


„Samoruch” to kolejne, piąte już czasopismo przygotowane 
przez studentki i studentki WZKW w ramach zajęć „Tekst w polu 
sztuki”. Zajęcia dzielą się na dwie części: w semestrze pierw-
szym studenci i studentki przygotowują koncepcję magazynu 
oraz piszą teksty, w drugim – opracowują projekt graficzny, skła-
dają, a w końcu przygotowują pismo do druku. W sumie poznają 
całą drogę powstawania czasopisma: od idei do istniejącego 
fizycznie obiektu. Tym razem pismo nosi tytuł „Samoruch” i – jak 
zwykle – jest to tytuł znaczący. Edytor podkreśla to słowo na 
czerwono, bo dawno już wyszło z użycia. Jeszcze w latach 60. 
XX wieku uwzględniał je Słownik języka polskiego Witolda Do-
roszewskiego, gdzie „samoruch” to „maszyna wykonująca ruchy 
dzięki wewnętrznemu mechanizmowi; przyrząd zbudowany na 
wzór istoty żywej i naśladujący jej ruchy; automat”. Jednak nasz 
„Samoruch” to raczej urządzenie społeczne – neologizm, który 
chce oddawać doświadczenie samoorganizacji i niezależności, 
ruch dokonujący się z własnej inicjatywy, poza protokołami 
władzy, a często wbrew nim. Taka też dominuje tematyka: mowa 
jest o oddolnych inicjatywach na styku sztuki i działań społecz-
nych; o indywidualnym doświadczeniu edukacji artystycznej; 
o niezależnych instytucjach; o oddolnych akcjach społecznych, 
które manifestują się w kulturze; ale i o autoerotyzmie, autoeks-
presji poprzez taniec, autorskich komentarzach głośnego dzieła 
sztuki czy autoidentyfikacji protestów. „Samoruch” pokazuje, że 
przedrostek „samo-” nie musi wiązać się z samolubnością, ale 
przeciwnie – z troską o dobro wspólne.
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Rozmowa z Anią Bielawską

Error Bistro to projekt stworzony w lipcu tamtego roku, który 
określasz jako Antywasting Machine Permanent Live Act.   
Z czego zrodziła się ta idea?

Najpierw było error, czyli błąd. Złożyło się na to wiele różnych 
czynników, które we mnie pracowały przez dłuższy czas. Jednym 
z nich był namysł nad estetyką i zmysłem smaku. Zaczęłam  
w pewnym momencie traktować jedzenie – tworzenie jedzenia, 
tworzenie smaku – na równi z pracą kolorem, z tworzeniem  
obrazu. Zmysł smaku jest bardziej związany z cielesnością,  
a więc czymś nieczystym, nie wzniosłym, z czymś, do czego nie 
pasuje termin „piękno”. Zależało mi na tym, żeby przeforsować 
pojęcie piękna również do jedzenia, też z tego względu, że  
w dobie myślenia o klimacie to jest coś bardzo politycznego  
i bardzo wpływowego. Po pierwsze, to jest coś, co dosłownie cię 
buduje, jest po prostu energią dzięki której żyjesz, po drugie – 
dosłownie z czegoś pochodzi. Masz mnóstwo opcji do wybrania 
i to którą wybierzesz ma ogromny wpływ. To we mnie powoduje 
ciągły zachwyt i dlatego chcę z tym pracować. Jednocześnie dużo 
myślałam o pochodzeniu produktów, o etyczności, o szacunku 
do świata, który zjadasz. Dosłownie – pochłaniasz go w siebie. 
Podczas pandemii trafiłam na przypadkowy artykuł o liczbach, 
które mówią, ile żywności marnuje się w supermarketach. I to 
mnie po prostu tak bezwarunkowo wkurwiło, że następnego dnia 
poszłam do śmietnika przy tym sklepie. No i znalazłam tam dużo 
jedzenia. Wtedy postanowiłam, że nie wchodzę do marketów, 
tylko na zaplecza. Potem odkryłam całą sieć foodsharingu  
i freegańskie grupy warszawskie, które się bardzo sprawnie 
dzielą resztkami, zaczęłam się też zastanawiać nad śmietnikiem, 
który jest przestrzenią nieświadomości: tego, co wbudowane  
w ścianę, co ma zniknąć.

 

Bistro
Error

magiczna dziura
to nieŚmietnik

Dominika Wasilewska
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Zniknąć pod zlewem.

Tak. Pod zlewem, w rurze, w kiblu. To, czego nie chcemy  
widzieć, a chcemy żeby zniknęło. Co nie znika, bo kula jest nadal 
zamkniętą kulą i świat jest magazynem, ekosystemem, który ma 
skończoną przestrzeń. Zaczęłam też myśleć o kategorii wstrętu. 
Wstrętu jako narzędzia władzy, w takim ujęciu Judith Butler albo 
Julii Kristevy. Sama mam gdzieś bardzo daleko granicę wstrętu. 
Raczej jestem odporna na rzeczy, które powodują w ludziach 
wymioty, więc zupełnie nie miałam problemu żeby wejść do 
kontenera i tam przerzucać brudne kartony. Zastanawiali mnie 
ludzie, którzy po pokazaniu im marchewki – normalnej, zwykłej 
marchewki i powiedzeniu, że ona została wyjęta ze śmietnika,  
nie byli w stanie jej tknąć. No i właśnie, bardzo chciałam pra-
cować nad przesuwaniem tej granicy. Pokazać, że śmietnik to 
nie jest magiczna dziura, w której rzeczy stają się ohydne, tylko 
miejsce do którego przez przypadek wpada coś, co niekoniecznie 
musi – i wystarczy to umyć. Wtedy byłam jeszcze na Akademii,  
w pracowni gościnnej prowadzonej przez Dominikę Olszowy.

Jaki wpływ miała ta relacja?

Dominika zaoferowała nam, że możemy zaaranżować na całe lato 
plac Małachowskiego przed Zachętą. Wtedy sobie wyobraziłam, 
że chciałabym tworzyć przestrzeń, która jest wyjęta spoza tego 
dzikiego timetable. Przestrzeń, gdzie można po prostu przyjść i 
nie liczyć czasu, pozasystemowe miejsce, jak najbardziej bez pre-
sji. Wyobraziłam sobie ogródek działkowy, bistro i jakimś cudem 
to przeszło. Na początku były plany, że to będzie permanentne, 
że będę tam cały czas siedzieć. W tym samym czasie trafiłam na 
Jazdów. Okazało się, że na Jazdowie właściwie mogę to robić non 
stop, czyli prowadzić jadłodzielnię, zbierać słoiki, wydawać słoiki, 
a w Zachęcie był problem z prawnikami i prawniczkami.
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Naprawdę?

Tak. Nie możesz podczas pandemii częstować ludzi jedzeniem, 
więc ja to robiłam – za pozwoleniem Magdy Komornickiej – jako 
obiekt kolekcjonerski. Jako dzieło sztuki, które nie jest prze-
znaczone do jedzenia, a co z tym zrobisz, to już twoja sprawa. 
Wszystko zostało zjedzone.

Wytworzyła się z tego zabawa z systemem i instytucją? 

Aha! Co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo właśnie to jest to co 
mnie chyba najbardziej jara w Extinction Rebellion – że oni per-
formują nieposłuszeństwo obywatelskie. Czyli całością ich perfo 
jest to, że wchodzisz na ulicę, jesteś na tej ulicy, wykonujesz 
jakieś działanie i częścią tego jest też, że potem dzwonisz na po-
licję i mówisz „To ja tutaj narzygałem tą farbą. Proszę wyciągnąć 
konsekwencje, to jest mój dowód osobisty”. Częścią tego jest 
siedzenie w areszcie albo chodzenie na sprawy do sądu. Mówisz 
systemowi: rozumiem, jakie masz zasady, ale się z nimi nie zga-
dzam, więc według tych zasad – porozmawiajmy o tym. Więc tak, 
zabawa z instytucją też jest śmieszna.

Od kiedy w lipcu założyłaś Error Bistro, wydarzyło się bardzo 
dużo: protesty w sierpniu, potem w październiku i dalej.  
Czynnie w nich uczestniczyłaś. Jak to się ma do poprzednich 
działań?

Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo ono dotyka procesu, jaki 
przeszłam od czasu założenia Error Bistro. Zakładałam Errora 
z mocnym statementem: bez flag, bez działań militarnych, bez 
żadnego against, tylko proponowanie alternatywy. Wtedy znałam 
Extinction, ale specjalnie nie chciałam tam dołączyć, bo miałam 
jakieś takie głębokie przekonanie, że jedyne co ma sens, to pro-
ponowanie, a nie zwalczanie. Z sierpniem była taka historia,  
że dokładnie tego dnia, kiedy było to aresztowanie Margot, ja 
miałam performans w Zachęcie. To było dokładnie w tej godzinie,

Zastanawiali mnie 
ludzie, którzy po 

pokazaniu im marchewki 
– normalnej, zwykłej 

marchewki i powiedzeniu, 
że ona została wyjęta 

ze śmietnika, nie byli w 
stanie jej tknąć. 



w której ja miałam zacząć, więc nikt nie przyszedł. Później  
po prostu zrobiliśmy kącik regeneracji dla tych, którzy się anga-
żowali i to się przeciągnęło na queerowe czytanki, na karmienie 
protestujących. Natomiast ja wtedy widząc nagrania z bliska, 
uczestnicząc następnego dnia w demonstracji pod Pałacem Kul-
tury, poczułam że coś we mnie pękło. Poczułam, że jako osoba, 
jako jakiś głos, jako współtworząca to miasto, jestem wkurwi-
ona i że niezabranie głosu też jest decyzją i ja jej nie chcę teraz 
podejmować. Chcę podjąć decyzję, żeby zabrać głos i współtwo-
rzyć ten tłum. Wtedy też połączyłam się z Extinction Rebellion. 
Natomiast bardzo pilnuję tego i też jest to mój statement, który 
wyniknął z tych sytuacji, że to są dwa działania, które mają sens 
– tylko wtedy, kiedy ze sobą współpracują. To znaczy: działa-
nie proponujące alternatywę i działanie, które jest wyrażaniem 
sprzeciwu. Chcę działać na obydwu tych przestrzeniach i je jakoś 
komponować, myśleć nad bezprzemocowością, beznienawistno-
ścią. Na przykład czasami przyjeżdżałam na blokady ze skipem, 
żeby rozdawać jabłka kierowcom, którzy nie mogą przejechać. 
Żeby te działania ciągle przypominały, że okej, teraz mamy jakiś 
konflikt, ale tak naprawdę nie zapominajmy o tym, że wszyscy 
jesteśmy ludźmi.

Bodziec i reakcja. Z jakimi reakcjami na twoje działania się 
spotkałaś?

Właściwie jedyna negatywna reakcja to była reakcja mojej mamy, 
która najpierw się na mnie obraziła i zaproponowała, że ona mi 
nie będzie już wysyłać pieniędzy, skoro tak mam się żywić. Nato-
miast szersze reakcje to jest kwestia baniek, czyli tego, czy jeste-
śmy w stanie przekonać kogoś, kto jest poza moim odbiorem. Ja 
mam takie myślenie, że nie chcę działać masowo, nie chcę mieć 
tylu odbiorców, że nie będę w stanie ich wszystkich zobaczyć w 
jednym miejscu. Jednak nawet w gronie osób bardzo otwartych 
na zmiany, bardzo zaangażowanych w środowisko, w społeczeń-
stwo – nawet tam granica wstrętu jest dla większości trudna do
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Moim przeciwnikiem 
są wszystkie korporacje 

świata, które próbują 
ci cokolwiek sprzedać 

twierdząc, że im nowsze, 
tym piękniejsze. Że 

szlachetność przedmiotu 
leży w jego wcześniejszej 

nieużywalności.

przekroczenia. Musiałam ich przekonywać. Czułam, że nawet 
wśród nich to jest potrzebne. Mówiłam „To jest ugotowane ze 
śmietnika, proszę.”. I rzeczywiście, oni potem stwierdzali, że su-
per, też chcę to robić. To, o czym teraz marzę, to materiał filmowy 
nagrany na śmietnikach, do którego zaproszę młodych projektan-
tów – taki turbo sexy, elegancki proces wydobywania tego jedze-
nia i przygotowywania go.

Naśladujesz formę reklamy?

Moim przeciwnikiem są wszystkie korporacje świata, które pró-
bują ci cokolwiek sprzedać twierdząc, że im nowsze, tym pięk-
niejsze. Że szlachetność przedmiotu leży w jego wcześniejszej 
nieużywalności, w jakiejś nietykalności. Kupujesz sobie wysoką 
pozycję, komfort, estetykę, właśnie za pomocą bycia nieskazitel-
nym konsumentem. Walczy ze mną cały język reklamy, który non 
stop bombarduje nas przekonaniem, że powinniśmy coś mieć i to 
niedobrze, że tego jeszcze nie mamy. Moim celem jest uwolnie-
nie się od tego języka.

Jedzenie ze śmietnika sugeruje wykluczenie społeczne. Ko-
jarzy się z osobami w kryzysie bezdomności. A takie osoby są 
jednymi z najbardziej wykluczonych.

Tak! W powszechnym odbiorze to jest praktyka zarezerwowana 
dla ludzi, którzy są nieporadni, nieinteligentni, nieznormatyzowa-
ni, niekulturalni… Więc chodzi o to żeby wyciągnąć tę czynność  
z kontekstu wykluczenia, żeby właśnie okazywać czułość, szacu-
nek, miłość za pomocą tej dokładnie czynności. 
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Ludzie, których karmisz, muszą ci zaufać, bo jednak biorą od 
ciebie jedzenie i ufają, że jest dobre. Czy ten aspekt jest dla 
ciebie istotny?

Ważniejsza jest higiena interpersonalna i energetyczna. Zabra-
łam się za to, bo znalazłam się w takiej grupie osób, która po-
trzebowała tego samego co ja i robiliśmy to na wspólną odpowie-
dzialność. Jedzenie to forma sztuki, w której wzajemne zaufanie 
odbiorcy i nadawcy jest największe. Coś dosłownie wsadzasz 
komuś do ciała, do środka, i to jeszcze coś, co kogoś tworzy, tak 
jak powiedziałam na początku – staje się jego energią. Właściwie 
inny rodzaj takiego bliskiego kontaktu to stosunek seksualny, 
bo tam też jest fizyczne połączenie. Więc jedzenie jest zawsze 
bardzo uwspólniające i zawsze połączone z zaufaniem i odpowie-
dzialnością. •



² Ognisko 
Teatralne Teatru 
Ochoty — 50 
lat twórczej 
pracy [dostęp 
29.12.2020] 
Dostępny 
w Internecie:
<https://
teatrochoty.pl/
ognisko-historia/>.

¹ J. Beuys, H. Böll, 
Manifest FIU (Free 
International 
University) 
w Joseph Beyus. 
Teksty, komentarze, 
wywiady, red. 
M. Grancarek, 
Akademia Ruchu 
1990, s. 21.

W 1977 roku Joseph Beuys wraz z Bollem stwierdził, że:

Kreatywność nie jest zarezerwowana jedynie dla ludzi prak-
tykujących którąś z tradycyjnych form sztuki (...). Każdy z nas 
posiada zdolności twórcze, które skrywają się w wyniku 
konkurencji i agresji wywołanej dążeniem do sukcesu¹.

Siedem lat wcześniej podobna myśl wydaje się kiełkować 
w umysłach pary polskich twórców teatralnych – Jana i Hali-
ny Machulskich. W październiku 1970 roku wraz z otwarciem 
miejskiego Teatru Ochoty, Machulscy rozpoczną swoją działal-
ność edukacyjną skierowaną do lokalnej młodzieży. Cztery lata 
później powstanie Ognisko Teatralne, którego głównym zada-
niem będzie kształtowanie świadomego i wrażliwego odbiorcy 
sztuki, zdolnego zarówno do uczestnictwa w ruchu amatorskim, 
jak i pracy w roli zawodowca. Machulscy zapraszają do swoje-
go teatru dzieci i młodzież, aby ta „poprzez sztukę poznawała 
siebie i swoje środowisko”².

Ognisko Teatralne Teatru Ochoty rozpoczęło swoistą pracę 
u podstaw, dzięki której grupy dzieci i młodzieży mogły rozwi-
jać swoje zdolności przede wszystkim w obszarze aktorstwa 
dramatycznego. Po przejęciu kierownictwa przez Bożenę Stryj-
kównę w 1996 roku w Ognisku kontynuowano naukę wszelkich 
możliwych umiejętności, które mogłyby być przydatne na de-
skach teatrów. Kluczowym momentem wydaje się być rok 2013, 
kiedy zespół edukatorek i instruktorek z Ogniska Teatralnego Te-
atru Ochoty wypracował nową metodologię pracy z młodzieżą, 
której charakter miał odpowiadać na potrzeby współczesności⁴.

Wśród kluczowych zmian z okresu „reformy” Ogniska Te-
atralnego Teatru Ochoty należy wyróżnić zwiększenie nacisku 
na współpracę w grupie, dostosowanie programu do potrzeb 
uczestniczek i uczestników zajęć oraz odejście od systemu mi-
strzowskiego⁵. W ścianach Teatru Ochoty animatorzy starają się 
wdrażać ideę inkluzywnej i demokratycznej nauki umiejętności, 
w jakie praktyka teatralna może wyposażyć jednostkę. 

Zuza Piwowar

³ Ibidem.

⁴ Nad „reformą” 
Ogniska czuwała 
kierowniczka 
Bożena Stryjkówna 
wraz z Natalią 
Fijewską-Zdanowską 
oraz Katarzyną 
Gawkowską-Marciniak. 

⁵ Katarzyna 
Gawkowska-
Marciniak 
w telefonicznym 
wywiadzie 
przeprowadzonym 
w dniu 16.12.2020.

zaangażowania

w Ognisku Teatralnym
Teatru Ochoty

Pedagogika teatru

Lekcja
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dzięki uprzejmości Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty w Warszawie



⁷ Ibidem.

⁶ J. Czarnota-Misztal, 
M. Szpak Wstęp 
w Pedagogika tatru. 
Kierunki, refleksje, 
perspektywy, 
red. J. Czarnota-
Misztal, M. Szpak, 
Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa 
Raszewskiego 
2018,  s. 5.

Ognisko Teatru Ochoty czerpie z tradycji pedagogiki teatru – mło-
dego nurtu z obszaru szeroko rozumianej pedagogiki kultury. 
Pojęcie to pojawiło się w dyskursie polskiej praktyki teatralnej 
szesnaście lat temu dzięki pracy Justyny Sobczyk – absolwentki 
kierunku pedagogika teatru na Universität Der Künste w Berli-
nie⁶, prowadzącej Teatru 21, a także współzałożycielce Stowarzy-
szenia Pedagogów Teatru oraz współautorce programu studiów 
podyplomowych z pedagogiki teatru w Instytucie Kultury Polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Sam nurt pedagogiczno-teatralny wciąż nie zyskał uspójnio-
nej definicji, która mogłaby w pełni wyrazić jego charakter oraz 
potencjał. Głównym powodem tej sytuacji jest różnorodność  
i złożoność praktyk, które pedagożki i pedagodzy teatru stosują 
podczas swojej pracy z różnymi grupami, a także niewielkiego 
spektrum badań teoretycznych⁷. Pedagogika teatru jest wciąż 
świeżym zjawiskiem na gruncie strategii edukacyjnych w polskim 
świecie artystycznym.

To, co zdecydowanie wyróżnia pedagogikę teatru od innych 
praktyk animacyjnych, wiąże się z ciężarem, jaki stawia ona na 
zjawisko „upodmiotowienia jednostek i grup społecznych”⁸. Dla 
pracy teatralnej w ujęciu pedagogicznym celem samym w sobie 
nie jest dzieło artystyczne, a proces prowadzący do jego wytwo-
rzenia. W jego trakcie punktem wyjścia stają się życiowe do-
świadczenia uczestników, którzy na demokratycznych zasadach 
współtworzą wraz z pedagożką dzieło o charakterze dramatycz-
nym i/lub performatywnym. Praca reżyserska w tym wydaniu ma 
niewiele wspólnego z tradycyjnym myśleniem o pracy z aktorem 
lub nieaktorem⁹. Jak mówi Dorota Ogrodzka, pedagożka teatru 
i prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru:

⁸ K. Kalinowska, 
Kulturowy entourage 
pedagogiki teatru 
w Pedagogika teatru. 
Kierunki, refleksje, 
perspektywy, 
red. J. Czarnota-Misztal, 
M. Szpak, Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego 2018, s. 9.

⁹ Pojęcie zaczerpnięte 
z koncepcji teatru 
dramy Augusto Boala.
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¹¹ Ognisko Teatralne 
„U Machulskich” to 
instytucja założona 
w 2002 roku przy 
Polskim Ośrodku 
ASSITEJ przez 
Jana i Halinę 
Machulskich, która 
kontynuuje tradycje 
zapoczątkowane 
w latach 70’ 
w Teatrze Ochoty. 
Zespół Ogniska 
rozwija kompetencje 
dzieci i młodzieży 
w obszarze teatru 
dramatycznego, 
ruchowego 
i muzycznego. 
Instytucja kultywuje 
ideę nauki 
poprzez teatr, 
angażuje swoich 
podopiecznych 
w szereg akcji 
artystycznych, 
warsztatów 
teatralnych oraz 
innych działań 
z obszaru 
współczesnych 
praktyk teatralnych.

¹⁰ Wywiad z Dorotą 
Ogrodzką i Sebastianem 
Świądrem, Pedagog 
teatru jako reżyser? 
(wywiad przepr. Joanna 
Krukowska i Magdalena 
Szpak) w Pedagogika 
teatru. Kierunki, refleksje, 
perspektywy, 
red. J. Czarnota-Misztal, 
M. Szpak, Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego 2018, s. 83.

Oparta dotąd na hierarchii relacja między reżyserem a akto-
rami ulega zachwianiu. Reżyserzy szukają innej drogi komu-
nikacji z aktorami. Wydaje mi się, że pedagog teatru działa 
podobnie, tylko jego postawa nie wyrasta z poczucia kryzysu 
roli reżysera. To wynik przekonań, upatrywania wartości w sa-
mej sytuacji spotkania z ludźmi, czy to amatorami, czy profe-
sjonalnymi aktorami, którzy niosą ze sobą konkretną historię, 
opowieść, tożsamość, światopogląd czy ciało¹⁰.

Tym samym w centrum zainteresowania pedagogiki teatru leży 
człowiek i wszelkie informacje, jakie jego uczestnictwo wnosi ze 
sobą w proces teatralny. Dlatego też w procesie warsztatowym 
opartym o ideę pedagogiki teatru grupa nieaktorów (lub akto-
rów) wybiera obszar tematyczny, a do pedagożki należy decyzja, 
jaka forma pracy pozwoli wyartykułować jego interpretację oraz 
wyrazić zachodzące w nim napięcia. Upodmiotowienie grupy 
uczestniczącej w procesie pedagogiczno-teatralnym, oddanie jej 
głosu oraz uznanie za pełnoprawną siłę twórczą, wzmacnia w jej 
uczestniczkach i uczestnikach poczucie sprawczości i akceptacji.

Wydaje się, że punktem wspólnym dla narzędzi metodolo-
gicznych pedagogiki teatru są działania z obszaru twórczej im-
prowizacji. W tym kontekście warsztat teatralno-pedagogiczny 
nabiera charakteru swobodnej pracy laboratoryjnej, która zmienia 
swoją dynamikę w zależności od charakteru uczestniczących 
w niej jednostek, a także zastosowanej metodologii. Doskonałym 
przykładem, który pomoże zrozumieć specyfikę eksperymental-
nego procesu wizualno-teatralnego będzie jubileuszowy pokaz 
performatywny powstały we współpracy Ogniska Teatralnego 
Teatru Ochoty oraz Ogniska Teatralnego „U Machulskich” pt. 1970.

Idea tzw. pokazu dwóch Ognisk¹¹ narodziła się rok wcześniej, 
kiedy Teatr Ochoty szukał możliwych form działań składających 
się na obchody 50-lecia instytucji. Wskutek wielomiesięcznych 
dyskusji udało się wypracować model współpracy między dwoma 
siostrzanymi instytucjami, które od lat realizują idee zaszczepione 
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¹³ Wojtek Faruga 
(reżyseria), Krystian 
Łysoń (choreografia), 
Dorota Kowalkowska 
(współpraca 
pedagogiczna 
i dramaturgiczna), 
Sebastian 
Królikowski 
(współpraca 
pedagogiczna 
ASSITEJ), 
Michał Domański 
(współpraca 
pedagogiczna 
Ognisko Teatru 
Ochoty), Sebastian 
Świąder (muzyka).

¹² W spektaklu 
udział wzięła 
młodzież związana 
z Ogniskiem Teatralnym 
„U Machulskich” oraz 
Ogniskiem Teatralnym 
Teatru Ochoty: Matylda 
Dworakowska, Patrycja 
Feliszek, Antoni 
Frączek, Zofia Kacprzak, 
Paulina Kaniewska, 
Agata Kok, Agata 
Krawczyk, Maria Kresa, 
Dominika Mandes, 
Julia Mazur, Nina Merk, 
Zuzanna Piwowar, 
Alicja Rasztawicka, 
Jan Rogaliński, Kalina 
Siudek, Alicja Sokół, 
Natalia Stencel, 
Maciej Zawada, Zofia 
Zyblewska.

w świecie edukacji artystycznej przez Halinę i Jana Machul-
skich. 1970 to projekt artystyczny, który pozwolił młodzieży 
dwóch Ognisk¹² wypracować specyficzną formę balansującą 
na granicy spektaklu i performansu, a także pomiędzy fikcją 
a realnością.

W procesie tworzenia pokazu nie bez znaczenia pozosta-
wały materiały wizualne, stanowiące jeden z punktów wyjścia 
do rozmów nad specyfiką i interpretacją wybranych wydarzeń 
roku 1970. Przed rozpoczęciem pracy warsztatowej zespół 
artystów i pedagogów¹³ zgromadził materiały i obiekty arty-
styczne z obszaru sztuk wizualnych, które miały pełnić funkcję 
inspiracji do działań performatywnych. Wśród nich znajdowały 
się fotografie z archiwów dwóch Ognisk, przedstawiające sceny 
z warsztatów, obozów teatralnych oraz innych działań Jana 
i Haliny Machulskich. Poza sentymentalną podróżą do korzeni 
obu instytucji, zauważyliśmy wyjątkową swobodę ekspozycji 
niedoskonałego ciała, której forma zdawała się nam (świado-
mie lub nie) przyświecać aż do końca pracy. Bo przecież teatr to 
przede wszystkim ciało – nieoceniane, swobodne i bezpieczne 
w warunkach ekspresywnej pracy artystycznej.

Tym samym wracamy do jednego z głównych obszarów za-
interesowania pedagogiki teatru. Ciało w świetle praktyk perfor-
matywnych zawsze stanowi punkt wyjścia do pracy artystycz-
nej. Bynajmniej nie oznacza to, że jego granice należy naruszać 
w imię wyższego celu sztuki. Dziś już wiemy, ile przemocy 
potrafi mieścić w sobie tak chętnie gloryfikowany i mitologi-
zowany świat artystyczny. My, jako performerzy, spotkaliśmy 
się w 1970 z pełnym poszanowaniem naszej podmiotowości, 
zarówno fizycznej, jak i emocjonalno-intelektualnej. Współtwo-
rzyliśmy zarówno scenariusz, jak i zabiegi formalne zastoso-
wane w pokazie. Niejako przenieśliśmy na deski Teatru Ochoty 
atmosferę scen zatrzymanych na archiwalnych zdjęciach. Nikt 
nie musiał nikogo udawać. Oczywiście tylko w obszarze proce-
su warsztatowego.
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¹⁴ Katarzyna 
Gawkowska-Marciniak 
w wywiadzie 
przeprowadzonym 
w dniu 16.12.2020.

Sztuka teatralna rozumiana w narracji pedagogiczno-teatralnej 
ma swoje zastosowanie przede wszystkim w obszarze edukacji 
kulturalnej. Stanowi doskonałe narzędzie, które umożliwia po-
znawanie różnorodnych form i kontekstów estetycznych, a także 
pozwala na intelektualne rozpracowywanie wybranych tematów. 
Może łączyć w sobie zarówno działania performatywne, jak i te 
z obszaru sztuk wizualnych oraz muzycznych. Tak interpretowa-
na edukacja artystyczna pozwala stworzyć zarówno świadomego 
twórcę, jak i odbiorcę przygotowanego do interpretacji różnorod-
nych obiektów artystycznych. Demokratyczny zwrot w szeroko 
rozumianej kulturze sprawia, że elitarne myślenie o sztuce prze-
staje odpowiadać na potrzeby dzisiejszych odbiorców. Inną zaletą 
edukacji kulturalnej jest kwestia rozwijania wszelkich kompeten-
cji miękkich, tak bardzo pożądanych na rynku pracy. Warto jednak 
pamiętać, że umiejętności interpersonalne pozwalają jednostce 
sprawniej funkcjonować nie tylko w obszarze zawodowym, ale 
przede wszystkim w codziennym życiu. Wydaje się, że w świe-
tle pogłębiającej się polaryzacji społecznej to niezwykle istotne 
spektrum zdolności, jakie człowiek może posiadać oraz rozwijać. 
Tym samym sztuka zmienia swoją definicję – staje się nie tyle 
sposobem opisywania świata, co w pełni efektywnym i praktycz-
nym „narzędziem kształtowania siebie i swoich postaw”¹⁴. •



¹ Wojciech Matejko 
w telefonicznym 
wywiadzie z dnia 
8.01.2021 r.

„Mnie chodzi o przebicie się z nowym sposobem rozumienia 
sztuki, który byłby skorelowany z miejscem pracy każdego 
człowieka. Z problemami każdego człowieka. Nie ma teorii, 
którą dałoby się rozwinąć bez udziału artystów. I bez sztuki. 
A także bez krytyków sztuki. Zostawmy na boku właścicieli 
galerii, którzy zajmują się tylko pewnego rodzaju transferem…
powiedzmy mechanizmy rynkowe i tak dalej. Tak więc widzę, 
że nie ma prawdziwie organicznego rozwoju sztuki w naszym 
społeczeństwie. Dopóki sztuka i ludzie sztuki nie rozwiną 
innej teorii, która by opisywała przyszłe społeczeństwo poza 
schematem kapitalistycznym i komunistycznym, tak długo 
nie będzie nadziei na interesującą dyskusję na temat roli sztu-
ki lub też struktury sztuki w społeczeństwie”. 

Joseph Beuys

Tożsamość miejsca
Osiedle złożone z drewnianych domków; wtopione w krajobraz, 
przykryte mchem, owinięte bluszczem, pachnące jabłonią, 
słońcem i liśćmi. Jazdów jest nierozerwalnie scalony z mikro-
klimatem i ekosystemem skarpy warszawskiej oraz parków, 
w sąsiedztwie których się znajduje. Procesy przyrodnicze i spo-
łeczność osiedla zatracają się w symbiotycznym tańcu, wzajem-
nie na siebie wpływają, tworząc miejsce kreatywnego rozwoju, 
inspiracji, a ostatnio także aktywistycznego sprzeciwu. 

