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potrzebne sà plansza, kostka do gry, pionki – mo˝na po˝yczyç
pionki z innej gry planszowej, albo wykorzystaç w tym celu np.
guziki, kamyki, monety, wykonaç je samodzielnie z modeliny,
albo... zrobiç, co tylko podpowie wyobraênia. ˚yczymy wszyst-
kim wspania∏ej zabawy!
Zasady gry
Pionki nale˝y ustawiç na polu START. Pierwsza kolejka rzutów
kostkà ustala kolejnoÊç rozpoczynania gry. 
Gracze rzucajà kostkà na przemian i przesuwajà pionki o tyle
pól, ile wskaza∏a kostka. 
JeÊli pionek gracza zatrzyma si´ na obrazku

zdobywa dodatkowy rzut.
Zje˝d˝alnia         przenosi wprost do basenu z kulkami. Inne
przygody opisane sà na planszy. 
Pionki nie zbijajà si´. Wygrywa ten, kto pierwszy osiàgnie 
pole z napisem META. Aby tego dokonaç, gracz musi wyrzu-
ciç tyle oczek, ile pól pozostanie mu do koƒca trasy.
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Sztuka 
wspó∏czesna

Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki   Warszawa 2005
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18.05. – 22.06.2003
Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki
plac Ma∏achowskiego 3
Warszawa
www.zacheta.art.pl

kuratorzy wystawy
doroÊli:  
Marek Goêdziewski
Joanna Rentowska
wspó∏praca   
Agnieszka Malarz
dzieci:
Stasiek Ba∏dyga
Karolina BereÊniewicz
Olga Biernacka
Maja Bolska
Weronika Borszyƒska
Ró˝yczka Brodziak
Sebastian Buczyƒski
Anka Cymerman
Magda Czaputowicz
Gosia Dàbrowska
Marta Ga∏an
Mariszka Gogolewska
Ola Grzelak
Karolina Grzesiak
Karolina Janczak
Magda Kaêmierczak
Klara Keczyƒska
Franio Ko∏odziejczyk
Ola Krzemiƒska
¸ukasz Lemaƒczyk
Anna Michalak
Asia Mudrowska
Ola Mudrowska

Kasia Ostrowska
Katarzyna Osial
Paulina Osial
Monika OÊka
Kaja Otr´bska
Konrad Padewski
Anna Page
Marysia Paruzel
Patrycja Pieƒkosz
Weronika Rosik
Miko∏aj Przesmycki
Julia Stypu∏a
Martyna Szulc
Matylda Szyrle
Magda Walkiewicz 
Weronika Wodziƒska
Jan Wóycicki
Gawe∏ Ziaja
Antek ˚ukowski

zespó∏ Zach´ty zaanga˝owany 
w projekt:
dyrektor
Agnieszka Morawiƒska
organizacja
Hanna Wróblewska
Julia Leopold
realizacja
Anna Muszyƒska
Krystyna Sielska
dzia∏ edukacji
Barbara Dàbrowska
Ma∏gorzata Bogdaƒska
Justyna Górecka
dzia∏ marketingu 
Wanda Uzi´b∏o
rzecznik prasowy 
Klaudia Madejska
dzia∏ wydawniczy 
Dorota M. Karaszewska
Jolanta Pieƒkos
Ewa Tomaszewska
Lidia Kostanek
grupa monta˝owa 
Andrzej Bialik, Dariusz Bochenek,
Stanis∏aw Jab∏oƒski, Maciej Lach,
Remigiusz Olszewski

specjalne podzi´kowania zechcà przyjàç:
Laura Garcia Querol (Ambasada
Meksyku), Andrzej Kieruzalski
(Gaw´da), Wojciech Krukowski
(Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek
Ujazdowski), El˝bieta Lechicz (Teatr 
na Woli), Bogus∏aw Lorenc, Piotr
Mazur, Tomasz Muniak, Krzysztof
Kasprzyk, Krzysztof K. Muszyƒski,
S∏awomir Tomaszewski, IgnaÊ
Szewczyk 
i wolontariusze. 

Wystawa pod Honorowym
Patronatem Fundacji Jolanty
KwaÊniewskiej „Porozumienie bez
barier”.

Dzi´kujemy sponsorom i partnerom
wystawy:
A.Blikle, Altkom Akademia, Fundacja
Orlen Dar Serca, Henkel – Cersit,
Leograf, Mazur, Zielona Budka, 
Urwis Express

Sztuka wspó∏czesna 
dla wszystkich dzieci

projekt Zach´tusia:
Olga Biernacka
Joasia I Olga Mudrowskie
Marysia Paruzel
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s. 104
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Agnieszka Morawiƒska
dyrektor Zach´ty 
Narodowej Galerii Sztuki

Specjalne dzia∏y dla dzieci w wielkich muzeach historii natu-
ralnej, techniki, antropologii czy medycyny sta∏y si´ czymÊ
równie oczywistym jak biblioteki, ksi´garnie, sale odczyto-
we i kafeterie. Muzea sztuki sà pod tym wzgl´dem daleko 
w tyle, bo choç wszystkie majà dzia∏y edukacji i lekcje dla
dzieci, to jednak ich sale wystawowe urzàdzane sà przede
wszystkim z myÊlà o doros∏ych odbiorcach sztuki. W muze-
ach sztuki dawnej nadal panuje aura nietykalnoÊci drogocen-
nych dzie∏, i nie do koƒca sà jà w stanie prze∏amaç techniki
edukacyjne, polegajàce na siadaniu wraz z dzieçmi na pod-
∏odze, przed co cenniejszymi obrazami i próby zach´cenia
ma∏ych widzów do ograniczonych form wspó∏uczestnictwa.
Zagadnienie edukacji sta∏o si´ jednak powa˝nà dziedzinà
praktyki muzealniczej i dziÊ ju˝ nikt nie lekcewa˝y tej wiel-
kiej grupy publicznoÊci muzealnej, jakà sà dzieci. Utrzymuje
si´ jednak nieszcz´sny poglàd, ˝e w galeriach sztuki wspó∏-
czesnej dzieci nie majà czego szukaç, bo wystawiana tam
sztuka jest nie dla nich.

Tymczasem dzieci sà ˝ywymi, najbardziej bezpoÊrednimi
odbiorcami sztuki, co wi´cej, jak brzmia∏a dewiza naszej
wystawy, „ka˝de dziecko jest artystà” – zdolnym zrozumieç
szczere intencje innego artysty, wyczulonym na fa∏sz i nie-
prawd´. Dlatego dzieci nie majà uprzedzeƒ wobec wspó∏-
czesnej sztuki, która cz´sto odwo∏uje si´ do niedojrza∏oÊci,
do stanów i poj´ç pierwotnych, ∏amiàc konwencje lub z nimi
igrajàc. Dzieci sà ciekawe i wnikliwe, czego najlepszym do-
wodem jest niniejsza ksià˝ka, na którà sk∏adajà si´ wywiady
przeprowadzone przez nie z artystami, bioràcymi udzia∏ 
w wystawie. Powsta∏ w ten sposób niecodzienny zbiór teks-
tów o sztuce, nieporównanie bardziej szczerych i prostych,
ni˝ wywiady udzielane profesjonalistom. Teksty te pozwalajà
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zrozumieç, co mia∏ na myÊli profesor Kotarbiƒski, kiedy radzi∏ plàczàcym si´ w trudnych tematach studentom: „mów do mnie
jak do dziecka”.

Umieszczajàc wystaw´ dla dzieci w programie Zach´ty mia∏am dwa cele. Jednym by∏o sprawdzenie mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy artystów z dzieçmi i stworzenie precedensu wystawy sztuki wspó∏czesnej dla wszystkich dzieci, prze∏amujàcej stereotyp
komercyjnej dekoracji dziecinnego pokoju. Drugim celem by∏a myÊl o przysz∏oÊci: zainteresowanie dzieci sztukà jest najlepszà
inwestycjà w kultur´, bo nie ma wàtpliwoÊci, ˝e wszystkie dzieci, które tak aktywnie uczestniczy∏y w wystawie i w towarzy-
szàcych jej zdarzeniach artystycznych, zachowajà ju˝ otwarty i ˝yczliwy stosunek do dzia∏aƒ artystów. Pojawienie si´ wÊród
uczestników wydarzeƒ dzieci z ró˝nego rodzaju problemami utwierdza∏o nas tylko w wierze w terapeutycznà i integracyjnà
si∏´ sztuki. Entuzjazm i zaanga˝owanie dzieci udziela∏y si´ równie˝ rodzicom, patrzàcych oczami swoich pociech na Zach´t´
Narodowà Galeri´ Sztuki, w której dzia∏y si´ rzeczy niebywa∏e.

Ideà tej wystawy by∏o partnerstwo: zapoznanie dzieci z procesem powstawania wystawy i powierzenie im wspó∏odpo-
wiedzialnoÊci za wszystkie decyzje i dzia∏ania na ka˝dym etapie pracy. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki doÊwiadczeniu i talentom
doros∏ych kuratorów, Marka Goêdziewskiego i Joanny Rentowskiej oraz wspó∏pracujàcej z nimi Agnieszki Malarz. To oni za-
prosili do udzia∏u w wystawie artystów wyczulonych na temat, zainteresowanych i otwartych, gotowych do wspó∏dzia∏ania
z ma∏ymi kuratorami i krytykami, a rezultaty tej wspó∏pracy przesz∏y wszelkie oczekiwania. Stopieƒ zaanga˝owania dzieci 
i artystów, a tak˝e wszystkich pracujàcych przy tej wystawie osób by∏ niespotykany. Nasze przedsi´wzi´cie rozrasta∏o si´ 
i kulminowa∏o w wielkim pikniku artystycznym w Ogrodzie Saskim, w Dniu Dziecka. Powsta∏a wystawa, na której mo˝na by∏o
dowiedzieç si´ o sprawach dziwnych i ciekawych, dotykaç, s∏uchaç, smakowaç i wàchaç, tworzyç, Êmiaç i baç si´. Najwa˝-
niejsze jednak, co przydarzy∏o si´ w czasie wystawy, to atmosfera ˝yczliwoÊci i otwartoÊci, wyra˝ajàca si´ w integracji
wszystkich dzieci: ∏atwych i trudnych, zdrowych i chorych. Oczekiwano i witano je z radoÊcià, a nasza kole˝anka chodzàca
po Ogrodzie Saskim w czapeczce z napisem: „piç, siusiu, do mamy odprowadz´”, by∏a wcieleniem pe∏nej gotowoÊci pomo-
cy wszystkim dzieciom w ka˝dym zakresie.

Lista osób i instytucji, którym nale˝à si´ tu podzi´kowania jest ogromna: Ministerstwo Kultury i w∏adze Warszawy, Cen-
trum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek Ujazdowski i Teatr Na Woli, artyÊci, rodzice i dzieci. Wiem, ˝e dla wszystkich uczestników
i wspó∏pracowników wystawy by∏o to cenne i satysfakcjonujàce prze˝ycie. Mam nadziej´, ˝e nasze doÊwiadczenie zach´ci
inne instytucje artystyczne do podobnych eksperymentów, a z obj´tych tymi dzia∏aniami dzieci wyrosnà przyszli artyÊci, 
widzowie i mecenasi sztuki.
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Intensywne przygotowania do wystawy, której otwarcie nastàpi∏o 17 maja 2003 roku, rozpocz´∏y si´ na dwa miesiàce wcze-
Êniej, gdy˝ wtedy w∏aÊnie do pracy nad projektem zaanga˝owano grono dzieci. Drugiego marca odby∏y si´ w Zach´cie 
zaj´cia kwalifikacyjne. Zaproszono na nie dzieci „w wieku 7–14 lat, z zainteresowaniami artystycznymi, Êmia∏e i ch´tne do
wspó∏pracy przy organizowaniu wystawy”. SpoÊród kilkuset ch´tnych wy∏oniono 42-osobowà grup´. Zosta∏a ona podzielona
na dwie mniejsze, które od tej pory, raz w tygodniu, tak˝e po otwarciu wystawy, ucz´szcza∏y na zaj´cia prowadzone w Za-
ch´cie przez kuratorów: Joann´ Rentowskà, Marka Goêdziewskiego i wspó∏pracujàcà z nimi Agnieszk´ Malarz. Celem zaj´ç
by∏o w∏àczenie m∏odych dzieci´cych kuratorów w prace nad przygotowaniem wystawy. Na pierwszych zaj´ciach dzieci po-
zna∏y swoje nowe miejsce pracy, zwiedzi∏y Zach´t´ „od ty∏u” i pozna∏y jej pracowników. Na kolejnych podj´∏y ju˝ sprawy me-
rytoryczne, takie jak weryfikacja przedstawionych na wystaw´ prac, projektowanie zaproszenia i plakatu, przeprowadzanie
wywiadów z artystami czy przygotowanie przemówienia na wernisa˝. DoroÊli, zaanga˝owani w projekt, zaj´li si´ sprawami or-
ganizacyjnymi. 

Od poczàtku nie chciano, aby by∏a to kolejna wystawa przygotowana przez doros∏ych dla dzieci, w oparciu o przypusz-
czenia doros∏ych, co mo˝e podobaç si´ dziecku. Mia∏a to byç wystawa, w której, na ile to tylko b´dzie mo˝liwe, dzieci grajà
pierwsze skrzypce i one w∏aÊnie majà w wielu sprawach decydujàcy g∏os. ArtyÊci, którzy zgodzili si´ wziàç udzia∏ w wystawie,
musieli tak˝e przystaç na te warunki i niejednokrotnie odpowiadaç na niewygodne pytania m∏odych kuratorów. Dzieci trakto-
wa∏y przygotowania do wystawy przede wszystkim jako Êwietnà zabaw´, ale z pewnoÊcià czu∏y te˝ spoczywajàce na nich
brzemi´ odpowiedzialnoÊci. Ale to w∏aÊnie dostarczenie mo˝liwoÊci dobrej zabawy by∏o jednym z wa˝niejszych celów wy-
stawy i, jak si´ okaza∏o, zosta∏ on w pe∏ni osiàgni´ty: wystaw´ ochoczo przyj´li tak˝e doroÊli, dla których, w kilka dni po
otwarciu, trzeba by∏o wprowadziç zakaz korzystania z niebieskiej zje˝d˝alni na schodach Zach´ty. Niejeden tata dzi´ki dziecku
odkry∏ uroki zabawy z komputerem i kamerà, a niejedna mama mog∏a znowu, pod pozorem pomagania dziecku, porysowaç
kolorowà kredà po p∏ytach chodnikowych. Niemal ka˝dy prze˝y∏ silne emocje w ciemnym labiryncie i nie zapomni wra˝enia,
kiedy kszta∏t wymacany za Êcianà okaza∏ si´ byç twarzà manekina. Ka˝dy doros∏y musia∏ te˝ przebrnàç przez niekoƒczàce si´
przejÊcie i pochyliç g∏ow´, by przejÊç na drugà stron´ szafy. 

Âwiat gier i zabaw by∏ z pewnoÊcià punktem wyjÊcia dla koncepcji wystawy i stàd te˝ jej roboczy tytu∏ brzmia∏ „Plac za-
baw”. Póêniej zosta∏ on zmieniony na drugi roboczy tytu∏ „Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci”, tak, by po∏o˝yç nacisk
na sztuk´, a nie tylko zabaw´. Tytu∏u tego nie uda∏o si´ ju˝ potem zamieniç na ˝aden inny, bo tylko on oddawa∏ ide´ wystawy
we wszystkich jej z∏o˝onych aspektach. 

Po pierwsze, sztuka przez du˝e „S”, czyli grono Êwietnych polskich artystów: Adam Adach, Pawe∏ Althamer, Cezary 
Bodzianowski, Maurycy Gomulicki, Marek Kijewski, Krzysztof Knittel i Dariusz Kunowski, Dominik Lejman, Robert Maciejuk,
Anna Myca, Wilhelm Sasnal i Monika Sosnowska. Wszyscy znani z niebanalnych akcji i prac wykraczajàcych poza tradycyjne
myÊlenie o sztuce, nawet o sztuce wspó∏czesnej i w pewnym stopniu inspirujàcy si´ Êwiatem dzieci´cych marzeƒ, wyobra˝eƒ

Kilka s∏ów o projekcie 
ze strony Zach´ty
Julia Leopold

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:58  Page 8



i zabaw. Niemal wszystkie prace zosta∏y stworzone przez ar-
tystów specjalnie na wystaw´ i z myÊlà o dzieciach, wszyst-
kich dzieciach – tak˝e tych niepe∏nosprawnych. ArtyÊci mieli
do dyspozycji 6 górnych sal Zach´ty, jednak zaanektowali
tak˝e klatk´ schodowà i hall g∏ówny, a Pawe∏ Althamer tak˝e
plac zabaw na Bródnie.

Wielkim wydarzeniem i uwieƒczeniem trudów zwiàza-
nych z przygotowaniem wystawy by∏ dzieƒ otwarcia, który
poprzedzi∏a konferencja prasowa z udzia∏em wszystkich ku-
ratorów, tak˝e dzieci´cych. Wernisa˝ odby∏ si´ w sobot´ 
o godzinie pierwszej po po∏udniu, tak ˝eby dzieci i ich rodzice
mogli w nim uczestniczyç. Na schodach w reprezentacyj-
nym holu Zach´ty, oprócz jej dyrektora Agnieszki Morawiƒ-
skiej i kuratorów sta∏a du˝a grupa dzieci, która wyg∏osi∏a
przygotowane przez siebie specjalne przemowy, dotyczàce
ka˝dego z artystów bioràcych udzia∏ w wystawie (w ksià˝ce
poprzedzajà wywiady z artystami).

