people experience their 
civic identity, and without a meeting of citizens, 
our institutions lose their power. 

Yet this paradox-littered time has also given 
us intense closeness, not just in virtual, but also 
metaphysical terms. Each person working at 
a cultural institution has felt an intense longing 
for our public, while our visitors have missed us 
and our programmes. Online activities have not 
been able to – and will not – substitute positive, 
collective emotions in the open space of our in-
stitutions, but they have become an even more 
important instrument of bonding. 

This is a time of crisis, but also of culture’s 
great victory. The pandemic has deprived freelan-
cer artists of the possibility to perform and taken 
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Jest to czas kryzysu, ale i wielkiego zwycięstwa 
kultury. Wolnym artystom pandemia odebrała 
możliwość występowania i pozbawiła ich źródeł 
dochodu. Instytucje kultury przeżywają histo-
ryczny kryzys finansowy, każdy z nas dyrektorów 
walczy o utrzymanie zespołu, któremu może 
zagwarantować zarobki. Brakuje nam pieniędzy 
na program, na inwestycje. Negatywne skutki 
pandemii to dla nas nie tylko luki w budżecie. 
Własne dochody wzmacniają naszą twórczą 
oraz ideową niezależność.

Europejskie Centrum Solidarności przeciwsta-
wiło się w ostatnich latach, podobnie jak wiele 
innych instytucji kultury i artystów, destruk-
cji praworządności i demokracji w Polsce oraz 
w innych państwach Europy. Konsekwencją tej 
postawy było drastyczne obcięcie dotacji pu-
blicznych dla ECS. Duża liczba innych instytucji, 
stowarzyszeń oraz wielu artystów doświadczyło 
ze strony państwowej podobnych negatywnych 
reakcji na swoje antynacjonalistyczne i prode-
mokratyczne działania. Ekonomiczne skutki 
pandemii mogą doprowadzić do tego, iż środki 
publiczne będą w jeszcze większym stopniu prze-
kazywane tym instytucjom kultury, które unikają 
niewygodnych społecznie i politycznie wyzwań. To 
nie tylko problem polskich instytucji, które trosz-
czą się o stan demokracji. Ochrona suwerenności 
finansowej i programowej będzie w najbliższych 
latach trudnego wychodzenia z koniunkturalnej 
zapaści dużym wyzwaniem dla artystów i me-
nadżerów kultury. Sama solidarność nie rozwiąże 
oczywiście naszych finansowych problemów, ale 
wzmocni nas, pozwoli obronić naszą intelektualną 
i artystyczną suwerenność. 

Siłę i poczucie własnej wartości daje nam 
sukces kultury w czasach pandemii. W długim 
czasie izolacji muzyka, książki i filmy stały się dla 
ludzi azylem, nadały sens naszej codzienności. 
Widać było wyraźnie, że kultura to elementarna 
przestrzeń życia i ludzkich przeżyć. Bez kultury 
doświadczylibyśmy egzystencjalnej pustki.

Lecz kultura to nie tylko azyl. Naszym zada-
niem nie jest leczenie ran samotności. Kultura 
ma jeszcze inną misję, która zyska na znacze-
niu w najbliższym czasie. Na początku moich 
(gdańskich) rozważań podzieliłem się obawą, jak 
społecznie i politycznie niebezpieczny może być 
czas przejścia ze stanu wyjątkowego pandemii 
do nowej rzeczywistości. Globalne doświadcze-
nie pandemii może wzmocnić nasze myślenie 
w ponadnarodowych wymiarach. Ale może także 
wywołać reakcje odwrotne: chęć zbiorowej izo-
lacji, dystansu do innych, wzrost znaczenia 
nacjonalizmów oraz autorytarnych tęsknot.

away their sources of income. Cultural institutions 
are in a financial crisis of historical proportions 
– each of the directors is struggling to keep eve-
ryone in their team and guarantee their earnings. 
We do not have enough funds for our program-
mes or investments. Yet the negative effects of 
the pandemic are not just holes in our budget. 
Our own income strengthens our creative and 
ideological independence.