Mimo nierzeczywistego wymiaru osiedla, przypominającego 
utopijną, wydawałoby się zamkniętą strukturę, Osiedle Jazdów 
stwarza realne możliwości zaangażowania społecznego i klima-
tycznego, tworzy przestrzeń dla edukacji kulturalnej, artystycznej 
i ekologicznej. Zarządzanie osiedlem odbywa się w sposób ko-
lektywny w ramach demokratycznego konsensusu¹ Partnerstwa 
Otwarty Jazdów. Jazdów z pierwszego powojennego osiedla 
mieszkaniowego – pierwotnie pomyślanego jako tymczasowe – 

Aktywizm Osiedla Jazdów

FirmaNie
ToMiasto

Olga Krywolewicz
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ska, 2017, 
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³ Grzegorz Piątek, 
Najlepsze miasto…, 
op. cit., s. 167.

² Grzegorz Piątek, 
Najlepsze miasto 
świata. Warszawa 
w odbudowie 
1944-1949, W.A.B., 
Warszawa 2020, 
s.164.

stał się ogólnomiejską przestrzenią, która umożliwia działanie 
kilkudziesięciu organizacjom pozarządowym i stale pozostaje 
inkluzywną, otwartą dla każdej i każdego.

Historia
Na Górnym Ujazdowie znalazły wyraz i spłaszczenie hierarchii 
społecznej, które nastąpiło w czasie okupacji, i lansowany coraz 
śmielej ideał egalitarnego społeczeństwa. Znakiem rewolucji, 
jaka się dokonywała, było porównanie z Kolonią Profesorską, 
położoną o kilka kroków w dół skarpy. To malownicze osiedle 
powstało ledwie dwadzieścia lat wcześniej. Była to elitarna spo-
łeczność zamożnych profesorów Wydziału Architektury, z których 
każdy wybudował sobie dom według własnego projektu. W dom-
ku fińskim woźna, kierowca czy murarz z SPB mogli zamieszkać 
w takim samym domku jak profesor².

Historia Jazdowa sięga 1945, kiedy to Warszawa w ramach 
stalinowskiego pakietu pomocowego otrzymała tzw. domki fiń-
skie – łatwe w konstrukcji, złożone z drewnianych prefabrykatów. 
Tak powstało pierwsze powojenne osiedle przeznaczone dla pra-
cowników Biura Odbudowy Stolicy. Dla mieszkańców zrujnowa-
nego miasta mieszkanie w drewnianym domku z dostępem do 
elektryczności i wody w otoczeniu odradzającej się zieleni, gdzie 
można było na chwilę zapomnieć o traumie wojny i wszechobec-
nym gruzie, było do tego stopnia atrakcyjne, że w domkach czę-
sto mieszkało więcej osób niż powinno. „Jerzy Gieysztor dostał 
na przykład domek mniejszego typu, 72-metrowy, z przydziałem 
na cztery osoby – siebie, żonę, córkę i teściową, ale ostatecznie 
mieszkali w siódemkę”³.

Osiedle odgrywało więc ważną rolę w odradzaniu się mia-
sta – nie tylko w wymiarze czysto architektonicznym, lecz także 
emocjonalno-społecznym; było symbolem odrodzenia. W ciągu 
kolejnych dekad w Jazdowie wykształciła się unikalna struk-
tura społeczna , a także niecodzienne metody współistnienia 
i współzarządzania lokalnej społeczności. W 2011 roku władze 
Warszawy próbowały zburzyć osiedle – był to wyraz moderniza-
cyjnych klisz o nowoczesnym wymiarze stolicy, w której jakoby 
nie było miejsca na drewniane domki. Rozwój modernizacyjny                                                                               
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⁵ Andrzej Górz, 
Ewa Zielińska, 
Wymiar społeczny 
Otwartego Jazdowa, 
w: Otwarty Jazdów. 
Współzarządzanie 
przestrzenią miejską, 
red. Michał Augustyn, 
Andrzej Górz, Maciej 
Łepkowski, Wojciech 
Matejko, Dariusz 
Śmiechowski, Anna 
Wilczyńska, Ewa 
Zielińska, Otwarty 
Jazdów, Warszawa 
2017, s.37.

⁴ Andrzej 
Górz, Dariusz 
Śmiechowski, 
Na początku był 
lądolód…Historia 
Osiedla Jazdów i 
Otwartego Jazdowa, 
w: Otwarty Jazdów. 
Współzarządzanie 
przestrzenią miejską, 
red. Michał Augustyn, 
Andrzej Górz, Maciej 
Łepkowski, Wojciech 
Matejko, Dariusz 
Śmiechowski, Anna 
Wilczyńska, Ewa 
Zielińska, Otwarty 
Jazdów, Warszawa 
2017, s. 20.

Sztuka na Jazdowie 
ma także być egalitarnym 

procesem nie nastawionym na 
zysk, wynikającym z potrzeby 
tworzenia. Nie ma tu miejsca 

na przeintelektualizowane, 
skomplikowane teksty 

kuratorskie i elitaryzm, 
wykluczające intelektualnie                        

i materialnie wielu odbiorców.

i reprezentatywny wymiar Warszawy wedlug władz miasta wyra-
żał się w bagatelizowaniu lokalnych społeczności i historycznie 
ważnych przestrzeni na rzecz bezrefleksyjnego stawiania wie-
żowców. Rozwijanie stolicy wiązało się więc z lekceważeniem 
zintegrowanej, aktywnej społeczność, której wartości i istnienie 
miały ogromny wkład w tworzenie tożsamości całego miasta. 
W wyniku zagrożenia istnienia osiedla powstało Stowarzyszenie 
Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów⁴, następnie w 2013 roku 
inicjatywa Otwarty Jazdów. W ten sposób interesy prywatnych 
mieszkańców (właścicieli domków) przemieniły się w interesy 
ogólnomiejskie, a osiedle zaczęto postrzegać nie w kategorii 
przestrzeni prywatnej, podlegającej pewnej ograniczonej grupie 
osób, lecz przez pryzmat inicjatywy samopomocowej i ruchu 
miejskiego⁵. Ostatecznie konflikt został zażegnany, lecz pozostały 
problemy z wybiórczym traktowaniem Jazdowa przez miasto, 
które nie postrzegało osiedla jako fragment aglomeracji war-
szawskiej, ale przez pryzmat działalności pojedynczych organi-
zacji pozarządowych⁶. Protestujący tworzyli transparenty „miasto 
to nie firma”, a pozainstytucjonalne struktury zarządowe osiedla 
były zmuszone zmierzyć się z możliwością wprowadzenia roz-
wiązań instytucjonalnych, by zarząd miasta zaczął traktować 
integralnie potrzeby całej społeczności. Od tamtej pory jazdów 
częściowo funkcjonuje na styku dążeń organizacji oraz społecz-
ników a tego, na co pozwala miasto⁷. „Miasto nie robi Jazdowa. 
Jazdów robią osoby, organizacje i grupy nieformalne. Miasto 
chciało jazdów zburzyć.”⁸.

Mimo partnerskiego nastawienia i chęci porozumienia opar-
tego na współpracy, miasto obecnie zaledwie „toleruje” Osiedle 
Jazdów⁹. Wiele 75-letnich domków wymaga remontu, jednak 
ratusz nie wspiera finansowo tej inicjatywy. Jazdów większość 
funduszy pozyskuje więc na zasadzie patronatu czy budżetu 
obywatelskiego, lecz osiedle i tak znajduje się w „szarej strefie” 
tego ostatniego. Istnienie oddolnych struktur, w których działania 
nie są sformalizowane ani nastawione na jakikolwiek materialny 
zysk, lecz na wartości kulturotwórcze, łączy się z niezrozumie-
niem wagi tychże działań przez miasto-kapitalistę. 

⁶ Wojciech Matejko 
w telefonicznym 
wywiadzie z dnia 
8.01.2021 r.

⁷ ibidem.

⁸ ibidem.

⁹ ibidem.



¹¹ ibidem.

¹⁰ ibidem.

Sztuka i aktywizm
Osiedle funkcjonuje także jako oddolne kulturalne centrum 
Warszawy, lecz w celu zrealizowania niektórych projektów należy 
obejść szereg urzędniczych i formalnych przeszkód. W ubiegłym 
roku Partnerstwo Otwarte Jazdów jako organizacja pozarządowa, 
wynajęło 3 domki, by umożliwić miejsce działalności grupom 
nieformalnym (m.in. APE) 

Wynajęcie ich przez dane grupy bezpośrednio, było niemożli-
we, z uwagi na to, że miasto na to nie pozwala.

W 2019 roku udało się sfinansować z budżetu obywatelskie-
go konkurs-inicjatywę Otwarty Uniwersytet Jazdów, oscylującą 
wokół edukacji kulturalnej. Celem wydarzenia było skrócenie 
drogi od bycia biernym konsumentem kultury do jej faktycznego 
współtworzenia¹⁰. Projekt obejmował różne rodzaje aktywności 
artystycznej – szycie, malowanie, robienie neonów, sentymental-
nych map, a na koniec tego procesu uczestnicy mieli możliwość 
wystawienia swoich prac. Dzięki tegorocznej edycji konkursu 
Otwarty Uniwersytet Jazdów działają takie inicjatywy jak Auto-
nomiczna Przestrzeń Edukacyjna, Extinction Rebellion, Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny, domek filmowy czy przenośnia las. 
Oprócz tego znajduje się tam Otwarta Pracownia prowadzona 
przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW, 
w której odbywają się koncerty i warsztaty dla dzieci. Jazdów ofe-
ruje interdyscyplinarne podejście do sztuki, której wielowymiaro-
wość daje pole dla rozwoju, w dodatku jest miejscem otwartym 
na młodych artystów. W wyniku otwartego naboru można dostać 
klucze do niektórych domków i przez miesiąc tworzyć, by końco-
wo zorganizować bezpłatne wydarzenie kulturowe/artystyczne 
dla mieszkańców Warszawy. 

Jednym z założeń osiedla jest utrzymanie tego miejsca poza 
zasadami neoliberalnej ekonomii¹¹, tworzenie jak najbardziej 
antykapitalistycznej przestrzeni, która jest pozbawiona finan-
sowych motywów działań. Zaangażowanie i aktywizm wciela-
ne są w realne działania – zapraszanie do wspólnego robienia 
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¹² Andrzej Górz, 
Ewa Zielińska, 
Wymiar społeczny 
Otwartego Jazdowa, 
w: Otwarty Jazdów. 
Współzarządzanie 
przestrzenią miejską, 
red. Michał Augustyn, 
Andrzej Górz, Maciej 
Łepkowski, Wojciech 
Matejko, Dariusz 
Śmiechowski, Anna 
Wilczyńska, Ewa 
Zielińska, Otwarty 
Jazdów, Warszawa 
2017 s. 44.

transparentów przy ciepłej herbacie i rozmowach, pokrywanie 
przestrzeni osiedla symboliką protestu kobiet, tworzenie warsz-
tatów dla seniorów z nagrywania filmów smartfonem, tworzenie 
miejsc pokroju “wytchnieniowni” – pomocy w opiece przy bliskim 
z niepełnosprawnością – czy dbanie o przyrodę i wspólną sieć 
odżywiania w postaci otwartych ogródków społecznościowych. 
Sztuka także ma być na Jazdowie egalitarnym procesem nie 
nastawionym na zysk, wynikającym z potrzeby tworzenia. Nie 
ma tu miejsca na przeintelektualizowane, skomplikowane teksty 
kuratorskie i elitaryzm, wykluczające intelektualnie i materialnie 
wielu odbiorców. Tutaj tworzenie sztuki wiąże się z natychmia-
stowym przejściem do jej wystawiania. Sztuka zaangażowana 
rodzi się z potrzeby reakcji i zmiany i z tego powodu także zostaje 
pokazywana. W galeriach prywatnych idee muszą zamienić się 
w komercyjny produkt, gotowy do konsumpcji, a treści dotykają-
ce globalnych problemów pozostają zamknięte w białym kubiku 
w centrum modnej dzielnicy. Jazdów więc przede wszystkim nie 
jest miejscem kultu, romantyzowania i muzealnego dystansu – 
jest udanym eksperymentem miasta w mieście, otwartego na 
Innego, jest przykładem dobrze zorganizowanej oddolnej struktu-
ry wychodzącej poza utarty schemat zarządzania kulturą. 

Myślenie o Jazdowie jako dobru wspólnym należącym nie 
tylko do grupy, która zaangażowała się w proces jego obrony 
i rozwoju, ale do wszystkich warszawiaków, sprawia, że godzimy 
się ponieść ryzyko pozostawania w sferze publicznej. Jeśli traktu-
jemy Jazdów jako miejsce miejskiego eksperymentu, to urządza-
my na Jazdowie szkołę demokracji, jakiej ani my, ani nikt przed 
nami nie doświadczył¹².

Na jego przykładzie możemy uczyć się tworzenia większej 
ilości oddolnych ośrodków kulturalnych i aktywistycznych działa-
jących na każdej możliwej płaszczyźnie zaangażowania, w obrę-
bie rozwoju kultury miasta, którego zarządcy też mogą nauczyć 
się jak wielką wagę posiada głos zintegrowanej lokalności i jak 
tego głosu dostatecznie wysłuchać. •
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Rap

Nina Gajewska

Polscy raperzy od zawsze odnosili się do tego, co aktualnie dzieje 
się w naszym kraju. Początek polskiego rapu to utwory, w których 
dominowały teksty o podziałach społecznych, krytyce kapitali-
zmu czy życiu w realiach spuścizny po PRL-u. W latach 90. Magik 
z zespołu Kaliber 44 śpiewał o stresie związanym z odebraniem 
wyniku na test na HIV, a Pezet o strachu młodego pokolenia, któ-
re wchodzi w dorosłe życie („My ukryty w mieście krzyk”). 

Polska scena hip-hopowa nie jest jednorodna – funkcjonują 
na niej różne nurty, począwszy od hardcore’u, przez battle rap, 
true school, a od kilku lat także trap. Nie brakuje też odmian we-
wnątrz gatunku. Braggadacio, freestyle czy storytelling pokazują 
warsztat i wirtuozerię rodzimych MC’s. Jak to wszystko ma się 
do doświadczeń ostatnich miesięcy w Polsce? Ryzykując pewne 
uproszczenie, sprawdziłam, jak polska scena hip-hopowa usto-
sunkowała się wobec dziwnego i zaskakującego, 2020 roku.

To jest dla typów z karetek; dziewczyn z SOR-ów; 
wszystkich, co na dyżurach – piona

Łona, #hot16challenge2

Po sześciu latach pojawiła się druga edycja #Hot16Challenge, 
zapoczątkowana przez Solara. Pierwsza akcja miała za zadanie 
wypromować w Polsce rap, nie miało to związku z celami chary-
tatywnymi, była to po prostu zabawa muzyką i tekstem. 28 kwiet-
nia 2020 r., raper wrzucił wideo na YouTube, w którym tłumaczył, 
na czym tym razem polega. Akcja miała zachęcić artystów 
i artystki, a także odbiorców i odbiorczynie, do wpłacania pienię-
dzy w serwisie siepomaga.pl. Dochód z inicjatywy rapera został 
przeznaczony na wsparcie personelu medycznego w walce z ko-
ronawirusem. Pomysł od razu stał się viralem – nagrania zwrotek 
z dokładnie 16 wersami w publikowanymi w ciągu 72 godzin od 
nominacji i nominacje kolejnych wykonawców, mnożyły się jak 
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grzyby po deszczu. Nominowanych zostało ok. 5 tysięcy osób 
i zebrano 3 681 884,89 zł – nie jest to jednak aż tak imponująca 
kwota, skoro nagrania #Hot16Challenge do 19.12.2020 r., odtwo-
rzyliśmy ponad 500 milionów razy.

Każdy mógł zarapować o czym chciał – stąd denialistyczne 
wersy Kukona, który otwarcie rapuje, że pandemia nie istnieje, 
czy kuriozalny pomysł Szpaka, który nagrał teledysk z 10 innymi 
osobami, co było zakwestionowaniem pandemicznych restryk-
cji. Jednym z bardziej kontrowersyjnych momentów akcji było 
pojawienie się Andrzeja Dudy, który jako przedstawiciel władzy 
jest częściowo odpowiedzialny za niedofinansowanie polskiej 
służby zdrowia. Oprócz tego Janusz Korwin Mikke użył mowy 
nienawiści i życzył śmierci osobom o poglądach lewicowych. 
Na szczęście jego nominacja została zdjęta z serwisu YouTube 
z powodu nawoływania do przemocy. Czy politycy powinni brać 
udział w takich inicjatywach? A może jest to element kampanii 
wyborczej? Uważam, ,że zamiast zajmować się muzyką i robić 
z siebie pośmiewisko w sieci, politycy powinni byli starać się 
w tym okresie o jak najlepszą pomoc dla personelu medycznego.

Kolejnym istotnym wydarzeniem o wręcz olbrzymim za-
sięgu były masowe protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów 
antyaborcyjnych w Polsce. Wszystko zaczęło się 22 października 
2020 roku w gronie działaczek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 
Gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że możliwość aborcji z powo-
du ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, czy nieule-
czalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konsty-
tucją, ruszyła machina społecznego sprzeciwu. Strajki odbyły się 
w kilkuset miastach w Polsce i były to największe demonstracje 
od czasu przemian ustrojowych 1989 roku. 

Jak polska scena hip-hopu odniosła się do tych wydarzeń? 
W latach 90. raperzy krytykowali ustrój, a nawet konkretne osoby 
związane z polityką i korzystające z przywilejów dostępnych tyl-
ko dla elit. Obecnie taki rodzaj wyrażania poglądów może wiązać 
się z szeregiem nieznanych jeszcze 30 lat temu konsekwencji. 



W poglądy polityczne, a także kwestie obyczajowe wmieszał się 
marketing – utrata fanów o innych poglądach, a przede wszystkim 
sponsorów i kontraktów reklamowych, to duże ryzyko dla każdego 
mainstreamowego artysty. Zerwanie współpracy z markami, które 
nie chcą identyfikować się politycznie, to nie tylko potencjalna 
skaza na reputacji, ale też poważna strata finansowa. W hip-hopie 
głównego nurtu mogliśmy więc zauważyć raczej zdjęcia z pro-
testów na Instagramie (uczestniczyli w nich m.in.: Pezet, Wojtek 
Sokół, Peja, Żabson, Bedoes czy donGURALesko), niż wysyp 
piosenek. 

Strajkujemy z kobietami chcą kontroli nad ciałem 
Tu gdzie władze ma karzeł, który ma kota nie babę

Szpaku, Ośmiogwiazdkowy S*urwiel

Za to w undergroundzie powstawały piosenki, które można na-
zwać otwartym i mocnym wyrazem sprzeciwu, np. Asthma w Shut 
the fuck up raper dosadnie mówi, co myśli o politykach, a sam 
teledysk jest montażem kadrów ze strajków. Uwagę przykuł też 
Karol Krupiak, który ma 18 lat i dopiero zaczyna swoją przygodę 
z rapem – nagrał piosenkę, która ma już ponad 4 mln wyświetleń 
(09.01.2020). Utwór został okrzyknięty w sieci „hymnem protestu 
młodych i wkurzonych ludzi”:

Stojąc przy tarczach systemu, gońce prewencyjne siły na usłu-
gach forsy 
Dość tych pierdolonych kłamstw, koniec cierpliwości, marsz ku 
wolności (Co wy kurwa wiecie o aborcji?)

Asthma, Shut the fuck up

Młode pokolenie, zabieramy głos 
Miarka się przebrała, teraz wam mówimy dość 
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Wciąż odczuwam 
niedosyt zaangażowanej 

tematyki w rodzimych 
rymach. Mam jednak 

nieodparte wrażenie, że 
w tym roku granice zostały 

przekroczone.

Po was pozostanie tylko głośni pisk 
Ulice skandują bardzo głośno: Je** PiS! 

Karol Krupiak, Osiem gwiazd (wojna)

Choć polski rap jest zmaskulinizowany i z reguły wyklucza nie-
heteronormatywne jednostki, warto zauważać takie artystki jak 
Dziarma, Ryfa, czy Wdowa. Niestety w 2020 roku żadna raperka 
nie nagrała piosenki, która opisywałaby rzeczywistość strajków, 
ignorancji władz, czy przemocy ze strony policji. Chcę jednak wspo-
mnieć o Annie Sool, która już w 2009 roku nagrała utwór Aborcja:

Aborcja nie jest rozwiązaniem problemu biednych, 
Ale powinna być zabiegiem ogólnodostepnym. 
Dlaczego tyle młodych dziewczyn ma stracić szansę, 
Bo nie stać ich na nielegalny zabieg w undergroundzie.

Wciąż odczuwam niedosyt zaangażowanej tematyki w rodzimych 
rymach. Mam jednak nieodparte wrażenie, że w tym roku grani-
ce zostały przekroczone i skomentowali to nawet raperzy, którzy 
wcześniej niechętnie poruszali tematy związane z polityką. W 2020 
roku zaczęli wydawać o tym piosenki, czego najbardziej wyrazi-
stym przykładem jest raper Słoń. Możemy zaryzykować stwierdze-
nie, że stał się zaangażowany, chociaż wcale tego nie chciał. Ten 
outsider polskiego rapu nie znajdował inspiracji wśród przedstawi-
cieli władzy, a w jego tekstach nie było śladu szeroko rozumianej 
polityki. W nowym singlu Wojna Totalna powiedział jednak wszyst-
ko to, co w roku 2020 nas irytowało, drażniło i szokowało. W jego 
wersach widać, że miarka się przebrała:

Ten burdel na Wiejskiej, pełno gówno-aferek 
Te tłuste ryje w garniakach, ciągle nas szczują na siebie 
Mówię to z serca i szczerze, do tych po lewej i prawej 

Jednak nie tylko Słoń podchwycił tematy, którymi żyła zarówno uli-
ca, jak i internet. W listopadzie miała miejsce premiera pierwszego 



singla z nowego albumu Bedoesa. Na Rondzie Dmowskiego w 
Warszawie, zawisł wielki billboard z podpisem „Rewolucja to 
my”, który promował płytę. W utworze Rewolucja Romantycz-
na, raper poruszył problemy społeczne, które budzą ogromne 
emocje i pokazują, jak bardzo jesteśmy podzieleni, choć wszy-
scy żyjemy w jednym kraju: 

Nienawidzę pedofili, policji i gwałcicieli  
Ty jak nienawidzisz gejów, chyba masz za dużo czasu  
Moje słowa to kałachy, będę kochał moich ludzi  
Nawet jeśli nagle któryś wyskoczy ze swojej szafy  
Bo jestem tak wychowany i to są moje zasady 
Robią strefy wolne od LGBT  
Podczas kiedy ten kraj upada i woła tylko o miłość

Koniec roku 2020 obfitował w ciekawe podsumowania.  
W grudniu, platforma muzyczna Spotify udostępniła zestawie-
nie najpopularniejszych polskich artystów i topowe utwory,  
a także albumy roku 2020, w których dominował polski hip-
-hop. Rap jest zdecydowanie najsilniejszym i najważniejszym 
nurtem w polskiej kulturze niezależnej. Wywiera realny wpływ 
na to, co dzieje się  w kulturze popularnej i dociera do grup, 
które nie należą do typowych grup odbiorców rymów i bitów. 
Najlepszym dowodem na to był zasięg akcji #Hot16Challenge. 
Rok 2020 był też ponadprzeciętnie obfity pod względem pio-
senek zaangażowanych.  Widzieliśmy duże zmiany – raperzy, 
którzy wcześniej pisali o kobietach w przedmiotowy i wulgarny 
sposób, teraz zaangażowali się w strajki. Czy aktywizm 
 w rapie stał się zjawistałym? Sprawdźmy to – muzycznie 
 i społecznie – w 2021 roku. • 
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Instagram

galerii
i selfie

namiotowych
Sztuka

spots

Jess Łukawska

Instagram to kanał mediów społecznościowych, który w prze-
ciwieństwie do Facebooka wymaga korzystania ze smartfona. 
To aplikacja do dzielenia się zdjęciami i nagraniami wideo z ob-
serwatorami i przeglądania treści obserwowanych kont. Według 
najnowszych oficjalnych danych Instagram ma miliard aktywnych 
użytkowników miesięcznie na całym świecie, a większość użyt-
kowników jest w wieku 25–34 lata.

Instagram, z racji streszczonej powyżej specyfiki, jest do-
skonałym narzędziem dla instytucji kultury jako ogólnodostępna 
platforma promocyjna. Ma to jednak swoje konsekwencje. Podej-
mując grę z tradycyjnymi strategiami reklamowymi, Instagram 
najpierw stał się atrakcyjną(i darmową) przestrzenią promocyjną 
instytucji sztuki, następnie zaś wymusił zmiany w sposobie orga-
nizacji realnej przestrzeni kuratorskiej.  Czy Instagram jest więc 
szansą, czy zagrożeniem dla galerii i muzeów?

Aplikacja została oddana do użytku w 2010 roku i do 2012 
roku mogła pochwalić się zaledwie 25 milionami zarejestro-
wanych użytkowników, co w porównaniu z setkami milionów 
użytkowników Facebooka pokazuje bezkonkurencyjność między 
platformami w tamtym czasie. Interesującym zjawiskiem – po-
mimo relatywnie małej skali zasięgów – było to, że firmy, które 
prowadziły swoje instagramowe profile udostępniając zdjęcia 
oferowanych produktów dostawały feedback w postaci zaan-
gażowania potencjalnych nabywców – rosnącą liczbę polubień, 
komentarzy i obserwatorów. Nie uszło to uwadze giganta wśród 
sieci społecznościowych.

Jak wynika z korespondencji między Markiem Zuckerber-
giem, a byłym dyrektorem finansowym Davidem Ebersmanem, 
firma chciała kupić Instagram, aby uniknąć w przyszłości konku-
rencji i zrobiła to w kwietniu 2012 roku. Instagram został kupiony 
za bilion dolarów i od tamtej pory Facebook próbuje ściśle zinte-
grować te dwie aplikacje¹. 
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Poza oferowaniem cross-postowania treści, zmiana właściciela 
sprawiła, że Instagramem zaczęły interesować się firmy upatrują-
ce możliwości kierowania do użytkowników produktów i reklam, 
które najbardziej ich interesują. Dotyczy to również rynku sztuki 
i promocji wydarzeń kulturalnych, które dołączyły do wyścigu 
o uwagę odbiorców. Chociaż początkowo zakres narzędzi, które 
artyści i pracownice kultury mogli wykorzystywać do celów pro-
mocyjnych był stosunkowo skromny, to rozrastał się on z każdą 
kolejną aktualizacją.  Warto wspomnieć chociażby aktualizację 
z sierpnia 2016 roku wprowadzającą relacje, bezpośrednią kalkę 
pomysłu konkurenta, czyli istniejącego od 2013 roku Snapchata. 
Instagram pozostawił nawet nazwę². Kolejno nadeszło zacho-
wywanie relacji na profilu głównym jako „relacje wyróżnione”, co 
zdynamizowało model tworzenia profilu na Instagramie, tak aby 
dokumentacje jednorazowych zdarzeń – zamiast znikać po 24 
godzinach – reprezentowały podmiot na stałe. Takie wizytówki 
wykorzystuje m. in. Warsaw Gallery Weekend, eksponujące na 
swoim instagramowym profilu relacje z poprzednich edycji WGW 
zatrudnia social media managera, który jest niejako kuratorem. 
instagramowego konta. Ponadto instagramowy profil imprezy 
został pomyślany tak, aby zapisać jak najwięcej wygenerowa-
nych treści i przekazywać wszystkie niezbędne informacje skon-
densowane w formie relacji z wydarzenia. WGW opatrzyło też 
wyróżnione relacje spójnymi okładkami w kolorach własnego 
logo. W końcu wydarzenie trwa tylko przez dwa dni w roku, a na 
Instagramie zostaje zapisane na stałe.

Z kolei najnowsza aktualizacja, z listopada 2020, zmieniła 
ekran startowy i dodała zakładkę sklep pozwalającą na zakupy 
bezpośrednio w aplikacji³. Każda z tych zmian miała na 
celu zwiększenie dochodów Facebooka i dokapitalizowanie 
możliwości promocji produktów na tej platformie. Pandemia 
tylko przyspieszyła ten proces.



49⁵ Beata Redzimska, 
Jak stworzyć 
spójny profil na 
Instagramie?, 
vademecumblogera 
[online], 6 marca 
2017 [dostęp: 
25 listopada 
2020]. Dostępny 
w internecie: <https://
vademecumblogera.
pl/jak-stworzyc-
spojny-profil-na-
instagramie/>

⁴ Simon Parkin, Has 
dopamine got us 
hooked on tech?, 
theguardian [online], 
4 marca 2018 
[dostęp: 25 listopada 
2020]. Dostępny 
w internecie: <https://
www.theguardian.
com/technology/2018/
mar/04/has-
dopamine-got-us-
hooked-on-tech-
facebook-apps-
addiction>.

Świat sztuki zawsze 
był połączony z rynkiem 

sztuki, jednak teraz, 
kiedy więź ze światem 

biznesu jest na tyle 
bezpośrednia, że social 

media management, musi 
być nastawiony przede 
wszystkim na wysokie 
wyniki, istotą staje się 

komunikacja i promocja.

Instytucje kultury – zamknięte w powodu lockdownu – również 
się w niego włączyły: jeśli nie bezpośrednio poprzez sprzedaż 
(dotyczy to raczej targów sztuki i galerii prywatnych), to z pewno-
ścią przez promocję. W gruncie rzeczy pierwszy kontakt z dzie-
łem sztuki już od dawna odbywa się poprzez media cyfrowe. 
Pod tym względem Instagram podarował muzeom nieocenione 
ułatwienie, jeśli chodzi o udostępnianie zbiorów. Drugą stroną 
medalu jest jednak  mechanizm walidacji przez liczbę polubień 
i udostępnień. Należy też pamiętać, że  Instagram może łatwo 
podporządkować  sobie użytkownika, uzależniając go od zastrzy-
ku dopaminowego⁴.

Ważniejsza jest jednak logika rynku. Instytucje kultury, tak 
jak i firmy promujące swoje produkty, konkurują o jak najwyższy 
poziom widzialności i zaangażowania odbiorców. W poradnikach 
dla firm chcących korzystać z social mediów. Na pierwszy plan 
wysuwają się rady takie jak: postuj regularnie, posiadaj spójny 
wizualnie profil, koncentruj się na treściach generowanych 
przez odbiorców, twórz Instagram Stories oraz ucz się na 
swoich najlepszych treściach na Instagramie⁵. Najlepszych pod 
względem zaangażowania odbiorców. Regułą instagramowego 
biznesu jest więc: generuj jak najwięcej treści podobnych do 
tych, które wcześniej zostały dobrze przyjęte. W ten sposób rodzi 
się pokusa, aby przedstawiać sztukę wyłącznie w kontekście jej 
wizualnej atrakcyjności, a nie treści czy walorów edukacyjnych. 
Profile instytucji na Instagramie są „statyczne”, nie tworzą 
własnych treści,  tylko zajmują się udostępnianiem tych już 
istniejących – w formie, jaką uznają za najprzystępniejszą;, 
zupełnie jak kuratorzy w muzeum. 