Jednak wystawa, która wszystkim najbardziej zapad∏a 
w pami´ç, nie stanowi∏a jedynego efektu dzia∏aƒ kuratorów.
Towarzyszy∏ jej bardzo szeroki program warsztatów. Niemal
bez przerwy, na wystawie i poza nià, trwa∏y zaj´cia z dzieçmi
prowadzone przez wolontariuszy pod czujnym okiem kura-
torów. Wspólne zwiedzanie inspirowa∏o i pobudza∏o wyo-
braêni´, która znajdowa∏a wyraz na warsztatach plastycz-
nych, a wytchnienie w klubie-kawiarni stworzonej w jednej
z dolnych sal wystawowych – Ma∏ym Salonie – którego Êcia-
ny zosta∏y wymalowane przez dzieci w kolorowe obrazy. 
W klubie tym, podczas trwania wystawy odbywa∏y si´ kon-
certy muzyczne. Pokazywano tam tak˝e film Gaw´dziarz Ce-
zarego Bodzianowskiego. 

Jako przewodnik po wystawie wydano sk∏adany plakat
wed∏ug projektu Maurycego Gomulickiego, z rysunkami
dzieci (m.in. trójokiego Zach´tusia) i tekstami kuratorów.
Dla dzieci mniej zaawansowanych w czytaniu wydano ksià-
˝eczk´ do kolorowania, projektu Adama Adacha gryzmo∏y
dla ÊÊÊliiiimaaaakaaaaa. W ksi´garni Zach´ty mo˝na te˝ by∏o
kupiç baloniki i koszulki z Zach´tusiem
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konferencja prasowa z udzia∏em
dzieci i otwarcie wystawy „Sztuka
wspó∏czesna dla wszystkich dzieci”
maj 2003, Zach´ta, Warszawa
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warsztaty plastyczne dla dzieci
organizowane w czasie trwania
wystawy
oraz
zabawa na placu zabaw na Bródnie
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Morituri
2003
stojàcy w Zach´cie Gladiator 
z doprawionym przez artyst´ 
czerwonym nosem klauna

Adam Adach zrobi∏ te˝ 
artystyczno-terapeutycznà 
ksià˝eczk´ do kolorowania 
gryzmo∏y dla ÊÊÊliiiimaaaakaaaaa
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A.A. Mieszkam we Francji od pi´tnastu lat i mam podwójne
obywatelstwo, wi´c jestem Polakiem i Francuzem.
����A czuje si´ Pan Polakiem czy Francuzem?
A.A. Czuj´ si´ bardzo Polakiem i tu jest moje serce, ale mie-
szkam we Francji. We Francji jest takie przys∏owie, „boir
comme le Polonaise”, to znaczy dok∏adnie „piç jak Polak” 
albo „pijany jak Polak”. I oczywiÊcie, wszyscy Francuzi si´ 
z tego Êmiejà, i, gdy ja przyjecha∏em do Francji, ju˝ kilkana-
Êcie lat temu, to od samego poczàtku, (ale to zdarza si´ do
dzisiaj), gdy spotykam Francuzów, za ka˝dym razem s∏ysz´
to od nich: „Czy pan wie, ˝e we Francji to jest takie powie-
dzenie: piç jak Polak?” No, i wyobraêcie sobie, ˝e to mnie
zawsze bardzo intrygowa∏o, bo to nie by∏o wcale a˝ tak
przyjemnie s∏uchaç podczas pierwszej rozmowy, ˝e rozpo-
znajà Polaków jako osoby pijàce. I gdy chodzi∏em do Aka-
demii Sztuk Pi´knych w Pary˝u, przechodzi∏em przez park,
du˝y, pi´kny park w centrum Pary˝a i któregoÊ dnia spotka-
∏em tam na ∏awce siedzàcych panów, bardzo weso∏ych,
g∏oÊno rozmawiajàcych i wszyscy dooko∏a ich raczej omijali,
bo byli tak g∏oÊni, i krzyczeli, i podÊpiewywali. Kiedy pod-
szed∏em bli˝ej, okaza∏o si´, ˝e ci panowie byli z Polski. Po
prostu sp´dzajà du˝à cz´Êç ˝ycia na ulicy, z ró˝nych powo-
dów, cz´sto po prostu nie majà gdzie indziej si´ udaç. No, 
i popijali sobie dobre francuskie wino i u˝ywali cz´sto brzyd-
kich s∏ów. Ale w tym miejscu, w tym parku, tylko ja ich ro-
zumia∏em. Powiedzia∏em „Dzieƒ dobry”. OczywiÊcie im si´
to nie za bardzo spodoba∏o. Ale po tym spotkaniu zdecydo-
wa∏em si´ namalowaç seri´ obrazów... Czy rozpoznajecie?
����¸awka.
A.A. ¸awka. W∏aÊnie to jest ta ∏awka, na której spotka∏em

tych panów popijajàcych dobre francuskie wino. I namalo-
wa∏em seri´ tych ∏awek, ciàgle ten sam element, zielonà
∏awk´ z parku na zielonym tle. I tylko od czasu do czasu
umieÊci∏em pewne elementy, które ró˝nià jeden obraz od
drugiego, bo to by∏a seria siedmiu ∏awek. I na tym obrazie,
poka˝´ wam tu strza∏kà, jest butelka po∏o˝ona. Zresztà,
wszystko jest s∏abo widoczne, to znaczy zielone na zielo-
nym. Jest takie troch´ ekologiczne widzenie, a jednoczeÊnie
– tu inna butelka. To sà du˝e obrazy, prawie 2 metry na 1,5
metra. Sà malowane technikà dosyç specyficznà, którà

����Czy Pan ma farbowane w∏osy?
A.A. Nie, one nie sà farbowane. Sà odbarwiane. 
����A widzisz. 
����Wiedzia∏em. 
A.A. Wiesz, na czym polega ró˝nica?
����Nie za bardzo.
A.A. Bo przy farbowaniu dajesz kolor, a przy odbarwianiu

pozbawiasz koloru.
���� Wystarczy, ˝e sobie polejesz wodà utlenionà i b´-
dziesz mia∏ takie w∏osy. 
����Czy Pan uczestniczy∏ w innych wystawach dla dzieci?
A.A. Mojà pierwszà wystaw´ zrobi∏em po przyjeêdzie do

Francji, w czasie wakacji. Przygotowa∏em kilka prac w lecie
i sp´dza∏em wakacje opiekujàc si´ m∏odzie˝à z trudnoÊciami
z oÊrodka dla dzieci upoÊledzonych. Zorganizowa∏em dla
nich wystaw´, ale oczywiÊcie, gdyby tylko widzia∏y moje ry-
sunki nie by∏yby za bardzo zainteresowane, wi´c powiesi∏em
rysunki i cukierki na nitkach. Wi´c po prostu poszliÊmy tam na
podwieczorek i mi´dzy rysunkami jedliÊmy cukierki, ciastka.
����Czy mieszka Pan we Francji?
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opracowa∏em. To znaczy, maluj´ najpierw figur´ centralnà
farbà olejnà, póêniej ca∏à powierzchni´ obrazu pokrywam
farbà gliceroftalicznà, rodzajem laki. To jest farba u˝ywana na
przyk∏ad do malowania mebli w ogrodach, czy nawet karo-
serii samochodów. Dla mnie by∏o ciekawe, ˝e powierzchnia
tego obrazu nie jest g∏adka i równa, jak zwykle jesteÊmy
przyzwyczajeni. Wyla∏em ten olej na tyle obficie, i gdy go
pokry∏em lakà, to on na wierzchu zastyga∏, w Êrodku jeszcze
by∏ dosyç ciek∏y, w zwiàzku z tym to powodowa∏o tworzenie
si´ powierzchni przypominajàcej troch´ pomarszczonà skó-
r´ albo porosty na drzewach. Chodzi∏o mi w∏aÊnie o to, ˝e-
by farba by∏a pomarszczona i tak si´ rozk∏ada∏a. Figura cen-
tralna, czyli ∏awka ze szczegó∏ami, odró˝nia∏a si´ tylko dzi´-
ki fakturze i nieznacznym ró˝nicom odcienia tej zieleni. Ob-
razy powieszone by∏y z regu∏y wszystkie w jednej linii i mo-
g∏y tworzyç wra˝enie ∏awek postawionych w parku. I jeÊli
ma si´ dobre samopoczucie, mo˝na przechodziç obok i my-
Êleç o rzeczach przyjemnych. Ale dzi´ki szczegó∏om, które
by∏y tutaj umieszczone, mo˝na by∏o równie˝ pomyÊleç o ja-
kichÊ rzeczach, wydarzeniach, które dziejà si´ w parku i nie-
koniecznie sà okreÊlane jako bardzo poetyckie. I chcia∏em
namalowaç obraz, który jednoczeÊnie wykorzystuje ele-
ment bardzo poetycki i parkowy, a odwo∏uje si´ równie˝ do
tematów, powiedzmy, spo∏ecznych. 
To jest inny obrazek. Czy wiecie, co to przedstawia? Z czym
to wam si´ kojarzy?
����Z dwoma r´kami.
����W toalecie.
A.A. W toalecie, tak. To jest znak suszarki do ràk. Ten obraz

by∏ malowany zupe∏nie inaczej. To znaczy, jeÊli w ∏awkach
powierzchnia by∏a pomarszczona, przypominajàca w∏aÊnie
ko˝uch albo porosty, to tutaj jest zupe∏nie g∏adka, prawie
b∏yszczàca, tak jak meble w ∏azience mog∏yby byç malowa-
ne. Ale te r´ce, poniewa˝ sà bardzo du˝e, bo to jest du˝y
obraz, mogà przywo∏ywaç na myÊl równie˝ coÊ innego,
mo˝na sobie wyobraziç, ˝e to sà r´ce oczekujàce na, na co,
na przyk∏ad? Nie tylko na powietrze, ˝eby osuszyç r´ce, ale
to mo˝e byç równie˝ co innego. Co myÊlicie? W jakich sy-
tuacjach mo˝na mieç tak r´ce wyciàgni´te? 
����Pracownik na wyp∏at´ czeka.

A.A. Pracownik na wyp∏at´ czeka! Masz racj´. 
����Albo coÊ pokazuje.
A.A. Tak.
����Opalanie.
A.A. Opalanie?! Albo pokazuje, ˝e ma czyste r´ce. Albo

brudne.
����Zobacz, tu szafka jest, a tu toaleta.
����No, w∏aÊnie.
����Albo ktoÊ si´ modli, i tam jest Êwiat∏o Boga.
A.A. No, widzicie, jak trafnie oceni∏yÊcie t´ prac´. Rzeczy-

wiÊcie...
���� Ma takie r´ce i te promienie, takie jakby od Ducha
Âwi´tego, takie jakby...

����Od go∏´bicy.
A.A. Masz racj´! Bo to jest obrazek bardzo, nie
chc´ powiedzieç dwuznaczny, ale bardzo cz´-
sto cz∏owiek wykonuje ten gest pokazywania
pustych ràk. I to jest gest albo oczekiwania,

albo ofiarowania, i rzeczywiÊcie, w Polsce to
jest mniej popularne, ale na przyk∏ad cz´sto w ko-

Êcio∏ach francuskich ludzie przychodzà do komunii z otwar-
tymi r´koma, w ró˝nych innych religiach ten gest równie˝
si´ pojawia. 
����Ale mo˝e tu ktoÊ coÊ daje?
A.A. Mo˝e ktoÊ coÊ daje. Ale, co by∏o dla mnie zabawne 

i ciekawe, ten motyw pochodzi∏ z rysunku do suszarki do ràk.
[kolejny slajd, Adam nie powi´ksza jednego z obrazków]
����A t´ ró˝owà mo˝e Pan pokazaç?
A.A. A! Niestety tej ró˝owej nie mog´ wam pokazaç, bo to

jest dla doros∏ych.
����Prosimy...
A.A. Nie mog´, bo to jest obrazek z czerwonym kwadra-

cikiem.
����A co tam jest narysowane na nim?
A.A. To jest para, kochajàca si´ para.
����No, to nie jest to nic strasznego. [Êmiech dzieci]
A.A. Niestraszne. Niestraszne. Ale wiesz, sà pewne granice

wieku, poni˝ej których nie mo˝na pokazywaç publicznie te-
go typu rzeczy. [kolejny slajd] To jest obrazek, który przed-
stawia...
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����Samochód.
A.A. Samochód. Ale, co ciekawe, równie˝ powierzchnia

obrazu jest bardzo g∏adka i ten samochód postrzegany jest
tylko dzi´ki Êwiat∏u, które si´ odbija. 
����Prawie go nie widaç.
A.A. Tak, prawie nie widaç, a jednak widaç, troszeczk´.

Wi´c te obrazy by∏y jeszcze, jak powiedzia∏em, bardzo po-
wiàzane – obraz, czyli przedstawienie, wizerunek – z metodà
pracy, z procesem malarskim. W nast´pnych latach oddala-
∏em si´ bardziej, stara∏em si´ zapomnieç o procesie, a skon-
centrowaç si´ bardziej na przedstawieniu i mo˝liwoÊciach
narracyjnych tego, i teraz szukam, ˝eby pokazaç coÊ bar-
dziej wspó∏czesnego. 
����CoÊ dla dzieci.
A.A. ¸atwo powiedzieç.
����To jest pole.
A.A. Pole. Tak, zresztà to jest tytu∏ obrazu. Nazywa si´ Pole.

Miejsce znajduje si´ konkretnie w Witkowie. To jest w Po-
znaƒskiem. Tam mieszkajà moi rodzice i tam sp´dzi∏em
dzieciƒstwo. I bardzo mi si´ podoba∏o, gdy przyje˝d˝a∏em,
to znaczy zaintrygowa∏o mnie, bo cz´sto bawi∏em si´ na
tym polu. A tu, w tym ma∏ym miasteczku, na polu stoi taka
olbrzymia, ˝ó∏ta hala, która plastycznie jest bardzo ∏adnym
elementem, a z drugiej strony, ta hala bardzo zmienia∏a 
w ogóle ca∏e ˝ycie w tym miasteczku. Nagle wszyscy cho-
dzà tam kupowaç. Wszystkie pozosta∏e ma∏e sklepy...
����To jest „Biedronka”?
A.A. Tak. Zmieni∏o to zupe∏nie funkcjonowanie tego mia-

steczka. Ale mi si´ podoba∏o to, ˝e to jest taki ˝ó∏ty plan 
w obrazie, o który mo˝na, wiesz, niejako sobie nos rozbiç. 
����A to jest zdj´cie?
A.A. Nie, to jest obraz. To jest zdj´cie obrazu. Ale to jest ob-
raz namalowany farbà olejnà na p∏ótnie.
���� Czy to jest naprawd´ takie przera˝ajàco ˝ó∏te? Czy
bia∏e pole sprawia, ˝e to jest takie?
A.A. To jest ˝ó∏te. Ale kwestia, czy przera˝ajàco, to mo˝e

jest kwestia interpretacji twojej jako widza i mojej, jako ma-
larza, który to namalowa∏.
����To jest takie ostre.
A.A. OczywiÊcie, troch´ przetworzy∏em. Bo moim celem

nie by∏o malowanie fotografii, bardzo realistycznej. 

����To jest zima.
A.A. Zima, tak. Rodzaj domów, bloków. 
����Rzeka.
A.A. W rzeczywistoÊci to jest góra. Za tà górà jest mo˝e rze-
ka. Ale mo˝e to jest... Prosz´?
����Takie pole.
A.A. Pole pokryte Êniegiem. Albo lawina zsuwajàca si´ w dó∏. 

Poniewa˝ odnajdujemy tu ten sam bia∏o-szary kolor, to do-
myÊlamy si´, ˝e jest du˝o Êniegu. Prawdopodobnie tutaj te˝
jest Ênieg albo bia∏e chmury, które tak nisko zstàpi∏y i po-
dzieli∏y powierzchni´ na przestrzenie ró˝ne, geometryczne 
i nieforemne. Zrobi∏em ca∏à seri´ pejza˝y zimowych, gdzie
ludzie sà sprowadzeni tylko do ma∏ych plamek, jak tutaj wam
zaznaczam. Tutaj te˝ gdzieÊ si´ wspinajà. A to wszystko, co
si´ dzieje w tym pejza˝u, jest sprowadzone do ró˝nych po-
wierzchni malarskich. I to sà kolory bardzo delikatne, poza
tym, ˝e kontrast jest du˝y z czarnà powierzchnià. 
[kolejny slajd] Czy rozpoznajecie, co to mo˝e przedstawiaç?
����To jakieÊ domki.
����GdzieÊ nad morzem. 
����Widzisz? Domek dla ratownika.
����Tak, ale zobacz, co tutaj jest.
����Albo tutaj.
����Tu jest coÊ jeszcze.
����Pola.
����Tutaj jakiÊ ptak.
A.A. Tak, ptak jakiÊ. Do malowania tego obrazu pos∏u˝y∏em

si´ zdj´ciem ze stacji polarnej gdzieÊ na Syberii, przy czym
skomponowa∏em scen´, wybra∏em pewne elementy, nie
kopiowa∏em ca∏kowicie zdj´cia. 