In recent years, like many cultural institutions 
and artists, the European Solidarity Centre has 
opposed the destruction of rule of law and demo-
cracy in Poland and other European countries. As 
a consequence of this attitude, public grants for 
ESC have been cut dramatically. A large number 
of other institutions, associations and artists have 
experienced similar negative reactions to their 
antinationalist and pro-democratic activity from 
the authorities. The economic consequences of 
the pandemic may lead to a situation where public 
funds will flow in an even broader stream to these 
cultural institutions that avoid taking up socially 
and politically inconvenient challenges. This is not 
just a problem faced by Polish institutions that 
care about democracy. In the coming years, when 
we find ourselves struggling to recover from 
the economic collapse, protecting our financial 
and programme sovereignty will be a significant 
task for artists and cultural managers. Solidarity 
alone will not solve our financial problems, but it 
will make us stronger and allow us to protect our 
intellectual and artistic independence. 

Culture’s success during the pandemic gives us 
strength and a sense of self-worth. Throughout 
the long period of isolation, music, books and films 
became a refuge for people, adding meaning 
to our daily lives. It was evident that culture is 
a fundamental space for life and human emotions. 
Without culture, we would only have experienced 
an existential void.

Yet culture is not just a refuge. Our task does 
not end at healing the wounds of loneliness. 
Culture has yet another mission, which will soon 
gain importance. At the outset of my (Gdańsk-
centred) deliberations, I shared a fear that the 
time of transition from the pandemic emergency 
to our new reality may be socially and politically 
dangerous. The global pandemic experience may 
strengthen our way of thinking in supranational 
terms. Yet it may also cause reverse reactions: 
the urge for collective isolation, distance from 
others, growing importance of nationalisms and 
authoritarian longings.

The key task of cultural institutions will be to 
support people during their journey through this 
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Kluczowym zadaniem instytucji kultury będzie 
wspieranie ludzi podczas podróży przez czas tej 
postpandemicznej transformacji. Powinniśmy 
niczym przewodnicy prowadzić społeczeństwa 
ku demokratycznej, pluralistycznej rzeczywisto-
ści, której fundamentami są uniwersalne prawa 
człowieka i ochrona godności ludzkiej. 

Te wartości są zawsze zagrożone, szczegól-
nie w czasach cywilizacyjnych przemian. Aby 
w drodze w głąb XXI wieku bronić tych praw, 
potrzebne jest nam wzmocnienie naszego po-
czucia globalnej więzi i współodpowiedzialności 
za świat, odpowiedzialności za całą ludzkość, 
a nie tylko za naszą etniczną wspólnotę. 

Kultura służy człowiekowi, rozkwita, kiedy 
broni uniwersalnych wartości. My, artyści i twór-
cy kultury, bądźmy w tych dramatycznych 
czasach przemian wierni naszym uniwersal-
nym wartościom. I bądźmy odważni. Być może 
nasza wierność idei ponadnarodowej solidarności 
i nasza odwaga stworzą takie warunki rozwoju 
dla kultury oraz sztuki, że nastąpi niebawem 
czas nowego odrodzenia, nowego Renesansu. •

Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku, redaktor naczelny dwujęzycznego Magazynu 
Polsko-Niemieckiego DIALOG, członek zarządu Polskiego 
PEN-Clubu, mieszka w Gdańsku i Berlinie.

post-pandemic transformation. We should act as 
guides, leading societies towards a democratic, 
pluralistic reality founded upon universal human 
rights and the protection of human dignity. 

These values are always in danger, especially 
at a time of civilizational transitions. In order 
to defend these rights as we advance into the 
21st century, we need to strengthen our sense of 
a global bond and a shared responsibility for the 
world, our responsibility for humanity as a whole, 
and not just our own ethnic community. 

Culture blossoms and serves humans when it 
defends universal values. In these dramatic times 
of transition, we, artists and authors of culture, 
ought to stand by our universal values. And we 
must be brave. Perhaps our faithfulness to the 
idea of international solidarity and our courage 
will create such conditions for the development of 
culture and art that will soon bring about a new 
revival, a new Renaissance. •

Basil Kerski is the director of the European Solidarity Centre 
in Gdańsk, editor-in-chief of the bilingual German-Polish 
Magazine DIALOG, and member of the board of the Polish 
PEN-Club. He lives in Gdańsk and Berlin.
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że sala kinowa KinoPortu pozostaje zamknięta, 
ale za to od czerwca do sierpnia realizujemy cykl 
projekcji plenerowych w Nowym Porcie. Mamy 
nadzieję, że z regularnym repertuarem wrócimy 
od września…

że choć zrezygnowaliśmy na czas pandemii z warsz-
tatów stacjonarnych w budynkach Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA, to w wakacje ruszamy 
z klasycznymi półkoloniami wypełnionymi warsz-
tatami dla dzieci i młodzieży…