Świat sztuki zawsze był połączony z rynkiem sztuki, jednak 
teraz, kiedy więź ze światem biznesu jest na tyle bezpośrednia, 
że social media management, musi być nastawiony przede 
wszystkim na wysokie wyniki, istotą staje się komunikacja 
i promocja. Instytucje kultury zauważyły, że ludzie chcą wchodzić 
ze sztuką w interakcje.



⁶ Stanisław Dróżdż, 
Między, Muzeum 
Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK, 
Kolekcja MOCAK-u | 
Którędy po sztukę 
TVP Kultura odc. 1, 
opowiada Dyrektor 
MOCAK-u Masza 
Potocka.

Następnie zaczęli brać to pod uwagę kuratorzy – w skrajnych 
przypadkach obserwacja stała się drugorzędna w stosunku do 
merytorycznej warstwy wystawy. Jednym z symptomów tej 
tendencji jest tzw. selfie-spot, czyli zakreślony na ziemi okrąg 
z dopiskiem „najlepsze miejsce do selfie”. Tego typu punkty 
pojawiają się w muzeach na całym świecie, w Polsce ostatnio 
w sali eksponującej Damę z gronostajem w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. Można powiedzieć, że zmiany te powodują, że obec-
nie ludzie szukają w muzeach nowego rodzaju doświadczenia. 
Świadomie wchodząc w interakcje z dziełami sztuki prezento-
wanymi na wystawach łączą materialność i cyfrowość doznania. 
Ruch i atencja wypierają całkowity zakaz robienia zdjęć. W tym 
kierunku zmieniają się nawet najbardziej tradycyjne muzea – np. 
Muzeum na Wawelu, zezwoliło na fotografowanie w styczniu 
2020 roku. Dzisiaj fotografowanie jest przez instytucje pożądane 
– wiąże się bowiem z udostępnianiem i multiplikowaniem treści. 
W konsekwencji wystawa angażuje nie tylko indywiduum, lecz 
także - przez pozowanie i dzielenie się fotografiami – całą spo-
łeczność.

Podporządkowanie obiektów i wystaw prawom reprezentacji 
prowadzi do paradoksów. Przykładem może być tu np. instalacja 
Stanisława Dróżdża pt. Między, eksponowana na wystawie 
stałej w  krakowskim MOCAK-u. Praca, oryginalnie nowatorski 
przykład konceptualizacji galeryjnego wnętrza za sprawą 
poezji konkretnej, stał się tłem do selfie i swoista wizualną 
ikoną MOCAK-u. Dyrektor MOCAK-u Masza Potocka deklaruje: 
„To ulubiona praca publiczności, ponieważ wchodzimy do 
małego, dobrze oświetlonego pokoju, jesteśmy otoczeni przez 
litery i fantastycznie wychodzą zdjęcia w takim wnętrzu.”⁶. Na 
instagramowym profilu muzeum z łatwością znajdziemy setki 
zdjęć z pokoju literek, w tym kilka z udostępnionych przez 
główny profil instytucji.
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⁸ Ben Davis, What 
Happens When an 
Art Critic Reviews 
an Instagram Trap? 
Turns Out, That’s 
a Trick Question, 
news.artnet [online], 
11 lipca 2018  
[dostęp: 25 listopada 
2020]. Dostępny 
w internecie:  
<https://news.artnet.
com/art-world/
dream-machine-
review-1313972>.

⁷ Kulisy Zachęty: Yael 
Bartana "... i zadziwi 
się Europa" z cyklu 
"#ZachętaOnlina | 
Oprowadzania", 
o pracy opowiada 
Sara Herczyńska.

Skrajnym przykładem 
„instagramizacji” świata 
sztuki są tzw. Instagram 
Traps — installation art-

ish environments built for 
social media. 

Tak jak Między kojarzy się z MOCAK-iem, tak „pokój z czerwonym 
neonem” kojarzy się z Zachętą – i jest tak samo chętnie postowa-
ny na Instagramie. Neon …And Europe Will Be Stunned/…i zadzi-
wi się Europa pierwotnie oświetlał fasadę Pawilonu Polskiego na 
Biennale Sztuki w 2011 roku, kiedy prezentowano zaangażowany 
politycznie projekt ...i zadziwi się Europa, a obecnie znajduje się 
na półpiętrze między szatnią, a częścią wystawienniczą Zachęty. 
Cytując jeden z filmów facebookowego cyklu #ZachętaOnline | 
Oprowadzania” z kwietnia 2020 roku: „Jest to miejsce, które trud-
no zapomnieć. To jest takie półpiętro (...) i ta przestrzeń też jest 
jedną z najbardziej obecnych przestrzeni w internecie, jeżeli cho-
dzi o zdjęcia z Zachęty. Jest to jedno z takich ulubionych miejsc 
osób zwiedzających Zachętę, żeby sobie robić tutaj zdjęcia.”⁷.

Skrajnym przykładem „instagramizacji” świata sztuki są tzw. 
Instagram Traps — installation art-ish environments built for 
social media. Mogą to być miejsca projektowane specjalnie na 
samych wystawach, nawet w uznanych muzeach, jednak naj-
częściej są to miejsca, które udają prawdziwe muzea. Fenomen 
opiera się na kilku kliszach i jest całkowicie zależny od zaanga-
żowania odbiorców. Najczęściej prezentowane są rip-offy Infinity 
Room Yayoi Kusama, wiszące łańcuchy świateł LED powielające 
się w odbiciach, labirynty luster, neony, kolorowe scenografie, 
słodycze, czy suchy basen z plastikowymi piłeczkami. Wszystko 
co występuje w jaskrawych, żywych barwach i jest opatrzone 
mocnym, kontrastowym światłem⁸. Wszystkie te „instalacje” 
prezentowane są w tzw. namiotowych galeriach, które jednak 
noszą nazwy odwołujące się do nomenklatury kulturalnej: mówi 
się więc o „Museum of Ice Cream”, „Dream Machine Museum”, czy 
po prostu „Museum of Selfies”. Niedługo po debiucie w USA, Chi-
nach, czy zachodnich stolicach europejskich namiotowe galerie 
zaczęły otwierać się w Polsce.
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¹⁰ Muzeum 
Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha 
w Krakowie, 
Opowieść o Tokio 24 
– wywiad z autorami 
wystawy.

⁹ Redakcja VIVA!, 
Marzysz o idealnym 
selfie? Zrobisz je 
w warszawskim 
muzeum selfie!, 
viva [online], 8 
października 2020 
[dostęp: 25 listopada 
2020]. Dostępny 
w internecie: <https://
viva.pl/styl-zycia/
selfie-museum-
warsaw-muzeum-
selfie-adres-cena-
marzysz-o-idealnym-
selfie-zrobisz-je-
w-warszawskim-
muzeum-selfie-
128845-r1/>.

Istnieją już cztery oddziały Muzeum Selfie w całym kraju, a cał-
kiem dobrze prosperuje istniejąca od 2019 roku warszawska Co-
smos Gallery. Ciekawe jest również to, że ludzie sami przyznają , 
że to świetne miejsce do zdjęć na Instagrama, a ponadto dodają, 
że na  „zwiedzanie” należy przeznaczyć minimum godzinę⁹.

Choć w Polsce ruch namiotowych instalacji nie urósł na razie 
na tyle by wywrzeć  wpływ na topowe galerie sztuki współcze-
snej, w lipcu 2019 roku krakowskie Muzeum Manggha pokazało 
wystawę Tokio24, która nie była niczym innym niż Instagram 
Trap. Promowana przez Krzysztofa Gonciarza – youtubera, które-
go film był  rdzeniem ekspozycji – poniekąd sprowadzała się do 
scenografii stworzonej na potrzeby instagramowego konkursu 
na najlepsze zdjęcie. Do projektu zaproszono także influence-
rów.  Instalacja, która powstała z udziałem Gonciarza i kuratorek 
wystawy, była promowana jako „zabawa światłem, odbicia, ruch, 
kolor, cyberpunkowa przestrzeń, lustra, nieskończoność, neon, 
interakcja, blaski, odczuwanie przestrzeni(...)”, czyli Instagram 
Trap, który w warstwie opisu nigdy nie kryje, że nim jest.

Instagram to dla instytucji kultury zarówno szansa, jak i za-
grożenie. Szansa, bo aplikacja może pomóc w promocji i popula-
ryzacji sztuki współczesnej. Zagrożenie – bo myślenie o sztuce 
w kategoriach selfie spots czy Instagram traps to prosta droga do 
jej banalizacji. Warto przyglądać się, jak z tym dylematem pora-
dzą sobie polskie muzea i galerie. •



¹ S. Hissong                  
i E. Millman, The 
music business is 
holding a ‘blackout.’ 
But no one seems 
to know what 
that means, 
„RollingStone” 
2020, <https://www.
rollingstone.com/
pro/features/music-
business-blackout-
tuesday-1008685/> 
[dostęp: 18 stycznia 
2021].

Zielony, różowy czy czarny kapitalizm jest niczym innym niż 
warstwą kurzu przykrywającego struktury utrzymujące ustrój 
społeczno-ekonomiczny zbudowany na neokolonializmie i białej 
supremacji. Miłosierne włączenie danej grupy mniejszościowej 
do tęczy kapitalizmu nie oznacza rozpoczęcia faktycznego pro-
cesu emancypacji, lecz naznacza jednostkę jako produkt, komer-
cjalizując jej tożsamość i egzystencję. Pozorność akceptacji grup 
mniejszościowych widoczna również w sposobie funkcjonowania 
instytucji kultury. Kosmetyczne działania – takie jak program 
oprowadzań o tematyce LGBT czy kolejna wystawa na temat 
twórczości Basquiata – uwidaczniają brak konkretnych działań 
mających na celu kategoryczne rozprawienie się ze strukturami 
podtrzymującymi białą supremację w murach danej placówki. 

Podręcznikowym przykładem takiego pozorowanego wspar-
cia grup mniejszościowych oraz działań aktywistycznych na 
poziomie instytucjonalnym jest reakcja muzeów na toczące się 
od maja 2020 roku protesty Black Lives Matter. Protesty rozpo-
częte w Minneapolis po zamordowaniu Georga Floyda przez 
białego funkcjonariusza szybko rozprzestrzeniły się na całe Stany 
Zjednoczone, a następnie resztę świata, w szczególności Europę 
Zachodnią. Kwestie repatriacji przedmiotów skradzionych pod-
czas grabieży kolonialnej, normy wewnętrzne podtrzymujące 
strukturalny rasizm, statu muzeów jako beneficjentów kolonia-
lizmu oraz PR-owe działania aktywistyczne – można uznać za 
tematy przewodnie w obecnym dyskursie otaczającym obecne                         
istnienie instytucji kultury. 

Domagania konkretnych działań nasiliły się tym bardziej po 
akcji #BlackoutTuesday (początkowo zatytułowanej #TheSho-
wMustBePaused) z czerwca 2020 roku Jej organizatorkami były 
Brianna Agyemang oraz Jamila Thomas¹. Wraz z jego rozpo-
wszechnieniem stało się ono wyłącznie sposobem zasygnalizo-
wania własnej cnoty, przed czym nie powstrzymała się znaczna 

Jakub Zduński

Niezzangażowane zaangażowanie –

kulturyinstytucje
wobec

społeczno-kulturowych
przemian
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Miłosierne 
włączenie danej grupy 

mniejszościowej do tęczy 
kapitalizmu nie oznacza 
rozpoczęcia faktycznego 

procesu emancypacji, lecz 
naznacza jednostkę jako 
produkt, komercjalizując 

jej tożsamość 
i egzystencję.

³ Tate, The Tate 
galleries and slavery, 
„Tate” 2019, <https://
www.tate.org.uk/
about-us/history-tate/
tate-galleries-and-
slavery> [dostęp:       
15 stycznia 2021].

² Konsekwentna 
dokumentacja 
reakcji i oświadczeń 
Brytyjskich instytucji 
na protesty Black 
Lives Matter od 
31 maja 2020. 
Layemi Ikomi, Art 
organisations on 
BLM, 2020,  <https://
docs.google.com/
spreadsheets/d/1LhQt
8WMdneilsbTUtEagL
TLLheZknpmu02frQc
N93k8/edit> [dostęp: 
15 stycznia 2021].

ilość instytucji kultury², spychając znaczenie całego wydarzenia 
na margines. Dlatego też, całe zjawisko zostało skrytykowane 
za swoją performatywną naturę, która ugruntowała progresyw-
ną fasadę instytucji, bagatelizując przy tym wymóg deklaracji 
prawdziwej zmiany – zmiany mającej za zadanie rozprawienie się 
z rasistowską przeszłością i teraźniejszością muzeów i galerii. 
Za emblematyczną instytucję, powiealającą ten model działania, 
można uznać sieć galerii Tate. Następnie poprzez wyróżnienie 
poszczególnych działań Tate powstałych w relacji i reakcji na dys-
kurs zapoczątkowany przez protesty Black Lives Matter, można 
owe typy działań sklasyfikować i przeanalizować. Ich omówienie 
z kolei pozwoli na diagnozę procesu kreacji progresywnego wize-
runku w instytucjonalnym teatrze performatywności.  

Kreacja i utrzymanie fasady progresywności
Tak samo jak w przypadku większości instytucji w Europie Za-
chodniej, przeszłość oraz teraźniejszość galerii Tate jest głę-
boko osadzona w procesie neokolonializmu i strukturalnego 
rasizmu. Na podstawie dwóch przypadków – (braku) reakcji na 
powiązania z postacią Henrego Tate oraz rasistowskie zacho-
wanie Anthony’ego d’Offay’a – można wytyczyć dwa tryby dzia-
łania tej instytucji związane z rasizmem i wszelakich procesów                                
z nim powiązanych.

W sierpniu 2019 roku Tate wydało oświadczenie dotyczące 
relacji galerii z Henrym Tate³. Postać sir Henry’ego Tate jest klu-
czowa dla samego istnienia galerii – był on fundatorem pierwszej 
galerii sieci, obecnej Tate Britain, oraz darczyńcą kluczowych 
obiektów znajdujących się w jej kolekcji jak np. Ofelia Johna 
Everetta Millaisa. Był on również założycielem cukrowni Henry 
Tate & Sons, od 1921 roku Tate & Lyle. Galeria twierdzi, że była 
to firma, która bezpośrednio nie wykorzystywała niewolników 
(punkt, który Tate mocno podkreśla) w uprawie trzciny cukrowej, 



⁹ Dokumentacja 
przebiegu wydarzeń 
dostępna na <https://
www.we-industria.
org/contextualinfor-
mation> [dostęp:                 
18 stycznia 2021].

⁵ ibidem.

mimo że na terenach Gwinei Brytyjskiej oraz Trynidadu korzy-
stała z niewoli kontraktowej. Dodatkowo, nie ma pewności czy 
firma Henry Tate & Sons nie importowała surowców z karaibskich 
i południowoamerykańskich państw niewolniczych, m.in. z Kuby 
lub Brazylii⁴. 

Swoje oświadczenie na temat tej relacji Tate określa jako „je-
den z punktów wyjścia”⁵ do analizy spadku historycznego insty-
tucji. Podkreśla także, że „uczciwe stawienie czoła tym historiom 
może być trudne, ale szukamy sposobów, aby uznać ich znacze-
nie w bardziej bezpośredni, wyraźny sposób, poprzez badania, 
interpretację i debatę”⁶. Tate zakończyło swoją refleksję następu-
jącym oświadczeniem:  „Chociaż ważne jest, aby podkreślić, że 
Henry Tate, nie był właścicielem ani handlarzem niewolników, nie 
jest możliwe oddzielenie sieci galerii Tate od historii kolonialnego 
niewolnictwa, z którego częściowo się wywodzą”⁷.

Pełniąc funkcję czysto PR-ową, omawiane oświadczenie 
kreuje progresywny wizerunek instytucji uznającej swoją pro-
blematyczną przeszłość, jednocześnie jednak omija sedno 
problemu. Wielokrotne powtórzenie, że Tate sam nie wykorzy-
stywał niewolników pozwala stwierdzić, iż galeria jedynie po-
wierzchownie uznaje wagę swoje powiązania z zbrodniami jej 
przodków. Taka figura retoryczna pozwala pozwala Tate zdefi-
niować się jako już instytucja nie/antyrasistowska – bez względu                                          
na faktyczne działania. 

Kontrowersja otaczająca relację galerii Tate i Anthony’ego 
d’Offay i jej ostateczne zerwanie przedstawia tryb działania, 
który już nie tyle kreuje wizerunek, lecz utrzymuje go w okresie 
wstrząsu. Do niedawna był on prominentnym sponsorem i me-
cenasem instytucji, który podarował Tate oraz Narodowej Galerii 
Szkocji ponad siedemset dzieł sztuki, które zapoczątkowały 
kolekcje ARTIST ROOMS⁸. W 2017 roku artystka Jade Montserrat 
upubliczniła selfie d’Offay’a trzymającego rasistowską lalkę, tzw. 
Golliwog. Wedle jej relacji gest ten wpisywał się w długotrwały 
proces nadużyć ze strony d’Offay’a. Jak się okazało, d’Offay za-
chował się również niestosownie w stosunku do dwóch kobiet 

⁶ ibidem.

⁷ ibidem.

⁸ Tate, New £125 
million national 
collection will bring 
contemporary art to 
audiences across 
Britain, „Tate” 2007, 
<https://www.
tate.org.uk/press/
press-releases/
new-ps125-million-
national-collection-
will-bring-
contemporary-art-
audiences> [dostęp: 
18 stycznia 2021]

⁴ ibidem.
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¹⁰ Tate i A. d’Offay, 
Joint statement by 
Tate and Anthony 
d’Offay, „Tate” 2020 
<https://www.
tate.org.uk/press/
press-releases/
joint-statement-tate-
and-anthony-doffay> 
[dostęp 18 stycznia 
2021].

w latach 1990-2004. Po nagłośnieniu zaistniałej sytuacji Tate oraz 
Narodowa Galeria Szkocji zawiesiły współpracę z d’Offay’em, 
wznawiając ją jednak na początku 2019 roku⁹. We wrześniu 
2020 roku współpraca została zerwana ponownie możliwe, że                                                                                     
tym razem na stałe¹⁰.

Jednak w oświadczeniu oznajmującym zakończenie współ-
pracy z d’Offay’em, jedynym fragmentem, w kótrym Tate na-
prawdę uznaje swoją winę, była deklaracja usunięcia nazwiska 
d’Offay z (fizycznej) przestrzeni instytucji oraz zwrot obiektów 
od niego wypożyczonych. Zarazem zabrakło jakiejkolwiek pro-
pozycji zadośćuczynienia Montserrat czy uznania własnej winy 
w spotęgowaniu jej traumy w wyniku współpracy z d’Offay’em                             
i instytucjonalny gaslighting¹¹.

Ostatnie zerwanie Tate i d’Offay zbiegło się z protesta-
mi skierowanymi ku Tate, powodem których było zwolnienie 
313 pracowników przez galerię¹². Tym bardziej oświadczenie 
w sprawie mecenasa można odczytywać jako PR-owe damage 
control. Poprzez publiczny gest, Tate zahamowało rozwój zarzu-
tów kierowanych w jej stronę, umożliwiając przy tym utrzymanie                                       
wykreowanego wizerunku. 

Oczywiście takie działania nie zmieniają nic w rozumieniu 
faktycznych, udokumentowanych reform strukturalnych instytu-
cji. Zmienia wyłącznie wizerunek, lecz również sytuuje instytucje 
pod lupą krytycznej inspekcji publiczności, pod którą każda hipo-
kryzja wydającą się tym bardziej większą. 

Niespełnione obietnice zmiany
Dwulicowy charakter Tate staje się jeszcze bardziej widoczny 
w kontekście dużego zaangażowania instytucji w protesty Black 
Lives Matter. Tate zapowiedziało zmiany, które miały stanowić 
odpowiedź na większość zarzutów kierowanych wobec instytucji 
kultury (m.in. dywersyfikacja kolekcji oraz demografia rasowa 
pracowników¹³). W grudniu 2020 roku zaprezentowała postępy 

¹¹ Dokumentacja 
przebiegu wydarzeń 
dostępna na <https://
www.we-industria.
org/contextualinfor-
mation> [dostęp:             
18 stycznia 2021].

¹² K. Chernick, 
Tate makes 
redundancies official 
as workers pledge 
to continue strike, 
„Observer” 2020, 
<https://observer.
com/2020/08/tate-
galleries-make-job-
cuts-official-while-
workers-strike/> 
[dostęp: 18 stycznia 
2021].

¹³ Tate, Our 
commitment to 
race equality, „Tate” 
17.12.2020, <https://
www.tate.org.
uk/about-us/our-
commitment-race-
equality> [dostęp:            
15 stycznia 2021]



¹⁴ Tate, Workforce 
diversity profile 
2018, „Tate” 2018 
(fragmenty możliwe 
do znalezienia 
na profilu 
TheWhitePube 
(slajdy 3-7)), <https://
www.instagram.
com/p/CA-
qXqZF6jQ/> [dostęp: 
15 stycznia 2021].

w realizacji zapowiedzianych reform. Punkty oznajmujące brak                    
tolerancji przypadków nękania na tle rasistowskim czy plan 
zlecenia przewodnika do sprzymierzeństwa, funkcjonują jedynie 
w procesie kreacji wizerunku progresywności, a zatem nie zapo-
wiadając żadnych możliwych do udokumentowania zmian. Znaj-
dują się w nim również obiecujące zapowiedzi warte omówienia. 
Są nimi m.in. zwiększenie różnorodności demografii rasowej 
wolontariuszy i siły roboczej (w szczególności na najwyższych 
szczeblach zatrudnienia), wspieranie rozwoju karier przedstawi-
cieli mniejszości etnicznych oraz kontynuacja pracy nad dywer-
syfikacją kolekcji i wystaw. Warto również zgłębić funkcje nowo 
utworzonej grupy wewnętrznej Tate’s Race Equality Taskforce. 

Obietnice zwiększenia różnorodności rasowej i etnicznej 
pracowników można przeanalizować na podstawie opubliko-
wanych przez galerię raportów z lat 2018¹⁴ i 2019/2020¹⁵. W 2018 
roku zaledwie 13% pracowników Tate określało się jako pocho-
dzenia BAME (Black, Asian and Minority Ethnic), z czego żaden 
z nich nie zajmował stanowiska kierowniczego, a na pozycjach 
menedżerskich stanowili jedynie 2% pracowników. W przeciągu 
dwóch lat nastąpił zaledwie 4-procentowy wzrost zatrudnienia 
przedstawicieli mniejszości rasowych (chociaż większość z nich 
pracuje w sektorze Tate Eats, a nie w galerii). W tegorocznym 
raporcie Tate pominęło strukturę zatrudnionych w kategoriach 
nadzorca-menedżer-kierownik, udostępniając jedynie informacje 
demograficzne w kontekście szczebli wynagrodzenia. Najwięk-
sze zmiany zaszły w na poziomie dyrektorów departamentów 
(liczba pracowników BAME rosnącą z 4 i 9% do 8,6 i 16,9% 
następująco). Jednakże, w samej galerii większość pracow-
ników BAME dalej zajmuje stanowiska w dwóch najniższych                                                                
szczeblach wynagrodzenia. 

Obecna średnia pracowników BAME w wszystkich sekto-
rach Tate (Gallery, Eats oraz Commerce) wynosi 17%. Nie jest 
to ilość jednak godna pochwały. Chociaż Tate nie przedstawiło 

¹⁵ Tate, Workforce 
diversity profile 
2019/20, „Tate” 
2020, możliwy 
do znalezienia na 
stronie <https://www.
tate.org.uk/about-us/
our-commitment-
race-equality> 
[dostęp: 15 stycznia 
2021].
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Dwulicowy charakter 
Tate staje się jeszcze 

bardziej widoczny 
w kontekście dużego 

zaangażowania 
instytucji w protesty                                     

Black Lives Matter.

¹⁷ Program wystaw 
Tate dostępny na 
<https://www.tate.
org.uk/whats-on?-
daterange=from-
now&event_type=ex-
hibition> [dostęp:            
18 stycznia 2021].

¹⁶ Office for National 
Statistics, Regional 
ethnic diversity, „GOV.
UK” 2018, <https://
www.ethnicity-facts-
figures.service.gov.
uk/uk-population-
by-ethnicity/
national-and-
regional-populations/
regional-ethnic-
diversity/latest> 
[dostęp: 15 stycznia 
2021].

statystyk poszczególnych galerii można się domyślić, że znaczna 
większość pracowników galerii znajduje się w dwóch londyń-
skich oddziałach – Britain i Modern, czyli w mieście gdzie 40,2% 
mieszkańców (nie licząc 14,9% w kategorii „white other”)¹⁶ nie 
utożsamia się z terminem biały Brytyjczyk. Tym samym 17% pra-
cowników BAME w Tate w tym jedynie 15% w przestrzeni galerii, 
wydaje się małym odsetkiem i wątpliwym powodem do dumy.  

Zamiar dywersyfikacji kolekcji i wystaw odbywających się 
w sieci galerii Tate jest dotychczas jedyną spełnioną obietnicą. 
Obecny program wystawienniczy zakłada przynajmniej po jednej 
wystawie artysty BAME w każdym oddziale galerii¹⁷. Od czasu 
opublikowania manifestu były to wystawa malarstwa Lynette 
Yiadom-Boakye i instalacja z neonów na fasadzie budynku wy-
konane przez Chila Kumari Singh Burman w Tate Britain. W Tate 
Modern instalacja Kary Walker Fax Americanus w Hali Turbin 
oraz wystawa fotografii Zanele Muholi, w Tate Liverpool wysta-
wa Alizy Nisenbaum, a w Tate St. Ives twórczość Haegue Yang. 
Dodatkowo obecność twórczości artystów BAME drastycznie 
zwiększyła się na Instagramie galerii w drugiej połowie 2020 roku 
Przykład instagrama Tate dokładanie prezentuje niezbędność 
systematycznej analizy postępów instytucji kultury w stawaniu 
się przestrzeniami antyrasistowskimi. Pojedyncze publiczne 
gesty, jak obecnie odbywający się program wystaw, nie są dowo-
dem faktycznych zmian jeżeli te gesty okazują się być jednorazo-
wym zjawiskiem. Chociaż obecnie galeria spełniła swoją obiet-
nice, ważny jest systematyczny monitoring ich konsekwentnej                                                    
realizacji w dalszym czasie. 

Tate powołało także Race Equality Taskforce. Jest to o tyle 
interesujące, że w galerii istnieje już komisja ds. etyki. We-
dług Tate nowe ciało ma za zadanie przyspieszenie procesu                              
przekształcenia instytucji w placówkę antyrasistowską. Obecnie 



¹⁹ ibidem.

¹⁸ Tate, Our 
commitment to 
race equality, „Tate” 
17.12.2020, <https://
www.tate.org.
uk/about-us/our-
commitment-race-
equality> [dostęp:            
15 stycznia 2021].

Race Equality Taskforce została zlecona praca nad „planem akcji” 
który obejmuje m.in. zlecenie podręcznika do sprzymierzeństwa¹⁸. 
Tymczasem w istniejącej komisji ds. etyki pracuje jedynie jeden 
nie-biały członek (John Akomfrah), co pozwala uznać powołanie 
Race Equality Taskforce Tate jedynie jako operację wizerunkową.

Chociaż manifest Tate miał za cel transformację galerii w in-
stytucję antyrasistowską, rezultaty są mizerne. Z perspektywy 
Tate można jednak  uznać taki rezultat za sukces: wizerunek 
galerii poprawił się, a jednocześnie status quo pozostało niena-
ruszone. W interesie dyrektorów i menedżerów nie jest bowiem 
obalenie systemu który umożliwił im wszak uzyskanie posiadanej 
pozycji. Należy przy tym podkreślić, że nie jest to jedynie przy-
padek Tate – tu jedynie hipokryzja jest jaskrawo widoczna, gdyż 
instytucja ta promuje się jako radykalnie progresywna. Jednakże, 
jej przykład pozwala na podkreślenie performatywności działań 
mających za cel stworzenie (powierzchownego) wizerunku po-
stawy antyrasistowskiej, a zatem podtrzymujących fundamenty 
zbudowane z białej supremacji. •
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² Trzymajcie się 
za kieszenie! 
Nadchodzi Uchwała 
Krajobrazowa, 
“ISwinoujscie” 
<https://iswinoujscie.
pl/artykuly/68601/> 
[dostęp: 02 stycznia 
2021].

przestrzeń

¹ Transformacja 
Przestrzenie 
Wolności, Narodowy 
Instytut Architektury 
i Urbanistyki 
<https://niaiu.pl/
transformacja/> 
[dostęp: 28 grudnia 
2020].

Franciszek Sienkiewicz

Wraz z końcem lat 80. i nadejściem transformacji w całej Polsce 
zaczęły postępować gwałtowne zmiany, obejmujące wszystkie 
płaszczyzny życia. Dotyczyły one polityki, życia społecznego, 
a także sfery ekonomicznej. Gwałtowny rozwój przedsiębiorstw 
na zupełnie nowych, neoliberalnych zasadach, odcisnął bez 
wątpienia swoje piętno na wyglądzie polskich miast. Nowe firmy 
zaczęły wyrastać jedna za drugą, aby zapełnić luki na nowym 
rynku. Prywatni inwestorzy, zarówno krajowi jak i zagraniczni, 
potrzebowali miejsca w przestrzeni publicznej, aby poinformo-
wać potencjalnych klientów o własnym istnieniu. Reklamowanie 
na szeroką skalę stało się konieczne, by przetrwać w nieznanym 
wcześniej środowisku, a jako, że zmiany zachodziły w nienatural-
nie szybkim tempie, reklamowy wyścig zbrojeń nabrał niespoty-
kanych wcześniej rozmiarów.¹ Warszawa, jako miasto stołeczne, 
a zarazem najludniejszy ośrodek miejski w kraju, wydawała się 
być idealnym miejscem do owych pionierskich działań. To jednak 
jedna strona medalu. Druga to luki prawne, nieprecyzyjne plany 
miejscowe oraz ogrom innego rodzaju niedopatrzeń. Spowodo-
wało to, że przemysł reklamowy rozwijał się bez odgórnej kontro-
li. Efekt tych działań widzimy na co dzień, wychodząc z domów 
na ulice. Chociaż nie, czasem wystarczy odsłonić zasłony i wyj-
rzeć przez okno – płachty z reklamami zasłaniają cały krajobraz.