***
����A czy ucieszy∏ si´ Pan, ˝e b´dà wystawione Pana pra-
ce na tej wystawie?
����A kto by si´ nie ucieszy∏?
A.A. A kto by si´ nie ucieszy∏? [Êmieje si´] By∏ Êwietny 

projekt, Êwietne dzieciaki i bardzo dobre miejsce na wystaw´.
����A co zainspirowa∏o Pana do doczepienia gladiatorowi
nosa klauna?
A.A. Wyobraêcie sobie, ˝e przychodzi∏em wielokrotnie tutaj
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do Zach´ty i pomyÊla∏em, ˝e w tej przestrzeni, która b´dzie
dla dzieci, ta rzeêba jest dosyç trudna. Nie wiem, czy zwró-
ci∏yÊcie uwag´, ale pod tà rzeêbà, która sama w sobie jest in-
teresujàca, jest napisane po ∏acinie...
����„Ave Caesar!”...
A.A. ...„Morituri te salutant!”...
����A ja nie wiem, co to znaczy.
A.A. ...to znaczy „Idàcy na Êmierç, pozdrawiamy ci´ Ceza-

rze!”. Wyobrazi∏em sobie, jak dzieci mia∏yby zareagowaç na
postaç gladiatora, który idzie na Êmierç i jeszcze mówi,
„Dzi´kujemy ci, Cezarze! Idziemy na Êmierç!”. Wi´c chcia-
∏em to przetworzyç, troch´ Êmiesznie, a jednoczeÊnie przy-
wo∏aç pami´ç o tej rzeêbie, zrobionej w XIX wieku przez 
artyst´, który rzeêbiàc jà mia∏ jakiÊ cel. Wi´c chcia∏em si´
nad tym wszystkim zastanowiç. 
����Czy m´czy Pana bycie artystà?
����To ju˝ by∏o.
����Nie dla tej osoby. By∏o dla Wilhelma Sasnala. 
A.A. W tym celu w∏aÊnie czyta∏em odpowiedê Wilhelma. 

I myÊl´, ˝e w du˝ej cz´Êci si´ zgadzam z tym, co powiedzia∏.
����A jaka by∏a odpowiedê?
A.A. ˚e sà, jeÊli sobie dobrze przypominam, sytuacje, w któ-
rych jestem zm´czony, bo ˝ycie, niejako zawodowe, cz´sto
nie jest ∏atwe. Ale równie˝ bycie artystà to jest pasja, i wów-
czas, wr´cz przeciwnie, nie tylko, ˝e si´ nie m´cz´ ale od˝y-
wam. Sprawia mi to du˝à przyjemnoÊç. 
����A skàd Pan czerpie pomys∏y?
����Z g∏owy.
A.A. Pomys∏y rzeczywiÊcie pochodzà z g∏owy, ale inspiracja
do tych pomys∏ów cz´sto znajduje si´ zupe∏nie na zewnàtrz,
to znaczy w relacji albo z tym, co prze˝ywam, albo z podró-
˝ami, czy z przemyÊleniami. W zwiàzku z tym rzeczywiÊcie
mo˝na powiedzieç po prostu, ˝e pochodzà z g∏owy. 
����A kiedy zacz´∏a si´ Pana przygoda ze sztukà?
A.A. Tak szczerze mówiàc, to pami´tam, ˝e kiedy by∏em

jeszcze ma∏ym dzieckiem, du˝o robi∏em rzeczy plastycznych,
malowa∏em, ale równie˝ ró˝ne rzeczy robi∏em z mojà babcià,
która przyje˝d˝a∏a cz´sto, ˝eby nas pilnowaç. Moja babcia
by∏a starszà osobà, ale chodzi∏a po wsiach kieleckich i ma-
lowa∏a ludziom domy. I robi∏a to bardzo pi´knie. Robi∏a wspa-

nia∏e rzeczy i to mi si´ bardzo podoba∏o. I pami´tam, przy-
jecha∏a kiedyÊ do nas i wymalowa∏a mieszkanie w sposób
bardzo dekoracyjny. Obraz Garance, który malowa∏em tutaj
i po raz pierwszy pokaza∏em na wystawie po moich stu-
diach na akademii paryskiej, by∏ w sposób literalny przenie-
sieniem motywów, które moja babcia malowa∏a i które pa-
mi´ta∏em z dzieciƒstwa. OczywiÊcie, gdy to zrobi∏em, to
wtedy by∏em tego nieÊwiadomy. Dopiero póêniej, po wielu
chwilach refleksji, szukania skàd to, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e
przecie˝ te ró˝e by∏y przez ca∏e ˝ycie, ca∏e moje dzieciƒstwo
pod sufitem w moim domu. 
����A czy podoba∏ si´ Panu wierszyk, jaki napisaliÊmy?
A.A. W ogóle wszystkie wierszyki mi si´ bardzo podoba∏y 

i podoba∏o mi si´ wasze twórcze podejÊcie. Ale sama puenta
w tym wierszyku o mnie, to mi si´ Êrednio podoba. Jak tam
si´ koƒczy?
���� „JeÊli nieuki pytacie, to znaczy, ˝e ma∏o wiedzy po-
siadacie.”
A.A. Ja myÊl´, ˝e ja bym nigdy komuÊ nie powiedzia∏, dru-

giemu dziecku, ˝e ty nic nie wiesz, ˝e ma∏o wiedzy posia-
dasz. MyÊl´, ˝e jestem bardziej tolerancyjny ni˝ by∏o w tym
wierszyku.
���� A co Pan robi we Francji, oprócz tego, ˝e tam Pan 
sobie rysuje i tak dalej?
A.A. Funkcjonuj´ jako artysta i zajmuj´ si´ sztukà. Ale rów-

nie˝ pracuj´ w szpitalu psychiatrycznym z m∏odzie˝à, która
ma trudnoÊci.
����To mo˝e Pan popracowaç ze mnà, bo ja mam wielkie
trudnoÊci. Ja mówi´ powa˝nie. [Êmiech]
A.A. I dlatego te˝ na tà wystaw´ przygotowa∏em ksià˝eczk´,

która w takich sytuacjach mo˝e byç bardzo u˝yteczna.
����Jakà Pan lubi sztuk´?
A.A. A czy mog´ ci odpowiedzieç pytaniem? Co nazywasz

sztukà? Co dla ciebie jest sztukà?
����Ale woli Pan sztuk´, nie wiem, staro˝ytnà, wspó∏cze-
snà jakàÊ?
A.A. MyÊl´, ˝e lubi´ sztuk´ przede wszystkim wspó∏czesnà,

która mnie dotyczy i dotyczy czasów, w których ˝yj´. To mó-
wiàc najogólniej. Ale oczywiÊcie, na przyk∏ad sztuka egipska
jest zupe∏nie fascynujàca. 

18 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci Adam Adach
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����Który z Pana pomys∏ów wydaje si´ Panu najciekawszy?
A.A. Z tych przygotowanych na wystaw´?
����Nie, ogólnie.
A.A. Ogólnie? Ostatnio szczególnie jestem zadowolony, ˝e

zrobi∏em ksià˝eczk´ gryzmo∏y dla Êlimaka, ÊÊÊliiiimaaaa-k-
aaaa. To jest ksià˝eczka dla dzieci, które bywajà czasem
smutne, albo dla dzieci, które majà czasami k∏opoty.
����A dla dzieci takich, które si´ niegrzecznie zachowujà,
wariujà na lekcji...
����Êpiewajà na lekcji...
����...i sà niegrzeczne dla nauczycieli i wszystko, co naj-
gorsze?
A.A. Dla nich te˝ jest ta ksià˝eczka. Dla tych grzecznych i nie-
grzecznych. Ich nadpobudliwoÊç jest konsekwencjà relacji
gdzieÊ z zewnàtrz. A dzieci, które sà za bardzo grzeczne, oka-
zuje si´, ˝e cz´sto te˝ majà jakieÊ k∏opoty i smutki. Wi´c ta
ksià˝eczka jest w∏aÊnie dla wszystkich dzieci.
����Ma Pan ˝on´? Dzieci?
A.A. Niestety, nie mam ˝ony i nie mam dzieci. 
����Co Pan je?
A.A. Jem du˝o warzyw. Uwielbiam pomaraƒcze. Na inne

owoce jestem uczulony, wi´c nie mog´ ich jeÊç. I nie jem
mi´sa. Jestem wegetarianinem.
����Czy masz jakieÊ zwierz´?
A.A. S∏uchaj, aktualnie nie mam, ale mia∏em kiedyÊ modlisz-
k´, mia∏em chomika, wiewiórk´, je˝a. Bardzo lubi´ zwierz´ta.
Zresztà, nie wiem, czy s∏yszeliÊcie, przed studiami na Aka-
demii Sztuk Pi´knych studiowa∏em weterynari´ i by∏em rów-
nie˝ lekarzem weterynarii, dawno, dawno temu.

praca ¸ukasza Lemaƒczyka
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steczko, miejscowoÊç, sà ludzie. W tych górach taka spo-
∏ecznoÊç, takie spo∏eczeƒstwo, które si´ w zasadzie ju˝ do-
brze zna, a ty jesteÊ obcy. I zapraszajà ci´, ˝eby tam przyje-
chaç, obejrzeç sobie to miejsce i wymyÊliç coÊ takiego, co
mog∏oby spowodowaç, ˝e b´dzie tam jeszcze ciekawiej ni˝
do tej pory... Albo w drugà stron´ – mo˝esz zrobiç, ˝e b´-
dzie w ogóle nieciekawie. To zale˝y od artysty. Co kto lubi.
No, i ja chodzi∏em po górach. I taki mi pomys∏ Êwita∏, ˝eby
wyznaczyç jakiÊ fajny, nowy szlak. KiedyÊ du˝o chodzi∏em
po górach i zastanawia∏em si´, kto przede mnà te szlaki ma-
lowa∏,  jak to jest, ˝e najpierw musi byç ktoÊ, kto te szlaki na-
maluje, a potem wszyscy tà Êcie˝kà chodzà. WymyÊli∏em,
˝e ja chyba takà Êcie˝k´ zrobi´ w Alpach.. 
����Na tych punktach mo˝na zrobiç zeszyty i tam si´ b´-
dà wpisywaç ludzie. 
P.A. Wiesz, te˝ odkry∏em, ˝e ludzie si´ wpisujà nawet, jak

nie ma zeszytów. 
����Wiem. 
P.A. Ludzie si´ wpisujà na przyk∏ad na tym domku, na

Bródnie, tam ju˝ nie ma wolnego miejsca od Êrodka, ca∏y

P.A. To powa˝na sprawa. Przyjecha∏ artysta ze Êwiata. By∏em
wczoraj w Szwajcarii. Chodzi∏em po górach i myÊla∏em, co
by tam zrobiç fajnego.
����I co Pan zrobi∏?
P.A. Jeszcze nic, ale chodzi mi coÊ po g∏owie. 

Powiem wam, jaki jest pomys∏. Moi koledzy – jeden z kura-
torów to jest Niemiec, a kole˝anka jest Szwajcarkà – znaleêli
takie pi´kne miejsce w Szwajcarii i wymyÊlili, ˝e to jest takie
pi´kne i tak ich pobudzi∏o twórczo do odkrywania wszystkie-
go naoko∏o, ˝e chcà zaprosiç jeszcze innych artystów, ˝eby
zrobiç tam razem coÊ takiego, co mo˝na by póêniej upu-
bliczniç, czyli zaprosiç jeszcze wi´cej ludzi, ˝eby sobie to
oglàdali, albo uczestniczyli w tej wspólnej zabawie, w tym
zdarzeniu. No, i mnie tam mi´dzy innymi zaprosili. Jak si´
pracuje z tak zwanymi artystami, czyli si´ ich zaprasza, ˝eby
pokazaç miejsce, mówi im si´, „a to jest twój pokój” (jeÊli to
jest galeria), albo „mamy – na przyk∏ad – tyle a tyle materia-
∏ów”, albo „tyle a tyle pieni´dzy, mo˝esz sobie z tego coÊ
zrobiç, a mo˝esz te˝ pokazaç prac´, którà zrobi∏eÊ ju˝ wcze-
Êniej”. A tutaj jest sytuacja troch´ inna. Bo sà góry, jest mia-
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daszek ju˝ jest podpisany, ˝e niektórzy byli, a ja ich o to
wcale nie prosi∏em. Ludzie lubià zostawiaç po sobie Êlady.
Niektórzy z nich to si´ nazywajà artyÊci, a ci, co si´ tak nie
nazywajà, to te˝ zostawiajà Êlady. Niektórzy to robià specjal-
nie, Êwiadomie, a niektórzy w ogóle nie myÊlàc. Na przy-
k∏ad, siedzà sobie gdzieÊ na przystanku i scyzorykiem albo
kluczem piszà sobie [Pawe∏ demonstruje pisanie scyzory-
kiem albo kluczem] P kropka A, to znaczy, ˝e Pawe∏ Althamer
tutaj siedzia∏ na przystanku. A jak jeszcze ktoÊ jest bardziej
precyzyjny, to na przyk∏ad dopisze [kontynuacja pokazu]
2003 albo jeszcze dat´. A jak chce wi´cej informacji, to na
przyk∏ad mo˝e napisaç „P A + W A”, czyli, ˝e by∏em z cór-
kà, i tak dalej. 
Najcz´Êciej piszà, ˝e w∏aÊnie ktoÊ kogoÊ kocha.
P.A. Jak wyglàda projekt? Co si´ z nim dzieje? Jak si´ przy

tym bawicie?
����Fajnie. 
P.A. Nie za powa˝nie, ˝e tu tak siedzisz w takim gmachu

strasznym, i ptaków nie s∏ychaç nawet? [Êmieje si´]. 
����I nie ma klimatyzacji.
����I do tego nie mo˝na malowaç sprejem po Êcianach. 
P.A. Ja tak myÊla∏em o tej wystawie, ˝e mo˝e jakiÊ pierwszy

krok zosta∏ wykonany. Bo ju˝ sà galerie na Êwiecie, w War-
szawie to mo˝e jest ich niewiele, gdzie by was wpuszczono
i pozwolono by bezwzgl´dnie malowaç po Êcianach. Nawet
ja by∏em w takiej galerii. Zrobi∏em takà wystaw´ tydzieƒ te-
mu w Berlinie, gdzie ma∏o, ˝e malowa∏em po Êcianach, ale
doprowadzi∏em galeri´ do takiego stanu (by∏a to ci´˝ka pra-
ca, zaj´∏o mi to miesiàc, mo˝e trzy tygodnie, razem z moimi
trzema kolegami), ˝eby wyglàda∏o jakby tam nigdy galerii
nie by∏o albo by∏a bardzo dawno temu. 
����Ale co by∏o na tych Êcianach?
����Jak Pan to zrobi∏?
P.A. Pos∏ugiwa∏em si´ technikami malarskimi. To znaczy,

znanymi mi technikami rzeêbiarskimi i malarskimi. Wyko-
rzysta∏em ca∏à swojà zdolnoÊç i umi∏owanie rzemios∏a, ˝eby
rzeczy, które ogólnie uznawane sà za brzydkie i nazywane
sà zniszczeniami, w tej galerii nabra∏y zupe∏nie innego wy-
miaru. ˚eby sta∏y si´ mojà pracà – tak jak si´ maluje obraz,
tak jak si´ rzeêbi figur´, tak jak si´ robi instalacj´ – ˝eby ten

pokój wyglàda∏ jakby mia∏ sto lat i przychodzili do niego tylko
panowie, zwani menelami, wypiç piwo albo za∏atwiç swoje
potrzeby. 
����Fajne to by∏o?
P.A. Wszystkim si´ bardzo podoba∏o. A najwa˝niejsze, ˝e

podoba∏o si´ tym, którym t´ galeri´ tak ∏adnie zniszczy∏em.
Rzadko kiedy mi si´ zdarza, ˝ebym pracowa∏ tak d∏ugo, jak
przy tej ostatniej wystawie. Póêniej usiad∏em, i z godzink´
chcia∏em sobie wszystko to obejrzeç, czy czegoÊ jeszcze nie
zaniedba∏em, czy sà jeszcze jakieÊ miejsca, które wyglàdajà
nieprzekonujàco. I jak tak sobie siedzia∏em, to przyszli w∏a-
Êciciele tej galerii, prosto z jakiegoÊ interesujàcego, wa˝ne-
go wyjazdu lotniczego. W garniturach weszli. Popatrzyli na
t´ swojà galeri´ i powiedzieli: „jesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e tak ci
to si´ Êwietnie uda∏o”. A uda∏o si´, bo drzwi od galerii by-
∏y wypalone, ta cz´Êç, co zosta∏a, wyglàda∏a jakby jà robaki 
jad∏y ju˝ przez ostatnie dziesi´ç lat. Lampa by∏a urwana 
i miga∏a lekko. Szyby powybijane. Kraty zardzewia∏e. Pod∏o-
ga ca∏a w jakiÊ strz´pach, w grudkach cementu i piachu,

praca Oli Grzelak
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opona na Êrodku, zniszczony fotel samochodowy. Wszyst-
kim si´ podoba∏o. 
����A jak by to zobaczyli tak normalnie normalni ludzie?
P.A. ZrobiliÊmy takà prób´. Zaprosi∏em kolegów, którzy

mieszkajà w podobnej okolicy. Nazywajà si´ te okolice sqa-
tami i to sà takie na dziko zamieszkane domy. I oni cz´sto
w∏aÊnie takie miejsca wynajdujà. Muszà mieç nosa, ˝eby
znaleêç takie miejsce w Êrodku miasta albo gdzieÊ niedale-
ko centrum i zamieszkaç
w nim. Wtedy oni je tam
sobie przerabiajà, ale du-
˝o z tego nie∏adu wokó∏
zostaje. Wi´c pomyÊla∏em,
˝e oni si´ na tym znajà.
Zaprosi∏em ich – jeden 
z nich nawet pomaga∏ mi
przy budowie. I oni po-
wiedzieli, ˝e to wyglàda
super. ˚e dobra robota. 
���� Ale czy to jest tak,
˝e woli Pan realizowaç
swoje pomys∏y i projekty
poza galeriami, czy jest to
Panu oboj´tne? Bo ten
projekt, który zrobi∏ Pan
na t´ wystaw´, postano-
wi∏ Pan zrobiç poza Za-
ch´tà. Wi´c jak to jest?
P.A. To zaczn´ od takiej

historii, w∏aÊciwie od pre-
historii, ˝e jest takie zjawi-
sko w sztuce, które si´
nazywa „muza”. Wiecie, co to jest taka muza? 
����Tak.
P.A. Mo˝na jà przedstawiç, ˝e to jest taka wró˝ka, co na-