że otrzymaliśmy grant na realizację projektu 
A Bridge Over Time. Contemporary Picture of the 
Past, w ramach Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. CSW ŁAŹNIA jest liderem 
tego projektu, a uczestniczą w nim także part-
nerzy z Czech, Słowacji i Węgier…

że w ramach tego samego Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego udało nam się uzy-
skać finansowanie projektu The Marching Arts 
– którego liderem jest organizacja KRA (Kravin 
Rural Arts) z Czech, a partnerami Centrum 
Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA oraz Atrakt Art – 
Association for Contemporary Art and Culture. 
Projekt bazujący na procesie eksperymentów 
dźwiękowych jest realizowany w roku 2021, w ra-
mach Programu Rezydencyjnego oraz programu 
Art+Science Meeting…

że mimo wszystko 15 sierpnia w Nowym Porcie 
realizujemy festiwal artystyczny dla dzieci Cud 
nad Martwą Wisłą…

że ŁAŹNIA jest liderem miejskiego programu 
Sztuka w przestrzeni publicznej, w ramach 
którego prowadzi Inwentaryzację dzieł sztuki 
w przestrzeni Gdańska. Projekt nazywa się 
Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka czyli GAPS, 
a jego rezultaty będzie można obejrzeć od paź-
dziernika na stronie gaps.gda.pl…

że autorem zdjęć do naszej ręcznikowej „wkładki” 
jest Chris Niedenthal – zdjęcia ilustrują zeszło-
roczne wydarzenia: Marsz 1000 tóg oraz Strajk 
Kobiet…

that the KinoPort cinema remains closed, but 
we would like to invite you to our open-air film 
screenings in Nowy Port held between June and 
August. We hope to be back with regular cinema 
screenings in September…

that while we have suspended our stationary 
workshops in the venues of the ŁAŹNIA Centre 
for Contemporary Art throughout the pandemic, 
for the holidays we are launching our summer 
activity centre filled with workshops for children 
and youth…

that we have received a grant for Bridge over 
Time. A Contemporary Picture of the Past from 
the International Visegrad Fund. ŁAŹNIA CCA 
is the project leader, backed with partners from 
Czechia, Slovakia and Hungary…

that we have managed to secure financing from 
the same International Visegrad Fund for The 
Marching Arts, a project led by KRA (Kravin Rural 
Arts) from Czechia with two partners: ŁAŹNIA 
Centre for Contemporary Art and Atrakt Art – 
Association for Contemporary Art and Culture. 
The project, centred around sound experimen-
tation, runs throughout 2021 as part of the 
Residency Programme and the Art+Science 
Meeting…

that we are still organizing Miracle on the Dead 
Vistula, our art festival for children, in Nowy Port 
on 15 August…

that ŁAŹNIA is the leader of the municipal pro-
gramme Art in Public Space, as part of which we 
are working on an Inventory of public artworks 
in Gdańsk. The project, titled GAPS – Gdańsk 
Art in Public Space – will be published in October 
on gaps.gda.pl…

that the author of this issue’s “insert” is Chris 
Niedenthal and the photographs illustrate last 
year’s events: March of a Thousand Gowns and 
the Women’s Strike…

W tym numerze nie wspominamy o tym, 

In this issue, we fail to mention,
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że 13 sierpnia otwieramy w Nowym Porcie wy-
stawę Olgi Kisselevej Trees of Memory: Roots 
and Runners, która będzie częścią festiwalu 
Solidarity of Arts oraz łaźniowego programu 
Art+Science Meeting. Wystawa przygotowywa-
na jest w partnerstwie z Instytutem Ukraińskim 
(https://ui.org.ua/en) oraz organizacją Past / 
Future / Art (https://www.pastfutureart.org/
en) z Ukrainy…

że w tym roku ŁAŹNIA świętuje 10-lecie Art+Sci- 
ence. W ramach jubileuszowych obchodów łaź-
niowego łączenia sztuki z nauką, poza wystawą 
Olgi Kisselevej, będziemy aktywnie uczestniczyć 
w tegorocznym festiwalu Ars Electronica – po-
przez dyskusje, filmy i interwencje artystyczne 
realizowane w festiwalowym „ogrodzie” CSW 
ŁAŹNIA…

że na naszym soundcloudzie pojawia się coraz 
więcej podcastów i Artcastów…

że tygodnik „Polityka” umieścił nas w gronie 
dwudziestu najważniejszych instytucji wy-
stawienniczych w Polsce…

że jesteśmy częścią projektu Studiotopia – 
w ramach programu Kreatywnej Europy – i że 
realizujemy w nim serie rezydencji umożliwia-
jących artystom współpracę z naukowcami…