Tak powstała tzw. reklamoza.
Wieloletnie niedopatrzenia spowodowały, że problem tylko 

się nawarstwił, a spór o reklamy stał się sporem ideologicznym. 
Jak wygląda? 

Przeciwnicy unormowania przestrzeni publicznej podają 
argumenty finansowe: nowe rozporządzenia mają spowodo-
wać straty u małych przedsiębiorców w całej Polsce, którzy bez 
komunikatów handlowych staną się niewidoczni dla potencjal-
nych klientów.² Entuzjaści uchwały odpowiadają, że nadmiar 
nośników reklamowych oraz banerów powoduje zobojętnienie 
na ich przekaz, przez co przestają one pełnić swoją podstawową 
funkcję. Przesyt powoduje, że treść nie dociera do potencjalnego                                    

Uporządkować
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⁴ There is no way 
around outdoor 
advertisement, 
Berlin-werbefrei 
<https://berlin-
werbefrei.de/
english/> [dostęp:                    
30 grudnia 2020].

³ Zmierzch 
billboardów. 
Przyszłość 
reklamy jest 
w sieci, Dlahandlu.
pl <https://www.
dlahandlu.pl/detal-
hurt/wiadomosci/
zmierzch-
billboardow-
przyszlosc-reklamy-
jest-w-sieci,62271.
html> [dostęp:                
02 stycznia 2021].

klienta. Co więcej, w dzisiejszych czasach reklama w dużej mie-
rze przeniosła się do Internetu³. Takie zjawisko będzie się w na-
turalny sposób pogłębiać. Mało prawdopodobnym jest, że dana 
osoba wejdzie do sklepu prosto z ulicy, uprzednio przypominając 
sobie – dzięki reklamie – że musi dokonać zakupu karniszy bądź 
blachodachówki modułowej. 

Druga płaszczyzna sporu dotyczy rozumienia pojęcia wspól-
noty. Krytycy uchwały zwracają uwagę, że rozporządzenie 
ingeruje we własność prywatną. Prawdą jest, że zapisy uchwały 
krajobrazowej będą ograniczać wolność małych i dużych przed-
siębiorców, właścicieli posesji oraz właścicieli reklam – jednak 
tylko wolność bezgraniczną. Zwolennicy uchwały zwracają uwa-
gę, że przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym, a więc “nale-
ży” do wszystkich, nie tylko reklamodawców. W mieście powinny 
znaleźć się osobne miejsca wyznaczone na reklamy. Zaprojekto-
wane przez specjalistów nośniki mogłyby w sposób czytelniejszy 
i nie narzucający się docierać do tych, którzy są   zainteresowani. 
Problemów jest więcej, np. niebezpieczny wpływ reklam na 
najmłodszych. Rodzice chcą mieć kontrolę nad tym, co dzieci 
oglądają w Internecie, dlaczego więc nie regulować ich w mie-
ście? Reklamy nierzadko powielają też stereotypy np. doty-
czące ról płciowych w społeczeństwie⁴. Według przeciwników 
obecnego stanu rzeczy w dokumencie uchwały krajobrazowej 
nie chodzi więc o zakazy, lecz o posprzątanie miasta, unor-
mowanie przestrzeni. Ponieważ uchwała krajobrazowa to nie 
tylko kwestia reklam czy szyldów, ale przede wszystkim nauka                                                                                                                                
o życiu we wspólnocie. 

Próbą rozwiązania streszczonego powyżej sporu stała się 
tzw. uchwała krajobrazowa: w 2015 roku rząd przegłosował 
dokument, w którym na mocy artykułu 37a Ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym samorządom zostało 
powierzone realne narzędzie do walki z nielegalnymi reklamami 
zaśmiecającymi miasto. Wiele miast i gmin, w tym Warszawa, 
natychmiast przystąpiło do sporządzenia dokumentu. 
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Na mocy dokumentu 
Rada Warszawy 

będzie mogła nakazać 
dostosowanie do nowych 

przepisów – nie tylko 
planowanych, ale też już 

istniejących obiektów. 

⁶ Uchwała 
krajobrazowa 
dla Warszawy 
przewodnik, Urząd 
m.st Warszawa 
<http://architektura.
um.warszawa.pl/
sites/default/files/
files/Uchwala_
krajobrazowa_
dla_Warszawy_
przewodnik.pdf> 
[dostęp: 27 grudnia 
2020].

⁵ Ratusz 
o ataku a uchwałę 
krajobrazową, Urząd 
m.st Warszawa 
<https://www.
um.warszawa.
pl/aktualnosci/
ratusz-o-ataku-na-
uchwa-krajobrazow> 
[dostęp: 27 grudnia 
2020].

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
bo taka jest pełna nazwa uchwały krajobrazowej, to akt prawny 
obejmujący swoim zasięgiem cały obszar Warszawy (w przeci-
wieństwie do planów miejscowych, które dotychczas określały 
zasady i warunki sytuowania reklam na ograniczonym terenie). 
Uchwała skupia się na kilku bardzo ważnych aspektach i została 
podzielona na cztery działy merytoryczne, dotyczące nośników 
reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury oraz ogro-
dzeń. Na mocy dokumentu Rada Warszawy będzie mogła na-
kazać dostosowanie do nowych przepisów – nie tylko planowa-
nych, ale też już istniejących obiektów.⁵ Wchodząc w szczegóły 
uchwały, możemy się dowiedzieć w jaki sposób urzędnicy chcą 
uregulować estetykę przestrzeni miejskiej – możemy znaleźć 
między innymi konkretne rozwiązania dotyczące szyldów. Będą 
one mogły być użyte pojedynczo, nad wejściem do lokalu. Nowy 
szyld poza konkretnym umiejscowieniem będzie musiał mieć 
odpowiednią wielkość i być usytuowany w taki sposób, aby nie 
naruszać układu fasady oraz detali architektonicznych budynku. 
Wyklejone reklamami szyby również będą musiały się zmienić, 
uchwała zakazuje zasłaniania więcej niż 20% powierzchni witry-
ny. Poza nośnikami reklamowymi dokument wyznacza również 
dopuszczalne wymiary ogrodzeń oraz określa paletę materia-
łów konstrukcyjnych. Wszystko zależy od tego, czy ogrodzenie 
stoi przed obiektem sportowym, magazynowo technicznym lub        
osiedlem mieszkaniowym⁶.

Przygotowanie dokumentu trwało cztery lata. Wszystkie 
aspekty nowej uchwały były konsultowane z mieszkańcami, 
przedsiębiorcami oraz branżą reklamową. Jak podaje Ratusz, 
uwagi tych grup zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu 
dokumentu, a wszystkim udało się dojść do satysfakcjonującego 
kompromisu. Finalną wersję zatwierdził również stołeczny kon-
serwator zabytków, którego akredytacja była niezbędna do ukoń-
czenia dokumentu. Wraz z początkiem 2020 roku Rada Miasta 



⁸ J.Frączek, 
UOKiK wszczął 
postępowanie 
przeciw Warszawie. 
„Uchwała tworzy 
monopol”, Business 
Insider <https://
businessinsider.com.
pl/firmy/na-uchwale-
krajobrazowej-
skorzysta-agora-
warszawa-na-
celowniku/ > [dostęp: 
02 stycznia 2021].

⁷ Warszawa, 
Konstanty Radziwiłł 
i reklamoza – 
Q&A, Miasto Jest 
Nasze <https://
miastojestnasze.
org/warszawa-
konstanty-radziwill-
i-reklamoza-qa/> 
[dostęp: 30 grudnia 
2020].

ponad partyjną większością zagłosowała na rzecz wprowadzenia 
uchwały. Plany pokrzyżował jednak wojewoda mazowiecki Kon-
stanty Radziwiłł (PiS), który w lutym 2020 uchylił przyjęty przez 
radę miasta dokument. W niemal czterdziestu stronicowym 
wyjaśnieniu podał powody takiej decyzji.⁷ Jak pisał Radziwiłł, po 
wprowadzeniu po konsultacyjnych zmian Ratusz nie dał uchwa-
ły do ponownego wglądu mieszkańcom oraz konserwatorowi 
zabytków. Drugim powodem miał być fakt, że po wprowadze-
niu uchwały jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na 
obszarze Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji 
miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę. Jak 
podaje UOKIK, obawiano się utworzenia monopolu dla wyłączne-
go zarządcy powierzchni reklamowej czyli spółki AMS należącej 
do grupy Agora S.A⁸.

Władze miasta zaskarżyły decyzję Wojewody i odesłały 
sprawę do sądu, uznając decyzję za nieuzasadnianą, a przede 
wszystkim motywowaną politycznie. Jednak Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie skargę miasta oddalił, przyznając 
słuszność wojewodzie⁹. 

Teraz wyjścia z sytuacji są dwa – długa walka w sądzie lub 
przygotowanie nowej ustawy. Obydwa rozwiązania będą cza-
sochłonne, więc jedno jest pewne – w najbliższych latach War-
szawa swojej przestrzeni nie uporządkuje. Na razie może uczyć 
się od innych miast, np. Gdańska, gdzie uchwała krajobrazowa 
została przegłosowana i wprowadzona w życie już w kwietniu 
2018 roku, jednak również nie bez problemów. Sądy kilkukrotnie 
rozpatrywały skargi branży reklamowej, jednak za każdym razem 
na korzyść miasta. Następnie dokument próbował unieważnić 
wojewoda pomorski, również bezskutecznie. W akcie despe-
racji branża reklamowa zażądała, aby okres przystosowawczy 
został wydłużony o dodatkowe trzy lata, czyli do 2023 r., jednak 
Rada Miasta nie przystała i na taką propozycję¹⁰. Okres przy-
stosowawczy trwał 24 miesiące, co oznacza, że od wiosny 2020 
r. można oceniać rezultaty wprowadzonego rozporządzenia.                               

⁹ Jest wyrok 
w sprawie 
warszawskiej 
uchwały 
krajobrazowej, Radio 
Dla Ciebie
<https://www.
rdc.pl/informacje/
warszawa-jest-
wyrok-ws-uchwaly-
krajobrazowej-
wojewodzki-sad-
administracyjny-
oddalil-skarge-
miasta/> [dostęp:                 
30 grudnia 2020].
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¹¹ I.Biała, 
#zostanwdomu 
i oglądaj efekty 
Uchwały 
Krajobrazowej 
Gdańska na 
zdjęciach, Portal 
miasta Gdańska 
<https://www.
gdansk.pl/
wiadomosci/
zostanwdomu-
i-ogladaj-
efekty-uchwaly-
krajobrazowej-
gdanska-na-
zdjeciach,a,168864> 
[dostęp: 02 stycznia 
2021].

¹⁰ E.Karendys, 
Uchwała 
krajobrazowa 
przynosi w Gdańsku. 
Ale branża 
reklamowa chce 
opóźnić jej działanie, 
Gazeta Wyborcza
<https://trojmiasto.
wyborcza.pl/troj
miasto/7,35612,2
5738051,uchwa
la-krajobrazowa-
przynosi-efekty-ale-
branza-reklamowa-
chce.html> [dostęp: 
30 grudnia 2020].

Przeważająca większość opinii jest pozytywna. Mimo braku 
ostatecznych efektów, gdańszczanie widzą różnicę w przestrzeni 
miejskiej¹¹. Miasto stało się uporządkowane i bardziej przejrzyste. 
Nie mogło jednak zabraknąć negatywnych opinii. Jedną z nich 
była kwestia subiektywnego rozumienia zapisów ustawy, Przed-
siębiorcy jak i deweloperzy zauważyli, że w niektórych przypad-
kach zdarzało się, że urzędnicy mieli problemy z oceną i określe-
niem dopuszczalności usytuowania obiektu czy reklamy w danym 
miejscu. Ostateczny werdykt potrafił być zmieniany kilkukrotnie. 
Inna nieprzychylna zmianom opinia, mówi o tym, że po rekla-
mach zostały jedynie brudne, wyblakłe ściany lub puste nośniki¹². 
Wydaje się jednak, że jest to stan przejściowy. Wszystko jest we 
wczesnej fazie i mimo upływu okresu przygotowawczego mogą                                             
pojawiać się niedopatrzenia.

Warszawa powinna wyciągnąć wnioski z sytuacji zaistniałej 
w Gdańsku i wykorzystać odrzucenie uchwały, aby ją udoskonalić. 
Nieodpowiedzialnym byłoby nie modyfikować dokumentu, któ-
rego ewidentne braki wypłynęły w praktyce, na ulicach Gdańska. 
Rada miasta st. Warszawy, mając czas na ponowne rozpatrzenie 
własnego projektu, mogłaby wprowadzić nie tylko uwagi wojewo-
dy, ale też dodać nowe elementy, których zabrakło na Pomorzu. 
Wśród nich powinien się znaleźć zapis dotyczący sprawnego 
postępowania po ewentualnym usunięciu reklamy, czyli odma-
lowania ścian i doprowadzenia całej przestrzeni do porządku. 
Miasto powinno się wręcz posunąć o krok dalej i poza reklamami, 
szyldami i ogrodzeniami uregulować takie aspekty jak materiały 
i kolor dachów, rodzaj stolarki okiennej czy kolor elewacji budyn-
ku na danym obszarze, choć zapewne jest to na obecną chwilę 
niewykonalne. Wydaje mi się jednak, że stopniowe wprowadze-
nie takich zarządzeń dałoby wspaniałe efekty w perspektywie 
kilkudziesięciu lat. Wygląd naszego otoczenia i sposób jego 
ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia i decydują 
o tym, jak czujemy się w danej przestrzeni. Polskie miasta mogły-
by nabrać charakteru, który zatraciły nie tylko z powodu reklam,                                       
ale i szeregu innych zaniedbań. •

¹² Oto jak uchwała 
krajobrazowa 
oszpeciła mój piękny 
Gdańsk. A miała 
być „estetyczna 
rewolucja”, 
Bezprawnik
 <https://bezprawnik.
pl/uchwala-
krajobrazowa-w-
gdansku/> [dostęp: 
30 grudnia 2020].
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Czy możliwe jest skonstruowanie platformy dla niezależnej 
ekspresji, która będzie faktycznie inkluzywna, niehierarchiczna, 
otwarta na głos każdego i każdej mających coś do powiedze-
nia, i jednocześnie budująca wspólnotę i dialog wśród osób ją 
współtworzących? Czy w realiach kapitalistycznej niewydolności 
współczesnej kultury zrzutki oraz chronicznie niedofinansowa-
nego sektora kultury nie jest to projekt utopijny? Wreszcie, czy 
instytucjonalizacja (w sensie uregulowania i względnego ustabi-
lizowania wcześniej nieformalnych form aktywności społecznej) 
takiego przedsięwzięcia musi wiązać się z biurokracją typową 
dla profesjonalnych instytucji kultury? Kolektywowi tworzącemu 
Radio Kapitał – pierwsze w Polsce internetowe radio społecz-
nościowe, definiujące się jako społeczna instytucja kultury – od 
ponad roku udaje się budować i urzeczywistniać alternatywną 
odpowiedź na te kwestie.

Społeczność Radia Kapitał, rozbudowująca się samoistnie 
i sieciowo od początku funkcjonowania Radia, czyli czerwca 
2019 roku, jest współtworzona obecnie przez blisko trzysta 
twórczych podmiotów. Jednak wszystko zaczęło się zaledwie 
od garstki osób. Przy okazji imprezy z okazji trzydziestolecia 
Komuny/Warszawa, wśród kręgu Grzegorza Laszuka (grafi-
ka Komuny/Warszawa, reżysera teatralnego, konceptualnego 
inżyniera Kapitału)i warszawskich zaangażowanych środowisk 
DJ-skich (Flauta, Oramics), narodził się pomysł stworzenia radia 
społecznościowego – początkowo jedynie jako efemerycznej akcji 
artystycznej. Grzegorz Laszuk, zafascynowany wówczas kapital-
izmem akcjonariackim i akcjonariatem, czyli formą finansowania 
projektu poprzez dobrowolne kupno akcji, postanowił przekonać 
się, czy możliwe jest sprzedanie akcji projektu zupełnie abstrak-
cyjnego, istniejącego na tym etapie wciąż wyłącznie konceptual-
nie. Jak się okazało, da się zmonetyzować nawet obietnicę (choć 
wdzięcznie opakowaną); udało się zebrać wymagane fundusze, 
wkrótce miało pojawić się również fizyczne miejsce, gdzie po-
mysły mogłyby zostać przekute w rzeczywistość. 

Iza Zydorowicz
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Koncepcja Radia Kapitał, moderowana na tym etapie przez Fun-
dację Bęc Zmiana i Komunę/Warszawa, znalazła możliwość re-
alizacji pod patronatem warszawskiego MSN-u, który zaoferował 
ekipie możliwość trzymiesięcznej rezydencji w siedzibie Muzeum 
na Pańskiej. W tym okresie studio radiowe było interaktywną czę-
ścią cyklu “Departament Obecności / Brak zaangażowania w prak-
tykę wytwarza teoretyczne halucynacje”, umożliwiającą doświad-
czenie powstawania materiału radiowego na żywo i uczestnictwo 
w organizowanych audycjach, imprezach, koncertach i performan-
sach. Projekt, który miał zakończyć się po kwartale, zaangażował 
jednak tyle osób, że zdecydowano przekształcić Radio Kapitał 
w niezależne ciało, współpracujące czynnie od tamtego momentu 
z innymi, mniej lub bardziej sformalizowanymi podmiotami dzia-
łającymi kulturotwórczo. MSN zaproponował Radiu stałą możli-
wość nadawania audycji ze swojej siedziby i wybudowania tam 
studia. Fundusze zebrane dzięki akcjonariatowi otworzyły możli-
wość autonomii Radia. Warto zaznaczyć, że choć wsparcie war-
szawskich instytucji było podwaliną dla zainicjowania projektu, to 
z założenia kolektyw dążył do przekroczenia warszawocentryzmu 
– systematycznie udaje się to realizować w miarę postępującego 
popularyzowania się idei Radia Kapitał. Studia radiowe Kapitału 
pojawiły się już we Wrocławiu i Łodzi, niebawem także społecz-
ność z Poznania będzie się samoorganizować. Społecznościowy 
organizm samoistnie się rozrasta, budując kreatywną siatkę mię-
dzy coraz bardziej       zróżnicowanymi środowiskami. 

  Radio społecznościowe zakłada radykalną inkluzywność 
dzięki poziomej, niehierarchicznej strukturze. Tworzone jest od-
dolnie, kolektywnie, niekomercyjnie i na zasadzie wolontariatu lub 
wspólnej zrzutki, zwykle przez osoby ze społeczności lokalnych. 
Inicjatywy tego rodzaju nie są nowym zjawiskiem – mają bogatą 
tradycję budowaną przez takie projekty, jak m.in. Red Light Radio 
w Amsterdamie, Lyl Radio w Lyonie czy Lahmacun Radio w Buda-
peszcie. Red Light Radio na przykład nadaje codziennie od prze-
szło dekady z witryny jednego z lokali Red Light District – zamysł 
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emitowania materiału z okna wychodzącego na ulicę jest trafnym 
symbolem misji community radio, stanowiącego niezależną 
formę amplifikacji właśnie głosu ulicy w całej jego zróżnicowanej, 
kolorowej dynamice. Przewrotność inicjatywy tego rodzaju prze-
jawia się w możliwości koegzystencji wcześniej zatomizowanych 
środowisk i baniek społecznych, dotychczas bytujących równole-
gle, „mijających się na ulicy”. Wystarczy przejrzeć ramówkę Radia 
Kapitał, by zorientować się, jak wiele płaszczyzn rzeczywistości 
społecznej znajduje tu formy wyrazu, i na jak równościowych 
i podmiotowych zasadach one wybrzmiewają. Dzięki zamysłowi 
poziomej i sieciowej struktury tej inicjatywy możliwe staje się 
wyeliminowanie problemu niesłyszalności głosów grup mniej-
szościowych.

 Ekipa tworząca Radio Kapitał czerpie z doświadczeń wspo-
mnianych radiostacji, a jednocześnie rozbudowuje misję radia 
społecznościowego. Rozszerza bowiem spektrum tematyczne 
emitowanego materiału, wykraczając poza charakterystyczne 
dla community radios audycje muzyczne. Emitowane audycje, 
oprócz muzycznych, dotyczą więc tematyki społecznej, artystycz-
nej, aktywistycznej i kulturowej. W ramówce znajdziemy m.in. 
rozmowy z aktywistami i aktywistkami (ostatnio, wśród wielu 
innych, na antenie pojawiały się dziewczyny z Kampanii Przeciw 
Homofobii, Warszawskiego Strajku Kobiet, Girls to The Front 
czy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny); podcasty 
osób twórczych opowiadających o swoich projektach, pomysłach 
czy inspiracjach; field recordings nagrywane na żywo z różnych 
miejsc w przestrzeni publicznej; czy audycje będące same w so-
bie projektami artystycznymi, zabierające słuchaczy w podróż 
przez audio-scenografie dźwiękowych przestrzeni wyobrażonych 
przez danego twórcę bądź twórczynię. Platforma jest otwarta na 
każdego i każdą pragnących przenieść indywidualne, prywatne 
doświadczenie na arenę publiczną, a jedynym wymogiem jest 
gotowość do wyjścia z inicjatywą. 

Radio społecznościowe 
zakłada radykalną 

inkluzywność dzięki 
poziomej, niehierarchicznej 
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oddolnie, kolektywnie, 
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społeczności lokalnych.



Pomimo obawy przed niewystarczającym ustrukturyzowaniem 
tego kolektywnego, sieciowego ciała, niehierarchiczne sterowanie 
okazało się strzałem w dziesiątkę. To jasne, że na początkowym 
etapie konieczne było stawienie czoła potrzebie rozdziału ról 
i obowiązków, zwalniającego z odpowiedzialności za całościowy 
efekt podejmowanych działań. Jednak to właśnie zbiorowa odpo-
wiedzialność jest warunkiem solidarnego, wspólnego działania, 
niehierarchiczność zaś warunkiem faktycznej demokratyczno-
ści. Audycje autorskie są całościowo tworzone przez niezależne 
podmioty ze społeczności Radia – każdy twórca, bądź twórczyni 
uczestniczy we współtworzeniu ramówki na miarę własnych sił 
i chęci i bierze jednostkową odpowiedzialność za montaż własnej 
audycji, wgranie materiału do programatora, projekt grafiki do 
niej dołączonej i jej opis. Do zrealizowania takiej audycji fizycz-
na obecność w studiu radiowym nie jest konieczna – osoby ze 
społeczności mogą przygotować się do tego dzięki ogólnodostęp-
nemu welcome packowi z instrukcjami. Oczywiście nieuniknione 
było wykształcenie się nieformalnej grupy redakcyjnej około pięt-
nastu zaangażowanych osób administrujących stronę internetową 
i dbających o to, by powyższe procesy twórcze były jak najbardziej 
intuicyjne i przystępne dla reszty społeczności. Nie ma tu jednak 
miejsca na biurokratyczne standardy szefowania czy rozporzą-
dzania tym, w jaki sposób i o czym ktokolwiek z kolektywu po-
winien budować swoją wypowiedź twórczą. Jedyną niepożądaną 
postawą jest postawa wyższościowa, operująca mechanizmami 
wykluczenia, posługująca się mową przemocy czy nienawiści. Na 
inkluzywną platformę nie mają wstępu jedynie osoby nie wyzna-
jące równości i inkluzywności jako priorytetowych wartości. 

Osoby ze społeczności Kapitału definiują swój projekt jako 
społeczną instytucję kultury, rozumianą jako powstałą z oddolnej 
potrzeby działania grupy ludzi, w opozycji do tworu państwo-
wego. Społeczna instytucja kultury opiera się na dążeniu grupy 
jednostek do usankcjonowania swoich działań jako zasługujących 
na publiczne finansowanie w ramach sektora kultury. Chodzi tu 
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o przeniesienie akcentu z instytucjonalności na społeczność osób 
zaangażowanych w napędzające ją działania kulturotwórcze. 
I właśnie ten przewrót w rozumieniu instytucjonalności wyda-
je mi się konieczny, by skończyć z obiegowym pojmowaniem 
instytucji kultury jako ekskluzywnego miejsca służącego wy-
łącznie wytwarzaniu/ekspozycji sztuki; miejsca wyalienowanego 
z rzeczywistości społecznej, z pozycji przywileju aspirującego do 
analizy i diagnozy problemów nie dotyczących go bezpośrednio. 
To powszechne myślenie nie uwzględnia konstytutywnego dla 
istoty instytucji, moim zdaniem, społecznego znaczenia sektora 
kultury – z pozycji konkretnych osób angażującego się w walkę 
o lepsze jutro i zdolnego zaangażować w nią kolejne osoby. Insty-
tucje powinny wobec tego stanowić swoiste warsztaty pożądane-
go, wyobrażonego status quo, którego wizja konstruowana jest 
dzięki diagnozie dysfunkcyjnych aspektów panującego ładu. Któż 
inny, niż właśnie społeczność, której warunki bytowe są przez 
niego determinowane, mógłby być uprawniony do przeprowadza-
nia tej diagnozy? 

 Chociaż akcjonariat sprawdził się na początkowym etapie, 
zapewne ze względu na świeżość projektu i możliwość rezyden-
cji w jednej z najważniejszych instytucji artystycznych w kraju, to 
stosunkowo szybko ta forma finansowania projektu wyczerpała 
się. Podstawowe koszty techniczne projektu są tylko częściowo 
pokrywane przez Patronite, a osoby z grupy redakcyjnej wykonu-
ją obecnie ogrom pracy za darmo, napędzając projekt głównie za-
angażowaniem i pasją. Jednak czy antykapitalistyczne w swoich 
założeniach projekty w kapitalizmie nie są nieuchronnie skazane 
na pełnienie roli swoistych Chrystusów, męczenników za warto-
ści, na które rzeczywiste realia nie są jeszcze gotowe? Czy ide-
ałami i pasją da się najeść i opłacić czynsz? Inicjatywa nonprofit 

Osoby ze społeczności 
Kapitału definiują swój 
projekt jako społeczną 
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okazuje się niejako antypracownicza, oparta na swoistym – typo-
wym dla prekariatu i projektariatu – wyzysku, substytuowanym 
jednak satysfakcją i spełnieniem przez fakt jej dobrowolnego 
współtworzenia. Wobec sytuacji, przed którą stoi obecnie Radio, 
konieczna byłaby reanimacja akcjonariatu i realizacja postulowa-
nej kolektywnej solidarności również w strefie pieniężnej – bo-
wiem bez powszechnej odpowiedzialności za współfinansowanie 
projektów, mogą one najzwyczajniej przestać funkcjonować. 
Kiedy państwo nas nie chroni, musimy oddolnie troszczyć się 
o siebie wzajemnie. Wymaga to oczywiście zmiany świadomo-
ści społecznej, dzisiaj determinowanej w dominującym stopniu 
przez liberalny dogmat indywidualistycznej samowystarczalności 
i autonomiczności. Wymaga to zarówno zbiorowej odpowiedzial-
ności wśród społeczności danego projektu, jak i świadomości 
konsumenta mającego dostęp do darmowego, niekomercyjnego 
medium, że jego pozycja nie jest wyłączona z systemu wymiany. 
Jeżeli więc słuchacz czy słuchaczka dostrzega wartość społecz-
ną w Radiu Kapitał, a więc inicjatywie niefinansowanej publicz-
nie, to jego etyczną powinnością winno być wspieranie jej funk-
cjonowania na tyle, na ile ma możliwość. 

Radio Kapitał stanęło więc naprzeciwko bezwzględno-
ści kapitału i braku polityk społecznych w sektorze kultury.                  
Pytanie, czy w obliczu zbliżającej się niewydolności finansowej 
pójdzie na kompromis, dalej starając się o granty czy finansowa-
nie np. od miasta, czy zdecyduje się na faktyczne urzeczywist-
nienie postulatu siostrzeństwa i zbiorowej odpowiedzialności 
poprzez wskrzeszenie kultury zrzutki, w formie czy to Patronite,              
czy akcjonariatu. Ale czy utopie są w ogóle możliwe do spełnie-
nia? Może zamiast skupienia na manifestowaniu inkluzywności, 
równościowej partycypacji czy sojusznictwa, powinniśmy zasta-
nowić się tak - jak robi to Komuna/Warszawa od paru lat - „dla-
czego nie będzie rewolucji?”. •

Artykuł powstał na podstawie rozmów z Grzegorzem Laszukiem 
i Tosią Ulatowską. 
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Jan Kuśmirski

Papież

instalacji

Zatrute źródło

Zatrute źródło (2020) to instalacja artystyczna autorstwa Jerzego Ka-
liny przedstawiająca papieża Jana Pawła II ciskającego meteorytem 
w taflę czerwonej wody.

Praca wystawiona na dziedzińcu Muzeum Narodowego w War-
szawie miała być ripostą na rzeźbę Maurizio Cattelana La Nona Ora 
i godnym upamiętnieniem urodzin Karola Wojtyły, jednak publiczność 
ujrzała w niej głównie krytykę grzechów kościoła i źródło… memów.

Gdy wystawiono na widok publiczny Zatrute źródło, uważnie 
śledziłem wszelkie medialne reakcje. Zależało mi na sprecyzowaniu 
jakiej formy wypowiedzi najczęściej używają komentujący i w jakiej 
przestrzeni powstaje dyskurs. Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, 
że główną formą wypowiedzi są memy, a przestrzeń dyskursu sta-
nowi głównie rzeczywistość wirtualna. Nie skupiałem się na treści 
komentarzy, a jedynie na sposobie komunikacji. Zauważyłem, że ta 
sytuacja klarownie przedstawia zmiany, jakie zachodzą w sposobie 
przedstawiania, transmitowania i przekazywania informacji, wobec 
czego postanowiłem prześledzić jej genezę, przebieg i skutek, aby 
na tym przykładzie ukazać siłę oddziaływania memów. 

Według słownika języka polskiego PWN mem to „chwytliwa 
informacja o charakterze humorystycznym, rozpowszechniona w in-
ternecie, zwykle w postaci filmiku, obrazka lub zdjęcia”. Dzięki po-
wszechnemu dostępowi do zaawansowanej technologii, partycypacja 
w procesie transmitowana, przechowywania i tworzenia powiązań 
między określonymi znakami stała się egalitarna. Nastąpiła – na nie-
spotykaną dotąd skalę – demokratyzacja tego procesu.