oko∏o g∏owy lata. A jeszcze inni jà lokalizujà, ˝e to gdzieÊ tu
bli˝ej serca, jakiÊ taki dzwonek, albo gdzieÊ mo˝e w okolicy
ucha Êrodkowego. Albo, na przyk∏ad, jak to moja kole˝anka
Kozyra powiedzia∏a, ˝e gdzieÊ z ty∏u g∏owy ma takà prze-
strzeƒ. W zasadzie przez d∏ugi czas cz∏owiek zwany artystà

jest cz∏owiekiem niezdecydowanym. Jak mnie zapraszajà
gdzieÊ, albo jak mnie nikt nie zaprasza, tylko sam sobie cho-
dz´ z tà muzà, to przychodzà mi te ró˝ne pomys∏y do g∏owy.
Bo one sà nie tylko ko∏o mojej g∏owy. Nie to, ˝e jak siedz´
teraz ko∏o Joanny, to one sà te˝ ko∏o Joanny g∏owy, tylko
one sà generalnie wsz´dzie. Mogà byç du˝o ni˝ej albo po-
wy˝ej g∏owy. To sà jak te fale od telefonów komórkowych.
Jak si´ dostroisz, jak masz na przyk∏ad dobry telefon, to

mo˝esz sobie je odebraç 
i przetworzyç na coÊ. I ja
sobie tak w∏aÊnie prze-
twarzam. Ja sobie te fale
tak odbieram i przetwa-
rzam. I to mi sprawia cià-
gle wielkà przyjemnoÊç,
to komunikowanie. Dlate-
go nie ma w zasadzie os-
tatecznej decyzji, ˝e ja ro-
bi´ w bia∏ej galerii, albo ja
robi´ na zewnàtrz. Same-
mu trzeba sobie zadaç to
pytanie, jak ju˝ przychodzi
czas, ˝eby coÊ zrobiç. 
����A dlaczego Pan zro-
bi∏ t´ prac´ na Bródnie, 
a nie gdzieÊ indziej? I dla-
czego to jest bia∏e?
P.A. Pierwsza odpowiedê:

dlatego, ˝e mieszkam na
Bródnie. A na poczàtku
projektowa∏em to dla ga-
lerii, bo myÊla∏em, ˝e ga-

leria b´dzie potrzebowa∏a takiego placu. Ale potem obej-
rza∏em te okolice galerii i porozmawia∏em z muzà troszk´. 
I ona mi powiedzia∏a, ˝e troch´ naciàgasz, ˝e tutaj tych
atrakcji b´dzie du˝o, w okolicy ju˝ jest plac zabaw (gdzie
moja córeczka sobie kiedyÊ sobie rozbi∏a g∏ow´), to ju˝ mo-
˝e wystarczy tych placów zabaw. 
����A czy prze˝y∏a córeczka? 
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P.A. Prze˝y∏a. Ale pami´ta dobrze ten moment. Bo musia-
∏em przyjÊç tutaj, do Zach´ty i jà z krwi wycieraç, poniewa˝
ta opona, na której si´ huÊta∏a, to nie jest taki ∏atwy sprz´t
do zabawy dla ma∏ego dziecka, a ja by∏em troch´ nieuwa˝-
ny. Stwierdzi∏em, ˝e po∏àcz´ dwie historie – istniejàcy plac
zabaw na Bródnie, który znam bardzo dobrze, i wiem, ˝e
tam ludzie bywajà, i ch´tnie zaglàdajà, z tym pomys∏em,
który zadedykowa∏em projektowi w Zach´cie, i ˝e zrobi´ 
z tego jednà rzecz. 
����Ale dlaczego bia∏y?
P.A. Tak mi si´ kojarzy∏o 

z Zach´tà. Potem pomyÊla-
∏em sobie, jak ju˝ wiedzia-
∏em, ˝e to nie b´dzie tutaj,
tylko na Bródnie, ˝e zacho-
wam ten zwiàzek. ˚eby to
si´ kojarzy∏o z tak zwanà
sztukà wysokà, czyli takà do-
stojnà, pokazywanà w ele-
ganckich galeriach, a jedno
czeÊnie mieÊci∏o si´ w do-
syç potocznym otoczeniu,
w potocznej okolicy, jak
plac zabaw mi´dzy bloka-
mi. Potwierdzeniem moich
intuicji by∏o, ˝e dzieci na-
tychmiast rozpozna∏y, ˝e
si´ pojawi∏o coÊ nowego.
Gdybym u˝y∏ tych samych
kolorów, które wsz´dzie sà
u˝ywane, czyli gamy kolo-
rów t´czowych, to ta no-
woÊç, odÊwi´tnoÊç tego miejsca nie by∏aby taka zaskakujàca.
A naprawd´, przez pierwsze kilka tygodni, dzieci z okolicy
przychodzi∏y g∏ównie na ten plac zabaw. 
����Skàd Pan bra∏ te wszystkie zabawki?
P.A. To by∏o te˝ po∏àczone: stare i nowe. Pomys∏ polega∏

na tym, ˝e ja zbuduj´ wszystkie zabawki od poczàtku albo
wykorzystam gdzieÊ znalezione stare zabawki z administracji,
takie po∏amane, jakie si´ czasem widuje. Ale potem stwier-

dzi∏em, ˝e cz´Êç zabawek, które ju˝ tam sta∏y, odnowi´, a kil-
ka zabawek dodam. I te˝ chcia∏em dodaç takie zabawki, które
ju˝ dzieci znajà, bo chodzi∏o mi o to, ˝eby ten projekt by∏
troszeczk´ jednak zwiàzany z tradycjà, która mi jest znana,
czyli z zabawkami, na których ja si´ sam buja∏em. To jest
jeszcze kolejny wàtek do tak zwanej sztuki wspó∏czesnej, ˝e
ona cz´sto ma takie zabarwienie autoportretowe, ˝e artysta
coÊ tam od siebie musi dodaç. Je˝eli robi si´ rzeêb´, na

przyk∏ad jakiegoÊ cz∏owie-
ka, to cz´sto ten cz∏owiek
jest troszeczk´ do danego
artysty podobny. Albo, cz´-
sto si´ zdarza, ˝e w wielu
tych pracach, które powsta-
∏y, mo˝na rozpoznaç jakàÊ
charakterystycznà rzecz te-
go w∏aÊnie autora. Dlate-
go chcia∏em nawiàzaç do
mojego dzieciƒstwa i u˝yç 

tych starych zabawek, a nie robiç drewnianego placu zabaw,
których ju˝ jest du˝o naoko∏o. 
����Ale czy jest tam trzepak?
P.A. Jest. Po lewej stronie od placu zabaw, troszeczk´ 

w g∏´bi, za alejkà, jest trzepak, nawet dwa, i ∏aweczka. Ale
to jest plac zabaw dla doros∏ych. I tam zabawa doros∏ych
polega na tym, ˝e oni si´ spotykajà, przy tych trzepakach,
czasem sobie coÊ trzepià, a czasem tylko trzepià j´zorem.

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 25



Siadajà, na przyk∏ad pijà piwo, i gadajà sobie màdre rzeczy,
g∏upie rzeczy, ró˝ne. I tam jest... to jest taki plac zabaw dla
doros∏ych nieoficjalnie. 
����Niech nam Pan jeszcze opowie o tej bramie prowa-
dzàcej do placu zabaw. 
����Kto jà zrobi∏?
P.A. Brama powsta∏a w ten sposób, ˝e ja, myÊlàc o tym, jak
uÊwietniç ten plac zabaw, oprócz tego, ˝e b´dzie troch´ inny,
˝e dodam nowych zabawek, zastanawia∏em si´, jak go jesz-
cze zwiàzaç z wydarzeniem w Zach´cie. I stwierdzi∏em, ˝e
po prostu zbuduj´ Zach´t´, ˝e to b´dzie Zach´ta, ale i taka
symboliczna, i dos∏owna, ˝e zach´c´ dzieci do zabawy, wi´c
u˝yj´ tego tympanonu, czyli symbolicznego wejÊcia do Za-
ch´ty i zbuduj´ go na Bródnie. ˚e wtedy to miejsce nabie-
rze te˝ takiej szlachetnoÊci, jakby zaczerpnie troch´ z historii
sztuki. ˚eby nie byç do koƒca, ˝eby nie przemanipulowaç
tego, nie zrobiç tego samemu, poszed∏em do przedszkola,
do grupy mojej córki, która ju˝ od d∏u˝szego czasu ze mnà
wspó∏pracuje, bo dzieci, jak wiecie, sà genialne. Powiedzia-
∏em: dzieciaki, jest taki projekt, zróbcie, a ja wybior´ z We-
ronikà najciekawszy wzór, albo nie najciekawszy, ale taki,
który nam najbardziej si´ podoba. No i tak si´ sta∏o. Wi´c
dziewczynka imieniem Ma∏gosia zosta∏a wybrana i jej rysu-
nek zosta∏ przeniesiony na t´ bram´ na Bródnie. I ona mia∏a
przy tym jeszcze frajd´, bo ona teraz ju˝ b´dzie ros∏a, b´dzie
coraz starsza i b´dzie sobie wspomina∏a, ˝e bra∏a udzia∏ w tej
zabawie. Wa˝ne sà te˝ takie emocjonalne wi´zi. 
����Ale jaki rysunek to by∏?
P.A. To by∏ rysunek, który zrobi∏a na takim trójkàcie. Ka˝de

dziecko dosta∏o trójkàt i mog∏o na tym trójkàcie zaprojekto-
waç, co by chcia∏o nad wejÊciem do placu zabaw. I ona zro-
bi∏a to, co jest tam teraz wykonane z metalu. 
����Nie wiem, bo nie by∏am tam.
����Co zrobi∏a?
P.A. To by∏y kwiatki. Weronika naciska∏a, ˝eby to by∏ ten

motyw, wi´c ja ju˝ si´ nie spiera∏em... To by∏o s∏onko, kwiat-
ki, bardzo pogodny motyw. Zresztà bardzo cz´sto w Grecji
te˝ te motywy by∏y pogodne.
����Kto to zrobi∏?
P.A. Zrobi∏ to mój brat, który mi czasem pomaga w∏aÊnie 

26 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci pawe∏ althamer

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 26



Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci PAWE¸ ALTHAMER 27

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 27



w rzeczach, gdzie potrzeba coÊ
pospawaç, zgiàç z metalu, skr´-
ciç. Zrobi∏ to mój brat ze swo-
im kolegà, który pracuje na co
dzieƒ w warsztacie mojego oj-
ca. Bo ca∏a ta praca powsta∏a
w warsztacie mojego taty. Zre-
sztà na pamiàtk´ powsta∏a ta-
ka plakietka, od mojego taty,
którà mu kiedyÊ na urodziny
podarowa∏em.
����A tam w ogóle nie by∏o
napisane, ˝e to Pan robi∏.
P.A. No bo widzisz, sà takie

motywy, mo˝na si´ na przy-
k∏ad w rogu obrazka podpisaç,
i to nikomu nie przeszkadza.
Ale czasami, jakby podpisaç
si´, to ju˝ mo˝e byç jakby za
du˝o, bo wtedy za du˝o ludzi

b´dzie si´ zastanawia∏o, kto to zrobi∏, a mniej b´dzie si´ za-
stanawia∏o, dlaczego to zrobi∏. Dla mnie jest ciekawsze jed-
nak skupianie uwagi na tym, dlaczego, po co i jak, ni˝ kto.
Tym niech si´ zajmujà historycy sztuki mo˝e. 
����A jak Pan by∏ ma∏y, to Pan rysowa∏?
P.A. Tak, to by∏o moje ulubione zaj´cie, zdecydowanie. Nie,

ulubione zaj´cie to by∏o jeszcze organizowanie zabaw. Lubi-
∏em wymyÊlaç ró˝ne zabawy, na przyk∏ad, jak by∏a budowa
i takie wielkie góry piachu usypane, to na przyk∏ad wymyÊla-
∏em zabaw´, ˝e to sà potwory, dinozaury. A to jeszcze by∏o
wczeÊniej, przed Spielbergiem, zanim wszyscy ju˝ si´ z ty-
mi dinozaurami oswoili i nawet si´ zacz´li nudziç. Wtedy to
jeszcze by∏ jakiÊ taki gumowy King Kong, chodzi∏ po telewi-
zorze i tam straszy∏, wi´c wi´cej trzeba by∏o sobie wymy-
Êlaç. I ja wymyÊla∏em, ˝e, na przyk∏ad, takie góry to sà dino-
zaury. I ganialiÊmy si´ mi´dzy tymi dinozaurami tak, ˝eby
nikt nie da∏ si´ z∏apaç, a niektóre by∏y oswojone, wi´c mo˝-
na by∏o im siedzieç na grzbiecie. Nawet mo˝na by∏o wyko-
paç im coÊ na tym grzbiecie. Takie by∏y zabawy.  Ja bardzo
lubi∏em wymyÊlaç te zabawy. I wystarczy∏o rzuciç jakiÊ te-
mat i potem ka˝dy coÊ tam od siebie do∏o˝y∏ i by∏a Êwietna
zabawa przez kilka dni. 
����W zwiàzku z Pana pracà, ˝e tak si´ wyra˝´, „galerià 
w strz´pkach”, czy jest Pan ba∏aganiarzem?
P.A. Tak, bywam ba∏aganiarzem. Nie jestem pedantem. Nie

jestem...
����˚ona Pana goni za to?
P.A. ˚ona goni? Nie. Poniewa˝ moja ˝ona jest artystkà, i po

trosze te˝ jest ba∏aganiarkà.
����WidzieliÊmy na slajdach taki pokój z du˝ym basenem.
[mowa o pracy Lato w mieÊcie na wystawie „Bez paszportu”,
1998, Zach´ta] Czy w tym basenie mo˝na by∏o si´ kàpaç?
P.A. Za∏o˝enie by∏o takie, ˝e mo˝na by∏o si´ kàpaç. Ale mia∏
kilka s∏abych punktów ten projekt. Poniewa˝ woda by∏a nie-
wymienialna, bo wymaga∏oby to wielkich nak∏adów pracy,
wi´c szcz´Êcie mieli tylko ci, co na poczàtku si´ mogli tam
kàpaç. Póêniej woda nadawa∏a si´ raczej do obserwowania
˝ycia glonów, ró˝nych jakichÊ zwiàzków, roÊlin i... Chocia˝
do zdj´cia poprosi∏em mojà rodzin´, i oni wchodzili tam,
brodzili w tej wodzie.

Pawe∏ Althamer, opis projektu
Proponowane zmiany
A   x 2 metalowa brama
B   drewniane blaty-∏awki
C   x 2 poszerzenie trawnika (pod
przyrzàdy), posadzenie trawy (trawa
w rolkach)
D   nowe kraw´˝niki
E   x 2 deski do siedzenia na
piaskownicach
F   podwójna huÊtawka wiszàca
G   – // – huÊtawka wiszàca
H   kula do wspinania
I    „modernizacja” przyrzàdu
(samochodu), odmalowanie
wszystkich przyrzàdów
J   pojemnik na psie odchody 
(+ torby foliowe + instrukcja)

28 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci pawe∏ althamer

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 28



Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci PAWE¸ ALTHAMER 29

����A czy trawa by∏a prawdziwa?
P.A. Trawa by∏a prawdziwa. Bo to te˝ jest taki motyw praw-

dziwoÊci, ˝e wielu artystów, którzy mnie fascynowali, chcieli,
˝eby coÊ by∏o jak prawdziwe, z realizmem wykonane. Ja
stwierdzi∏em, ˝e to b´dzie taki cytat z ogródka dzia∏kowego,
ale umieszczony w kontekÊcie galerii. Da troszeczk´ surreali-
styczne wra˝enie, ale ciàgle posiadajàce t´ rzeczywistà,
prawdziwà baz´, czyli b´dzie rolowany trawnik, jaki mam
na dzia∏ce po cz´Êci, basen, którego u˝ywam te˝ co week-
end, jak jest goràco, ∏awka, która robi∏em. Ten basen póê-
niej trafi∏ do mnie na dzia∏k´. I zanim go podziurawili miej-
scowi, to s∏u˝y∏ nam jako kàpielisko. 
����Ale prawdà jest to, ˝e na dzia∏kach jest okropnie, ˝e
okradane sà domki drewniane, ˝e podpala si´ bezdomnych
dla ˝artu. Okropne jest to, co si´ tam dzieje.
P.A. Tote˝ od razu mo˝emy wejÊç, nie chcia∏bym was prze-

m´czaç, ale mo˝emy wejÊç na taki temat, który mnie te˝ 
dosyç interesuje. On nie tyle jest zwiàzany ze sztukà w∏a-
Ênie, co z tà prawdà, codziennoÊcià. Odkry∏em, ˝e sà takie
dwa nurty. To nie by∏o trudno odkryç. Takie dwa nurty, któ-
re mo˝na bardzo ∏atwo nazwaç „tworzeniem” i „niszcze-
niem”. Chyba znacie to, prawda, ka˝dy z nas z w∏asnego
doÊwiadczenia, ˝e pewne rzeczy jedni robià, a drudzy je
niszczà. A czasami ci sami, co je robià, to je potem niszczà.
I temu te˝ zadedykowa∏em taki projekt, który zrobi∏em
ostatnio w Nowym Jorku, w takiej galerii, która si´ nazywa
galeria „b∏´dna”, „mylna”, Wrong Gallery. I to jest najmniej-
sza, jedna z najmniejszych galerii na Êwiecie. MieÊci si´ przy
ulicy. Sà to drzwi, za którymi sà nast´pne drzwi. Wi´c to jest
tylko przestrzeƒ mi´dzy drzwiami. Poprosi∏em, ˝eby t´ prze-
strzeƒ mi´dzy drzwiami poÊwi´ciç temu w∏aÊnie tematowi,
który mnie interesowa∏, czyli tworzeniu i niszczeniu. Popro-
si∏em napotkanych przez siebie Polaków, bo z nimi naj∏a-
twiej nawiàza∏em kontakt, na Green Poincie, czyli w takiej
dzielnicy, gdzie Polacy mieszkajà. Zapyta∏em ich, czy nie
chcieliby wziàç udzia∏u w projekcie, który przygotowuj´ dla
Nowego Jorku. Rzecz polega na tym, ˝e jest przygotowana
najpierw ∏adna wystawa, a póêniej jest powtarzana przez
nich. To jest bardzo prosta rzecz: pó∏eczka z kwiatem, z wa-
zonikiem i draperia, która sobie sp∏ywa. Taka martwa natura,