że poza Studiotopią realizujemy szereg rezy-
dencji stacjonarnych i wirtualnych…

że 22 lipca organizujemy w CSW ŁAŹNIA w Nowym 
Porcie obchody 35-lecia Tranzytoryjnej Formacji 
Totart, pod hasłem: "trzydzieści pięć lat meta-
fizyki społecznej". W ramach obchodów odbędą 
się m.in.: występ Grupy Poetyckiej Zlali Mi Się do 
Środka, pokazy filmowe, spotkania z twórcami 
oraz koncert Tymona Tymańskiego…

że dbamy o dostępność naszej oferty – zarówno 
poprzez narzędzia cyfrowe, jak i infrastrukturę 
naszych budynków…

że już niedługo rozpoczynamy remont głów-
nej sali wystawienniczej w budynku na Dolnym 
Mieście – a w przyszłym roku będziemy mogli 
oddać tę przestrzeń w ręce kuratorów i artystów.

that on 13 August we are opening Olga Kisseleva’s 
Trees of Memory: Roots and Runners exhibition 
in Nowy Port, as part of the Solidarity of Arts 
festival and ŁAŹNIA CCA’s Art+Science Meeting 
series. The exhibition is prepared in partnership 
with the Ukrainian Institute (https://ui.org.ua/en) 
and the Ukrainian organization Past / Future / 
Art (https://www.pastfutureart.org/en)…

that this year ŁAŹNIA CCA is celebrating the 10th 
birthday of Art+Science. For this jubilee edition 
of our programme, apart from Olga Kisseleva’s 
exhibition, we will be taking an active part in this 
year’s Ars Electronica festival – through deba-
tes, films and art interventions in ŁAŹNIA CCA’s 
“garden”…

that there are more and more podcasts and 
Artcasts on our Soundcloud page…

that the Polityka weekly has again named us one 
of the twenty most important exhibition centres 
in Poland….

that we form part of the Studiotopia project 
realized under the Creative Europe programme 
– our share is a series of residencies that enable 
artists to collaborate with scientists…

that apart from Studiotopia, we are organizing 
a series of stationary and virtual arts residency 
projects…

that on 22 July at the ŁAŹNIA CCA in Nowy Port 
we will be celebrating the 35th anniversary of the 
Transitory Totart Formation under the motto: 
thirty-five years of social metaphysics. The event 
will include a performance by the Zlali Mi Się do 
Środka Poetry Group, film screenings, meetings 
with artists and Tymon Tymański’s concert…

that we care about the accessibility of our offer 
– both using digital tools and the infrastructure 
of our buildings…

that we will soon be starting renovation work 
of the main exhibition room in the Dolne Miasto 
building – next year, we will be able to give this 
space over to curators and artists.
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Catalog accompanying Sensory Orders exhibition includes con-
tributions presented at the exhibition as well as texts from Chris 
Salter, Erik Adigard and Mateusz Chaberski. Sensory Orders is ar-
tistic and scientific responses to a central question of our time: how 
do we sense and make sense in times of extreme precariousness, 
tumult and uncertainty? Consisting solely of electronically delivered 
texts, still and moving images and sound, the exhibition as well was 
followed by website and publication explores how three different 
“orders”: the symbolic realm of language and human culture, the 
technological realm of machines and the organic realm of human 
bodies and natural entities such as viruses, plants, animals and the 
physical-chemical matter of the earth itself, are fundamentally 
intertwined and sense, act on and affect each other.

Katalog towarzyszący wystawie Sensory Orders zawiera prace 
prezentowane na wystawie oraz teksty Chrisa Saltera, Erika 
Adigarda oraz Mateusza Chaberskiego. Sensory Orders, czyli 
„Porządki zmysłów”, to artystyczne i naukowe odpowiedzi na 
jedno z zasadniczych pytań nurtujących naszą epokę, które 
brzmi: jak odczuwamy i rozumiemy w czasach skrajnej niestabil-
ności, zamętu i niepewności? Złożona wyłącznie z elektronicznie 
przedstawionych tekstów, nieruchomych i ruchomych obrazów 
oraz dźwięków, wystawa wraz z towarzyszącą jej stroną inter-
netową i publikacją zgłębiała trzy różne „porządki”: symboliczną 
sferę języka i kultury ludzkiej, technologiczny świat maszyn 
i organiczną domenę ludzkich ciał i przyrodniczych bytów, 
takich jak wirusy, rośliny, zwierzęta oraz fizyczno-chemiczna 
materia samej ziemi, analizując ich ścisłe powiązania oraz tryby 
odczuwania, wzajemne oddziaływania i współzależne wpływy.

