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Wystawa Ferita kuyasa zatytułowana Miasto ambicji
prezentuje cykl fotografii powstałych w latach 2004–2008.
Wydane wcześniej w formie albumu, w projekcie kordegarda
pokazujemy je w formie odbitek, wielkoformatowych
wydruków, a także projekcji na ścianie. W ten sposób widzowie
będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt widoków Chongqing
— jednego z wielu rozwijających się w imponującym
i zastraszającym tempie i skali chińskich miast, zajmującego
obszar równy jednej trzeciej powierzchni polski, o liczbie
mieszkańców przekraczającej 32 miliony. Autor przedstawia
obraz tego miejsca nieprzypominający propagandowego
folderu. Są w nim co prawda błyszczące nowością wieżowce,
ale stojące pośród bujnej przyrody czy na pozbawionym
infrastruktury ugorze. Wielkie place i (za)szerokie ulice są
dziwnie puste. kilkakrotnie sfotografowany przez kuyasa
ogromny wiadukt przypomina raczej ruiny jakiejś starożytnej
budowli upamiętniającej autorytarne państwo, niż nowoczesną
autostradę w budowie. Zdjęcia utrwalają moment przemiany
krajobrazu, architektury i struktur społecznych. Spojrzenie
przez obiektyw Ferita kuyasa sprawia, że podziwiamy
rozmach i skalę przeobrażeń, jednocześnie, przeczuwając,
że stoją za nimi duże koszty w ludziach i ekologiczne.
Nie przypadkiem Chongqing leży w pobliżu tyleż słynnej,
co kontrowersyjnej Zapory trzech przełomów.

Ferit kuyas’s exhibition City of Ambition presents a series
of photographs made between 2004 and 2008. published
earlier in book format, we are presenting them at projekt
kordegarda in the form of large-size prints and wall
projections. thus the viewers will be able to see several
dozen images of Chongqing, one of the many Chinese cities
growing at an impressively and terrifyingly rapid pace,
currently occupying an area equal to one third of poland,
inhabited by over 32 million people. the author presents
an image of the place that has nothing to do with tourist
propaganda. Although we get to see slick new skyscrapers
but they seem to be standing in a wilderness or amid
lush vegetation or in the middle of infrastructure-devoid
fallow. the great squares and (too) wide streets seem
strangely empty. the huge viaduct, photographed by kuyas
several times, resembles the ruins of an ancient building
commemorating authoritarian state structures rather
than a modern highway under construction. the pictures
record a moment of transition and transformation for the
landscape, architecture and social relations. Looking through
kuyas’s lens, we admire the scale and grandiosity of the
changes but also sense the great human and ecological cost
they come at. It is not an accident that Chongqing lies close
to the famous — and controversial — three Gorges Dam.
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MIASto AMBICjI — CHIńSkIe prZYśpIeSZeNIe (2004-2008)
ta seria pozwoli zwiedzić jedno z największych miast na
świecie, Chongqing, którego niewiarygodna powierzchnia
zrobiła na mnie ogromne wrażenie. tak jak większość moich
dzieł, i ten projekt ma źródło autobiograficzne: poznałem
to miasto dzięki mieszkającemu tam krewnemu, który
zaprosił mnie do siebie.
Chongqing, miejsce nieznane ludziom z Zachodu, otrzymało
prawa miejskie w 1997 roku. Dość późno w porównaniu
z Szanghajem. Silny wzrost ekonomiczny przyspieszył rozwój
miasta, tak jak działo się w przypadku Manhattanu w latach
20. określenie Stieglitza „miasto ambicji” odzwierciedla
aktualną sytuację Chongqing. Miasto, które jest usytuowane
w regionie Syczuan na południowym zachodzie Chin, liczy
obecnie około 32 milionów mieszkańców. Zainteresowałem
się głównie przedmieściami — nie można tam zobaczyć
miasta, można je raczej poczuć. place budowy i zmiany
krajobrazu pokazują stronę metaforyczną zmian, które
zachodzą we współczesnych Chinach.
obserwowana na większości fotografii mgła jest prawdziwa
— w Chinach miasto to nazwane jest nawet „miastem mgły”.
Wszystko to metaforycznie wyraża jak wielką tajemnicą są
ciągle dla mnie Chiny. po tylu podróżach wydaje mi się, że im
więcej się dowiaduję, tym mniej wiem. Mimo że moja praca
posiada elementy dokumentalne, nie postrzegam siebie
jako czystego dokumentalisty. Dla mnie liczy się najbardziej
zdolność wyrażania moich osobistych emocji poprzez obraz.
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CItY oF AMBItIoN — FASt ForWArD IN CHINA (2004-2008)
City of Ambition is a visit to one of the largest cities in the world.
the images aim to reflect the sheer dimensions of the cityscape.
Like most of my work, this project has autobiographic roots:
I got to know the city through my family who lives there.
Chongqing — unknown place for most people in the western
world, was granted municipal status in 1997, rather late
compared to Shanghai. But the people of Chongqing are very
eager to show the world and their sister cities in China who
they are. together with the booming economy, this leads
to an explosion in city development. Construction sites and
cranes can be seen everywhere. What is taking place resembles
Manhattan in the 1920s with the construction of skyscrapers.
So Stieglitz’s name for Chongqing, “City of Ambition,” reflects
its transition. the city is located in Southwest China’s region
of Sichuan. the municipality is populated by approximately
32 million people. I am mostly interested in the outskirts
of Chongqing, where the city can’t really be seen, but
rather sensed. Construction sites and places of change show
metaphorical facets of the huge changes taking place in
contemporary China.
the fog dominating most pictures is real. the city’s nickname
in China is “City of Fog.” It reflects the big mystery China still
is for me. After many travels it seems like the more I learn
the less I know. Although this body of work definitely has
a documentary component I don’t understand myself as
a documentalist. the ability to express my personal emotions
through my images is very important for me.
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