˝eby by∏o ∏adnie troszeczk´ i ˝eby sobie taki spacerujàcy po
ulicy cz∏owiek móg∏ rzuciç okiem i popatrzeç, „o, jaki ∏adny
kwiatek”, ale ˝eby specjalnie si´ nie przyglàda∏, ˝e to jakaÊ
sztuka, czy jakiÊ obraz, tak ˝eby go to nie poch∏ania∏o. Przy-
goda si´ zaczyna, kiedy za tydzieƒ przychodzà ci panowie,
co robili t´ wystaw´ i rozwalajà to doszcz´tnie. Czyli, jakby
biorà na siebie te dwie role: twórców i  niszczycieli. No i ce-
g∏ówkà, m∏otkiem, czym si´ da, rozwalajà, doprowadzajà
do ruiny ca∏à t´ ∏adnà instalacj´. Niszczà pó∏eczk´, t∏ukà wa-
zonik, ∏amià kwiatki. Taka chuliganeria. Ale za tydzieƒ przy-
chodzà i znowu to naprawiajà. I znowu jest przez tydzieƒ
∏adna wystawa. I tak przez miesiàc trwa∏a ta zabawa. Daje
do myÊlenia tym, którzy na co dzieƒ zajmujà si´ tylko two-
rzeniem, ale te˝ daje byç mo˝e do myÊlenia tym, którzy od
czasu do czasu przechodzà ta ulicà i zastanawiajà si´, co za
diabe∏ to zrobi∏.
����Iloma j´zykami Pan mówi?
P.A. Jednym z trudem, tak poprawnie. Polskim. A tak, bo-

rykajàc si´ z jakimÊ analfabetyzmem moim strasznym, to
próbuj´ si´ po angielsku komunikowaç.
����I to Panu wystarcza, ˝eby si´ dogadaç?
P.A. Musz´ robiç takie proste projekty, ˝ebym móg∏ si´ 

dogadaç po angielsku. To jest taki dobry motyw, ˝eby nie
robiç zbyt skomplikowanych rzeczy. To znaczy, je˝eli one sà
skomplikowane, to ju˝ tylko dlatego, ˝e skomplikowani sà
odbiorcy tych rzeczy. 
Sztuka to dobre miejsce na podró˝owanie. Poza tym pozna-
jecie ludzi, z którymi mo˝ecie rozmawiaç, ze wszystkich
stron Êwiata. Bo oni sà zawsze otwarci. Ja mam takich ko-
legów, którzy mieszkajà w Tajlandii, w Niemczech, mam ko-
leg´ Skandynawa, mam S∏owaka. I jak si´ spotykamy, to
jakbyÊmy si´ po prostu tydzieƒ temu widzieli. Bardzo dobry
moment, zrobienie wystawy, wspólnie. 
����A m´czy Pana bycie artystà?
P.A. To bym nim nie by∏. To jeden z ciekawszych zawodów,

jakie znam na Êwiecie i na razie mi si´ nie chce go zmieniaç. 
����A co Pan chce przekazaç przez te swoje prace?
P.A. Pewnie jakoÊ tam siebie chc´ przekazaç i swoje fascy-

nacje, najproÊciej rzecz ujmujàc. 
����A jak d∏ugo interesuje si´ Pan sztukà wspó∏czesnà?
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P.A. Zawsze si´ interesowa∏em sztukà, tylko niedawno si´
o tym dowiedzia∏em [Êmieje si´], od was na przyk∏ad.
J.R. ˚e to, co robisz, jest sztukà.
P.A. Ja si´ dowiedzia∏em, tak w Akademii w zasadzie, albo

w okolicy liceum plastycznego, ˝e to, co ja robi∏em, to w zasa-
dzie ma ju˝ takà dalekà tradycj´, ˝e powsta∏y niejedne ksi´gi
na ten temat, niektóre bardzo màdre i w ogóle bliskie przed-
miotom, których nie cierpia∏em, matematyce. Potem si´ do-
wiedzia∏em, ˝e to, co robi´, w zasadzie bardzo wiele osób
jeszcze innych robi. A sà te˝ tacy (to te˝ jest dla mnie bar-
dzo ciekawa grupa ludzi), których jeszcze bardziej ode mnie
ciekawi, to, co ja robi´. To sà krytycy. 
����A jak si´ zacz´∏a Pana przygoda ze sztukà?
P.A. Ja wam mog´ przytoczyç takà histori´, jak by∏em ma∏y,

bo ona te˝ dotyczy jednoczeÊnie tworzenia i niszczenia, ˝e
z przedszkolem zabrano mnie na wycieczk´ po Warszawie
– bo ja mieszka∏em tak troch´ poza Warszawà, w∏aÊciwie
by∏em prawdziwy wieÊniak. Mieszka∏em na Sadybie, w ta-
kich domkach jednorodzinnych, biega∏em sobie po ∏àkach,
ognisko co wieczór paliliÊmy. No, ale jako dziecko obowià-
zywa∏ mnie program kulturalny i wsadzili nas do autobusu 
i obwieêli nas po Warszawie. By∏em tak zafascynowany, ˝e
tam takie dziwne rzeczy sà, zw∏aszcza pomniki mi si´ spo-
doba∏y. Bo domy, to mog∏em zrozumieç,  tam si´ mieszka,
samochody, bo si´ nimi jeêdzi. Ale ˝e rzeêby? Co to jest?
Zbudowali takie rzeêby..., ani to nie jeêdzi, ani tam mieszkaç
nie wolno. A jakaÊ historia si´ kryje za ka˝dym. Jak wróci-
∏em, to skopiowa∏em wszystkie te pomniki z plasteliny, takie
malutkie. By∏a Maria Konopnicka, król Zygmunt na kolumnie,
pomnik sapera, Kopernik, syrenka warszawska, i tak dalej.
No i cieszy∏em si´ tym. Ustawi∏em sobie wszystko ∏adnie na
telewizorze. No, ale moja radoÊç trwa∏a nied∏ugo, poniewa˝
mój brat mia∏ du˝o mniej lat ode mnie i jak wróci∏em to chy-
ba ju˝ tylko takà jednà kulk´ mia∏em. 
����Zdradzi nam Pan, ile ma pan lat?
P.A. No pewnie. TrzydzieÊci szeÊç chyba mia∏em ostatnio.

W maju ukoƒczy∏em. 
����Czy Pan coÊ maluje?
P.A. Tak myÊl´. W∏aÊnie przymierzam si´ do namalowania

tych szlaków w lesie. 

����A czy to jest sztuka?
P.A. Tak, bo mi si´ wydaje, ˝e sztuka to jest taka fajna dys-

cyplina, gdzie wszystko mo˝na robiç. Bo ja na przyk∏ad mo-
g´ pójÊç teraz do pracy. Jak pracowa∏em jako Êmieciarz, to
te˝ w zasadzie robi∏em to, co lubi´. Pracowa∏em przez czte-
ry dni w Berlinie przy wysypywaniu Êmieci, a inni musieli
si´ ju˝ g∏owiç, czy to jest sztuka, czy nie, bo dla mnie to po
prostu by∏a ciàgle wielka frajda. Ja mog∏em sobie spokojnie
patrzeç na wywo˝enie Êmieci jak na tworzenie instalacji, czy
na niszczenie instalacji. ¸àczy∏em wszystkie elementy sztuki
wspó∏czesnej. 
���� Bo my znamy tylko Pana instalacje. Jakie wi´c Pan
obrazy maluje?
P.A. A Bródno 2000? Taki obraz by∏, ze Êwiate∏ zrobiony. 
����WidzieliÊmy.
P.A. No, to w zasadzie te˝ jest obraz. MusielibyÊcie podaç

definicj´ obrazu, prawda? Ona tam jakoÊ jest sprecyzowana,
˝e to niby dwuwymiarowa praca ma byç, p∏aska. Ale jak si´
przyjrzysz w∏aÊciwie, z w∏aÊciwego punktu, to stwierdzisz,
˝e to p∏askorzeêba. Bo gruboÊç farby te˝ daje jakàÊ rzeêb´. 
����Czy lubi Pan wspó∏prac´?
P.A. Tak, lubi´. Czasami lubi´, a czasami, jak uwa˝am, ˝e

jest mi potrzebna samotnoÊç i izolacja, to wtedy sobie po-
zwalam na projekty samodzielne.
����Czy dzieci mogà byç ma∏ymi artystami?
P.A. Pytanie jest, czy doroÊli mogà byç artystami, bo dzieci

to w zasadzie nie majà wyboru. One to jakby sà z natury
rzeczy. Ale jakbym ju˝ musia∏ si´ màdrzyç, to bym przecie˝
zacytowa∏ Picassa. On powiedzia∏, ˝e dziecko maluje, tak jak
ptak Êpiewa.
Co mnie jeszcze martwi i, gdybym sobie sam zarzuca∏, to,
˝e przy nast´pnym projekcie na pewno wi´cej uwagi po-
Êwi´c´ temu, ˝eby was wciàgnàç w projekt jak najwi´cej,
jak najpe∏niej, w charakterze twórców, a samemu bardziej
si´ przyglàdaç. I to by∏oby dla mnie wyzwaniem, gdyby coÊ
takiego si´ uda∏o. 
[dzieci zbierajà autografy Paw∏a pod wykonanymi przez sie-
bie pracami]
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Cezary Bodzianowski
Gaw´dziarz
2003
film wideo dokumentujàcy udzia∏
artysty w przygotowaniach do
wyst´pu z zespo∏em „Gaw´da”

CEZARY BODZIANOWSKI odpowiada na pytania
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[Cezary, w naciàgni´tym na g∏ow´ czarnym berecie, na po-
czàtku rozmowy odpowiada na pytania bezg∏oÊnie, samym
ruchem warg lub szeptem, nast´pnie zakrywa usta ko∏nie-
rzem swetra i udziela odpowiedzi zniekszta∏conym, ale wy-
raênym, g∏osem „maszyny-komputera”]

����Jak wpad∏ Pan na pomys∏ pracy z „Gaw´dà”? Co by∏o
inspiracjà do tego?
c.b. ... [odpowiedê ruchem samych ust]
����Us∏ysza∏aÊ odpowiedê Cezarego?
����Nie.
���� [dzieci czytajà z ruchu ust] Ja rozpoczà∏em prac´ 
z „Gaw´dà”...
����Moja siostra chodzi do „Gaw´dy”.
����[czytanie z ruchu ust] ¸adnie, czy coÊ takiego.
����[czytanie z ruchu ust] Tak.
����No dobrze. To jaka jest odpowiedê? Jeszcze raz. Ja
pracowa∏em z „Gaw´dà”... I co dalej powiedzia∏ Pan, bo nie
zrozumia∏yÊmy? [odczytywanie ruchu warg] Tego nie rozu-
miemy. Wyraêniej.

����[czytanie z ruchu ust] Otrzyma∏em pozwolenie od Pa-
na...
����Aha, otrzyma∏em pozwolenie od Pana, b´d´ g∏oÊno
mówiç, ˝eby si´ nagrywa∏o.
����[czytanie z ruchu ust] Otrzyma∏em pozwolenie od pa-
na Kieruzalskiego... i to wystarczy∏o... 
����...do pracy w galerii. 
����A jaki pomys∏? Dlaczego Pan chcia∏ tam wystàpiç?
����[czytanie z ruchu ust] Zawsze chcia∏em. [Êmiech] [Ce-
zary dalej porusza ustami]
����˚e co?... Prosimy o podpowiedê – telefon do przyja-
ciela. Halo, pani Joanna?
j.r. Ja mam problemy.
����Ja nie wiem ju˝... 
j.r. W czym wam pomóc, dziewcz´ta? Nie! S∏uchajcie, coÊ
trzeba zrobiç, ˝eby Cezary zaczà∏ odpowiadaç normalnie,
bo chyba si´ zm´czymy, jak tak b´dzie ca∏y czas nam odpo-
wiada∏. Mo˝e si´ nad nami zlituje w jakiÊ sposób?
����[czytanie z ruchu ust lub g∏owy] Nie da rady.
���� [pytanie zadane szeptem] Czy móg∏by Pan g∏oÊno
mówiç? 
����Jaka cisza.
����S∏uchajcie, pytania, na które odpowiedê na razie b´-
dzie krótka, to mo˝e sobie jakoÊ poradzimy.
���� Tak, dobrze. Pytania na czas. Czy lubi Pan sztuk´?
[dziewczyny odgrywajà tykanie zegara mierzàcego up∏yw
czasu]
����[cisza – czytanie z ruchu ust] Tak.
����Jakà Pan lubi sztuk´?
����[cisza – czytanie z ruchu ust] Ró˝nà.
����Ró˝nà, dobrze. Co Pan sàdzi o swoich pracach?
c.b. [Cezary zaczyna odpowiadaç szeptem] Sà ciekawe.
����Sà ciekawe. Dzi´kujemy, czas minà∏. Teraz mo˝e Pan
mówiç g∏oÊno. [Êmiech]
[od tej chwili Cezary odpowiada g∏oÊno, g∏osem „maszyny-
-komputera”, zakrywajàc usta ko∏nierzykiem swetra]
����Czy ma Pan dzieci?
c.b. Tak, mam. [Êmiech dzieci]
����Czy lubi Pan dzieci?
c.b. Tak, lubi´.
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����A czy ma Pan jakiÊ wydzielony czas w ciàgu dnia, ˝e
od, powiedzmy, na przyk∏ad od piàtej do siódmej Pan ma-
luje, czy, po prostu, to przychodzi do Pana i Pan siada… 
c.b. Pracuj´ na okràg∏o. [mechaniczo-maszynowy g∏os pod-

kreÊla mechaniczno-maszynowà zdolnoÊç do pracy na
okràg∏o] 
����Ale jakà sztuk´ Pan teraz tworzy? 
c.b. Teraz rozmawiam z wami.
����Co Pana do tego nak∏oni∏o?
c.b. Zosta∏em zaproszony.
���� No tak... Jak przygotowywa∏ si´ Pan do wystawy 
w Zach´cie?
c.b. Otrzyma∏em zgod´ od dyrektora „Gaw´dy” i wykona-

∏em swojà prac´.
���� To teraz ja zapytam: skàd pochodzà dinozaury? To
moje ulubione pytanie.
c.b. Nie mam zielonego poj´cia. 
����Skàd pochodzà kolory do obrazu?
c.b. Z g∏owy.
���� No dobrze. Tak. Czy sztuka ˝ywi Pana, czy ma Pan 
inny zawód?
c.b. Ja ˝ywi´ si´ sztukà. 
����Jak smakuje?
c.b. Ró˝nie... Czasem wspaniale i szampaƒsko, czasem

pró˝nie.
����Czy ma Pan, oprócz malarstwa, ulubionà form´ sztu-
ki, ale takà. którà Pan tworzy?
c.b. Niestety, nie.
����Czyli mo˝na powiedzieç, ˝e zajmuje si´ Pan wszyst-
kim, co tylko wpadnie Panu do g∏owy?
c.b. Praktycznie tak.
����A czy jest to jakoÊ ukierunkowane?
c.b. Praktycznie nie.
����A teoretycznie?
c.b. Teoretycznie te˝ nie.
����No tak. Czy podoba si´ Panu paƒska twórczoÊç?
c.b. Nie mam dystansu, ale s∏ysz´, ˝e tak.
����Od kogo Pan to s∏yszy?
c.b. Od siebie w lustrze.
����Lubi si´ Pan przeglàdaç w lustrze?