Jakie ma to konsekwencje? Gdy korzystamy z mediów społecz-
nościowych czy wyszukiwarek internetowych, sami dobieramy treści, 
z jakimi chcemy mieć kontakt; ponadto algorytm zapamiętuje nasze 
wybory, więc gdy chcemy odkryć coś nowego, system podpowiada 
nam propozycje odpowiadające naszym gustom. Paradoksalnie, ma-
jąc narzędzie umożliwiające połączenie niemalże z całym światem, 
jeszcze bardziej zamykamy się w bańkach środowiskowych, często 
tkwiąc w przekonaniu, że inni w mniejszym lub większym stopniu się 
z nami zgadzają. Jesteśmy bombardowani treściami umacniającymi 

Jerzego Kaliny
Wokół

przygnieciony
memem
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¹ Krzysztof Pacewicz, 
Polska globalnym 
liderem… w spadku 
religijności, OKO.
press, <https://
oko.press/
polska-globalnym-
liderem-w-spadku-
religijnosci/>  
[dostęp: 18.01.2021].

nas w słuszności naszych przekonań. Bardzo często nośnikami tych 
treści są właśnie memy, których łatwy i często zabawny przekaz 
możemy bardzo szybko przyswoić, przetworzyć i upowszechnić.

Pokolenie JP2? Wątpię
Pokolenie Jana Pawła II to popularne w polskim dyskursie publicz-
nym określenie odnoszące się do osób, które wchodziły w dorosłość 
podczas pontyfikatu Karola Wojtyły i pod wpływem jego nauk miały 
stać się gorliwymi katolikami. Nie jest to termin używany w dys-
kursie badawczym, raczej element medialnej retoryki hierarchów 
kościelnych i osób publicznych o konserwatywnych poglądach.

Badania przeprowadzane przez niezależną amerykańską firmę 
Pew Research Center wykazały jednak, że Polska jest jednym 
z najszybciej laicyzujących się krajów. Spadek religijności pomiędzy 
grupą wiekową „40+” a „18-39” to aż 29 punktów procentowych1. Jak 
na ironię, pokolenie nazwane od inicjałów papieża jest pokoleniem 
porzucającym wiarę katolicką.

Niezwykle popularny w polskim internecie był i jest tzw. „cenzo-
papizm”, czyli tworzenie różnego rodzaju żartów (nie tylko memów) 
z wykorzystaniem wizerunku Jana Pawła II, często w sposób szy-
derczy. Zadziwiająca jest trwałość i skala tego zjawiska. Przy dzi-
siejszym tempie ekspansji informacyjnej kolejne mody pojawiają się 
i znikają w ciągu zaledwie kilku miesięcy, tymczasem ten nurt trwa 
już prawie dziesięć lat. Do najpopularniejszych „cenzopapizmów” 
należy słowo „odjaniepawlać” czy zwyczaj składania życzeń o 21:37, 
czyli w godzinę śmierci Ojca Świętego.

Zdaje się, że postać papieża Polaka jest jedynie symbolem 
systemu wartości, który odrzucają młodzi (a “cenzopapizmy” 
symptomem tego procesu). Przestrzenią ich wypowiedzi staje się 
internet, a główną formą – memy. Skala zjawiska jest na tyle duża, 
że można mówić o powstaniu swego rodzaju kontrkultury, której 
ekspansywny rozwój wywiera znaczący wpływ na dyskurs w świe-
cie rzeczywistym.
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La Nona Ora, Zatrute źródło  
i społeczeństwo polskie

Praca La Nona Ora (Dziewiąta godzina) z 1999 roku to realizacja 
włoskiego rzeźbiarza Maurizio Cattelana przedstawiająca leżącego 
papieża Jana Pawła II przygniecionego szarym głazem przypomi-
nającym meteoryt. W 2000 roku pokazano ją w warszawskiej Za-
chęcie. Kilka dni po otwarciu wystawy doszło do wydarzenia przy-
pominającego performans. Najpierw publicysta Wojciech Cejrowski 
próbował przykryć rzeźbę prześcieradłem, a następnie poseł Witold 
Tomczak strącił „meteor” z figury Jana Pawła II, przypadkiem ury-
wając papieżowi lewą nogę. La Nona Ora została zdjęta z wystawy, 
a ówczesna dyrektorka Zachęty Anda Rottenberg została zmuszona 
do dymisji w atmosferze skandalu.

W 2011 r. Maurizio Cattelan udzielił wywiadu Bogusławowi Dep-
tule dla gazety Rzeczpospolitej, którego poniższy fragment wydaje 
mi się nader istotny w kontekście omawianego tematu:

„B. D.: Jak wyglądają relacje między światem popkultury i kultu-
ry wysokiej, czy te podziały jeszcze obowiązują?

M. C.: W dzisiejszym świecie nie istnieje już różnica między 
kulturą wysoką a niską. Wszystko jest płaskie. Nikt już nie podkre-
śla opozycji wysoki – niski, brudny – czysty, sacrum – profanum. 
Internet wyrządził kulturze więcej złego niż komunizm. Absurdalne 
jest to, że zbierając tysiące informacji, osiągamy taki sam efekt jak 
wtedy, gdy wykorzystujemy kilka. Przyszłość należy do tych, którzy 
będą potrafili najlepiej wybierać z masy danych. Jedyny podział, jaki 
jest dziś widoczny, dotyczy relacji społecznych, nie sztuki. Żyjemy 
w świecie ludzi bardzo bogatych i biednych. Jesteśmy świadkami 
śmierci klasy średniej. Dlatego czeka nas nieuchronnie rewolucja 
społeczna i rewaluacja tradycyjnych wartości.”2.

Według mnie memy to zmaterializowanie obaw Maurizio Cat-
telana. W rzeczywistości wirtualnej największe znaczenie ma ilość 
odbiorców. To masa ludzka stanowi mecenat. Memy są połączeniem 
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instalacja artystyczna 
mająca stanowić 

pokaz siły wielkiego 
papieża Polaka i oporu 

konserwatywnych sił 
przed progresywnymi 

ideami stała się symbolem 
żenującego upadku 

jednych i drugich. 

esencji kultury popularnej i demokratyzacji wypowiedzi artystycz-
nej. Ich oddziaływanie na sztukę i komunikację ma fundamentalne 
znaczenie w zrozumieniu jakie formy wizualne są najchętniej przyj-
mowane przez odbiorców i tym samym – jakie formy wywierają 
największy wpływ na powszechną opinię. Sądzę, że teraz kluczowa 
jest ilość, a nie jakość reprezentacji wizualnej. Dobrze pokazuje to 
reakcja na Zatrute źródło.

Instalacja artystyczna mająca stanowić pokaz siły wielkiego 
papieża Polaka i oporu konserwatywnych sił przed progresywnymi 
ideami stała się symbolem żenującego upadku jednych i drugich. 
Ani twórca, ani mecenas – państwo polskie – zapewne nie sądzili, że 
odpowiedź na rzeźbę Cattelana wywoła takie emocje. 

Oto papież powstaje i ciska meteorytem w czerwoną taflę wody. 
Jednak otwarcie tej instalacji przyniosło skutek odwrotny do zamie-
rzonego. Media społecznościowe zostały wypełnione komentarzami 
– głównie w formie memów. Zatrute źródło było najczęściej komen-
towaną instalacją artystyczną 2020 roku. Moim zdaniem memy nie 
posiadają funkcji artystyczno-estetycznej, ale raczej informacyjno-
-opiniotwórczą. Jest to element kultury naszych czasów.

W tym kontekście warto wspomnieć Bolesława Chromrego, czyli 
artystę w swojej twórczości balansującego pomiędzy sztuką a sa-
tyrą. W wywiadzie dla magazynu K MAG pt. „Czy memy stanowią 
zagrożenie dla komedii?”, tak odpowiedział na tytułowe pytanie:

„Memy stanowią zagrożenie dla świata. Jest ich za dużo. Zresztą 
w internecie w ogóle jest za dużo ironii, która często przeradza się 
w chamstwo i wytykanie błędów. Nierzadko posądza się mnie o two-
rzenie memów, choć ich nie robię. Tworzenie mema ze świadomo-
ścią, żeby był śmieszny i się szerował, to nie moja działka. Nie robię 
też rysunków satyrycznych, jak Raczkowski, Mleczko czy Sawka. 
Tworzę rysunki komentujące rzeczywistość. 

Tak naprawdę mało co mnie śmieszy, szczególnie ostatnio. 
Nigdy się dobrze nie bawiłem, nawet w Klubie Komediowym, a tym 
bardziej na kabaretach, na które w młodości zabierał mnie ojciec. 
Memy też mnie nie śmieszą.”. 



Pierwsze zdanie może wydawać się zabawnie przesadzone, 
jednak jeśli weźmiemy pod uwagę masowość, zerowy koszt 
zakupu i brak regulacji prawnych oraz łatwość produkcji, trans-
misji i udostępnienia memów, zupełnie zmienia ono znaczenie. 
Mem może być narzędziem - tak jak niegdyś plakat czy ulotka 
– do propagowania rozmaitych poglądów, w tym szkodliwych. 
W odróżnieniu od wspomnianych tradycyjnych środków przeka-
zu jest on bardziej wydajny i rozprzestrzenia się z dużo większą 
szybkością. Nie bez powodu w strategie marketingowe włącza-
ne są te niepozorne wirtualne kolaże.

Na przykładzie Zatrutego źródła i jego skutków doskonale 
widać, że najżywiej reagowali zwolennicy “cenzopapizmu”. Na-
leży jednak pamiętać, że nie każda osoba traktuję tę instalację 
jako obiekt żartu. Z pewnością dla wielu ludzi jest to demon-
stracja siły wielkiego Polaka. Dla nich memy są jedynie wygłu-
pami, a ich twórcy – osobami pozbawionymi rozumu i godności 
człowieka. Postępująca radykalizacja światopoglądowa nie jest 
dziełem przypadku, gdyż z każdym memem jeszcze bardziej 
umacniany jest podział w relacjach społecznych.

Reasumując, memy to nie tylko żartobliwe obrazki, ale tak-
że narzędzia komunikacji. 

Ich specyfika sprawia, że szybciej i bardziej atrakcyjnie od 
tradycyjnych form wyrazu, takich jak np. tekst, przekazują treści 
opiniotwórcze. Skutkuje to gwałtownym pogłębieniem się po-
działów społecznych, a jak uczy nas nie tylko historia, ale także 
bieżące wydarzenia – jak atak na amerykański Kapitol – to wła-
śnie gwałtownie pogłębiające się podziały społeczne prowadzą 
do realnych konfliktów. W Polsce ta rewolucja już trwa. Jednym 
z jej symptomów jest postępująca laicyzacja społeczeństwa 
i związane z nią spory. Oczywiście memy nie stanowią przyczy-
ny tego zjawiska, ale z pewnością są jego ważnym elementem 
i jedną z kluczowych form przekazywania informacji. •
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Kobiet
StrajkuOgólnopolskiego

Ikonografia
wkurwionej

macicySymbolika

Dzisiaj, u progu 2021 roku, każda osoba mieszkająca w Polsce 
wie, co oznacza nazwa Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK). Ruch 
ten powstał we wrześniu 2016 roku, po tym, jak Sejm RP odrzucił 
obywatelski projekt ustawy Komitetu Ratujmy Kobiety liberali-
zujący prawo aborcyjne. Marta Lempart, występująca na jednym 
z ówczesnych Czarnych Protestów, zainicjowała powstanie OSK, 
wzywając do protestu kobiet w Polsce 3 października 2016 roku. 
W demonstracjach obejmujących cały kraj wzięło udział 150 tys. 
ludzi ubranych na czarno. Siła i skala strajku przeraziła nie tylko 
partię rządzącą, ale również hierarchię kościoła katolickiego. Trzy 
dni po protestach Sejm odrzucił projekt ustawy antyaborcyjnej. 

22 października  2020 roku Trybunał Konstytucyjny (TK) 
orzekł, że aborcja z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 
jest niezgodna z konstytucją. Tego samego dnia przed siedzibą 
TK odbyła się manifestacja przeciwko wyrokowi i – będącej jego 
konsekwencją – zmianie prawa. Po zapadnięciu wyroku protestu-
jący postanowili udać się spacerem na ul. Nowogrodzką, pod sie-
dzibę PiS. Aktywiści rozwiesili na parkanie wielki baner z napi-
sem „wypierdalać”. Krzyczałyśmy też z całych sił hasła  takie jak: 
„Myślę, czuję, decyduję!”, „Moje ciało, mój wybór” i oczywiście 
„***** ***”. To werbalne symbole protestów kobiet. Równie waż-
ne są te wizualne. Nieoczekiwanym symbolem protestu z wrze-
śnia 2016 roku stały się czarne parasolki. Wynikało to z faktu, 
że tego dnia padał deszcz, a uczestniczki i uczestnicy manifesta-
cji, zgromadzeni w wielu miastach w Polsce, byli przygotowani 
na nieprzyjemną pogodę. Hasłem kolejnych feministycznych 
zgromadzeń stało się „Jeszcze nie składamy parasolek”. Geneza 
symbolu jest wynikiem pragmatyzmu, jednak czarno-poniedział-
kowy atrybut nawiązuje do wydarzeń z poprzedniego stulecia. 
Na początku XX wieku, gdy Polki walczyły o prawa wyborcze dla 
kobiet, stukały parasolami w drzwi Józefa Piłsudskiego, doma-
gając się równego traktowania. Możemy dzięki temu dostrzec 
wielopokoleniowy wymiar problemu. 

Maja Tomaszkiewicz
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¹ Emilia 
Stawikowska, 
Czerwona błyskawica 
– symbol protestów 
– nawiązuje do 
nazistowskich 
źródeł? „Zarzut 
prawicowców 
jest absurdalny”, 
,,Newskweek.
pl” [online], 
16.04.2020 [dostęp: 
15.01.2021]. Dostępny 
w internecie <https://
www.newsweek.pl/
polska/ogolnopolski-
strajk-kobiet-
autorka-blyskawicy/
ph9d2xk>.

Kolejnym słynnym symbolem stał się druciany wieszak. Przypo-
mina on o okrucieństwie, jakie niesie ze sobą ustawa antyabor-
cyjna – wieszak to symbol niebezpiecznych, domowych metod 
pozbycia się płodu. Aktywiści przekonują, że ograniczenie prawa 
do bezpiecznej aborcji doprowadzi do zwiększenia się podziemia 
aborcyjnego, gdzie zabiegi są przeprowadzane w niebezpiecznych 
i niehigienicznych warunkach, z narażeniem życia kobiet. Wieszak 
dotyczy głównie tych osób, które nie są w stanie sfinansować abor-
cji w zagranicznej klinice – i to w nie ustawa uderza najbardziej. 

Ostatni z głównych symboli strajku kobiet budzi największe 
kontrowersje. Jest to czerwona błyskawica symbolizująca gniew, 
siłę oraz szybkość działania. Jednak przeciwnicy strajku porównują 
ją do emblematu SS, paramilitarnej organizacji nazistowskiej. Runa 
„Sig” odpowiada bowiem literze „s”, a jest zapisywana za pomocą 
znaku, który swoją formą przypomina błyskawicę. Została ona 
wykorzystana w celach propagandowych, utożsamiono ją z nie-
mieckim słowem „Sieg”, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
„zwycięstwo”. Hitlerowcy widzieli w runie symbol zwycięstwa nad 
wrogiem i siły, która pozwoli im dominować nad światem, a nie 
graficzne oznaczenie wyładowań atmosferycznych. Tymczasem 
piorun jest symbolem pojawiającym się już od czasów starożyt-
nych, był np. atrybutem najsilniejszego z bogów - Zeusa. W sferze 
ikonografii publicznej symbol błyskawicy ostrzega przed zbliża-
jącym się niebezpieczeństwem (np. na tablicach informacyjnych 
w miejscach, w których istnieje ryzyko porażenia prądem). Właśnie 
do tego znaczenia nawiązywała Aleksandra Jasionowska, tworząc 
grafikę logo OSK. Artystka w wywiadzie dla „Newsweeka” opowie-
działa, co myślała tworząc ten symbol. 

„Odwoływałam się do symbolu ostrzeżenia i był to zabieg 
mocno graficzny. Czerwona błyskawica miała kontrastować 
ze statycznym profilem kobiety, którą narysowałam na plakacie. 
Z drugiej strony, zależało mi, by plakat nie był drastyczny, chcia-
łam uniknąć wszelkich nawiązań do krwi.”¹
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Może jednak Lucyfer 
oświecił nas wiedzą, która, 

w przeciwieństwie do 
wiary, pozwala wyciągać 

wnioski z przeżytych 
doświadczeń? 

Inni przeciwnicy strajku postanowili przesunąć granicę ab-
surdu jeszcze dalej, twierdząc, że czerwona błyskawica jest 
symbolem piekielnym. Jest to związane z wypowiedzią Jezu-
sa w Ewangelii św. Łukasza, że widział ,,szatana spadającego 
z nieba jak błyskawica”. Porównania z piorunem można też 
doszukiwać się w upadłym aniele Lucyferze, którego imię w 
dosłownym tłumaczeniu z łaciny oznacza „niosący światło”(od 
lux = światło i ferre = nosić). Może jednak Lucyfer oświecił nas 
wiedzą, która, w przeciwieństwie do wiary, pozwala wyciągać 
wnioski z przeżytych doświadczeń? 

Aktywistki i aktywiści nie przejmują się nieprzychylnymi 
komentarzami. Dumnie noszą błyskawicę na transparentach, 
ubraniach i własnych ciałach. Aby wesprzeć strajk, grupa stu-
dentek i studentów katedry animacji Łódzkiej Szkoły Filmowej 
postanowiła stworzyć animację, która pokazywała, o co walczą 
protestujący ludzie na ulicach, czego się boją, dlaczego są wście-
kli. Motywem przewodnim tej animacji była właśnie czerwona 
błyskawica. Mnóstwo innych artystów i artystek też postanowiło 
wesprzeć Strajk Kobiet, przygotowując dzieła związane z jego 
symbolami oraz płciowością kobiet. Udostępniali wykonane 
przez siebie grafiki, żeby każdy mógł je wydrukować i zawiesić 
w dowolnym miejscu. Bardzo popularne stało się chodzenie 
na protesty z plikiem plakatów, które wieszano wzdłuż trasy 
demonstracji. Obrazy wyrażają bezsilność, złość, niechęć do 
przedstawicieli partii rządzącej, wiele z nich było wulgarnych. Nie 
można w tym artykule nie wspomnieć o wspaniałych pracach 
autorstwa Szymona Szymankiewicza, Dagi Skwarskiej, Magda-
leny Pankiewicz, Bartosza Kosowskiego, Radka Bączkowskiego, 
Krystyny Engelmayer-Urbańskiej i wielu innych. 

Jedną z artystek, której prace można było dostrzec na niemal 
każdym proteście była Dobromiła Hada-Jasikowska. Jej dzie-
ło Nigdy nie będziesz szła sama – flaga z różnych, kolorowych 
skrawków materiału – oraz jego kopie, szyte i sprzedawane 
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przez artystkę, powiewało na wielu demonstracjach. Dobromi-
ła twierdzi, że potrzebowała stworzyć własny znak, z którym 
będzie mogła się utożsamiać. Chciała, aby flaga była jak najbar-
dziej inkluzywna, a zestawienia kolorów sugerowały skojarzenia 
z flagami już istniejącymi, „bo miłość ma wiele tonów i odcieni”. 
Uważa, że walka o prawa kobiet również jest walką osób LGBTQ+. 
Jej praca zdążyła już “wystąpić” w teledysku SIKSA Proste hasło, 
była też wystawiana w Częstochowie na kolektywnej wystawie 
Regeneracja po zranieniu oraz podczas Warsaw Gallery Weekend 
w lokal_30 na wystawie Wielbłąd nigdy nie zapomina. 

Ważnym aspektem demonstracji stały się również transpa-
renty przygotowywane przez protestujących. Komunikaty na nich 
zawarte są ostre i wyzywające, nie brakuje w nich wulgaryzmów. 
Do moich osobistych ulubionych należy hasło „liberté, égalité, 
wpierdalajté”. Przedstawiciele świata sztuki zapragnęli zarchiwi-
zować wizualną historię protestów. W tym celu powstała ciekawa 
instalacja Las Transparentów znajdująca się obok Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej. Zachęcano manifestujących do pozostawiania 
w wyznaczonym miejscu kartonów i tabliczek wykorzystywanych 
na demonstracjach, aby ich postulaty mogły nadal istnieć w prze-
strzeni publicznej. 

Tysiące zdesperowanych ludzi ma już dość godzenia się na 
kompromisy. Żądają lepszego jutra i kraju, w którym chce się żyć. 
Nie ma już przestrzeni na grzeczne rozmowy, ten czas minął. 
Odważne kobiety i dzielni mężczyźni wychodzą na ulice, by wy-
walczyć prawo do decydowania o własnym ciele, które polski rząd 
im odebrał. Ich siła potwierdza tezę, że nie ma nic bardziej prze-
rażającego od wściekłej Polki. Potwierdza to również ikonografia 
protestów. •



Jest takie zdanie, które chyba każdy kiedyś usłyszał. „Jedyne co 
w Polsce faktycznie działa to organizacje charytatywne.” W syste-
mie, który za wszelką cenę walczy o nienarodzone życie ale nie-
specjalnie się nim interesuje gdy tylko opuszcza macicę, to dzięki 
zrzutkom, zbiórkom i darom osoby z niepełnosprawnościami i ich 
bliscy mają szansę istnieć. Ten tekst nie jest o organizacjach chary-
tatywnych ale o deformacjach systemu który wytwarza tę sytuację.

Relację między dużymi ośrodkami miejskimi a wszystkim 
co je otacza można scharakteryzować jako centro-peryferyjną. 
Warszawa, Łódź, Kraków czy Wrocław to miejsca splotu ścieżek 
komunikacyjnych, edukacyjnych, rozwojowych, zarobkowych 
i kulturalnych. Osoby mieszkające poza tymi „miejscami splotu” 
mają więc naturalnie utrudniony dostęp do wielu usług i aktyw-
ności – na przykład wizyta u lekarza specjalisty często wiąże się 
z podróżą, która wiąże się z kolei z wkładem finansowym i czaso-
wym a do tego bywa wymagająca fizycznie i psychicznie. Rynek 
pracy również często jest skoncentrowany w tych miastach, przez 
co pracujący w nich ludzie to w dużej mierze osoby dojeżdżające. 
Do tego dochodzi kwestia dostępu do edukacji i kultury.

Relację centro-peryferyjną można przenieść na różne obszary 
społeczne – jeden z nich dotyczy osób z niepełnosprawnościami, 
co może się wydawać paradoksalne w kraju nieformalnie katolic-
kim i stającym „w obronie życia”. W Polsce jest ich zarejestrowa-
nych ponad 3 mln, a w rzeczywistości prawdopodobnie mamy do 
czynienia z liczbą od 4 do 7 mln. Osoby z niepełnosprawnościami 
(oraz ich rodzice, partnerzy i partnerki czy inne osoby wspierają-
co-opiekuńcze) doświadczają niemal każdej formy wykluczenia, 
ponieważ nie są brane pod uwagę podczas projektowania rzeczy-
wistości, co przejawia się na przykład w architekturze (np. nowo 
oddane przestrzenie, w których odhaczone zostały punkty winda/
podjazd na wózek oraz dostosowana toaleta, ale całościowo i tak 
są niedostępne i niefunkcjonalne, a często wręcz nieprzyjazne dla 
użytkownika/użytkowniczki z niepełnosprawnością).Przejawia się 
to również przy planowaniu systemu edukacji. Dzieci i młodzież 

niepełnosprawnościNa peryferiach

Wykluczeni
Beata Gierszewska



93

niepełnosprawności
„Odbicia” 

Pl
ak

at
 z

 w
ys

ta
y 



Curyło

fo
t. 

Zo
fi a

 

zgodą Patrycji Sulowskiej

Fotografi a z w
ystaw

y, z profi lu i za 



95

Pomimo przyjęcia 
Konwencji o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych 
w 2006 r. wiele 

uczelni wciąż nie 
stwarza środowiska, 

z którego osoba 
z niepełnosprawnością 

może korzystać.

doświadczająca niepełnosprawności może korzystać ze szkół 
specjalnych, co ma swoje wady i zalety (z jednej strony dosto-
sowanie i inkluzywność jednostki szkolnej, z drugiej strony 
separacja od osób „normatywnych” i brak oswojenia ze sobą 
obu grup). Inaczej sprawa wygląda z wykształceniem wyż-
szym (bardzo istotnym dla ruchu Disability Rights Movement, 
ponieważ to eksperci z doświadczeniem niepełnosprawności 
najlepiej znają zróżnicowane potrzeby społeczności i w związ-
ku z tym będą o nie najlepiej walczyć). Pomimo przyjęcia 
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w 2006 r. 
wiele uczelni wciąż nie stwarza środowiska, z którego osoba 
z niepełnosprawnością może korzystać. 

Można więc powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnościa-
mi funkcjonujące w mniejszych miejscowościach wykluczone 
są podwójnie: na ogólnym poziomie cywilizacyjnym (nierówny 
rozwój mniejszych ośrodków) oraz w obrębie struktur istnie-
jących w ich miejscu zamieszkania (architektura, przestrzeń 
miejska, edukacja itp.). W ten sposób sprawne centrum wy-
pycha środowisko osób z niepełnosprawnościami na „peryfe-
ria”, czyli poza obszar określony konkretnymi, normatywnymi 
i przewidywalnymi potrzebami statystycznej obywatelki/sta-
tystycznego obywatela. Osoba z niepełnosprawnością ląduje 
w odosobnionej instytucjonalnej strukturze okołopomocowej, 
na którą składają się szkoły specjalne, poradnie, stowarzysze-
nia, zasiłki, wreszcie domy pomocy społecznej i schroniska. 
Struktura ta wytwarza w dużej mierze własną kulturę wizu-
alną, na którą składa się wiele czynników. Prócz architektury 
i form wystrojowo-dekoracyjnych regularnie powstaje pewne 
dziedzictwo wizualne (o ile jest oczywiście archiwizowane 
i digitalizowane bądź przynajmniej przechowywane), pod któ-
rym to pojęciem rozumiem twórczość osób mniej lub bardziej 
uwikłanych w ten system. Są to prace plastyczne tworzone 



podczas terapii zajęciowej w Domach Pomocy Społecznej (DPS), 
projekty artystyczne powstające w ramach zajęć w stowarzy-
szeniach, spektakle i nagrania przygotowywane na festiwale, 
takie jak Przegląd Teatralny MASSKA czy Festiwal Integracji 
Artystycznej POZAPOZY.

Jednym z ośrodków dla tego rodzaju inicjatyw jest toruńskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jestem”. Stowarzy-
szenie powstało z inicjatywy terapeutów, rodziców dzieci z nie-
pełnosprawnościami, osób uzależnionych oraz grupy ludzi dobrej 
woli. „Jestem” obejmuje pomocą również dorosłe osoby z nie-
pełnosprawnościami oraz osoby uzależnione i prowadzi zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz blok zajęć integracyjnych. 
Jak opowiada mi Patrycja Sulowska, wykładowczyni w stowa-
rzyszeniu, miejsce to pełni zróżnicowane role. Nie tylko oferuje 
swoim podopiecznym szeroką gamę zajęć, ale też pozwala ich 
rodzicom/opiekunom na pewien oddech, jako że uczestnik czy 
uczestniczka zajęć może na nich przebywać przez cały dzień. 
To ważne, bo rodzice osób z niepełnosprawnościami otrzymują 
od państwa bardzo niewielką pomoc. Istnieje pewne wsparcie 
finansowe, są to jednak głównie jednorazowe zastrzyki gotówki 
(po zgłoszeniu narodzin dziecka z zaawansowaną niepełno-
sprawnością) czy świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość 
od stycznia 2021r. wynosi 1971 zł (pod warunkiem rezygnacji 
z pracy zarobkowej, której i tak nie da się realizować, sprawując 
24 godzinną opiekę nad chorym dzieckiem, jednak świadczenie 
wyklucza także pracę zdalną). Wycena (pieniężna) życia osoby 
z niepełnosprawnością znajduje się w zupełnie innym rzędzie 
wielkości, co zaprezentował Wojtek Sawicki 
(@lifeonwhlz na instagramie) zmagający się z dystrofią mięśnio-
wą Duchenne’a. Jego specjalistyczny wózek kosztuje 2400 zł, 
respirator 26 000 zł, resuscytator silikonowy 180 zł, pas piersiowy 
173 zł, rurka tracheostomijna 119 zł, przenośny wzmacniacz gło-
su 770 zł, ssak nożny do odsysania górnych dróg oddechowych 
730 zł (razem 30 372 zł), a do takiego oprzyrządowania (które 
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zresztą co jakiś czas trzeba wymieniać) należy doliczyć termoak-
tywne ubrania, regularnie uzupełniane leki (których lwia część nie 
jest refundowana i pochłaniają gigantyczne pokłady pieniędzy), 
wyposażenie domu (jak dźwig do podnoszenia z łóżka, odpo-
wiednia konstrukcja łazienki itd.), fachowa rehabilitacja, terapia, 
zabiegi, specjalne produkty intymne i wiele innych mniejszych 
i większych spraw. Te wszystkie elementy to oczywiście tylko 
niezbędne do życia obiekty – prócz nich przecież każdy ma jesz-
cze swoje życie intymne, zainteresowania, potrzebę socjalizacji 
itd. Osoby z niepełnosprawnościami nie tracą na wstępie chęci 
korzystania z kultury, chodzenia na randki czy kupienia sobie 
perfum. A przecież opiekun(ka) takiej osoby potrzebuje również 
budżetu na swój własny byt, na własne ubrania, na kartę miejską, 
na terapię, może na czesne na studiach czy okazjonalne wyj-
ście do kawiarnii itd. Te wyjścia do kawiarni czy studia to jednak 
zwykle marzenie ściętej głowy bo państwo nie dofinansowuje 
całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, która 
autonomię zapewniłaby nie tylko osobie opiekuńczej ale przede 
wszystkim samej osobie mierzącej się z niepełnosprawnością. 
Z tego powodu dzieci nie mają możliwości „dorośnięcia i wyfru-
nięcia z gniazda” a rodzice często zostają z niemowlętami, które 
zostaną niemowlętami przed kolejne 60 lat. A nawet jeśli choroba 
nie jest obezwładniająca i osoba teoretycznie mogłaby oraz chcia-
łaby wyprowadzić się od rodziców i zamieszkać z partnerem czy 
partnerką państwo ponownie utrudnia tę decyzję, ponieważ by 
świadczenie pielęgnacyjne dostał partner lub partnerka (dorosłej) 
osoby z niepełnosprawnością, osoba ta musiałaby wytoczyć pro-
ces sądowy swoim rodzicom, po czym zostać adoptowaną przez 
swojego partnera czy partnerkę (o czym pisał Wojtek Sawicki). 