Sensory Orders

Windows 2020. Nowe zjawiska  
Windows 2020. New Phenomena

The catalogue is a summary of activities realized in the space of 
LKW Gallery in 2020. It presents profiles of the artists invited to 
the project: Martynka Dagmarka, Fuego Del Mar (Michał Miegoń 
and Zuza Dolega), Martyna Wędzicka-Obuchowicz, Natalia 
Dopkoska, Magdalena Kirklewska and Ksawery Kirklewski and 
Paulina Grosz. It also contains concepts and documentation of 
their exhibitions. Each action was a personal artistic manifesto 
of these young artists and their commentary on the current 
situation in Poland and in the world. Their art became a form 
of remedy, lifted the spirits, provoked to reflect or served as 
an ironic commentary on current trends. 

Katalog jest podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach 
cyklu w roku 2020 w przestrzeni LKW Gallery. Publikacja przy-
bliża sylwetki artystów zaproszonych do projektu: Martynki 
Dagmarki, Fuego Del Mar (Michała Miegonia i Zuzy Dolegi), 
Martyny Wędzickiej-Obuchowicz, Natalii Dopkoskiej, Magdaleny 
Kirklewskiej i Ksawerego Kirklewskiego oraz Pauliny Grosz. 
Jednocześnie przedstawia koncepcje oraz dokumentacje 
wszystkich wystaw. Każde z działań stanowiło osobisty manifest 
artystyczny młodych twórców i ich komentarz do bieżącej 
sytuacji w Polsce i na świecie.  Ich sztuka stawała się formą 
remedium, podnosiła na duchu, czasem prowokowała do 
refleksji, a innym razem była ironicznym komentarzem do 
aktualnych trendów. 
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The accompanying an exhibition of Agata Nowosielska's works, 
which took place in 2021 in ŁAZNIA 2 CCA. The catalogue sum-
marizes artwork of Agata Nowosielska. The publication includes 
the texts of Ewelina Jarosz, Magdalena Ujma and and interview 
with Agata Nowosielska. Graphic Design and Type Setting made 
by Ania Witkowska. Photography by Agata Nowosielska, Karolina 
Spiak and Tomek Zerek. Partners: Stolarska/Krupowicz Gallery 
w Warszawie & BWA Zielona Góra. Published with the financial 
support from the City of Gdańsk Council. Financially supported 
by the Self-Government of the Pomorskie Voivodeship.

The publication includes twelve texts devoted to current experien-
ces in the implementation of artistic activities in public space. The 
whole publication is divided into two parts: the first one is about 
the Non-Festival event organized in 2019 by LAZNIA CCA, and 
the second one, which is the result of the City and Art Conference 
hosted by LAZNIA CCA.
„Giving this book to the reader, I hope that our efforts, connected 
both with the implementation of subsequent artistic underta-
kings, and with artistic education, will bear fruit. I also hope that 
discussions such as the conference which is summarized here 
will be another step in the pursuit of improving the quality of life, 
while maintaining the principles of sustainable development, as 
well as an impulse for the emergence of new and wonderful works 
of art in public space”.
Jadwiga Charzyńska 

Katalog towarzyszący wystawie Agaty Nowosielskiej, która 
odbyła się w 2021 roku w Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA. W publikacji poświęconej twórczości artystycz-
nej Agaty Nowosielskiej znalazły się teksty Eweliny Jarosz, 
Magdaleny Ujmy oraz rozmowa Jolanty Woszczenko z ar-
tystką. Projekt graficzny i skład publikacji przygotowała Ania 
Witkowska, a fotografie znajdujące się w katalogu wykonali: 
Agata Nowosielska, Karolina Spiak i Tomek Zerek. Partnerzy 
projektu: Stolarska/Krupowicz Gallery w Warszawie & BWA 
Zielona Góra. Publikację zrealizowano ze środków Miasta 
Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego oraz przy po-
mocy finansowej Województwa Pomorskiego.