����A ile ma Pan dzieci?
c.b. Dwójk´.
����Po kim odziedziczy∏ Pan talent plastyczny i myÊl twór-
czà? [pojawia si´ ponownie „tykajàcy zegar”]
c.b. Po wszystkich.
����Kiedy zaczà∏ Pan byç artystà? 
c.b. Od dziecka. 
����Czy dzieci mogà byç ma∏ymi artystami?
c.b. Sà.
����Czy w dzieciƒstwie
pociàga∏a Pana sztuka czy
te˝ interesowa∏ si´ Pan zu-
pe∏nie czymÊ innym i czy
móg∏by Pan udzielaç d∏u˝-
szych odpowiedzi?

c.b. Interesowa∏a mnie
sztuka. D∏u˝szych odpowie-
dzi udzielaç nie mog´.
����Co pociàgn´∏o Pana
do Êwiata sztuki?
c.b. Malarstwo.
����Czyli lubi Pan tworzyç malarstwo. Dlaczego?
c.b. Bo malarstwo jest pi´kne. 
����Co daje Panu natchnienie? Co Pana inspiruje?
c.b. Przyroda.
����Czy ∏atwo jest wymyÊliç nowe dzie∏o?
c.b. Niestety, nie.
����Ile czasu poÊwi´ca Pan tworzeniu sztuki? Ile czasu to
Panu zajmuje?
c.b. Nie mierzy∏em, ale d∏ugo.
����Czekajcie, bo zrobi∏ Pan takà prac´, kiedy Pan zaglà-
da∏ ludziom do okien, pos∏ugujàc si´ dêwigiem. Pami´tacie
t´ prac´, tak?
����Jaka tu jest inspiracja przyrodà? Mo˝e nam Pan coÊ
na ten temat powiedzieç?
c.b. Poranek... skowronek…
����I Pan by∏ tym skowronkiem?
c.b. …Êwie˝e powietrze... wczesna pora…
����...dnia.
c.b. ...dnia.
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c.b. Tak jak ka˝dy, trzy minuty dziennie.
����Kiedy wpad∏ Pan na pomys∏ stworzenia tej pracy?
c.b. Jakiej pracy?
����Tej, która by∏a przedstawiana w Zach´cie, Pana uczes-
tnictwo w „Gaw´dzie”.
c.b. Nosi∏em jà ca∏e ˝ycie w sobie.
���� I to, ˝e to mia∏a byç wystawa dla dzieci, by∏o taka 
kroplà, która przela∏a czar´, i Pan doszed∏ do wniosku, ˝e mu-

si Pan iÊç do „Gaw´dy” i tam
taƒczyç?
c.b. Tak, to by∏ pretekst.
���� Na jaki temat lubi Pan
wykonywaç prace?
c.b. Na ró˝ny.
����Jaka, Pana zdaniem, by-
∏a Pana najlepsza praca?
c.b. Wszystkie kocham równo.
����Trzyma Pan nieudane pra-
ce? JakieÊ ma∏e? To znaczy, al-
bo nieudane, albo ma∏e, albo

po prostu takie, które si´ Panu nie podobajà? Bo skoro zaj-
muje si´ Pan praktycznie wszystkim, to czy czasem Pan szki-
cuje, coÊ maluje?
c.b. Przed ka˝dà pracà robi´ szkic w swoim notesie.
����Czy by∏y jakieÊ nieudane prace, które Pan odrzuci∏?
c.b. Nieudane to tylko te, których nie mog∏em zrealizowaç.
����A d∏ugo si´ Pan zastanawia? Czy to jest tak, ˝e jak Pan
podejmuje jakàÊ prac´, to jest to zawsze du˝a czynnoÊç, 
bo ˝eby zaglàdaç rano ludziom do okien, to trzeba ustaliç 
z wieloma osobami, chocia˝by z tym Panem, który obs∏ugu-
je dêwig, czy z jakàÊ tam firmà, czy z kimÊ tam, kimÊ tam…
Czy ma Pan takie malutkie projekciki... na chwil´?
c.b. Sà te˝ takie. 
����Typu?
c.b. Wyjadanie ptakom po˝ywienia z budki. [Êmiech dzieci] 
����A to nie jest zdrowe.
����A na czym to polega∏o?
����Co Pana do tego zainspirowa∏o...
c.b. ZazdroÊç. 
����O jedzenie dla ptaków?

����A gdzie Pan to robi∏?
c.b. W ¸odzi.
����W parku?
����W ¸odzi Pan wyjada∏ jedzenie?
����Czemu Pan to zrobi∏?
����Czy Pan to zrobi∏ sam? [Êmiech dzieci]
����Co na to ptaki? 
����Czy nie by∏y wkurzone? 
����Smakowa∏o Panu?
c.b. ... [Cezary szuka odpowiedzi na pierwsze pytanie z se-

rii, Êmiech dzieci]
����To Pana ksià˝ka? [dzieciaki zaczynajà przeglàdaç ksià˝-
k´ Cezarego, w dalszej cz´Êci rozmowy odwo∏ujà si´ do za-
wartych w niej zdj´ç] 
����To wszystko o tych ptakach teraz? A tam jest zdj´cie,
jak Pan je to jedzenie? [Êmiech dzieciaków] A co jest tam?
����Trzeba je umieÊciç w katalogu... obowiàzkowo. Pla-
nowa∏ Pan to, czy po prostu szed∏ Pan parkiem...
���� ...wszed∏ Pan do jakiegoÊ parku i strasznie Pan wy-
g∏odnia∏...  
����...to znaczy, idzie Pan w parku ze znajomym i docho-
dzi Pan do wniosku, ˝e musi coÊ zrobiç?
c.b. Tak w∏aÊnie by∏o.
����Co to by∏ za znajomy? 
����Lepiej nie wiedzieç.
c.b. Kolega hydraulik.
����Który mia∏ akurat ze sobà aparat i uwieczni∏ tà wielkà
chwil´?
c.b. Zgadza si´.
����A to by∏ tylko on jeden, czy jeszcze ktoÊ?
c.b. Tylko on jeden.
����Czy ktoÊ Pana widzia∏?
c.b. Tak, rzesze osób spacerujàcych po parku.
����I Pan zjad∏ ca∏e to jedzenie?
c.b. Ile mog∏em si´gnàç j´zykiem. 
����Co ci ludzie na to?
����W∏aÊnie, co ci ludzie, jak zareagowali przechodnie?
c.b. Sà przyzwyczajeni do... g∏odnych ludzi na ulicach.
����Ale to by∏o w parku.
����W∏aÊnie.
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c.b. Tak, to by∏o czymÊ nowym.
���� W ka˝dym razie nie wyglàda Pan na osob´ bardzo
g∏odnà.  
����No, mo˝e teraz nie. 
����Ale, w ogóle, taki kloszard wyglàda zupe∏nie inaczej… 
����A co na to ptaki? Rzuci∏y si´ na Pana, czy coÊ takiego?
����A ma Pan dom? To po prostu... To raczej widaç, czy
ktoÊ jest bezdomny, czy nie…
c.b. [z t∏umionym Êmiechem] Po - mnie - nie - widaç.
����Jeszcze coÊ do tych ptaszków. Czy nie natrafi∏ Pan na
˝adne ptasie...?
����Ptasie odchody?
c.b. Nie, nie. By∏o czysto.
����Aha..
����I Pan tam przyszed∏ z karmà?
c.b. Niestety, nie.
����Czyli tak nagle Pana nasz∏o?
����Co tam by∏o? Co Pan jad∏?
c.b. Ziarenka, okruszki. 
����Stare?
c.b. Groch z kapustà.
����Czyli to, co jedzà normalni ludzie, tylko, ˝e stare?
c.b. Tak.
����Jak smakowa∏o?
c.b. Ca∏kiem, ca∏kiem.
����Czyli, mog∏o byç.
����I dobrze si´ Pan czu∏ potem przez ca∏y tydzieƒ?
c.b. Ca∏kiem, ca∏kiem.
����Czyli nie musia∏ Pan jechaç do szpitala z tego powodu?
c.b. Nie.

[d∏uga cisza]
���� A jak ludzie na ogó∏ odbierajà Pana prace? Wtedy
ktoÊ pokazywa∏ Pana sobie palcem, czy coÊ w tym stylu?
c.b. Jedni si´ Êmieli, drudzy uciekali.
����Aha.
[d∏uga cisza]
����Co Pan planuje zrobiç w najbli˝szym czasie?
c.b. Dzisiaj jad´ do Budapesztu.
����Co Pan chce zrobiç w Budapeszcie?
c.b. Chcia∏bym zaobserwowaç spadajàce liÊcie.

����Czemu akurat w Budapeszcie? 
����W∏aÊnie, u nas te˝ sà spadajàce liÊcie.
c.b. Ale tam spadajà inaczej.
����To zale˝y od wiatru. 
����A czemu akurat liÊcie spadajàce? Nie mo˝e Pan po-
czekaç, a˝ spadnie Ênieg w Warszawie?
c.b. To dopiero b´dzie, jak spadnie Ênieg w Warszawie.

Mam te˝ na to plan.
����A co Pan b´dzie robi∏ z tymi liÊçmi?
c.b. Jak poczekacie, to zobaczycie.
���� A z takich bardziej niesamowitych Pana projektów 
i prac, w∏aÊnie typu „wyjadanie ptakom jedzenia”, albo ta-
kich zaskakujàcych, to jest jeszcze coÊ?
c.b. Dla mnie to sà prace normalne, a dla was wszystkie sà

niesamowite, wobec czego wszystkie sà bardzo dziwne.
����JakiÊ przyk∏ad? ChcielibyÊmy o tym porozmawiaç.
c.b. Trudno mi jakikolwiek podaç.
����Niech Pan wybierze pierwszy lepszy.
c.b. Rzut beretem.
����Rzut co? 
����Taka dyscyplina? I pan wygra∏ wtedy?
c.b. Tak.
����Ale Pan trafi∏ do Ksi´gi Guinessa?
c.b. Nie.
����A ile mo˝na wygraç w czymÊ takim?
c.b. Nie wiem, nie interesowa∏em si´ jeszcze tym.
����Co Pana nak∏oni∏o, ˝eby rzuciç beret?
c.b. Chcia∏em sfotografowaç jego cieƒ... idealnie podobny

do UFO.
����Ale Pan rzuca∏ na jakiejÊ olimpiadzie, czy...?
c.b. Na skwerze. Przy oÊrodku zdrowia.
����...tak tylko rzuci∏?
����Chyba si´ nikomu nic z∏ego nie sta∏o?
����Co to jest? 
c.b. ...
����To na tym zdj´ciu, gdzie sà ˝ó∏ci ludzie, w ˝ó∏tych po-
mieszczeniach, i wszystko jest zalane ˝ó∏tym lub czerwonym
Êwiat∏em?
c.b. To jest praca pod tytu∏em Na uboczu. Przedstawia

m´˝czyzn´ przebranego za kobiet´, siedzàcà na siódmym
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pi´trze w bloku i niebezpiecznie kiwajàcà si´ w celu wypad-
ni´cia.
����A tu? 
c.b. To samo.
����A czemu? To Pan by∏ tà... tym m´˝czyznà?
c.b. Tak jest.
����A co by si´ sta∏o, gdyby Pan wypad∏?
c.b. Nie siedzia∏bym z wami.
����Czyli nie wypad∏ Pan?
����Ale co by si´ sta∏o, gdyby Pan wypad∏? Czy ktoÊ by
dosta∏ jakieÊ odszkodowanie za to?
c.b. Boj´ si´, ˝e nikt.
����A czemu Pan tak si´ bawi∏? 
����Nie ba∏ si´ Pan, ˝e coÊ si´ Panu stanie? 
����To jest nawet ciekawe. Ale czemu Pan w ogóle tak, tak
lekko traktuje swoje ˝ycie? Nie boi si´ Pan?
c.b. W sztuce nie ma niebezpieczeƒstwa... Nie mo˝na baç

si´ kolorów, formy, ani materii.
����A upadku z siódmego pi´tra w dó∏?
c.b. Te˝ nie.
����A co na to Pana dzieci?
c.b. Nie by∏o ich na Êwiecie.
����Yhm. 
����Jak teraz odbierajà Pana sztuk´?
c.b. Pozytywnie. 
����A tu, to zabawa Pana z w´˝em...
����Co by by∏o gdyby wà˝ Pana ugryz∏? 
����Czy ten wà˝ Pana dusi?
c.b. Stara si´.
����Nie uda∏o mu si´.
����Pan si´ temu poddawa∏ bez...
c.b. ...bez asekuracji.
����A wà˝ mia∏ odcedzone kurtyty?
c.b. By∏ bardzo wyg∏odnia∏y.
����To czemu Pan si´ zgodzi∏, ˝eby to zrobiç? 
����Wtedy by∏y ju˝ Pana dzieci na Êwiecie?
c.b. Te˝ jeszcze nie.
����Zapytamy wkrótce, co Pan robi, jak ju˝ sà dzieci na
Êwiecie.

����A tutaj? Tu jest ulica i roz∏o˝one jakieÊ przeÊcierad∏o.
Tak siedzi Pan na tym. W tle jest Êciana z jakimiÊ graffiti i twarz
ma Pan pomalowanà jak jakiÊ Indianin – czarne, ˝ó∏te, czer-
wone paski z bia∏ym nosem.
c.b. Wykorzysta∏em akcj´ w supermarkecie malowania

twarzy dzieciom. Poprosi∏em o tygrysa. 
����Ale czemu Pan potem usiad∏ na tym chodniku? I gdzie
to by∏o?
c.b. PrzejÊcie podziemne w ¸odzi. Warczenie na ludzi.
����Czemu wi´kszoÊç Pana prac rozgrywa si´ w ¸odzi?
c.b. Gdy˝ tam mieszkam.
����Co ludzie robili, jak Pan na nich warcza∏?
c.b. Uciekali.
����Naprawd´? Nikt nie rzuca∏ Panu drobnych?
c.b. Ani drobnych, ani mi´sa.
����A by∏y ju˝ wtedy Pana dzieci?
c.b. Jeszcze nie. [d∏uga cisza] 
����A! Tutaj, o! Jest to zdj´cie, jak zaglàda Pan rano do
okien ludziom. Nie sàdzi Pan, ˝e to jest nieetyczne albo mo˝e
to si´ komuÊ nie podoba?
����Mo˝e Pan kogoÊ obudziç?
����To znaczy, nie to, ˝e obudziç, ale mo˝e to si´ komuÊ
nie podobaç?
c.b. Nie myÊla∏em o tym.
����A co by by∏o, gdyby ktoÊ na Pana nakrzycza∏ bardzo,
bardzo. Bardzo, bardzo. 
c.b. Przeprosi∏bym i odjecha∏.
����A gdyby wezwano policj´?
����W∏aÊnie?
c.b. Zap∏aci∏bym i odjecha∏.

����A czy Pana wizeru-
nek by na tym nie ucier-
pia∏?
c.b. Obawiam si´, ˝e nie.
����Czyli taki jest Pana
wizerunek?
c.b. Tak jest.
����No tak.
����Tutaj widaç, ˝e ko-
lekcjonuje Pan ró˝ne bre-
loczki, tak? 
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����I krzes∏a.
����Jakie rzeczy Pan kolekcjonuje?
c.b. Wszystko, co si´ da. 
����Czyli ile?
c.b. Milion.
����Co to za scena tutaj? W tym pokoju?
c.b. Zamkni´cie galerii na pó∏torej godziny w Lublinie.
����Czemu?
c.b. ˚eby pracownicy mogli odpoczàç od pracy.
����Ale oni sà tacy smutni tutaj?
c.b. Bo nie mogà pracowaç.
����I to by∏o takie inspirujàce, ̋ e musia∏ Pan zrobiç zdj´cie?
c.b. Owszem, tak.
����Ale oni... Dlaczego by∏o to zamkni´cie...? To znaczy,
nie rozumiem... KtoÊ ka˝e im zamknàç t´ galeri´, ˝eby od-
pocz´li, a oni nie chcà zamykaç.
c.b. ...
����No w∏aÊnie, bo chcà pracowaç... To po co zamykaç
jà, skoro im si´ podoba?
c.b. [Cezary bierze g∏´boki oddech] Artysta ich poprosi∏ o to.
����˚eby zamkn´li galeri´ i odpocz´li?
c.b. Tak jest.
����Czyli chcia∏ Pan, ˝eby byli smutni?
c.b. Chcia∏em, ˝eby odpocz´li.
����Ale byli smutni przez to.
c.b. Tego nie przewidzia∏em.
����Czyli nie wiedzia∏ Pan, ˝e b´dà smutni?
c.b. Nie.
����Móg∏ ich Pan puÊciç potem.
c.b. [z rozbawieniem] Tak te˝ zrobi∏em.
����Ale dopiero po pó∏torej godzinie? 
����Czyli oni siedzieli jakby w zamkni´ciu?
c.b. Tak jest.
����Uwi´zi∏ ich Pan?
c.b. Tak jest.
����I co oni na to? 
c.b. [z rozbawieniem] Widaç po twarzach.
���� Ale oni wiedzieli, ˝e Pan ma przyjacielskie zamiary,
czy nie?
c.b. Zak∏adali.

����Ale znali Pana?
c.b. Ciut.

[d∏u˝sza chwila ciszy] 
����Czy to jest u Pana w domu?
c.b. Tak.
����Kolekcjonowa∏ Pan obc´gi?
c.b. Nie, poro˝e.
����Czyli ma Pan jeszcze jakieÊ poro˝e?

c.b. Tylko takie. 
����Czyli ma pan w do-
mu tyle miejsca, ˝e mo˝e
pan sobie wieszaç sobie
na Êcianach takie poro˝a?
c.b. Tak, mam. 
���� Czy tutaj jest Pan
nauczycielem wuefu?
c.b. Tak jest.
����Czyli, przyszed∏ Pan
do szko∏y. Czy te dzieci
traktowa∏y Pana jako no-

wego nauczyciela? Czy wiedzia∏y, ˝e jest Pan artystà, który
po prostu uprawia takà sztuk´?
c.b. Powiedzia∏em, ˝e b´dà mia∏y zast´pstwo. 
����A dyrektor o tym wiedzia∏?
c.b. Nie.
����A co potem z Panem zrobili?
c.b. [powstrzymujàc Êmiech] Nic mi si´ z∏ego nie sta∏o.
����Jeszcze nie bili w szkole?
����A tutaj, to sà Pana psy?
c.b. Nie, po˝yczone w parku.  
����I oddali tak po prostu psy, które jeszcze zdoby∏y me-
dale, i widaç, ˝e czymÊ si´ tam zas∏u˝y∏y?  
����Czy Pan tutaj chcia∏ si´ upodobniç do tych psów? 
c.b. Jest to zdj´cie championa. 
����Pan by∏ tym championem? 
c.b. Tak.
����A te psy?
c.b. Te˝. 
����Czyli Pan startowa∏ w wyÊcigu dla psów, czy one w wy-
Êcigu dla ludzi?
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c.b. Ja dla psów. 
����Ale naprawd´, czy ˝artuje Pan?
c.b. Zawsze mówi´ prawd´. 
����Widz´ ˝e Pan tutaj bardzo upodabnia si´ do zwierzàt.
Je Pan karm´ dla ptaków, jeszcze tutaj te psy... Wola∏by Pan
byç zwierzakiem?
c.b. Nie myÊla∏em o tym. 
����Co to za dzieci na tym samochodzie?
���� Czy te ciasteczka nak∏uwane szpilkami, bardzo do-
k∏adnie, dawa∏ Pan potem komuÊ?
c.b. Go∏´biom. 
����Naprawd´?
c.b. Sà to ciastka dla go∏´bi. 
����Przecie˝ to sà „Hity”!
����Co te go∏´bie na to?
c.b. Jad∏y i k∏u∏y si´. 
����Ale nie umiera∏y po tym?
c.b. Na szcz´Êcie nie. 
����Czemu Pan chcia∏, ˝eby cierpia∏y?
����A jakà ma Pan ma pewnoÊç, ˝e nie umiera∏y?
c.b. Obserwowa∏em.
����Czemu Pan chcia∏, ˝eby cierpia∏y?
����Wszystkie? 
c.b. Tak.
����Ale zamknà∏ je Pan w klatce?
c.b. Na parapecie. 
����Zamknà∏ je Pan na parapecie?
c.b. Tak. 
����Kaza∏ im Pan jeÊç te ciastka?
c.b. Same jad∏y, bo chcia∏y. 
����Ale wyjmowa∏y te ig∏y, czy ∏yka∏y z ig∏ami?
c.b. Próbowa∏y... [chwila ciszy]
����ZjeÊç, czy...?
c.b. ...jeÊç dooko∏a. 
����I jad∏y?
c.b. Tak. 
����Czyli nie po∏yka∏y tych igie∏?
c.b. Nie. 
����Co by si´ sta∏o, gdyby po∏kn´∏y?