Wróćmy do Patrycji i Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Jestem”. – Wiesz, mieliśmy taki projekt gdzie rodzice byli 
zabierani do Ciechocinka do SPA, ale teraz już tego nie ma, skoń-
czyły się pieniądze – opowiada Patrycja jednocześnie nakłaniając 



córeczkę do nie bawienia się pasem bezpieczeństwa. – Czasem 
u nas ktoś przychodzi i płacze, że mu mama powiedziała, że 
lepiej żeby umarł. Dlatego uczestnicy mają stałą opiekę psycho-
logiczną, ten psycholog jest zresztą też dla nas, wykładowców. 
No ale wiesz. Ja też rozumiem rodziców, oni są zostawieni 
sami sobie. Mamy taką mamę, która w stowarzyszeniu rozdaje 
kartki, na których jest napisane, że ona bardzo by chciała mieć 
trochę czasu wolnego i czy ktoś nie zgodziłby się zostać z jej sy-
nem na chwilę (syn ma bardzo zaawansowaną niepełnospraw-
ność) no i są takie osoby, które przyjeżdżają i pomagają.

Patrycja prowadzi warsztaty fotograficzne. Poza pracą zaj-
muje się również nauczaniem rysunku i malarstwa w Pracowni 
22 oraz wychowuje córkę. W jej grupie przeważają starsze 
kobiety. Są to na przykład osoby cierpiące na schizofrenię, która 
znacząco utrudnia im stosowanie „poprawnych” zachowań spo-
łecznych, funkcjonujące z pomocą, ale i skutkami ubocznymi 
dużych dawek leków. Patrycja opowiada mi o specyfice pracy 
z osobami mierzącymi się z takimi utrudnieniami. – Są takie 
problemy, jak np. naciśnięcie guzika aparatu fotograficznego. 
W ogóle technologia jest dla nich często dużą barierą. Mam 
uczestników, którzy mają sprawne ciała, ale też bywają tacy, 
którzy mają np. powykręcane palce i nie mogą utrzymać apa-
ratu – wtedy muszę dostosować poziom do osoby z najbardziej 
zaawansowanymi ograniczeniami fizycznymi. Ale oni nie mają 
problemu z robieniem zajebistych zdjęć, to są często osoby, któ-
re mają talent i samozaparcie, tylko potrzebują odpowiedniego 
dostosowania. Jeśli trzęsą im się ręce, to fotografia będzie 
rozmyta, ale po to mamy statyw.

Na Facebooku stowarzyszenia można przejrzeć liczne 
aktywności organizowane dla uczestników i uczestniczek – 
warsztaty kulinarne, bale, wycieczki nad jezioro, na kajaki, 
wyjścia do różnych instytucji, karaoke. Szczegółowo zarchiwi-
zowane są również na przykład relacje z urodzin uczestników 
i uczestniczek, co daje poczucie ciepłych relacji panujących 
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Bardzo wymagającym 
(finansowo, ale również 

na poziomie świadomości 
społecznej) jest 

dostosowanie uczelni, 
szkoły czy galerii do jak 

największej ilości potrzeb 
osób nienormatywnych, 

tak by stworzyć 
inkluzywną i bezpieczną 

przestrzeń.

w społeczności „Jestem”. – My z podopiecznymi stowarzyszenia 
mamy bliskie relacje. Oni przychodzą do nas podczas zajęć też 
z codziennymi sprawami, np. nie umieją zarejestrować się na 
ePUAP. Ja na przykład regularnie kontaktuję się z X i ją pytam czy 
nie potrzebuje zakupów, zamawiam jej taniej leki przez internet. 
Co tydzień mamy spotkania rodziców, podzielone między gru-
pami i oni wtedy rozmawiają o problemach swoich dzieci. Jest 
w tym poczucie wspólnotowości, ale wiesz – to jest serio wyjąt-
kowe miejsce w skali tego rodzaju placówek.

Zdjęcia robione przez podopiecznych Patrycji są pod koniec 
każdego roku zbierane i umieszczane na zbiorowej wystawie. Na 
fotorelacjach widać zróżnicowane kompozycje i faktury, skontra-
stowane geometrycznie plamy barwne. Gdyby wyjąć je z kontek-
stu, trudno byłoby odgadnąć kim są autorzy. 

Zajęcia Patrycji to wyjątek. W DPS-ach często brakuje tego 
rodzaju kadry, niemniej prace powstające w tego typu ośrodkach 
są równie wartościowe i interesujące a do tego, tak samo zresztą 
jak w przypadku „Jestem”, wymagają od swoich twórczyń i twór-
ców odwagi jeśli nie mieli kontaktu z tego typu aktywnościami od 
przedszkola. Ta odwaga a zarazem praca w grupie mogą być cen-
nym doświadczeniem dla osób biorących udział w warsztatach.

 Kluczowy w tym wszystkim jest kontakt międzyludzki, co 
podkreśla Barbara Kopczyńska, pedagożka w Kujawsko-Po-
morskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imie-
nia Janusza Korczaka, która w ramach zajęć zabiera swoich 
uczniów i uczennice do Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona                           
Szumana w Toruniu. – Te panie, które tam pracują, mają bardzo 
duży szacunek do swoich podopiecznych, bardzo się starają – 
opowiada. – Personel jest zżyty ze społecznością, dla której pra-
cuje. Chodzimy tam w godzinach popołudniowych, żeby z nimi 
pobyć, porozmawiać. Młodzież uczy się obcowania ze starszymi 
osobami. Ci starsi ludzie czują się samotni, a nasi uczniowie 
w związku z tym potrzebni. Na przestrzeni lat nawiązały się 



różne przyjaźnie i czasem ktoś odchodzi, dlatego też umawiamy 
się z panią psycholog, która nadzoruje ten proces.
Uczniowie Korczaka to dzieci i młodzież z różnym spektrum 
niepełnosprawności. Jak można przeczytać na stronie ośrodka, 
są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-
kim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), 
z autyzmem (w tym zespołem Aspergera), niesłyszące i słabo-
słyszące oraz niewidome i słabowidzące. – Nasi podopieczni 
się zmieniają, więc my się stale doszkalamy, wiesz, warsztaty, 
treningi interpersonalne. Współpracujemy z różnymi porad-
niami i specjalistami. To jest specyficzna praca ale utwierdziła 
mnie, że jeśli stworzy się możliwie jak najlepsze warunki tym 
osobom, to one mogą się później dobrze odnaleźć w środowi-
sku. No i trzeba kłaść duży nacisk na rozwój umiejętności spo-
łecznych, to jest bardzo ważne, bo to, czego tutaj ich nauczymy 
kształtuje ich funkcjonowanie na zewnątrz.

Ten wątek stałej aktualizacji jest istotnym motywem 
w dostosowywaniu rzeczywistości danego ośrodka do potrzeb 
osób marginalizowanych. Bardzo wymagającym (finansowo, 
ale również na poziomie świadomości społecznej) jest dosto-
sowanie uczelni, szkoły czy galerii do jak największej ilości 
potrzeb osób nienormatywnych, tak by stworzyć inkluzywną 
i bezpieczną przestrzeń. To jednak można osiągnąć za pomocą 
regularnego uzupełniania specjalistycznej wiedzy i przemy-
ślanego korzystania z funduszy (które są, ale często nie wyko-
rzystuje się ich znacznej ilości ze względu na brak porządnych 
inicjatyw). Niestety ciągle jest to proces zbyt wolny, a zbyt dużo 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin znajduje się od lat 
w sytuacji kryzysowej: nie z winy własnej „nieprzedsiębior-
czości”, lecz na skutek niewydolności państwa. Wspaniale, że 
istnieją takie ośrodki jak „Jestem” czy szkoły dbające o potrzeby 
swoich uczennic i uczniów, gdzie podopieczni mogą wyrazić się 
artystycznie, znaleźć wsparcie i poczucie wspólnotowości, ale, 
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jak pisze Małgorzaty Jacyno w książce Kultura na peryferiach, 
kultura nie jest w stanie zrekompensować czy wypełnić braków 
systemowych. Jest bezsilna i przegrywa każdą rywalizację z ryn-
kiem pracy, jak również z brakiem dostępu do sprawnej ochrony 
zdrowia (także i psychicznego), czy w ogóle z równouprawnie-
niem, które omija osoby mierzące się z niepełnosprawnością. 
I tak system więzi w nieprzystosowanych mieszkaniach rodziców 
i dzieci, co jakiś czas wypluwając z siebie medialne afery i fałszy-
we obietnice, które giną pod kolejnymi newsami. •

Dawka edukacji z instagrama:

@bubaspolsky

Głos OZN w różnych dotykających ją sprawach (niepełno-
sprawność, queer, feminizm, wszystko co ludzkie).

@spadlamam.stowarzyszeniemudita 

Inicjatywa wspierająca mamy i rodziny osób z niepełnospraw-
nościami na różne sposoby (+ telefon wsparcia).

@pudelija 

Lifestyle z dużym udziałem piesków, pokazujący przy okazji 
z jakimi utrudnieniami rzeczywistości mierzą się OZN.

@lifeonwhlz 

Głos OZN o polityce, o miłości, o byciu i o czerpania z życia 
jednocześnie walcząc z wykluczeniem.

@nie_typowa_mama 

O byciu mamą dziecka z niepełnosprawnością, o mierzeniu 



Maria Grzybowska 

² Ibidem.

¹ T. W. Laqueur 
Samotny seks: 
kulturowa historia 
masturbacji, 
Towarzystwo 
Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Nowy 
Jork 2003.

Masturbacja to przejaw najwyżej autonomii i kontroli nad wła-
snym ciałem, a co za tym idzie – wolności. Jest demokratycznym 
narzędziem walki z patriarchatem. Próbując odpowiedzieć na 
pytanie o obecność masturbacji w obszarze sztuki współczesnej, 
poruszę wątki historyczne oraz powołam się na pracę wybranych 
artystek. W swojej wypowiedzi skupię się na doświadczeniu i po-
kazywaniu masturbacji osób kobiecych, co nie znaczy, że mastur-
bacja mężczyzn nie jest problemem dyskursu feministycznego, 
walczącego z toksyczną męskością.

Samoświadome jednostki, które potrafią korzystać z przy-
jemności dla samej przyjemności, są trudniejsze do manipula-
cji. Nowożytna masturbacja jest wytworem oświecenia i wtedy 
rozpoczęła się walką z nią. Około roku 1712 anonimowy autor 
w swoim traktacie Onania albo ohydny grzech samozaspokoje-
nia... opisał masturbację jako chorobę¹. Udało się mu stworzyć 
nowoczesny i uniwersalny mechanizm dyskursywny, produku-
jący wstyd i lęk. Czemu akurat w tamtym okresie masturbacja 
przesunęła się na pierwszą linię etycznych walk? Zaspokajanie 
swoich potrzeb jest ściśle związane z instynktami, podążanie za 
którymi było kojarzone z degradacją do roli zwierząt. Człowiek, 
który w oczach ludzi oświecenia był najinteligentniejszą istotą, 
nie mógł sobie na to pozwolić. „Potajemny występek”, jakim 
była masturbacja, był świecką samowolą, która nie podobała się 
rządzącym. Panowało przekonanie, że pozostawieni bez nadzoru 
obywatele, korzystający ze swojej seksualności, wybiorą złą dro-
gę samotności oraz będą stawiać relacje z wewnętrznym „ja” nad 
relacje społeczne. Masturbacja była ryzykiem dla niestabilnego 
hierarchicznego porządku politycznego. Nie dało jej się kontro-
lować, dlatego trzeba było jej zabronić. Tak można podsumować 
pierwszy z trzech etapów, które ukształtowały nasze myślenie 
o masturbacji².

Zmianą, jaka nastąpiła w tym sposobie myślenia, była 
freudowska teoria zakładająca, że masturbacja jest naturalnym 
etapem rozwoju człowieka, dzięki czemu przestano traktować ją 

polskiej
w sztucesamoprzyjemności

Motyw

Masturbacja
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Iwony Demko, Liliany Zeic, Julki/Julka Walkowiak



⁴ Ibidem.

 ³ T. W. Laqueur 
Samotny seks: 
kulturowa historia 
masturbacji, 
Towarzystwo 
Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Nowy 
Jork 2003.

jako coś obrzydliwego i godnego potępienia. Zaczęto postrze-
gać ją jako przejaw dziecięcej seksualności, z której trzeba 
wyrosnąć³. Każdy z nas musi przez nią przejść w odpowiedni, 
określony sposób, aby w procesie „cywilizowania” wyłonić się 
z niej jako „dorosły”. Dzięki masturbacji w okresie dziecięcym 
jednostki miały być przystosowane do życia społecznego i wy-
posażone w użyteczne ego wraz z jego seksualnymi energia-
mi, z którego mogą korzystać inni, ale nie dana osoba. Ma-
sturbację u dorosłych Freud traktował jako zboczenie z drogi 
normalnej psychogenezy, a seksualność łechtaczki miała być 
odrzucana przez dorosłe kobiety.  

Szczególnie z tym ostatnim stwierdzeniem nie zgadzali 
się autorzy książki Human Sexual Response – William Masters 
i Virginia Johnson. Datę publikacji, czyli rok 1966, można uznać 
za rozpoczęcie trzeciego etapu, w którego rezultacie mastur-
bacja staje się indywidualną praktyką dbania o siebie⁴. Głów-
nym zadaniem stało się zrehabilitowanie masturbacji oraz 
pomoc kobietom w osiągnięciu satysfakcji z seksu poprzez 
włączenie tej praktyki w życie erotyczne. Ma być przyjemno-
ścią wyznaczającą standard. Masturbacja pomaga kobietom 
skoncentrować się na swoich potrzebach i wyzwolić z psy-
chosocjalnego skrępowania. Z tego powodu została włączona 
przez ruchy kobiece, a potem queerowe. Feminizm, zawierają-
cy w sobie afirmację seksualności, wykorzystuje masturbację 
w swojej retoryce wyzwolenia i buntu przeciwko status quo.

Czy eksperymentowanie ze swoją cielesnością jest tak 
samo akceptowalne w Polsce? Czy będąc kobietą, można gło-
śno mówić o swojej seksualności i pokazywać ją? Wydaje mi 
się, że nie. Żyjemy w nieformalnym państwie kościelnym, a ko-
ściół nie przestał stygmatyzować aktu samomiłości. Mastur-
bacja jest czynnością seksualną niezwiązaną z rozrodczością. 
Kościół katolicki za wszelką cenę broni wizji kobiety biernej, 
która żyje, by rodzić i zajmować się rodziną. Dekonstrukcją po-
jęć przypisanych kobiecie przez społeczeństwo zajmowały się 
artystki nawiązujące do problematyki feminizmu drugiej fali. 
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⁵ Ewa Małgorzata 
Tatar Przesłuchując 
postfeminizm: czy 
czułość, zmysłowość, 
szaleństwo i miłość 
lesbijska dają 
szanse sztuce na 
przepisanie narracji 
„kobiecych”, „Kresy” 
2008, nr 4.

 W momencie, 
w którym intymność 

została wyniesiona do 
rangi tematu politycznego, 

zabrakło przedstawień 
związanych z kobiecą 

seksualnością, których 
nie można umieścić 

w dyskursie historii sztuki 
pisanej przez mężczyzn.

Artystki walczyły z niewidzialnością wizerunków kobiet, ich 
naturalnego ciała oderwanego od życia rodzinnego. Walczy-
ły poprzez wprowadzenie samodefiniującego się podmiotu 
w dyskurs stworzony przez mężczyzn, gdzie nie było miejsca 
na otwartą afirmacje seksu przez kobiety. Jak dobrze zauważa 
Ewa Małgorzata Tatar w referacie Przesłuchując postfeminizm, 
pojawiające się przedstawienia poruszające problemy tożsa-
mości seksualnej o dużym potencjale politycznym były szybko 
neutralizowane. Trzeba było ich bronić, zapewniając o uniwer-
salnym kontekście czy przekazie.⁵ 

W 1976 roku Natalia LL stworzyła pracę pokazującą artyst-
kę skupioną na zmysłowej rozkoszy poznawania siebie. Jest to 
jedna z nielicznych prac z tamtego okresu wykorzystująca mo-
tyw masturbacji. Zdjęcie kreuje obraz kobiety czerpiącej przy-
jemność z bycia sobą, jednak wchodzi też w polemikę z wzro-
kiem odbiorcy podtrzymując narrację o opresyjności podmiotu. 
W momencie, w którym intymność została wyniesiona do 
rangi tematu politycznego, zabrakło przedstawień związanych 
z kobiecą seksualnością, których nie można umieścić w dys-
kursie historii sztuki pisanej przez mężczyzn. Zmieniło się to 
w sztuce artystek tworzących obecnie.

Podobnie jak w pracy Natalii LL, w Robię sobie dobrze 
sztuką Liliany Zeic (Piskorskiej) istotne jest określenie tego, 
w jaki sposób patrzy odbiorca. Instalacja składa się z dwóch 
kanałów wideo na których zarejestrowany został performance 
artystki. Na nagraniu widzimy, jak kobieta, oglądając kano-
niczny performance Mariny Abramović i Ulaya Imponderabilia, 
zajada się arbuzem trzymanym między nogami. Tytuł został 
rozwinięty na Robię sobie dobrze sztuką (dokładnie jedną 
sztuką arbuza). Arbuz został wykorzystany ze względu na fakt, 
że jest to rozpoznawalny symbol waginalny. Artystka, jak sama 
mówi, lubi proste znaki i polega na domyślności. Wykorzysta-
nie owocu w nawiązaniu do masturbacji podkreśla specyfikę 
przedstawień tematów tabu. W wywiadzie dla magazynu 



⁶ Piotr Lisowski 
Trochę słodyczy. 
Rozmowa z Lilianą 
Piskorską, SZUM, 
09.12.2013.

„Szum” autorka tłumaczy, w jaki sposób sztuka, która mieści się 
w kanonie, może być również „dyskursywnym żarcikiem”. Prace, 
która mieści się w kanonie, może być również „dyskursywnym 
żarcikiem”. Prace, które nie są do końca poważne, mogą oswajać 
symbole w łagodniejszy sposób, stając się dzięki temu najbardziej 
wolnościowym obszarem⁶. Być może jest to sposób na wprowa-
dzenie masturbacji w kanon. Jedno z nagrań zostało wyświetlone 
na ścianie - stoimy za plecami artystki, która oddana jest swojemu 
ciału oraz chłonięciu sztuki. Nie jest świadoma naszej obecności. 
Jesteśmy intruzami, podglądaczami. Wydaje się, że artystka świa-
domie „cenzurowała” obraz, masturbacja zostaje ukryta. Dopiero 
kiedy spojrzymy na mały ekran oparty o ścianę, możemy zobaczyć 
starannie wykadrowany obraz, na którym widać owoc i pełne 
namiętności ruchy rąk artystki. Tu masturbacja została odsłonięta; 
staje się osobnym tematem, obrazem. Czy przy oglądaniu auto-
erotycznych przedstawień musi być obecne poczucie skrępowa-
nia, uczucie, że patrzymy na coś zakazanego, bo dalej należy do 
strefy intymnej?

Iwona Demko również przełamuje tabu  związane z kobiecą 
cielesnością. Jest trwającą w samoafirmacji kobietą, której za-
wdzięczamy koncepcję waginatyzmu (połaczenie słów wagina 
i fanatyzm), na której opierał się dyplom doktorski artystki. Próby 
określenia historii kultu waginy, który istniał w wielu kulturach, 
były przekorną odpowiedzią na wszechobecny kult penisa. Potrze-
ba zrealizowania pracy wzięła się z namysłu, co znaczy dla Iwony 
Demko bycie kobietą oraz refleksją nad znaczeniem ciała dla sie-
bie i innych. Doktorat podkreśla, jak kultura katolicka zniszczyła 
sposób myślenia o seksualności oraz to, jak długą drogę musimy 
przebyć jako społeczeństwo do wyniesienia rozmów o kobiecych 
narządach z obszaru zakazanych tematów. Narracja o masturba-
cji, która może być drogą do odkrycia miejsca, w którym wszystko 
się zaczyna, czerpaniem sił oraz radości z bycia sobą, jest obecna 
w pracach, które gloryfikują waginę. Częścią doktoratu była za-
aranżowana przez artystkę Kaplica Waginy. W najważniejszym 
punkcie świątyni znajduje się rzeźba odwzorowująca kształt wul-
wy stworzona z miękkich, świecących materiałów w kolorach
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Odniesienie się do 
dawnych wierzeń może 
być metodą na podjęcie 

tematu seksualności, 
zmysłowości i masturbacji 

jako godnego refleksji 
i dyskusji.

złota i czerwieni, co podkreśla zaczerpnięcie motywów z religii 
świata. Kolejną pracą jest kompozycja składająca się z różowej 
rzeźby narządu w koronie, podwieszonej ponad głową oglądają-
cych, oraz klęcznika, również miękkiego i różowego. Jeśli wagi-
natyzm ma być praktyką stworzoną na wzór religii, masturbacja 
może stać się modlitwą, rytuałem pomagającym odkryć istotę 
rzeczy. Czcząc kobiece ciało, czujemy potrzebę poznania. Od-
niesienie się do dawnych wierzeń może być metodą na podjęcie 
tematu seksualności, zmysłowości i masturbacji jako godnego 
refleksji i dyskusji.            

Ciało obdarzone władzą stanowienia było tematem, na któ-
rym opierała się szeroko omawiana wystawa Farba znaczy krew 
zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2019 roku 
oraz kuratorowana przez Natalię Sielewicz. Obrazy ponad 50 ar-
tystek dotyczyły pragnień i traumatycznych doświadczeń kobiet, 
które są związane z cielesnością. Medium malarskie pozwala 
na unaocznienie tego co powinno być ukryte, wstydliwe. Takim 
wydaje się być temat masturbacji. Ten temat i wystawę łączy 
utożsamianie kobiety z dzikim zwierzęciem, które porywczo 
reaguje na swoje instynkty. Na jednym z czterech obrazów poka-
zanych przez Martę Nadolle pojawia się postać leżącą na mate-
racu, oddana zaspokajaniu swoich potrzeb. Ledwo umeblowane 
pomieszczenie podkreśla problem alienacji, który jest często 
poruszany przez artystkę. Obraz jest surowy i zimny, co uwidacz-
nia zwyczajność przedstawienia oraz czyni z masturbacji ruty-
nową czynność. Obrazy artystki są wizualnymi notatkami z życia 
codziennego. Samoprzyjemność zostaje przedstawiona w obiek-
tywny sposób jako element rutynowego dbania o siebie. Tytułowe 
zdanie – Kochanie jestem zmęczona – można zinterpretować na 
dwa sposoby. Biorąc pod uwagę, że w pracach artystki pojawiają 
się wątki relacji z innymi ludźmi, można stwierdzić, że zdanie 
zostało wypowiedziane do drugiej osoby. Jednak skupiając się na 
motywie masturbacji słowa mogą reprezentować wewnętrzny 
dialog artystki, która sprawianie sobie przyjemności traktuje jako 
sposób na zmniejszenie stresu lub dodanie sobie energii. 
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Wybuch erotycznej energii spowodowany zaspokojeniem 
swoich potrzeb przedstawiła też Katarzyna Kukuła. Kobieca 
samomiłość przedstawiona jest za pomocą motywów zaczerp-
niętych z natury. Na obrazie Wielki Wybuch kobiecy orgazm 
powiązany został z energiami, które napędzają wszystko. Kobieta 
skupiona na swoim ciele i przyjemności zostaje umieszczona 
w kosmosie wśród gwiazdozbiorów, które ułożone są w erotycz-
ne symbole. Wszechświat jest bytem bez granic, w który zostaje 
wpisana kobieca seksualność pozbawiona ograniczeń. Mastur-
bacja została przedstawiona jako metoda uwalniania pokładów 
energii o charakterze sprawczym, które drzemią w kobietach. 
Obecność obrazów przedstawiających samozaspokojenie udo-
wadnia, że ten motyw jest częścią dyskusji o kobiecej cielesności 
podjętej przez dzisiejszą sztukę.

Przy określaniu potencjału motywu masturbacji oraz tenden-
cji wykorzystywania tego tematu w pracach młodych artystek, 
warto wspomnieć o nowych pracach funkcjonujących w prze-
strzeni internetu. Ze względu na wyniki wyszukiwania słowa „cip-
ka” trudna do odnalezienia jest animacja Renaty Gąsiorowskiej 
i Agnieszki Borowej o właśnie takim tytule. Krótki film przedsta-
wia postać, która samotnie spędza wieczór, oglądając telewizję, 
biorąc kąpiel oraz odruchowo dotykając swojej waginy. Leżąc na 
kanapie, patrząc na swoją dłoń, zaczyna być świadoma procesów, 
które mogą zachodzić w organizmie. Cipka ożywa, odkleja się 
od osoby i ucieka. Teraz mogą spojrzeć sobie w oczy, a tytułowy 
organ domaga się przyjemności i uwagi. Samopoznanie nabie-
ra nowego znaczenia. Animacja jest zabawnym, wręcz miłym 
przedstawieniem, które jest pozbawione aspektu opresji, wydaje 
się nieskrępowane. Elementem funkcjonowania pracy w inter-
necie jest możliwość pozostawienia komentarzy. Niektóre z nich 
są dowodem na to, ile pracy musimy włożyć w normalizowanie 
samoprzyjemności. Mimo lekkiego tonu i prostej animacji projekt 
oznaczony jest jako mature. 
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⁷ Rozmowa z Julką/
Julkiem  Walkowiak, 
10.01.2021 r.

W 2020 roku, kiedy dostęp do sztuki ograniczał się do stron zna-
nych galerii, a przede wszystkim do mediów społecznościowych, 
istotnym punktem stały się oddolnie organizowane inicjatywy 
online. Jedną z nich był festiwal Sztuka dla mydła, na którym 
pojawiła się praca Daniel_i Weiss Samomiłość w czasach zarazy. 
Opis pracy: „polewa z samicy na różowych chusteczkach z ikei, 
w galerii telefonu, 20 razy sama, zeskanowane”. Nadesłana praca 
była odpowiedzią na pytanie „co się rymuję z kwarantanną” [what 
rhymes with qurantine]. 

Artystką, która również publikuje prace na Instagramie, jest 
Julka/Julek Walkowiak, na której profilu znajdziemy między 
innymi złoty szablon w kształcie dilda, wykorzystany podczas 
miłosnego projektu garficiarskiego. Obie wspomniane twórczynie 
łączy tożsamość queerowa, która jest istotnym elementem odczy-
tywania prac dotyczących masturbacji. Walkowiak mówi o tym, 
że rewolucyjny akt samomiłości dał jej „większe pojęcie o własnej 
podmiotowości i o tym, że zasługuję. na przyjemność”⁷.  Perspek-
tywa osób LGBT+ jest ważna częścią narracji wyzwoleńczej. 

Osoby queer, w których historię wpisana jest walka z opresją 
oraz brakiem reprezentacji mogą stać się motorem napędzającym 
rozwój tematu masturbacji w sztuce. Nowe projekty pojawiające 
się w internecie są nadzieją na większe oswajanie rozmów o ko-
biecej samomiłości. Zdrowe poznawanie swojego ciała powinno 
być częścią inkluzywnej i akceptującej edukacji seksualnej. Sztukę 
i masturbację łączy potencjał burzenia porządków społecznych 
i ustalonych schematów. Pojawienie się obrazów oraz działań 
artystycznych przedstawiających nieskrępowane odkrywanie 
swojego ciała przez kobiety mają wartością budującą świadomość 
społeczną i dlatego moim zdaniem są potrzebne. •



Patrycja Bombik

Przyjemność w

Ohad Naharin i 
GaGa

ruchu

¹ Ohad Naharin, 
Batsheva, Gaga 
<https://batsheva.
co.il/en/gaga>  
[dostęp 05.01.2021] .

„Gaga rzuca wyzwanie wielopoziomowym zadaniom. Jeste-
śmy świadomi związku między wysiłkiem a przyjemnością, 
zdajemy sobie sprawę z odległości między naszymi częścia-
mi ciała, jesteśmy świadomi tarcia między ciałem a kośćmi, 
odczuwamy ciężar poszczególnych części ciała, jednak nasza 
forma nie jest kształtowana przez grawitację, jesteśmy świa-
domi tego, gdzie trzymamy niepotrzebne napięcie […]. Włą-
czamy głośność słuchania naszego ciała doceniamy drobne 
gesty, mierzymy i bawimy się fakturą ciała i skóry, możemy 
być głupi, śmiać się z siebie, łączymy się z poczuciem dużej 
ilości czasu, zwłaszcza gdy poruszamy się szybko. Uczymy 
się kochać swój pot, odkrywamy naszą pasję do poruszania 
się i łączymy ją z wysiłkiem. Odkrywamy zarówno zwierzę, 
jakim jesteśmy, jak i siłę naszej wyobraźni. Uczymy się doce-
niać niedopowiedzenie i przesadę, stajemy się delikatniejsi 
i uznajemy znaczenie przepływu energii i informacji przez 
nasze ciało we wszystkich kierunkach. Uczymy się efektywnie 
wykorzystywać naszą siłę i uczymy się używać „innych” sił. 
Odkrywamy zalety miękkiego ciała i wrażliwych dłoni, uczymy 
się łączyć z groove nawet wtedy, gdy nie ma muzyki. Jeste-
śmy świadomi obecności ludzi na sali i zdajemy sobie sprawę, 
że nie jesteśmy w centrum tego wszystkiego. Stajemy się 
bardziej świadomi naszej formy, ponieważ nigdy nie patrzymy 
na siebie w lustrze – nie ma luster. Łączymy się z poczuciem 
nieskończoności możliwości. Eksplorujemy ruch wielowymia-
rowy, cieszymy się uczuciem pieczenia w naszych mięśniach, 
jesteśmy świadomi naszej wybuchowej mocy i czasami jej 
używamy. Zmieniamy nawyki ruchowe, znajdując nowe, od 
razu możemy być spokojni i czujni. Stajemy się dostępni”¹.

GaGa to zarazem swoisty język ruchowy, mechanizm 
pracy z ciałem, specjalistyczny trening dla tancerzy orazmoż-
liwość niecodziennej aktywności fizycznej dla osób zupeł-
nie niezwiązanych z tańcem. Metoda pracy GaGa bazuje na 
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stopniowym i bezpiecznym opuszczaniu strefy komfortu oraz 
przełamywaniu barier. „Język GaGa zrodził się z wiary w uzdra-
wiającą, dynamiczną i ciągle zmieniającą się moc ruchu”².

Ohad Naharin, twórca języka ruchowego Gaga, urodził 
się w 1952 roku w kibucu Mizra w Izraelu. Wychowywał się 
w artystycznym domu, ponieważ jego matka była choreografką 
i tancerką, a ojciec – psycholog, wcześniej zajmował się ak-
torstwem. Fascynacja i zainteresowanie ruchem pojawiło się 
u niego już we wczesnym dzieciństwie, jednak swoją przygodę 
z tańcem rozpoczął dopiero w wieku dwudziestu dwóch lat³.
Po przebytej wówczas służbie wojskowej Naharin dołączył 
do treningów tanecznych w Batsheva Dance Company – jed-
nym z czołowych zespołów tańca współczesnego na świecie. 
„Chyba nigdy nie myślałem o zostaniu tancerzem bądź choreo-
grafem. Nikt mi tego nie nakazał. Jednocześnie zawsze byłem 
tancerzem. Byłem tancerzem w rodzinie, w klasie, w szkole, 
ale to nigdy nie była przyszłość, zawsze teraźniejszość. Fizycz-
na przyjemność płynąca z aktywności fizycznej była nieodłącz-
ną częścią mojego postrzegania siebie jako żywej istoty. Taniec 
był w moim życiu, odkąd tylko pamiętam. Nie jako zawód, ale 
jako coś, co kocham, coś, co mnie podnieca, coś, na co uwiel-
biam patrzeć i co kocham robić”.