W publikacji znalazło się dwanaście tekstów poświęconych 
aktualnym doświadczeniom realizacji działań artystycznych 
w przestrzeni publicznej. Całość podzielona jest na dwie części, 
pierwsza dotyczy wydarzenia Niefestiwal, zorganizowanego 
w 2019 roku przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, 
druga stanowi efekt konferencji Miasto i Sztuka.
„Oddając tę książkę czytelnikowi, mam nadzieję, że nasz wy-
siłek, związany zarówno z realizacją kolejnych artystycznych 
przedsięwzięć, jak też z edukacją artystyczną, będzie przynosić 
efekty. Liczę również na to, że takie dyskusje jak podsumowana 
tu konferencja, będą kolejnym krokiem w dążeniu do poprawy 
jakości życia, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwo-
ju, a także impulsem dla pojawiania się nowych i wspaniałych 
dzieł sztuki w przestrzeni publicznej”.
Jadwiga Charzyńska 

Agata Nowosielska
Nirvana

Ręcznik Extra. Miasto i Sztuka 
Ręcznik Extra. Art. And the City
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The catalog accompanying the Kyungwoo Chuna exhibition entitled 
Vice Versa, which was presented at ŁAŹNI 2 in Nowy Port in 2020. 
The publication includes texts written by: Jadwiga Charzyńska, 
Director of LAZNIA CCA who curated the first Kyungwoo Chun 
exhibition in Poland, Juhyun Choo, chief curator at the Ilmin Museum 
of Art in Seoul, Ingo Clauss, curator working at the Museum of 
Modern Art Werserburg in Bremen, Jacek Koltan, philosopher 
and political scientist, representative of the Director of Scientific 
Affairs at the European Solidarity Centre, Jolanta Woszczenko, 
curator of the exhibition Vice Versa. The texts collected in the 
catalog touch on the topics discussed at the exhibition: the ability 
to communicate and cooperate, and above all, the need to listen 
and be sensitive to another person, which, according to the ar-
tist, is becoming more and more crucial in the Times we live in. 
Kyungwoo Chun is one of the most renowned photography and 
performance artists from South Korea.

Katalog towarzyszący wystawie Kyungwoo Chuna pt. Vice Versa, 
która była prezentowana w ŁAŹNI 2 w Nowym Porcie w 2020 
roku. W publikacji znalazły się teksty Jadwigi Charzyńskiej, dy-
rektorki CSW ŁAŹNIA, która kuratorowała pierwszą wystawę 
Kyungwoo Chuna w Polsce, Juhyun Choo, głównej kuratorki w Ilmin 
Museum of Art w Seulu, Ingo Claussa, kuratora pracującego na 
co dzień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Werserburg w Bremie, 
Jacka Kołtana, filozofa i politologa, pełnomocnika Dyrektora 
ds. naukowych w Europejskim Centrum Solidarności, Jolanty 
Woszczenko, kuratorki wystawy Vice Versa. Teksty zebrane w ka-
talogu dotykają tematów poruszanych na wystawie: umiejętności 
porozumiewania się i współpracy, a przede wszystkim potrzebie 
słuchania i wrażliwości na drugą osobę, która według artysty staje 
się coraz bardziej kluczowa w naszych czasach. Kyungwoo Chun 
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów zajmujących 
się fotografią i performansem z Korei Południowej. 

Kyungwoo Chun 
The listener

The publication accompanies the project and exhibition Noise 
Aquarium by Victoria Vesna organised by the LAZNIA Centre for 
Contemporary Art in Gdańsk as part of the Art+Science Meeting 
project in 2020. The project was part of the STUDIOTOPIA project 
supported by the Creative Europe Programme of the European 
Union. The catalogue summarizes artwork of Victoria Vesna. 
The publication includes the texts of: Ryszard W. Kluszczyński, 
María Antonia González Valerio, Luz María Sánchez Cardona, 
Claire Farago, Marcin Skłądanek and conversation with Victoria 
Vesna by Anna Nacher.

Publikacja podsumowująca projekt oraz wystawę Victorii 
Vesny Noise Aquarium, zorganizowaną przez Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku w ramach projektu Art+Science 
Meeting w 2020 roku. Projekt ten stanowił część projektu 
STUDIOTOPIA współfinansowanego z programu Unii Europejskiej 
Kreatywna Europa. Katalog jest poświęcony twórczości ar-
tystycznej Victorii Vesny, do którego teksty napisali: Ryszard 
W. Kluszczyński, María Antonia González Valerio, Luz María 
Sánchez Cardona, Claire Farago, Marcin Składanek. W książce 
można znaleźć także rozmowę Anny Nacher z Victorią Vesną.

Victoria Vesna i sztuka 
w świecie antropocenu 
Victoria Vesna and art in the world 
of the anthropocene



Jakub Babczyński, Wernisaż
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