����Cierpia∏yby i zgin´∏y.
����O Jezu!

***
����Pan najpierw niszczy, a potem robi zdj´cia...
c.b. Ja nie niszcz´.
����Ale kiedy sà te drzewa... Przecie  ̋zniszczy∏ Pan to drzewo.
����Dok∏adnie.
c.b. Które?
����To, któremu obskuba∏ Pan jednà nog´.
c.b. Ono ju˝ by∏o wczeÊniej [Êmiech] obskubane.
����Ale wczeÊniej powiedzia∏ Pan, ˝e to Pan.
c.b. Ja tylko dokoƒczy∏em.
����No, to niszczy∏ Pan dalej.
c.b. [d∏u˝sza chwila ciszy] Zgadza si´.
����Czemu? Przecie˝ Pan mówi∏ sam, ˝e to jest... z∏e.
c.b. Bo lubi´ nogi. 
����Ale to jest... Tak nie mo˝na. Po prostu tak nie mo˝na,
bo nie.
c.b. Przepraszam, wi´cej nie zrobi´ tego... 
����Kiedy stwarza∏ Pan wi´kszoÊç z tych prac, to nie mia∏
Pan jeszcze dzieci?
c.b. Niestety, nie. 
����Teraz, jak ma Pan dzieci, to te prace sà ∏agodniejsze,
nie sà tak odwa˝ne.
c.b. Tak, to prawda.
����Zmieni∏ si´ Pan jednym s∏owem?
c.b. Tak, straci∏em impet. 
����Bardzo dobrze.
c.b. Utemperowa∏o mnie ˝ycie rodzinne. 
���� Jak wyglàda∏y çwiczenia w czasie Pana wspó∏pracy 
z „Gaw´dà”?
c.b. Jak najlepiej. 
����Co to jest? To jest modelka?
c.b. Moja ˝ona.
����To Pana ˝ona jest modelkà?
c.b. Tak.
����JakàÊ znanà?
c.b. Troch´ tak. 
����To jest Pana dziecko?
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c.b. Tak.
����Jak ma na imi´?
c.b. Fryderyk.
����A to by∏o dawno robione zdj´cie? 
����A ile ma teraz lat?
c.b. Cztery.
����To, to niemo˝liwe, dlatego... bo tutaj, jak by∏a wtedy
ta niby reklama, to Pan powiedzia∏, ˝e to sà Pana dzieci. 
To wtedy, je˝eli teraz ma cztery, a to zdj´cie by∏o robione
dawno...
����Kr´ci.
����Ok∏ama∏ nas Pan. To by∏a jakaÊ reklama, a Pan powie-
dzia∏, ˝e to sà Pana dzieci. I ˝e ma Pan dwójk´ dzieci, a tam
by∏a czwórka... 
����I do tego Pan mówi zawsze, ˝e Pan mówi prawd´.
����No, w∏aÊnie.
c.b. Tak, ok∏ama∏em was.
����Ale gdzie?
c.b. W ¸odzi.
����Z tym billboardem?
����Ale w którym momencie nas Pan ok∏amywa∏?
c.b. [bardzo d∏ugie milczenie]
����Kiedy Pan zacznie normalnie mówiç, nie przez tu-du-
-du-du-du? [przez usta zas∏oni´te r´kà i ko∏nierzem]
c.b. Jak skoƒczymy.
����To Pan tutaj zamro˝ony w Êniegu?
c.b. Tak.
����Nie bola∏o Pana?
c.b. Troszeczk´.
����To czemu Pan si´ da∏?
c.b. Tego wymaga∏a praca.
����Kto Pana zamrozi∏?
c.b. Stra˝acy.
����A na Pana proÊb´?
c.b. Na mojà proÊb´, w∏asnà.
����No to niech Pan nie mówi, ˝e tego wymaga∏a praca. 
���� To by∏o zagro˝enie dla Pana ˝ycia, czemu Pan si´ 
zgodzi∏?
c.b. Czasem praca tego wymaga.

����Ale nie musia∏ Pan tego robiç. To przecie˝ tylko jed-
no zdj´cie.
����Dlaczego akurat „Gaw´da”? Czy zna Pan pana Kieru-
zalskiego?
[Cezary wraca do udzielania odpowiedzi samym ruchem ust]
����A niech to!
����Wstydzi si´ Pan tego tematu? 
c.b. [odpowiedê ruchem ust]
����To czemu Pan mówi tak cicho, kiedy zaczynamy roz-
mawiaç o „Gaw´dzie”? 
c.b. [odpowiedê ruchem ust] Nie.
����Czy dzieci, z którymi Pan taƒczy∏, Êmia∏y si´ z Pana?
c.b. [odpowiada bezg∏oÊnie] Nie, nie du˝o.
���� Czy wychodzi∏y Panu uk∏ady, które trzeba by∏o tam
çwiczyç?
c.b. [odpowiada bezg∏oÊnie] Stara∏em si´.
���� Moim zdaniem te uk∏ady sà bardzo ˝ywio∏owe. Co
Pan o tym sàdzi?
c.b. [odpowiada bezg∏oÊnie] Zgadzam si´.
����Potrzeba wiele energii, ˝eby zataƒczyç coÊ takiego.
����Ile si´ Pan uczy∏ do tego? 
c.b. [odpowiada bezg∏oÊnie] Dwa miesiàce.
����„Gaw´da” to raczej zespó∏ m∏odzie˝owy. Dlaczego Pan
akurat wybra∏ ten zespó∏?
c.b. [odpowiada bezg∏oÊnie] Uwa˝a∏em, ˝e jest bardzo fajny.
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Maurycy Gomulicki
Fantasias tropicales
1996–2003
projekcja przezroczy 
z kolorowego Meksyku,
a podczas wernisa˝u 
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m.g. Dobra, poczekajcie. Najpierw ja wam troch´ opo-
wiem, a potem wy mnie zastrzelicie swoimi pytaniami. Jes-
tem Maurycy. Urodzi∏em si´ w 69 roku. KtoÊ z was wie, co
w 69 wydarzy∏o si´ ciekawego? Pierwszy cz∏owiek wylàdo-
wa∏ na Ksi´˝ycu. Mówi´ wam o tym, bo mnie interesuje
fantazja. A jak cz∏owiek wylàdowa∏ na Ksi´˝ycu po raz
pierwszy, to du˝o fantazji obudzi∏o si´ w g∏owach ludzkich 
i wszystkie te filmy kosmiczne, które nam si´ podobajà, to
te˝ si´ troch´ stamtàd biorà. No i co, mamy wiosn´. Widzi-
cie jak si´ wszystko zmienia dooko∏a? Przyglàdacie si´?
����Robactwo si´ pojawia.
m.g. Robactwo si´ pojawia? To jest negatywny punkt wi-

dzenia. 
����Pojawiajà si´ moje ulubione Êwidery.
m.g. Âwidery? No widzisz. MyÊl´, ˝e to jest troch´ tak, ˝e

zawsze, jak coÊ si´ dzieje, to mo˝esz patrzeç na to, co ci si´
podoba, albo na to, co ci si´ nie podoba. Zawsze b´dà rze-
czy, które b´dà przykre i rzeczy, które b´dà fajne. MyÊl´, ˝e
trzeba sobie zdawaç spraw´ z wszystkich. Ja osobiÊcie lu-
bi´ patrzeç na to, co mi si´ podoba, nie?

����Ja te˝.
m.g. Podoba mi si´ na przyk∏ad, ˝e si´ zmienia strasznie

szybko Êwiat. Chc´ wam o Meksyku opowiedzieç i pokazaç
troch´ zdj´ç. W Meksyku, na przyk∏ad, s∏oƒce jest ca∏y czas.
W zwiàzku z tym troch´ inaczej ludzie si´ czujà i troch´ ina-
czej dusza ludzka si´ rozwija. Ale nie ma takiego poczucia
czasu, wiecie. Tam jest taki s∏oneczny kisiel, ˝e lato, zima,
jesieƒ, wszystko jest podobne dosyç do siebie. Jest du˝o
kolorów, du˝o s∏oƒca, jest nasycone, ale nie ma takiego po-
czucia up∏ywu czasu, jakie jest tutaj. Tutaj jest troch´ tak, ˝e
wiadomo, ˝e Êwiat si´ zamyka zimà, ˝e ma∏o mo˝na wycho-
dziç, nie? Jak si´ cz∏owiek poprzyglàda dobrze, to zimà te˝
si´ pi´kne rzeczy dziejà, ale jak wiosna ruszy, no to po prostu
Êwiat si´ zmienia z dnia na dzieƒ. Ja myÊl´, ˝e to jest taka
ró˝nica zasadnicza pomi´dzy pó∏nocà a po∏udniem, i ˝e my
nale˝ymy do Êwiata pó∏nocy. I, poniewa˝ Êwiat tak up∏ywa,
zmienia si´, i wszystko si´ rodzi i umiera, to my si´ du˝o za-
stanawiamy, a ten moment, ˝eby si´ cieszyç tym, jaki Êwiat
jest niesamowity, jest dosyç krótki, wiesz, kiedy sà wakacje,
kiedy jest lato, kiedy dostajecie w prezencie wszystko, wod´
do p∏ywania, traw´ do biegania, s∏oƒce do bycia w nim. Na-
tomiast w Meksyku, i w ogóle na po∏udniu, poniewa˝ s∏oƒ-
ce jest ca∏y czas i kolor jest ca∏y czas, i roÊliny sà bujne, to
ludzie celebrujà du˝o przyjemnoÊci. Du˝o jest Êwi´ta, fiesty,
du˝o si´ taƒczy, du˝o si´ ludzie cieszà. I w ogóle myÊl´, ˝e
wszyscy majà takà ÊwiadomoÊç, ˝e cieszenie si´ to jest coÊ
wa˝nego w ˝yciu – ˝e jest du˝o wa˝nych, powa˝nych spraw,
ale wa˝ne jest, ˝eby byç szcz´Êliwym i ˝eby si´ w ogóle cie-
szyç, nie? 
MyÊl´ sobie, ˝e to, co jest wa˝ne dla wszystkich, to ˝eby si´
nie baç, po pierwsze, a po drugie, ˝eby umieç zauwa˝aç
rzeczy dooko∏a, które mogà byç dla nas êród∏em radoÊci. Sà
ró˝ne sposoby, ˝eby powi´kszaç rzeczy, które mogà nam
sprawiaç frajd´. Wszyscy wiecie, ˝e mo˝na si´ bawiç, graç,
i tak dalej, a z drugiej strony mo˝na obserwowaç Êwiat i od-
krywaç, ˝e jest go du˝o wi´cej, ni˝ si´ zdaje pozornie. I ˝e
czasem, jak si´ cz∏owiek przyjrzy jakiemuÊ malutkiemu frag-
mentowi, to nagle si´ oka˝e, ˝e coÊ, co by∏o bardzo ma∏e,
robi si´ bardzo wielkie. Jak si´ bawicie ˝o∏nierzykami, albo
czymÊ takim, no, to wiecie, ˝e czasem, jak tylko roÊnie trawa
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mi´dzy p∏ytami chodnikowymi, to mo˝e si´ zrobiç z tego
niesamowita d˝ungla i w ogóle taki d∏ugi, zielony park. No,
i mo˝na te rzeczy zmieniaç i przyglàdaç si´, czym one si´
stajà, jak je zmieniamy. Na przyk∏ad, myÊmy zdj´li ten obra-
zek, który by∏ na Êcianie, to jest taki abstrakcyjny, morski
pejza˝. A teraz, jak ˝eÊmy go postawili pionowo, to mo˝e to
jest wodospad. I ja bym was chcia∏ zach´ciç, ˝eby w ogóle
w ˝yciu si´ przyglàdaç ró˝nym rzeczom, nie tylko zostawaç
z tym, co to jest na pierwszy rzut oka, ˝eby patrzeç, czy ta
rzecz mo˝e byç jeszcze czymÊ innym. Bo rzeczy rzadko sà
tylko jednà rzeczà, one majà bardzo du˝o mo˝liwych stron,
ró˝nych. No, to poka˝´ wam troch´ zdj´ç i sobie pogadamy
o nich. Nie ma si´ czego baç, b´dzie kolorowo i weso∏o.
[Maurycy zaczyna prezentacj´ slajdów]
To zdj´cie zrobi∏em, bo jak si´ mówi o kobietach, to si´ mó-
wi, ˝e majà na przyk∏ad ∏adne nogi albo pi´kne w∏osy, 
a jak si´ o ch∏opakach mówi, to si´ ich widzi w ca∏oÊci. Jak
tu do Polski przyje˝d˝am, to ch∏opaki takie sà pot´˝ne, ma-
jà wielkie szyje, takie karki jak drzewa. I sobie pomyÊla∏em,
˝e to jest taka bardzo ch∏opacka rzecz, ˝e sobie zrobi´ takie
zdj´cie, ˝eby to zapami´taç? 
[kolejny slajd] To jest taki mechanoid futurystyczny, taki pó∏-
-robot, pó∏-istota, który si´ nazywa Eva, a myÊl´, ˝e pier-
wotnà inspiracjà do tego by∏ rekin. 
[kolejny slajd] A to jest ogonek Godzilli, w takich dosyç
chiƒskich kolorach, bo prawdziwa Godzilla, jak pami´tacie,
by∏a szara. Ale mi si´ podoba, ˝e mo˝na zobaczyç t´ Godzil-
l´ w∏aÊnie takà kolorowà, jak chiƒski smok. I jak robi∏em ka-
lendarz, to sobie pomyÊla∏em, ˝e to jest dobre zdj´cie na
wiosn´, w∏aÊnie jak si´ zaczyna wszystko budziç do ˝ycia,
bo to troch´ tak jak wyglàdajà konwalie i p´dy m∏ode z zie-
mi. [kolejny slajd] A to jest Kapitan Ameryka, który ucieka. 
I ja to zdj´cie sobie w kalendarzu u˝y∏em na luty, bo w lu-
tym to jest tak, ˝e wszyscy ju˝ majà troch´ dosyç tej zimy 
i chcà uciec, ˝eby ju˝ wiosna by∏a, wi´c on tak ucieka od tego
Êniegu. 
A to skrzyd∏o nietoperza. I te˝ podoba mi si´, ˝e w∏aÊnie 
w takich przedmiotach, cz´sto codziennego u˝ytku, albo za-
bawkach, jest coÊ takiego, ˝e mo˝na na nie patrzeç tak jak
na rzeêby prawdziwe. Jak czasem patrz´ na klocki Lego, to

nie mog´ wyjÊç z podziwu, jakie to niesamowite sà wspó∏-
czesne rzeêby. 
[kolejny slajd] A to sà na przyk∏ad plecy takiego mechano-
ida, tylko sfotografowane w zbli˝eniu. I mi si´ to podoba∏o, bo
to troch´ jest jak taka dziwna eskimoska maska. Mo˝na tam
zobaczyç twarz – nagle te okr´gi, z których mu si´ wy∏ania-
jà skrzyd∏a, zamieniajà si´ w oczy. By∏ taki fotograf na po-
czàtku zesz∏ego stulecia, który si´ nazywa∏ Blossfeldt. I on
jeêdzi∏ du˝o rowerem po zwyk∏ych ∏àkach, jak pod Warsza-
wà, i fotografowa∏ trawy z wielkà lupà. I fotografowa∏ kolan-
ka na zwyk∏ych trawkach z ∏àki. I to jest ca∏y czas coÊ, do
czego was zach´cam, ˝e jak si´ przyglàdacie ró˝nym rze-
czom, to mo˝na odnaleêç w nich wiele innych rzeczy. 
[kolejny slajd]
����To Pikachu jest.
m.g. Pikachu, no, to chyba wszyscy przeszli przez... er´