Za jedno z przełomowych wydarzeń w procesie kształto-
wania się języka ruchowego GaGa uznaje się spektakl z 1987 
roku, podczas którego Naharin uległ poważnej kontuzji kręgo-
słupa, która znacznie ograniczyła jego późniejsze możliwości 
ruchowe. Ponieważ chęć kontynuacji tańca była znacznie 
silniejsza niż odczuwany ból, Naharin zmuszony został do 
całkowitego zreformowania swoich dotychczasowych praktyk 
i przyzwyczajeń. Artysta poznając i uważnie słuchając swojego 
nadwyrężonego ciała, starał się odnaleźć jego słabości i wszel-
kie ograniczenia wykorzystać oraz z pełną wyrozumiałością 
potraktować jako potencjalne możliwości. „Walka z ogranicze-
niami była dla mnie najważniejszym doświadczeniem, jeśli 
chodzi o naukę własnego ciała. To wtedy rozpocząłem rozwija-
nie swojego języka ruchu, który nazwałem Gaga”⁴.

Fizyczna przyjemność 
płynąca z aktywności 

fizycznej była nieodłączną 
częścią mojego 

postrzegania siebie jako 
żywej istoty. Taniec był 

w moim życiu, odkąd tylko 
pamiętam. 

³ Ohad Naharin 
<https://
en.m.wikipedia.org/
wiki/Ohad_Naharin> 
[dostęp 05.01.2021].

² Ohad Naharin, 
About Gaga <http://
gagapeople.com/
english/about-gaga/> 
[dostęp 05.01.2021].

⁴ Mr. Gaga, reż. Tomer 
Heymann, Niemcy, 
Holandia, Izrael, 
Szwecja, 2015.



W konsekwencji Naharin wyznaczył pewne obowiązujące ramy 
Gaga, jednak do dziś są one tylko podstawą, ponieważ język ten 
nieustannie się rozwija. W związku z tym wszyscy certyfikowani 
nauczyciele GaGa zobowiązani są do regularnych odwiedzin Tel 
Awiwu, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Dzięki temu 
cała społeczność GaGa posługuje się wspólnym językiem. 

Na początku GaGa posługiwali się jedynie tancerze i tancerki 
zespołu Batshevy. Kluczowym momentem dla rozwoju języka 
stały się wydarzenia z 2001 roku, kiedy to niezwykle zaintrygowa-
ni tym, co regularnie działo się na sali tanecznej, pracownicy ad-
ministracyjny zespołu nakłonili choreografa, aby poprowadził dla 
nich zajęcia. Z początku niechętny Naharin szybko przekonał się, 
że zajęcia stanowią niezwykłą formę rozwoju zarówno dla niego, 
jak i dla pozostałych, dlatego postanowił regularnie kontynuować 
spotkania. Eksperyment ten okazał się być istotny dla rozwoju 
całej metody, ponieważ z czasem GaGa podzieliła się na dwa do 
dzisiaj obowiązujące moduły: GaGa/dancers i GaGa/people⁵.

Na zajęciach GaGa uczestnicy i uczestniczki rozstawiają się 
po całej sali. Otoczony nimi choreograf ustawia się w samym cen-
trum, aby wspólnie móc kontynuować ze wszystkimi następujące 
po sobie ruchy. Choreograf wydaje polecenia, które wszyscy re-
alizują razem oraz dokładnie obserwuje ćwiczących, kierując ich 
coraz dalej w głąb wybranych przez siebie zagadnień. Uczestnicy 
w pełni samodzielnie i indywidualnie skupiają się na eksplorowa-
niu swoich ciał oraz aktywnym wykorzystywaniu ich możliwości. 

Na oficjalnej stronie internetowej GaGa umieszczone zostały 
podstawowe zasady uczestnictwa w zajęciach⁶:

• Nigdy nie przestawaj się poruszać: pozostań fizycznie zaan-
gażowany przez całą sesję, bez przerwy. Zajęcia są długą 
sesją, podczas której podejmujemy się w ruchu różnych 
zadań. Słuchamy instrukcji i do jednego zadania ruchowego 
dodajemy kolejne. 

• Słuchaj swojego ciała: staraj się delikatnie wprowadzać kolej-

⁵ About Gaga <https://
www.gagapeople.
com/en/about-gaga/> 
[dostęp 05.01.2021].

⁶ Ibidem.
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ne zadania i bądź świadom tego, co się dzieje w twoim ciele, 
twoich możliwości, słabości i ograniczeń. Nie próbuj robić ni-
czego na siłę – szukaj jakości w ruchu oraz wrażeń. Eksploruj 
miejsca, w których odczuwasz przyjemność, staraj się unikać 
tych, w których pojawia się ból.

• Bądź świadomy tego, co dzieje się dookoła ciebie: rozglądaj 
się po sali, inspiruj się ruchem prowadzącego i innych uczest-
ników. Zwróć uwagę na przestrzeń, w jakiej się poruszają 
oraz na interakcje, jakie mogą między nimi zachodzić.

• Zajęcia rozpoczynają się punktualnie: przyjdź 15-20 min 
wcześniej, aby przygotować się do zajęć i znaleźć swoje miej-
sce w studio.

• Dbamy o swoje ciała: jeśli zdarzają się jakiekolwiek ograni-
czenia lub ból fizyczny z powodu choroby lub urazu, poinfor-
muj prowadzącego przed zajęciami. Jedynym mile widzia-
nym bólem jest pieczenie w naszych mięśniach.

• Pracujemy bez butów: przygotuj się do pracy boso lub 
w skarpetkach.

• Pracujemy w ciszy: podczas sesji jedyną odzywającą się 
osobą jest wydający kolejne polecenia prowadzący. Niekiedy 
instruktor może poprosić cię o wydanie jakiegoś konkretnego 
dźwięku, zaśmiania się lub wypowiedzi. Jakiekolwiek pytania 
czy wątpliwości kierować należy do prowadzącego po zakoń-
czonej sesji.

Zajęcia GaGa/dancers przeznaczone są dla profesjonalnych 
tancerzy i tancerek powyżej 16. roku życia. Bazują na ogólnych 
zasadach GaGa z uwzględnieniem tanecznych umiejętności oraz 
znajomości nomenklatury tańca klasycznego. Naharin uważa, 
że klasyka stanowi podstawową bazę dla tancerza, jednak GaGa 
w świadomy sposób deformuje jej założenia i bawi się formą, na-
dając jej pewnej oryginalności. Zajęcia GaGa/people przeznaczo-
ne są dla wszystkich zainteresowanych. Podczas trwania zajęć 
ciało powinno cały czas być aktywne i zaangażowane. Choreo-

Zajęcia GaGa/
people przeznaczone 

są dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Podczas trwania zajęć 
ciało powinno cały 
czas być aktywne 
i zaangażowane.



graf, posługując się pewnymi obrazami mentalnymi, w metafo-
ryczny sposób nakreśla specyfikę ruchu, jednak jego interpretacja 
pozostaje zupełnie dowolna i w pełni indywidualna. Pojawiają się 
wówczas powtarzające się zadania jak na przykład próba imitacji 
fali czy odwzorowanie gotującego się makaronu.

Sale, w których odbywają się zajęcia GaGa pozbawione są 
luster, dając uczestnikom pewną wolność oraz możliwość głęb-
szego poznania swojego ciała i nabrania większej świadomości 
ruchowej. Taniec przy lustrze może być zdecydowanym ograni-
czeniem – powoduje nieustanne skupianie się na własnym wy-
glądzie, nie bezpośrednio na ruchu, jego genezie, kierunku i celu. 
Kontrola własnego ciała i nieustanne kreowanie swojego wize-
runku jest sprzeczne z ogólnymi założeniami GaGa. Jest to więc 
doświadczenie wolności i płynącej z niej przyjemności ruchu, 
zarówno z samym sobą, jak i w grupie. Na sali nie panuje również 
żadna hierarchia – nie ma pierwszego rzędu. Tancerze rozprosze-
ni są po całej sali, znika więc główny punkt odniesienia, jakim jest 
front (standardowo usytuowany właśnie przed lustrem). Dzięki 
temu tancerze zyskują możliwość pracy we wszystkich trzech 
wymiarach, poczucie nieograniczonej przestrzeni eksplorowania 
własnego ciała oraz świadomość relacji przestrzennych.

W ostatnich latach o Naharinie, zespole Batsheva Dance Compa-
ny i języku GaGa zrobiło się głośno w Polsce w 2017 roku głównie 
za sprawą filmu „Mr. Gaga” wyreżyserowanego przez Tomera 
Heymanna. Dokument ten z pewnością przyczynił się do wzrostu 
zainteresowania zarówno samą sylwetką choreografa, jak i stwo-
rzonym przez niego językiem. W październiku 2020 roku odbyła 
się również premiera serialu platformy Netflix „Move”, w którym 
jeden z odcinków poświęcony został właśnie izraelskiemu cho-
reografowi. Od kilku lat odbywają się również warsztaty oraz sta-
łe zajęcia prowadzone przez certyfikowane choreografki – Natalię 
Iwaniec czy Adi Weinberg-Prejna. •
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Rozmowa z Maciejem Łepkowskim, Małgorzatą 
Piechurą i Andrzejem Mińskim

Tylko grupy, klasy lub frakcje klas społecznych zdolne do 
rewolucyjnych zamierzeń mogą przejąć inicjatywę i dopro-
wadzić do pełnego rozwiązania problemów miejskich, dzięki 
tym siłom społecznym i politycznym odnowione miasto znów 
stanie się dziełem. 

Henri Lefebvre, „Prawo do miasta”, 1967

Co to jest ogród społecznościowy Motyka i Słońce? I od kiedy 
działa?

Maciej Łepkowski: W 2015 roku założyliśmy z przyjaciółmi fun-
dację Pracownia Dóbr Wspólnych, żeby móc wydzierżawić teren 
pod ogród. A skoro mieliśmy już formalną fundację, to mogliśmy 
robić także inne rzeczy. Otworzyliśmy więc szkołę ogrodników 
miejskich, zebraliśmy pieniądze na cykl warsztatów na temat 
środowiska przyrodniczego miasta i aktywizmu obywatelskiego. 
W samej Motyce przez pierwszych kilka lat zaangażowany by-
łem we wszystkie zadania - od załatwiania formalności, poprzez 
działania na rzecz społeczności, po robotę ogrodniczą. Od dwóch 
lat opiekuję się ogrodem bardziej na poziomie meta, mniej w te-
renie - bardziej zza komputera i telefonu. Czasem zdobywam 
finanse i działam punktowo przy organizacji wydarzeń otwartych 
dla większych grup ludzi. 
Małgorzata Piechura: My z Andrzejem pierwszy raz przyszli-
śmy do ogrodu w sierpniu 2018 roku. Wtedy jeszcze nie było 
oddzielnych pojemników na odpady bio, a mi bardzo zależało 
na kompostowaniu i nie wyrzucaniu do śmieci odpadków, które 
mogą się jeszcze przydać. W tramwaju zobaczyłam informa-
cję o otwartych kompostownikach w Warszawie, obeszliśmy 
wtedy kilka miejsc, w Motyce był jedyny, który działał. Akurat 

na miasto
Z motyką

Antonina Stańczuk
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w ogrodzie miało miejsce jakieś wydarzenie, więc zostałam. An-
drzej teraz jest już głównym ogrodnikiem, ale tak naprawdę jest tu 
ze mną dopiero od 2018. 
Andrzej Miński: Mnie po prostu zaczęła fascynować przemiana 
materii w kompostowniku i tak mnie to wciągnęło, że do dziś 
mnie to bawi. 

Motyka i Słońce to część programu Bujna Warszawa. Czy to dzięki 
niemu pozyskujecie finanse? 

MŁ: Nie do końca – program Bujna Warszawa powstał w 2017 roku 
i pozyskuje pieniądze z miasta na konkretne działania. Zanim 
powstał, funkcjonowało już w Warszawie kilka ogrodów i nachodzi 
mnie refleksja, że to one funkcjonują do dziś najsprawniej. Na samą 
Motykę raczej nie dostajemy finansów z miasta, nikt też nie zara-
bia tu pieniędzy Czasem zdarza się, że ktoś chce zorganizować u 
nas jakieś wydarzenie - np. urodziny kooperatywy Dobrze – i wtedy 
dostajemy darowiznę. 
AM: Pozyskujemy jednak fundusze na poszczególne projekty, np. 
system zbierania deszczówki. Moim zdaniem dobrym pomysłem 
jest system płacenia składek – próbujemy wdrożyć płacenie ich raz 
na rok, ale nie wszyscy się na to godzą. 

Jak obecnie wygląda struktura społeczności wokół ogrodu - jak 
dzielicie się obowiązkami, jak organizujecie pracę, kto podejmuje 
decyzje? 

MŁ: Jest grupa stałych ogrodników, którzy czują odpowiedzialność 
za Motykę i to jest zespół, w ramach którego każdy pełni inną rolę. 
Od 2015 roku przewinęło się mnóstwo osób, więc ta grupa osób-
-opiekunów zmieniała się w czasie. Andrzej i Małgosia, na przykład, 
wnieśli zupełnie inną energię i można powiedzieć, że rozpoczęli 
kolejny rozdział Motyki – niektórzy się w nim nie odnaleźli i znowu 
zrobiła się rotacja. Uważam, że wcześniej był chaos, co też miało 
swój urok, ale teraz Andrzej cały czas jest na miejscu i pracuje w 
ogrodzie regularnie, a tego nam brakowało.
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Na samą Motykę raczej 
nie dostajemy finansów  
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chce zorganizować u nas 
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Dobrze – i wtedy 
dostajemy darowiznę. 

AM: Jeśli chodzi o organizację to ja, na przykład, po pierwszym 
sezonie, kiedy zorientowałem się, że na co dzień przychodzi 
raczej mało osób, opracowałem taki sposób pracy, żeby jedna 
osoba mogła ogarnąć cały ogród. Jeśli jednak znajdzie się ktoś z 
większą wiedzą, to ja chętnie podzielę się pracą i nie będę wal-
czył o swoje stanowisko czy racje. 

Wspomnieliście już kilkukrotnie o wydarzeniach, które mają 
miejsce w Motyce. Na czym polegają wasze inkluzywne dzia-
łania – także te pozaogrodnicze – i co wiąże wspólnotę wokół 
ogrodu?

MŁ: Od czasu do czasu organizujemy wspólne biesiadowanie, 
połączone z jedzeniem tego, co sami wcześniej zbieramy. W So-
latorium, czyli naszym domku przy ogrodzie, działają ludzie po 
ASP, którym zależy, by organizować tam wydarzenia artystyczne. 
W minionym roku ważnym wydarzeniem były 75. urodziny Jazdo-
wa i nasze 5. urodziny – wiele z wydarzeń organizowanych wokół 
tych obchodów miało charakter szerszy niż ogrodniczy. Ania 
Bielawska robiła swoje wydarzenia związane z freeganizmem 
oraz sąsiadówkę obrazową, były cztery koncerty. Oprócz tego 
w domku dzieje się dużo rzeczy, organizowanych przez ludzi z 
zewnątrz, którym podoba się to miejsce. 
MP: Jak włączyłam się w działania Motyki, to ogród działał już 
trzeci rok, ale osób, które przychodziły regularnie przez cały rok 
było tylko pięć. Pod koniec 2019 roku postanowiliśmy przyciągnąć 
ludzi do ogrodu i tym się zajęłam – moim celem było żeby ludzie 
przychodzili i zostawali na dłużej, bo wiedziałam, że społeczność 
sama się nie wytworzy. W lutym zrobiłam pierwsze spotkanie in-
tegracyjne, a na kolejnych pracowaliśmy już wspólnie w ogrodzie 
- taka praca bardzo integruje. Ważne było też to, że za każdym 
razem, kiedy się widzieliśmy i pracowaliśmy, opowiadaliśmy 
krótko o sobie, żeby nowe osoby czuły się swobodniej i wiedziały, 
kto jest pierwszy raz, a kto już po raz kolejny. Gdyby nie wirus to 
ogród wyglądałby teraz inaczej, bo przed pandemią widziałam 



efekty dwóch miesięcy, podczas których organizowaliśmy spotkania. 
Dobrze sprawdziło się np. wspólne śniadanie czy obiad - to jest niesa-
mowita satysfakcja, że można zjeść coś, co urosło na naszych oczach, 
poza tym takie wydarzenia przyciągają ludzi. Są bardziej atrakcyjne 
niż wspólne przerzucanie kompostu (śmiech). Tutaj można spędzać 
czas jak na letnisku. 
MŁ: Do tego wszystkiego w domku dzieje się dużo rzeczy organizo-
wanych przez ludzi z zewnątrz, którym podoba się to miejsce – to jest 
fajne, ale czasem sprowadza nas do roli jedynie administratorów. To 
jest pewien minus, ale tak czy siak warto – to jest super, że istnieje 
taka platforma jak Jazdów i trzeba ją utrzymywać przy życiu. 

Może to też kwestia tego, że w Warszawie jest mało takich inklu-
zywnych, otwartych na wszelkie działania i aktywności przestrzeni 
jak Jazdów? 

MŁ: Masz rację, można odzywać się w centrach aktywności lokalnych, 
domach kultury, ale każde miejsce ma swoją specyfikę, a często ta 
publicznych placówek nie każdemu odpowiada. Jazdów może nie 
jest jedyną taką przestrzenią, ale wyjątkową ze względu na charakter 
miejsca i jego rzeczywistość materialną, którą można było zeskło-
tować. Jest cały czas miejscem mniej zobowiązującym, kontrkul-
turowym. Jeśli robisz coś w domu kultury, to musisz namęczyć się 
ze wszystkimi formalnościami, a my dajemy ludziom zaufanie i nie 
potrzebujemy niczego podpisywać czy pilnować. 

Budowanie od nowa takiego miejsca jak Jazdów byłoby sztuczne. 
Czy jednak nie będzie to niedługo konieczne wobec kryzysu klima-
tycznego? Czy nie będziemy musieli usamodzielnić się żywnościo-
wo, zakładając ogrody miejskie na większą skalę? 

MŁ: Wydaje mi się, że żeby coś takiego się wydarzyło, musi nastąpić 
kryzys na większą skalę niż teraz. To co robimy teraz, jest zapleczem 
do wiedzy, praktyki dla przyszłości, być może przyda się to na większą 
skalę i jakieś strategie działania będą już gotowe. To nie są skompli-
kowane rzeczy, ale wymagają czasu, by do nich dojść i je opracować. 
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Wydaje mi się, że w przyszłości duża część parków czy nieużytków 
zostanie pozamieniana na wspólnotowe ogrody – jest to jednak per-
spektywa rewolucyjna, która zakłada nagły skok jakościowy. Wizja 
ewolucyjna, z kolei, realizuje się już w innych dużych miastach, np. 
w Berlinie, gdzie jest już sto kilkadziesiąt ogrodów społecznościo-
wych. Życie w mieście współcześnie buduje w ludziach taką potrze-
bę i wydaje mi się, że Warszawa idzie w tym kierunku. 
MP: Ale Niemcy to też inny naród. Nam giną świeżo posadzone 
porzeczki przez to, że teren jest otwarty. Jest to bardzo zniechęcają-
ce. Jeśli chcemy, żeby te tereny były otwarte, to nie w naszym kraju. 
Zaangażowanie także musiałoby być większe, a ludzie musieliby 
przychodzić regularnie. 
AM: Bo u nas są okresy, że nie da się zjeść tego wszystkiego, co 
wyprodukujemy.

Czyli potrzebna jest jakaś systematyzacja, z zachowaniem otwar-
tej, kolektywnej struktury ogrodów społecznościowych, żeby moż-
na było wprowadzić takie rozwiązania w skali makro? 

AM: Na pewno funkcjonowałoby to lepiej, gdybyśmy działali jak 
zakład produkcyjny, na zasadzie spółdzielni. Wszyscy łożyliby swo-
je środki, a potem dzielilibyśmy się sprawiedliwie - oczywiście nie 
wszyscy muszą dłubać w ziemi, bo potrzebujemy także na przykład 
artystek i artystów, którzy mogliby animować społeczność. Wydaje 
mi się, że zatrudnianie osób byłoby słuszną drogą. Powinien być 
opiekun-gospodarz, który pobierałby wynagrodzenie. Ja teraz pełnię 
taką funkcję, ale mam na to przestrzeń dlatego, że jestem na eme-
ryturze. Jazdów jednak miał być otwarty, a my nie chcemy zmieniać 
jego charakteru. Zbieramy doświadczenie żeby następny ogród, 
który zrobimy działał trochę inaczej. 
MP: Na razie brakuje ludzi bardziej zaangażowanych, podchodzą-
cych do tego nie tylko jak do przyjemności, ale także aktywistycznie.



Na razie ogrody funkcjonują na zasadzie oddolnych inicjatyw, 
które jednak chyba nie są szeroko promowane przez miasto.

MŁ: Przed pandemią pojawił się pomysł, którego inicjatorem było 
miasto, żeby stworzyć większa placówkę produkcyjno-edukacyj-
ną, ale temat się urwał. W Europie panuje trend suwerenności 
żywnościowej miast, zredefiniowania łańcucha żywieniowego 
i włączenia w niego mieszkańców, żeby nie był on wyabstraho-
wany. Zajmowanie się tematem żywności, ogrodnictwa i rolnic-
twa sprzyja zdrowemu miejskiemu życiu w wielu wymiarach, ale 
miasto ma wiele głów i z jednej strony powstają takie inicjatywy, 
a z drugiej zabudowuje się wszystko, co zielone. 
AM: Ogrodnictwo miejskie istniało w Warszawie już przed 
1989 rokiem i dobrze funkcjonowało, jak projekt Sady Żoliborskie. 
MP: W mieście jest więcej materii niż na wsi, bo mieszka tu 
więcej osób, przez co jest mnóstwo odpadków – trzeba tylko 
wiedzieć, jak je dobrze wykorzystać i kompostować. Dlatego my 
organizujemy wykłady o uprawie i kompostowaniu, ale zaintere-
sowanie nie jest za wielkie. 
AM: Ja mimo wszystko tkwię tutaj, bo uczę się cały czas, a ciągle 
mam w głowie perspektywę pogłębiającego się kryzysu klima-
tycznego, wobec którego trzeba będzie wprowadzić w funkcjono-
wanie miast duże zmiany i jakoś sobie poradzić. W Motyce stosu-
jemy zasady permakultury, która idealnie nadaje się do pracy w 
mieście, bo można wykorzystać każde miejsce do uprawy – na-
wet beton. Wszystko robimy bez użycia gleby; na kompoście albo 
materii pozyskanej z okolic, takiej jak gałęzie, liście, pokrzywy. 
AM: W czasie kryzysu będziemy mogli też szkolić z ogrodnictwa 
miejskiego. Na razie jednak jesteśmy od tego daleko i marnuje 
się bardzo dużo materiałów.
MP: Potrzebna jest zmiana systemowa, bo oprócz ludzi nieuświa-
domionych jest masa takich, którzy będą mieli w nosie wszystko, 
nawet jak im się dokładnie wyjaśni. • 
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Aniela Zakrzewska

Zetknęłam się z wieloma opiniami, że wystarczy skończyć szkołę 
artystyczną, aby stać się artystką/artystą i móc zarabiać w ten 
sposób na życie. Jednak „papierek” z uczelni to jedynie czubek 
góry lodowej. Szukanie pracy, zleceń, kwestie autonomiczno-
ści i rozwijanie własnej tożsamości twórczej – to jedynie część 
aspektów, z którymi zmaga się młoda artystka/artysta. Ten temat 
jest mi niewątpliwie bliski. Mam okazję przyglądać mu się nie-
malże od podszewki, dzięki mojej siostrze Zuzannie, która w tym 
roku kończy grafikę na Akademii Sztuk Pięknych.

Czy byłaś pewna wyboru kierunku studiów? Opowiedz proszę 
o procesie zdawania się na Akademię.

Nie byłam w pełni zdecydowana na Akademię. Jako młoda 
dziewczyna dużo rysowałam, więc rodzina mówiła, żebym poszła 
na ASP, ale nie podchodziłam do tego turbo poważnie. Zawsze 
była we mnie taka myśl, ale przez to, że byłam w liceum dwuję-
zycznym z czasem zaczęłam myśleć o tłumaczeniach, o czymś, 
co pozwoliłoby mi podróżować. Później coraz bardziej odezwało 
się to, że lubię rysować i nie do końca się widzę jako tłumaczka. 
Zaczęłam się zastanawiać nad czymś, co łączyłoby różne kre-
atywne kwestie, jak projektowanie czy rysunek. Decyzja, żeby za-
cząć rysować „na poważnie”, chodzić na kurs czy zajęcia, zeszła 
się w czasie z tym, że nasz brat, jak wiesz, zrobił magisterkę, ale 
jej nigdy nie obronił, ale zaczął też robić swoje pierwsze concept 
arty (cyfrowe rysunki). To był moment, w którym dość szybko zo-
rientowałam się, że warto zająć się czymś, co będzie generowało 
jakiś hajs. Rodzina nie pochwalała, że brat zajmuje się „głupimi 
rysunkami”. Nie dosłownie głupimi, ale wiesz, babcia się pod-
śmiewała, a mama wkurzała, że nie zajmuje się poważną pracą. 
Bardzo chciałam, żeby rysowanie było powiązane z konkretnym 
zawodem, więc stwierdziłam - architektura. Zaczęłam chodzić na 
kurs rysunku architektonicznego, z czasem na kursy przygotowu-
jące do egzaminu na architekturę i kurczę, życie zweryfikowało, 
że po prostu się do tego nie nadaję. Choćbym się zaparła, to i tak 

Rzeczywistość

Wyobrażenia
vs
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 Prawda jest taka, 
że nie wiedziałam 

z czym się to je. To nie 
był głos ze środka, który 
mówi „idź na Akademię 

Sztuk Pięknych”. To była 
ciekawość i niechęć 

do tradycyjnych 
uniwersytetów.

matematyka na rozszerzonym poziomie mi nie szła. Nie czułam 
tego zupełnie. Wtedy zaczęłam chodzić do pani Kasi na malarstwo. 
Tak stwierdziłam, że złożę teczkę na grafikę na ASP. Wtedy grafikę 
postrzegałam jako kierunek, który da mi jakiś konkretniejszy zawód 
niż malarstwo czy rzeźba. Wiedziałam, że nie jest to zupełnie odre-
alniony kierunek dla “artystów z powołania”. Bo też nigdy się nie 
czułam artystką z powołania. Za pierwszym razem się nie dostałam. 
W tym czasie poszłam na UW, ale szybko z niego zrezygnowałam, 
bo byłam bardzo zniechęcona całym procesem edukacyjnym i nie 
chciałam wdrażać się w kolejne ścisłe struktury akademickie. Rok 
później dostałam się na grafikę. Nie był to wybór przypadkowy i my-
ślę, że gdybym nie dostała się za tym drugim razem, to próbowała-
bym dalej. 

Był to kierunek wymarzony od początku do końca?

Był wymarzony. W moim otoczeniu fajnie się mówiło o studiach na 
ASP, o studentach, mi też się jawili jako osoby oczytane i społecznie 
zaangażowane. Prawda jest taka, że nie wiedziałam z czym się to je. 
To nie był głos ze środka, który mówi „idź na Akademię Sztuk Pięk-
nych”. To była ciekawość i niechęć do tradycyjnych uniwersytetów.

Jakie były twoje oczekiwania względem studiów?

Tak naprawdę oczekiwań z początku nie miałam. Byłam ciekawa, jak 
taka inna systemowa uczelnia będzie wyglądać w środku. Cieszyłam 
się, że spędzę więcej czasu działając praktycznie aniżeli pisząc czy 
czytając.

Jak wyglądał przebieg studiów?

Te studia mają taką zaletę, że sprzyjają otwieraniu się na ludzi i ko-
paniu trochę bardziej w swoim wnętrzu. Przez te studia bardzo dużo 
się o sobie dowiedziałam – w trakcie różnych procesów twórczych, 
konsultacji projektów. Więc te studia są drogą poznania siebie, coś 
takiego. Poza tym człowiek dowiadywał się, że grafika nie jest tylko 
tym, co masz podane w planie zajęć i programie studiów. Jest wiele 



odnóg: jak projektowanie fontów, tworzenie mappingów na impre-
zy czy grafika edytorska. Zauważyłam na tych zajęciach, że bardzo 
lubię rzeczy z pogranicza grafiki i dziennikarstwa. Otworzyło mi 
się dużo klapek w głowie, które wcześniej były zamknięte. Gene-
ralnie jestem osobą, której trudno jest wybierać między wieloma 
fajnymi opcjami. 

Czy musiałaś zmienić swoje wyobrażenia odnośnie studiów? 
Miałaś poczucie, że „nie tak to sobie wyobrażałam”?

Całe studia tak miałam. Pierwsze dwa lata na grafice są takie, że 
siedzisz po nocach i próbujesz ogarniać różne programy kompute-
rowe. Ogólnie w wielu momentach studia mnie rozczarowały, ale 
w wielu też pozytywnie zaskoczyły. Naprawdę, naprawdę czułam, 
że się rozwijam, że poznaję dużo nowych zagadnień, że co roku 
odkrywam jakąś nową „szufladkę”.Natomiast myślałam, że stu-
dia pozwolą mi przygotować portfolio i zmierzyć się ze światem 
zawodowym. Myślę, że to jest coś, czego brakuje – zagraniczne 
szkoły mają w swoim programie zajęcia z przygotowywania 
portfolio czy zajęcia, które my mieliśmy dopiero na czwartym roku  
- propedeutyka pracy w wolnym zawodzie,- kwestie praw autor-
skich, kwestie instytucjonalne itp. I tutaj przydają się te znajomo-
ści. My, młodzi artyści bardzo często nie znamy możliwości, które 
mamy - to było frustrujące. Pewnie była część rzeczy, które sama 
mogłam ogarnąć, ale brakowało na to czasu, zwłaszcza przez 
pierwsze dwa lata. Później jesteś już na czwartym roku i nagle 
orientujesz się, że do swojego portfolio nie włożysz wielu rzeczy 
z zadań, które robiliśmy w szkole. I tu uczelnia nie pomogła. Oczy-
wiście, wiele osób mi mówiło, że aby przystosować się do rynku 
pracy, musisz włożyć masę pracy własnej, ale jednak liczyłam, że 
będzie to inaczej wyglądało.
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My, młodzi artyści 
bardzo często nie 

znamy możliwości, 
które mamy.

Czy studiowanie grafiki na ASP jest drogie?

Jest. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale przez jakiś czas 
bazowałam na programach pozbawionych licencji. Dopiero od 
niedawna ze studenckim kontem mailowym jest zniżka np. na 
pakiety Adobe. Uważam, że dla przeciętnego studenta cena 
takiego pakietu jest za duża. Miałam to szczęście, że aparaty 
fotograficzne, które były potrzebne do realizowania programu 
studiów, zawsze były u nas w domu, dzięki tacie i jego zajawce. 
U mnie ten problem odpadł, ale bardzo wielu moich znajomych 
miało po prostu problem z ogarnięciem sprzętu na zajęcia z fo-
tografii, a był on wymagany. Nikogo nie obchodziło, że go nie 
masz, oczywiście mogłeś sobie ten sprzęt wypożyczyć lub po-
robić zdjęcia na uczelni, ale nie było to wtedy łatwe. Wiesz, to są 
kwestie, do których już się przyzwyczaiłam – jeżeli kogoś nie stać 
na bardzo dobry sprzęt komputerowy, fotograficzny czy oprogra-
mowanie, to się to obchodzi na różne sposoby. Mam też taką per-
spektywę porównawczą z innymi uczelniami, ponieważ byłam na 
Erasmusie w Hiszpanii, w tym samym czasie moi znajomi byli we 
Francji czy w Holandii, i wiem, że tam studenci kierunków arty-
stycznych mają wsparcie finansowe od uczelni. U nas trzeba dużo 
kombinować, skąd coś załatwić np. do projektów fotograficznych 
czy struktur wizualnych, gdzie trzeba było tworzyć obiekty 3D. My 
jako studenci jesteśmy ograniczeni po prostu hajsem. Pamiętam, 
że przed sesją szukało się różnych elementów potrzebnych do 
sesji fotograficznej i jeździło się do Leroy Merlin - dlatego teraz 
większość z nas świetnie zna asortyment tego i innych sklepów 
budowlanych. Pomysły często trzeba było dopasować do budże-
tu, co było ograniczające szczególnie dla studentów z gorszą 
sytuacją finansową. 

Jak wyobrażałaś sobie przyszłą pracę absolwentki grafiki? 

Jako młoda osoba wyobrażała sobie siebie jako ilustratorkę, bo 
zdając na Akademię dużo już słyszałam o pracowni ilustracji. 



To było coś, co mnie pociągało odkąd byłam mała. Oczywiście do-
puszczałam do siebie myśl o pracy w korporacji, gdzie mogłabym 
być graficzką, np. tworząc reklamy. Te dwie rzeczy jawiły mi się po 
studiach jako osiągalne i fajne.

A teraz, w przededniu skończenia studiów? Masz plany na karierę 
artystyczną? Gdzie się widzisz za 5 lat?

Ojeju, nienawidzę takich pytań. Nie widzę siebie za 5 lat, bo nie my-
ślę o tym, co będzie za 5 lat, znaczy myślę, ale to jest na zasadzie 
„podziel się z Bogiem swoimi planami, a on się pośmieje”. Jestem 
ostrożna w robieniu planów, najbliższy to zajęcie się tatuażem 
i pracowanie nad portfolio ilustratorskim, później zobaczymy. 

Czy na rynku jest wiele ofert pracy dla osób o podobnych zainte-
resowaniach i wykształceniu, co ty?

Zleceń graficznych jest bardzo dużo, ale jest też wielu grafików 
akademickich. Bardzo często są to ogłoszenia profilowane pod gra-
fików, którzy mają w swojej ofercie dużo reklamowych projektów. 
Na uczelni robimy głównie projekty artystyczne, mało jest projek-
towania pod reklamę czy social media i to już jest praca własna. 
Budowanie swojego portfolio w trakcie studiów jest bardzo ważne, 
żeby mieć jakieś reklamowe rzeczy czy dopasowane pod rynek 
pracy. Z takim portfolio, jakie ja obecnie prezentuję, nie ma dużo 
zleceń, przynajmniej tak mi się wydaje. Satysfakcjonujących. Mu-
sisz wybrać, czy chcesz klepać banery przez osiem godzin dziennie 
na fanpage, czy wolałabyś ilustrować lub publikować w prasie. 
Jeszcze nie podjęłam decyzji, czy chcę wysłać swoje ilustracje do 
różnych redakcji.

Jak zarabiasz na życie?

Aktualnie pracuję jako kucharka, od jakiegoś czasu pracuję z grupą 
muralistów, tworzymy murale reklamowe. Łapię też przeróżne 
fuchy, czasem przy scenografii, czasem sobie sprzedam. •
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zaangażowanie

Problem

Fałszywe

szybkiej mody

² CNN Staff, 
Bangladesh vs. the 
U.S.: How much does 
it cost to make a 
denim shirt?, „CNN”, 
2013 <http://bityl.pl/
Ua1FE> [dostęp:  
15 stycznia 2021].

¹ R. Bick, E. Halsey, 
C.C. Ekenga, The 
global environmental 
injustice of fast 
fashion, „BMC”, 
2018 <http://bityl.pl/
edtM0> [dostęp:  
15 stycznia 2021].

Fast Fashion to model biznesowy oparty na masowej produkcji 
odzieży, wykorzystywany przez globalne marki takie jak Primark, 
H&M, Zara czy Boohoo, które kreują coraz większe zapotrzebo-
wanie rynku. Ich usługi skierowane są do niższej klasy średniej 
i klas ludowych. Przy wydatnym udziale social mediów firmy 
te napędzają nowe potrzeby konsumenckie, przyczyniając się 
do wzrostu popytu na odzież, ale w formie bardziej przystępnej 
cenowo. Zarazem sieciówki odwzorowują luksusowe produkty, 
kopiując cudze projekty, starając się wyprodukować je jak naj-
niższym kosztem. Następnie pokazywane na wybiegach trendy 
są promowane przez celebrytów i tzw. influencerów. Żeby ten 
proces się udał, ubrania muszą być tanie, a żeby były tanie, 
muszą być produkowane przy wykorzystaniu taniej siły roboczej. 
W konsekwencji, powstają ubrania o niskiej jakości, z kiepskich 
materiałów, jednak wyglądem przypominające droższe wzorce. 
Najważniejsze jest tempo produkcji, mające zaspokoić wykre-
owane „potrzeby” konsumenta tak, aby mógł jak najszybciej 
kupić produkt będący modny w danej chwili. Dzięki atrakcyjnej 
cenie i masowej produkcji szybka moda przyczyniła się do po-
wszechnego wzrostu konsumpcji. Ale nie tylko.

Każdego roku na całym świecie kupujemy 80 miliardów 
sztuk nowej odzieży, co przekłada się na zyski przemysłu mo-
dowego w wysokości 1,2 biliona dolarów rocznie¹. Globalne 
marki, takie jak Inditex (właściciel Zary), czy polska firma LPP 
(mająca w portfelu marki Reserved, Cropp, House, Mohito, Sin-
say) produkują odzież w Azji. Według serwisu internetowego 
CNN, wyprodukowanie koszulki w Bangladeszu kosztuje około 
12 zł, przy czym koszty pracy to zaledwie 65 groszy². Biorąc pod 
uwagę nadprodukcję w ramach zabezpieczenia finansowego, 
sieciówki naliczają opłaty za odzież w wysokości co najmniej 
400% kosztów produkcji³. Sposób funkcjonowania Fast Fashion 
zmienił dynamikę całej branży modowej. Zredukował tradycję 
czterosezonowego kalendarza mody, dzieląc rok na kilkadziesiąt 
mikrosezonów. Przykładowo, Zara jest w stanie zaprojektować, 

 ³ C. Keng, Fashion 
Companies Charge 
At Least 400% Of The 
Manufacturing Cost 
At MSRP, „Forbes”
<http://bityl.pl/Cpqkj> 
[dostęp: 15 stycznia 
2021]. 

Aleksandra Weroniczak
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Jednym 
z największych sprawców 

współczesnego 
niewolnictwa jest 

przemysł modowy – 
wykorzystuje się ludzi 

biednych, na różne 
sposoby zależnych, 

niezdolnych do 
zorganizowania buntu. 

⁵ D. Drew, G. 
Yehounme, The 
Apparel Industry’s 
Environmental 
Impact in 6 Graphics, 
„World Resources 
Institute”, 2017 
<http://bityl.pl/TEf1i> 
[dostęp: 15 stycznia 
2021]. 

⁴ Fast Fashion 
Speeding Toward 
Ultrafast Fashion, 
„Coresight Research”, 
2017 <http://bityl.pl/
p0v7x> [dostęp:  
15 stycznia 2021]. 

wyprodukować i wprowadzić na rynek odzież do swoich sklepów 
w ponad 90 krajach w ciągu dwóch tygodni⁴. Z kolei marka Miss-
guided w szczytowej formie produkuje miesięcznie około tysiąca 
nowych produktów.

Presja czasu oraz redukcja kosztów produkcji sprawiają, 
iż w imię zysku korzysta się z tanich i toksycznych barwników 
tekstylnych, które po etapie produkcji są uwalniane do lokalnych 
źródeł wody. Branża odzieżowa nie tylko przyczynia się do zanie-
czyszczania wody, ale również wpływa na znaczne uszczuplenie 
zasobów wodnych na planecie. Przykładowo, bawełna – najbar-
dziej rozpowszechnione naturalne włókno używane do produkcji 
odzieży – jest wyjątkowo wodochłonna. Do wyprodukowania 
jednej bawełnianej koszulki zużywa się około 2700 litrów wody, 
czyli takiej ilości, jaką jedna osoba pije przez około dwa i pół 
roku⁵. Intensywna uprawa bawełny przyczyniła się do takiego 
wysuszenia gleby w regionie, że Morze Aralskie prawie zniknęło. 
Niedroga i powszechnie dostępna odzież zmieniła sposób, w jaki 
ludzie nie tylko kupują ubrania, ale również pozbywają się ich. 
Coraz większe zapotrzebowanie na tanią odzież skutkuje po-
wstaniem milionów ton odpadów tekstylnych na składowiskach 
śmieci oraz w miejscach do tego nieprzystosowanych. W nabyw-
cach wykształcono postawę obojętności, braku poszanowania dla 
surowców, pracy ludzkich rąk i dewastacji planety.

Przemysł modowy nie tylko wpływa negatywnie na środo-
wisko, ale również wykorzystuje niesprawiedliwości społecz-
ne – przenosząc masową produkcję i budując fabryki w krajach 
trzeciego świata, gdzie istnieje tania siła robocza. Polityka marek 
modowych nie obejmuje poszanowania dla podstawowych praw 
człowieka. Jednym z największych sprawców współczesnego 
niewolnictwa jest przemysł modowy – wykorzystuje się ludzi 
biednych, na różne sposoby zależnych, niezdolnych do zorgani-
zowania buntu. Zmusza się ich do pracy w ciężkich warunkach, 
nie dba o ich zdrowie, również psychiczne. Do pracy w fabry-
kach zwabia się dzieci rzekomą obietnicą darmowej edukacji. 



⁷ Global Slavery 
Index, 2018 < 
https://www.
globalslaveryindex.
org/2018/
methodology/g20-
analysis> [dostęp: 
15 stycznia 2021].

⁶ Inhumane 
Working Conditions, 
„Sustain Your Style” 
< https://www.
sustainyourstyle.
org/old-working-
conditions> [dostęp: 
15 stycznia 2021].

Tak naprawdę zmusza się je do 14. godzin pracy dziennie, płaci 
dużo mniej niż wynosi płaca minimalna, naraża je na wdycha-
nie pyłów z włókien i toksycznych substancji oraz przebywanie 
w budynkach nie spełniających norm sanitarnych⁶. Pracowni-
cy żyją w ciągłym strachu, są szantażowani i wykorzystywani. 
Zgodnie z raportem Global Slavery Index z 2018 roku⁷, w procesie 
produkcji odzieży o wartości 127,7 miliardów dolarów, która jest 
importowana rocznie do krajów G20, wykorzystywana jest pra-
ca niewolnicza. Szacuje się, że globalna gospodarka uwięziła 
40,3 milionów ludzi we współczesnym niewolnictwie, z czego 
80% stanowią kobiety i dziewczynki. 

Te same korporacje wykorzystują język i ikonografię ruchów 
społecznych, starając się poruszyć morale konsumentów, którzy 
chcą wyrazić solidarność dla konkretnych akcji. Poprzez promo-
wanie haseł związanych ze środowiskami antyrasistowskimi, 
feministycznymi, czy walczącymi o prawa osób LGBTQ+ w isto-
cie „przykrywają” swój udział w opisywanych wyżej procesach. 
Wsparcie represjonowanych środowisk pozwala na kreowanie 
wizerunku marki jako wrażliwej na problemy mniejszości. Jed-
nakże w rzeczywistości owe firmy są zbudowane na praktykach 
korporacyjnych co oznacza, iż ich struktura jest oparta na wyzy-
sku, niszczeniu środowiska naturalnego, braku poszanowania dla 
podstawowych praw człowieka, a w skrajnych przypadkach – na 
współczesnym niewolnictwie. Sprzedawane produkty są efektem 
komercjalizacji problemów społecznych. Zjawisko to nosi nazwę 
woke-washing⁸, co można spróbować przetłumaczyć jako „czysz-
czenie / wybielanie poprzez świadomość społeczną” – chodzi 
o oczyszczenie się korporacji ze swoich win poprzez zaangażo-
wanie w inne ruchy społeczne.

 Przykładem zjawiska „woke-washing” jest produkcja ko-
szulek z hasłem Black Lives Matter. W związku z protestami, 
które odbywały się na całym świecie, ludzie zaczęli być bardziej 
wyczuleni na rasizm. Również od marek modowych wymaga się 
reprezentacji różnorodności rasowej. Wiele z nich postanowiło 

⁸ O. Jones, Woke-
washing: how brands 
are cashing in on 
the culture wars, 
„The Guardian”, 
2019 <http://bityl.pl/
mNtOa>[dostęp:  
15 stycznia 2021].
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Moda jest drugim, po 
ropie naftowej, najbardziej 

zanieczyszczającym 
przemysłem na świecie. 

przyłączyć się do ruchu i przekazać część zysków na organizacje 
walczące o prawa osób czarnoskórych. Jednakże koszulki z ha-
słem Black Lives Matter, które pojawiły się w masowych ilościach 
kilka tygodni po rozpoczęciu protestów, dostępne w sklepach 
internetowych typu Amazon czy AliExpress, nie mają absolutnie 
nic wspólnego z walką z rasizmem. Ich ceny zaczynają się od 
około trzech, czterech dolarów wzwyż. Większość z nich jest szy-
ta w Bangladeszu, czy w Chinach. Kupowanie takich produktów, 
choć w zamierzeniu miało być poparciem szczytnej idei, przyczy-
nia się do wyzysku i współczesnego niewolnictwa. Nosząc taki 
t-shirt jesteśmy współodpowiedzialni za cierpienie ludzi uprawia-
jących bawełnę, czy wykorzystywanych w fabrykach.

 Fast Fashion stworzono do zarabiania pieniędzy w szybkim 
tempie, kosztem praw pracowniczych i środowiska naturalnego. 
Szybka moda polega na błyskawicznym reagowaniu na nowe 
trendy. Opisywanego zjawiska nie zahamował nawet światowy 
kryzys zdrowotny – wręcz go wzmocnił. Zaledwie kilka miesięcy 
po ogłoszeniu pandemii, marki postanowiły stworzyć towar zwią-
zany z wirusem, interpretując pandemię jak najnowszy trend. 
Wyprodukowano koszulki i bluzy z hasłami takimi jak „Quaran-
tine Queen”, „Staycation 2020”, „Namastay-Inside” czy „Isolation 
Vacation”. Produkty stworzono dla konsumentów, którzy mogą 
ten czas spędzić w swoich domach, nudząc się i kupując w sieci. 
Jednak poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii jest przy-
wilejem. „Covidowe” koszulki też ktoś musiał wyprodukować, 
a producenci musieli złamać zasady bezpieczeństwa. Podczas 
produkcji pracownicy nie tylko byli wykorzystywani, ale stanowili 
dla siebie wzajemnie zagrożenie epidemiczne. 

Moda jest drugim, po ropie naftowej, najbardziej zanieczysz-
czającym przemysłem na świecie. Problem ten w Polsce jest 
właściwie niedostrzegany. W polskiej Wikipedii nie ma strony 
poświęconej szybkiej modzie albo chociażby wzmianki wska-
zującej na istnienie tego zjawiska. Informacje na temat szybkiej 
mody można zdobyć praktycznie tylko w zagranicznej prasie, 



do czego niezbędna jest nie tylko znajomość języków obcych, ale 
i zainteresowanie tematem. Ekologia jest też od lat trywializowana 
przez polski rząd. Katastrofa klimatyczna to problem do którego, 
pomimo wielu młodzieżowych protestów, nadal podchodzi się 
w sposób infantylny. Na naszym rynku nie istnieją żadne wymogi 
jakościowe dotyczące tkanin, czy kwoty minimalnej, za którą moż-
na sprzedawać odzież, co stwarza idealne warunki dla globalnych 
marek do promowania konsumpcjonizmu i zarabiania na wyzysku.

Jako jednostka nie mamy zbyt dużej kontroli nad wielkimi, 
kapitalistycznymi systemami konsumenckimi. Jednak jest coś, 
co możemy zrobić, aby z nimi walczyć – bojkotować je. Najważ-
niejsza jest wiedza, świadomość pochodzenia nabywanych towa-
rów. Kupując produkty dobrej jakości, etycznie wyprodukowane, 
możemy w jakiejś drobnej formie przyczynić się do zmiany kapita-
listycznego świata na lepsze. Niezależnie od tego, czy kupujemy 
nową odzież, czy używaną, pamiętajmy o umiarze. Sprzeciwiajmy 
się nadmiernej konsumpcji i wyrzucaniu odzieży. Inwestujmy 
w etyczny model handlu, nie przyczyniajmy się do wykorzystywa-
nia taniej siły roboczej. Swoje przekonania prezentujmy w jakości 
i pochodzeniu ubrania, a nie na nadruku koszulki. Globalna spra-
wiedliwość ekologiczna zależy również od naszych nawyków. •
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¹ M.Czyż, 
Odzyskiwanie 
subwersywnych 
znaczeń - rozmowa 
z K.Radziszewskim, 
Miej Miejsce, <http://
miejmiejsce.com/
sztuka/odzyskiwanie-
subwersywnych-
znaczen-karol-
radziszewski>, 
[dostęp 21.01.2021].

a działanie

Institute
Archives

Queer
Ewu Wojciechowska

W 2015 roku Karol Radziszewski zainicjował swój nowy projekt 
Queer Archives Institute (QAI). Inicjatywy związane z archiwizo-
waniem i badaniem grup i osób nienormatywnych to w naszym 
kraju ciągle rzadkość. Dlatego omówienie QAI trzeba zacząć od 
wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć.

Queer a kłir 
Słowo queer od ponad dziesięciu lat pojawia się coraz częściej 
w polskiej dyskusji publicznej. Pomimo tego jego rozumienie, 
poza dyskursem naukowym, nadal jest dosyć nikłe i sprowadza 
się do powracającego pytania “czym różni się queer od LGBT?”. 
W konsekwencji LGBT jest określeniem zbiorowej tożsamości, 
konkretnych osób stojących za poszczególnymi literami skrótu, 
a w strategiach politycznych kojarzony jest raczej z praktykami 
asymilacyjnymi. Z kolei, termin queer (z ang. queer – dziwny), 
jest pojęciem parasolowym obejmującym to wszystko co wymy-
ka się spod jakichkolwiek norm w określeniu płci czy tożsamo-
ści seksualnej, jest również strategią oporu wobec opresyjnych 
norm. W opisie działalności QAI pojawia się również stwierdzenie 
„queerowanie”, które najlepiej wyjaśnić może definicja samego 
artysty:

„To spojrzenie z ukosa i przyjmowanie perspektywy jakiej inni 
nie widzą albo nie chcą widzieć. To może dotyczyć alternaty-
wej orientacji seksualnej albo alternatywnej historii wydarzeń. 
Queerowanie jest odzyskiwaniem tych potencjalnych sub-
wersywnych znaczeń, które są w mainstreamie. Na przykład 
w w pracach heteroseksualnych artystów. To przenicowywa-
nie znaczeń, które dla nich miało inne znaczenie, przeginanie 
ich w inną stronę i nadawanie przez to nowego znaczenia.”¹

Dla szerszego zrozumienia zjawiska queer niezbędne jest wpro-
wadzenie kontekstu lokalnego. Korzenie idei związanych z teorią 
queer należy szukać w USA, gdzie następował rozwój zjawiska 
od organizacji typu Mattachine Society czy Daughters of Bilitis 
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³ Ibidem.

² J.Mizielińska, 
Idee pogubione 
w czasie – polityka 
LGBT vs teoria 
queer w Polsce i na 
Zachodzie, „Przegląd 
Kulturoznawczy” nr 
3(13), Kraków, 2012.

w latach 50., słynnego Stonewall i rozwoju ruchu gejowsko-les-
bijskiego w latach 70, aż po pojawienie się teorii queer w la-
tach 90².

W Polsce, jak i w wielu innych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, nie ma ekwiwalentów takiego scenariusza. Na sku-
tek takiej, a nie innej historii (PRL) rozwój, czy w ogóle poja-
wienie się takiej dyskusji, możliwe było dopiero po roku 1989, 
czego wynikiem było pojawienie się w latach 90. symultanicznie 
kilku różnych dyskursów. Joanna Mizielińska zwraca uwagę na 
dwa główne problemy wynikające z takiej sytuacji. Pierwszym 
jest pojęciowy chaos, a drugim bezrefleksyjne przekonanie, że 
zachodnie strategie emancypacji LGBT można łatwo wdrożyć 
w Polsce, bez refleksji nad naszym historycznym i kulturowym 
kontekstem³. Kwestia polityki tożsamości seksualnej czy płcio-
wej w Polsce, w szczególności w dyskusji publicznej, ma dosyć 
krótką historię i ciągle napotyka na swojej drodze przeszkody, 
mające swoją genezę w zjawisku, które szerzej można nazwać 
polityką pamięci. Wśród starszych pokoleń nadal popularne jest 
przekonanie, że „elgiebete” to zjawisko, które przyszło do Polski 
z Zachodu, że nie istniało tutaj wcześniej. Głównym celem QAI 
jest pokazanie, że to nieprawda, a nienormatywne tożsamości są 
czymś uniwersalnym. Zaś głównym narzędziem w tej walce jest 
archiwum.

 Queerowa kontr-pamięć
Według Jacquesa Derridy archiwum ma odwieczny związek 
z władzą polityczną. Sprawując kontrolę nad archiwum, można 
dokonywać selekcji i interpretacji historii, co nigdy nie zachodzi 
w sposób neutralny. Archiwum zawsze jest porządkowane na 
podstawie uprzywilejowanej topografii. Skutkuje to wytworze-
niem hegemonicznej wizji przeszłości oraz wymazaniem ogrom-
nej jej części, która się w nią nie wpisuje⁴. Dotyczy to także queeru.

Jak zauważa Magdalena Szczęśniak w swoim eseju „W Ki-
selandzie”, budowanie queerowej historiografii rodzi dodatkowe 
problemy, mianowice: jak opowiedzieć nienormatywną historię, 

⁴ J. Derrida, Gorączka 
archiwum. Impresja 
Freudowska, 
tłum. J. Momro, 
wydawnictwo IBL, 
Warszawa, 2016, s. 
9-14.
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Radziszewski 
queeruje historiografię, 

opierając ją nie na 
wielkich wydarzeniach, 

lecz oddając głos 
jednostkom w niej 

uczestniczącym. 

⁶ K. Radziszewski, 
Queer Archives 
Institute: Institution 
as an art practice 
w: Revisiting 
Heritage, red. 
M.Kuźmicz, Fundacja 
Arton, Akademia 
sztuk Pięknych 
w Warszawie, 
Warszawa, 2019, s. 
120.

⁵ M. Szcześniak, 
W Kisielandzie, 
<http://re-sources.
uw.edu.pl/reader/w-
kisielandzie/> 
[dostęp: 02.01.2021].

jednocześnie nie opowiadając jej w normatywny sposób, nie 
popadając w esencjalistyczną, linearną, przyczynowo-skutko-
wą narrację? Przyjąć tutaj trzeba optykę patrzenia na historię 
fragmentarycznie, nielinearnie, decentralizująco, poprzez 
mikropowieść⁵. Jednym z możliwych sposobów osiągnięcia 
takiego efektu jest archiwizacja queer ujęta zarówno aktywi-
stycznie, jak i artystycznie.

Projekt Karola Radziszewskiego Queer Archives Institute 
dokładnie wpisuje się w te kategorie. W „Reavisiting Heritage: 
Queer Archives Institute: Institution and Art Practice pisze on: 
„Interesuje mnie rewizja historii, przepisywanie jej z własnej 
perspektywy i uzupełnianie głównych narracji negowanymi 
wątkami, ze szczególnym naciskiem na głosy mniejszości”⁶. 
QAI, jest jedną z pierwszych prób zainicjowania takiej dyskusji 
w Polsce. W 2011 wydany został numer 8 jego magazynu DIK 
Fagazine pod tytułem „BEFORE ‘89”, gdzie zebrane zostały 
narracje o życiu homoseksualistów w sowieckiej Europie środ-
kowo-wschodniej. Przy okazji jego tworzenia artysta zyskał 
dostęp do dużej ilości archiwalnych materiałów, w tym prywat-
nego archiwum Ryszarda Kisiela które dzisiaj stanowi ogrom-
ną część kolekcji. QAI zostało zbudowane jako platforma gdzie 
całe te poszukiwania można było podsumować⁷. Radziszewski 
queeruje historiografię, opierając ją nie na wielkich wydarze-
niach, lecz oddając głos jednostkom w niej uczestniczącym. 
Zbiera każdego rodzaju queerowe artefakty z przeszłości 
jak fotografie, gazety, filmy pornograficzne czy opowieści, 
początkowo głównie lokalne, lecz dosyć szybko jego działal-
ność rozszerzyła się poza polskie granice. Kluczem strategii 
Radziszewskiego jest wkładanie archiwum w strategie stricte 
artystyczne, dzięki którym dochodzi do jego ucieleśnienia oraz 
opieranie się w dużej mierze na historiach mówionych które 
znajdują się poza kulturą oficjalną. Są to na przykład rozmowy 
o przeszłości z queerowymi postaciami, na przykład Brazylijką 
Laerte nagrane i pokazywane jako film. To specyficzny rodzaj 

⁷ K. Radziszewski, 
In search for 
queer ancestors 
w: Decolonising 
archives, 
L’Internationale 
Online, 2016, s.46.



⁹ K. Radziszewski, In 
search…, s.121.

⁸ E. Domańska, 
Mikrohistorie, 
spotkania 
w międzyświatach, 
Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań, 
2005, s.143.

koncepcji poznania historycznego, oparty na dialogu. Teraźniej-
szość spotyka się tu z przeszłością i wytwarza sferę „pomiędzy” 
– „Sytuacja dialogowa pomaga w „budowaniu wspólnego, znaczą-
cego świata, czerpiącego z odczuwania bliskiego intuicji, postrze-
ganiu i przypuszczaniu”. „Pomiędzy” staje się sceną, na której budo-
wana jest nowa jakość — ‘trzeci sens’”⁸. Jest to rodzaj wyciągnięcia 
jednostkowych narracji z szafy i wprowadzenie tego, co prywatne, 
w to, co publicznie, przy jednoczesnym podważaniu meta-narra-
cji historycznej. Wystawianie QAI w animacyjny, performatywny 
sposób, jako wystawy w różnych instytucjach kultury, wyłamuje 
archiwa z ram zamkniętej siedziby i wtłacza je w inną, jak muzeum 
czy galerie, jednocześnie ją queerując. Najlepiej obrazuje to inter-
wencja typu pop up z 2016 QAI/MSU, będąca częścią miesięcznej 
rezydencji artystycznej w muzeum sztuki współczesnej w Zagrze-
biu, podczas którego artysta przez miesiąc mieszkał w muzeum 
i urządzając tam tymczasowe biuro, badał archiwa instytucji pod 
względem queerowych wątków. Pod koniec tej rezydencji artysta 
zainicjował całodniowy performance podczas którego występu-
jąc w dragu, rozmawiał z wizytującymi w muzeum wprowadzając 
ich w zaanektowaną przez QAI przestrzeń⁹. Głównym obszarem 
zainteresowania Radziszewskiego są kraje postsowieckie oraz 
ameryki południowej, mające wspólny pierwiastek peryferyjny oraz 
nie wpisujące się w model zachodniocentryczny¹⁰. Wystawiając 
swoje archiwa w takich krajach jak Brazylia, Chorwacja, Białoruś 
czy Ukraina, zatrzymuje się w nich na dłużej, badając ich queerowe 
przeszłości i poszukując wspólnych mianowników.

Problematyczność QAI
Przyjęta przez Radziszewskiego strategia nie jest jednak bezpro-
blematyczna. Jak zauważył Jakub Gawkowski:

„[artyście] nie chodzi tylko o odkrywanie queerowej historii czy 
oddawanie głosu postaciom, które wcześniej były go pozbawio-
ne. Owszem, dochodzi do tego na tej wystawie, ale pierwszym 

¹⁰ Ibidem, s. 121.
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¹² H. Sroka, Artefakty 
historii Queerowej 
– rozmowa 
z K.Radziszewskim, 
Czas Kultury, <http://
czaskultury.pl/
czytanki/artefakty-
historii-queerowej/>, 
[dostęp:
02.01.2021].

¹¹ J. Gawkowski, 
Stworzyć własną 
historię, “Szum” nr 
28, Warszawa, 2020, 
s. 38.

i najważniejszym celem zarówno ekspozycji Radziszewskiego, 
jak i prezentowanej w jej ramach para-instytucji Queer Archives 
Institute jest historyzacja artysty oraz osadzenie jego praktyki 
i dorobku w odpowiednim kontekście”¹¹.

Innymi słowy, jednoosobowe archiwum artystyczne nie może być 
obiektywne, co zresztą Radziszewski sam przyznaje¹². Subiektyw-
ny proces włączania nowych historii do archiwum, niezależnie od 
tego jak bardzo jest inkluzywny, zawsze doprowadzi do margina-
lizacji innych jednostek - jedne podmioty zyskują reprezentację, 
podczas gdy drugie pozostają wykluczane. W tym sensie projekt, 
który w założeniu jest emancypacyjny i pozainstytucjonalny, niesie 
za sobą kolejne regulacje i niebezpieczeństwa. Gdy władza (nawet 
symboliczna) leży tylko w rękach tworzącej archiwum jednostki, 
nie może ono wyjść poza jego programowy subiektywizm – do 
tego konieczne jest uspołecznienie archiwum, dzięki czemu można 
budować pamięć zbiorową. •
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Potęga sekretów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Fot. Bartosz Górka