Pokemonów. [kolejny slajd]
m.g. A tutaj w telewizji oglàdajà amerykaƒski film. A tam 

z ty∏u ta Êciana, to jest apaszka, jakà moja mama nosi∏a na
wiosn´.
A teraz b´dzie troszk´ zdj´ç z takiego miasteczka, które ja
bardzo lubi´ – w stanie Veracruz. Meksyk jest bardzo ró˝ny,
na pó∏nocy jest pustynia, jest niebieskie morze na Jukata-
nie, z bia∏ym piaskiem, takim jak mielona porcelana, wielki
ocean, Pacyfik, z drugiej strony. A Veracruz to jest taki stan,
który jest bardzo zielony, bardzo tropikalny. Tam bardzo du-
˝o pada deszczu, jest zawsze wilgotno i du˝o zieleni. A to
jest takie malutkie miasteczko, które nie jest zrobione spe-
cjalnie dla turystów, tylko po prostu ludzie od dawna lubià
to miasteczko i sobie malujà domy bardzo kolorowo. Mia-
steczko jest w∏aÊnie takie, jakby by∏o z bajki. Ale ono nie jest
z bajki. Nikt o nim nie myÊli jak o miasteczku z bajki. Tam po
prostu ludzie sobie mieszkajà, dzieci chodzà do szko∏y.
����To wyglàda jak opuszczona osada.
����Nie ma nic dooko∏a.
���� Bo nigdzie nie widaç ludzi. Drzwi, okna, wszystko 
zamkni´te.
m.g. Wiesz, bo tam jest bardzo goràco. I du˝o ludzi widaç

wczeÊnie rano, jak jeszcze jest mg∏a i pod wieczór, jak jest
ju˝ ciemno, gdy ludzie wychodzà posiedzieç przed domami,
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wychodzà do restauracji, kawiarni nad brzeg. W po∏udnie
jest zupe∏nie, zupe∏nie pusto, jak ze snu.
����Sjesta.
m.g. Jak wam mówi∏em, Polska jest dosyç powa˝nym kra-

jem, w Polsce takie kolorowe rzeczy to si´ cz´sto widzi, 
dopóki jest si´ bardzo ma∏ym dzieckiem, w przedszkolu, 
a póêniej, jak cz∏owiek jest doros∏y, to ˝yje w bardziej szarej
rzeczywistoÊci. 
����I to ma byç Meksyk?
m.g. Tak. A ty, jaki byÊ chcia∏ Meksyk, powiedz? Taki, ˝e

kaktusy, i na bia∏o, i w du˝ych kapeluszach?
����Faceci w du˝ych kapeluszach.
m.g. No wiesz, ja ci specjalnie pokazuj´ taki troch´ inny. Bo
taki Meksyk, ˝e kaktusy i wielkie kapelusze, to jest tu˝ pod
granicà ze Stanami Zjednoczonymi i ludzie na Êwiecie naj-
cz´Êciej znajà taki Meksyk z amerykaƒskich filmów po pro-
stu. A Meksyk jest jeszcze du˝o bardziej inny. 
���� Prosz´ pana, a wracajàc do tematu wn´trza domu 
w miasteczku, gdzie Pan mieszka, to...
m.g. Ja mieszkam w bardzo du˝ym mieÊcie, wiesz. Do tego

miasteczka to ja sobie czasem je˝d˝´. Mieszkam w Meksyku
mieÊcie. Tam jest 25 milionów ludzi. 
����To jest stolica.
m.g. Tak.
����A Pan te˝ mieszka w takim kolorowym domu?
m.g. Nie, mieszkam w bia∏ym domu, który ma czarne sze-

rokie linie wymalowane pod sufitem, jak na nekrologach,
s∏uchajcie, bo ja lubi´ pogrzebowy nastrój...
����Jeju!
����O rany! 
����O!
m.g. ...i mam du˝o zielonych roÊlin w domu. [kolejne slajdy]

Ale, popatrzcie sobie dalej, bo to jest bardzo ∏adne – z be-
tonu sà zrobione koronki.
Chcia∏em wam pokazaç, jak ju˝ troszk´ oglàdaliÊmy, jak mo-
˝e wyglàdaç geometria i ˝e mo˝e dawaç jakàÊ emocj´. Teraz
troch´ zdj´ç nie z Meksyku, tylko z Rosji. 
[kolejne slajdy] To jest z Petersburga. To jest betonowa Êcia-
na pomalowana na kolorowo, którà si´ grodzi teren budo-
wy. To jest coÊ, o czym normalnie si´ nie myÊli w ogóle, ˝e

to mo˝e byç coÊ ∏adnego. MyÊli si´ o tym tylko, ˝e to jest
coÊ po˝ytecznego.
����Prosz´ pana, jak by∏em w Petersburgu, to tam takich
rzeczy nie widzia∏em.
m.g. No, widzisz, bo si´ mo˝e przyglàda∏eÊ innym rzeczom.
Bo tam jest du˝o rzeczy do oglàdania, sà pi´kne pa∏ace i fon-
tanny. Ale ja w∏aÊnie chcia∏em wam pokazaç takie inne rze-
czy. To sà w∏azy do Êcieków, po których depczecie codzien-
nie. Chcia∏em wam pokazaç, jakie mogà byç ró˝ne, i po
prostu, ˝e si´ przyglàdam takim rzeczom. 
����A co to za domki?
m.g. [kolejny slajd] A tu wam chcia∏em pokazaç, z tego 

samego miasteczka, z którego oglàdaliÊmy zdj´cia, zdj´cia
z cmentarza. W Polsce cmentarz, to jest dosyç powa˝ne
miejsce, gdzie si´ przychodzi na Zaduszki, jest fajnie, pach-
nà Êwiece, jest du˝o lampek kolorowych, ale raczej wszy-
scy sà bardzo powa˝ni i smutni na cmentarzu, no, bo to jest
miejsce, gdzie smutek jest zapisany. Natomiast w Meksyku
jest taka historia, ˝e ludzie przychodzà na cmentarze z gita-
rami, grajà muzyk´, jedzà s∏odycze, robià piknik. I na cmen-
tarzach w ogóle jest bardzo kolorowo. 
[kolejny slajd] To wieƒce, które sà robione ze wstà˝ek. 
[kolejny slajd] A to groby, które tutaj prawie zawsze sà szare,
czarne, bia∏e, a tam sà bardzo kolorowe. Tam jest wilgotno
i myÊl´, ˝e kiedyÊ ludzie malowali te groby farbami, tak jak
domy, ale domy si´ cz´sto odnawia, a groby niszcza∏y od wil-
goci, wi´c zacz´li robiç je z kafelków. [kolejny slajd] I to sà ta-
kie same kafelki, jakie niektórzy z was majà pewnie w ∏azien-
kach na przyk∏ad, takie bardzo zwyk∏e, wspó∏czesne kafelki. 
����O rany!
m.g. I tak jak pewnie wszyscy s∏yszeliÊcie, w Meksyku 

w czasie Êwi´ta zmar∏ych robi si´ czaszki z cukru, i ˝e ludzie
z muzykà...
����Blee!
����I taƒczà.
m.g. ...i z jedzeniem przychodzà, i taƒczà...
����Ale fajne.
����Ja nie chcia∏abym mieç takiego grobu.
����To wyglàda jak ∏azienka!
m.g. Ja bym bardzo chcia∏ mieç taki grób.
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���� Nie chcia∏abym byç pochowana w ∏azience. Oj, to
jest Êwietne.
m.g. A teraz b´dzie troch´ ró˝owych przedmiotów. Chcia-

∏em wam powiedzieç o kolorach. W Polsce ró˝owy podobno,
wed∏ug ankiet, jest najmniej popularnym kolorem.
����No pewnie, jest paskudny.
����Ja lubi´ ró˝owy.
m.g. Ja kocham ró˝owy kolor. To zale˝y, jak na niego spoj-

rzysz. JakbyÊcie zobaczyli, co w Indiach ludzie robià z ró˝o-
wym kolorem albo w Meksyku... 
����To jest lakier.
m.g. A to jest b∏yszczyk do ust. [kolejne slajdy] A to sà ko-

kardy, które noszà dziewczynki w Rosji, we w∏osach. Naj-
cz´Êciej bia∏e, ale ja sobie oczywiÊcie kupi∏em ró˝owe, dla
mojej narzeczonej, bo ja lubi´ ró˝owe.
����A ona?
m.g. Ona mnie lubi bardzo. Nie wiem, czy poznajecie, Lord
Vader z Gwiezdnych wojen.
����Ojejku! Jak tak mo˝na! To jest profanacja! 
����Okropne! 

m.g. Aj, profanacja! To nie jest profanacja...
����Lord Vader!
m.g. Jest to dosyç prymitywnie wykonana figurka.
����Ale on mia∏ p∏aszcz!
m.g. No, ale wiesz...
����Ma bia∏y!
m.g. ...to taka figurka za 10 groszy, naprawd´, tak ˝e chy-

ba na p∏aszcz ju˝ nie wystarczy∏o. Ale z drugiej strony mie-
li dosyç fantazji, ˝eby go ró˝owego zrobiç, i za to im jestem
wdzi´czny.
����Co to jest? 
m.g. To jest bardzo dziwna rzecz, s∏uchajcie. Jak dziewczyny

sobie malujà paznokcie u nóg, to takich u˝ywajà, ˝eby sobie
nie poplamiç jednego palca od drugiego. To jest bardzo dziw-
ny przedmiot. Ja im mniej wiem, co to jest, tym bardziej si´
ciesz´, bo wtedy mog´ sobie wyobra˝aç wszystko inne.
����O, mebelki!
m.g. Tak, to jest zestaw mebelków dla lalek, dmuchany, ta-

ki, jak w latach 70., kiedy by∏a kosmiczna moda i wszystko
musia∏o byç jak z kosmosu. [kolejny slajd]
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m.g. No dobra! A to jest miecz, który kupi∏em na jarmarku
w Laosie, plastikowy.
����Ale on jest du˝y!
m.g. Nie, jest bardzo malutki. Ale to jest w∏aÊnie fajne, ˝e

jak przestaniecie myÊleç o wielkoÊci, to mo˝ecie sobie wy-
obra˝aç, ˝e rzecz jest gigantyczna na przyk∏ad, albo strasz-
nie malutka. I mo˝ecie si´ zaczàç te˝ bawiç rzeczami. Wy-
obra˝aç sobie, jak by by∏o, gdyby ta rzecz, bardzo malutka,

by∏a ogromna, a wy byÊcie
byli tacy jak mrówka. 
[kolejny slajd] 
A to jest seria pistoletów.
����Mam taki bardzo podob-
ny, tylko fioletowy.
����O, na baƒki!
����A co si´ stanie, jak si´ to
wciÊnie?
m.g. W tym poprzednim?
����Tak.
m.g. Poczekaj. Daj mi zoba-

czyç. Nie, ten nie strzela niczym. Ten terkocze wy∏àcznie.
����Aha.
m.g. Ten terkocze, ale za to ten jest taki bardziej staro˝ytny.

I ja si´ bawi∏em takimi. I ten ma w Êrodku taki kamieƒ, jak
zapalniczka, i iskry tam, w tej lufie, w Êrodku mu latajà.
����To niebezpieczne!
m.g. Nie, to niebezpieczne nie jest, bo latajà w Êrodku tego

plastiku, tak ˝e nie wyskakujà. 
����A to naprawd´ wyskakuje, to zielone, z tego?
m.g. Nie, to zielone nie wyskakuje, tylko jak si´ w∏àczy, to

si´ rusza i zapala  si´ Êwiate∏ko w Êrodku, bo to jest mózg,
który generuje energi´. To jest dobry pomys∏, bo to taki pi-
stolet, który ju˝ nie jest urzàdzeniem mechanicznym, tylko
jest po∏àczeniem czegoÊ, co jest ˝ywe i czegoÊ, co jest me-
chaniczne.
����Czy te pistolety b´dzie mo˝na na wystawie ruszaç?
m.g. S∏uchaj, myÊl´, ˝e b´dà przytwierdzone do Êciany na

dosyç du˝ej wysokoÊci, tak ̋ e jak do wystawy uroÊniesz 3 me-
try, to wtedy mo˝esz spokojnie ruszaç, ale tak, to chyba nie.
����A ten co robi?

m.g. A ten wodà psika wy∏àcznie. Tylko ˝e ja go zmieni∏em,
bo on mia∏ du˝à gruch´ na wod´, jak to zwykle majà te pi-
stolety na wod´, a ja sobie pomyÊla∏em, ˝e ju˝ tyle mam 
z tymi gruchami, to lepiej ja mu t´ gruch´ odkr´c´ i przykle-
j´ mu pi∏eczk´ pingpongowà pomalowanà na srebrno, i wte-
dy sobie zrobi´ taki inny, w∏asny, bo jak mieç coÊ takiego,
co si´ kupuje w sklepie i wszyscy majà, to tak po prostu
mo˝na, a jak troch´ to samemu zmieniç, wtedy to si´ robi
takie nasze w∏asne. 
����Czy lubi Pan si´ bawiç zabawkami?
m.g. MyÊl´, ˝e si´ lubi∏em bawiç zabawkami. Teraz lubi´

obserwowaç zabawki i lubi´ uk∏adaç sytuacje z tych zaba-
wek. W miar´ jak mi przybywa zabawek, to ja na przyk∏ad
zestawiam je obok siebie i patrz´, jakie sytuacje mi´dzy 
nimi powstajà. Jak na przyk∏ad mam potwora, a póêniej 
laleczk´, to stawiam t´ laleczk´ ko∏o potwora i oni wtedy 
zaczynajà si´ kolegowaç na przyk∏ad. 
����Prosz´ Pana, prosz´ Pana, a kiedy Pan zaczà∏ swojà
karier´?
m.g. Ja nie wiem, czy w ogóle zaczà∏em karier´. A co ty 

rozumiesz przez „kariera”?
����No, nie wiem. S∏aw´!
m.g. [Êmieje si´] Dobre pytanie! Kariera to jest taka decyzja,

˝e cz∏owiek bardzo du˝o zaczyna myÊleç o samym sobie.
Mnie interesuje du˝o innych rzeczy, mam nadziej´, ˝e ca∏y
czas jeszcze nie zaczà∏em kariery. Natomiast s∏awa, ja wiem,
to jak ktoÊ si´ interesuje tym, co robisz, to jest dla ciebie
wa˝ne, bo wtedy nie robisz tego dla siebie samego. I to
mnie bardziej chyba interesuje ni˝ s∏awa, ale to gdzieÊ tam
jest wspólne sobie. 
����Czy Pan sam zajmuje si´ obróbkà zdj´ç?
m.g. W tej chwili ju˝ nie. Jak robi∏em czarno-bia∏e zdj´cia...
����Ale jak Pan zdj´cia robi?
m.g. Pracuj´ z profesjonalnymi laboratoriami. Jak robi∏em

czarno-bia∏e zdj´cia, to bardzo mi si´ podoba∏o, ˝e mog´
uczestniczyç w takim magicznym, fotograficznym procesie
i w ogóle. Ale to zabiera du˝o czasu. A w tej chwili intere-
suje mnie robienie du˝ej iloÊci zdj´ç i szukanie tego, co po-
wstaje pomi´dzy tymi zdj´ciami, wi´c laboratorium tylko
mi pomaga w tym procesie.

46 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci maurycy gomulicki

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 46



����A czy Pan umie mówiç po meksykaƒsku?
m.g. Po hiszpaƒsku. Tak, mówi´ dobrze po hiszpaƒsku. 
����Ile Pan ma lat?
m.g. 34.
����Czy pan ma dzieci?

m.g. Nie, nie mam jeszcze dzieci, ale mam w planie. 
W przysz∏ym roku mo˝e. Zobaczymy.
����Ma Pan ˝on´, tak?
m.g. No... Od szeÊciu lat mieszkam z bardzo fajnà dziew-

czynà. I myÊl´, ˝e jest mojà ˝onà. Âlubu nie braliÊmy, ale si´
kochamy bardzo.  
����Czy Pana narzeczona zaakceptowa∏a to, ˝e Pan zajmu-
je si´ sztukà?
m.g. [Êmieje si´] Wiesz, moja narzeczona ma generalnie

du˝o wyobraêni i interesuje si´ wieloma rzeczami, i sama
si´ zajmuje sztukà te˝, tak ˝e nie by∏o problemu specjalnego
z tym, ˝eby to zaakceptowa∏a. 
����A jak si´ nazywa?
m.g. Ilian González Guzman. 
����Jest z Meksyku?
m.g. Tak. Jest z Meksyku, ale nie jest ciemnoskóra. Wszyscy

w jej rodzinie sà ciemnoskórzy, a ona jest, jak to si´ mówi
w Meksyku, „córka mleczarza”, bo ma takie mocno indiaƒ-
skie rysy, mocne koÊci policzkowe i ostry nos, ale jest bia∏a. 
����A jakie ma w∏osy?
m.g. Ciemne. 
����Jest wysoka, czy niska?
m.g. Malutka jest. W Meksyku dziewczyny sà malutkie. 

I ch∏opacy sà malutcy. Jak w Meksyku jad´ w metrze, to 
o g∏ow´ jestem wy˝szy od wszystkich.
����Czy mówi Pan jeszcze w jakimÊ innym j´zyku ni˝ hisz-
paƒski?
m.g. Mówi´ po angielsku, czytam po francusku, i bardzo

s∏abo mówi´ po rosyjsku, chcia∏bym mówiç lepiej. 
����T́  fryzur´ to zrobi∏ Pan sobie w Meksyku?
m.g. Najpierw ostrzyg∏ mnie w Meksyku mój fryzjer Alex,

który generalnie strzy˝e raczej ch∏opców, którzy majà takie
puszyste w∏osy, i tylko je sobie troch´ wyrównujà, wi´c bar-
dzo si´ ucieszy∏, ˝e b´dzie móg∏ zrobiç coÊ innego. I nawet
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mi kupi∏ piwo w prezencie, taki by∏ ucieszony i zdenerwo-
wany. A teraz pani Ela, moja kole˝anka, mnie ostrzyg∏a. 
����A w jakim celu zrobi∏ sobie Pan tak oryginalnà fryzur´?
m.g. Wiesz, ja sobie ca∏e ˝ycie farbowa∏em w∏osy albo ob-

cina∏em je w ró˝ny sposób, bo lubi´ si´ bawiç w bycie po-
staciami. Osobà to si´ jest jednà na ca∏e ˝ycie, a postaciami
to mo˝na byç, raz mo˝na byç kominiarzem, a raz maryna-
rzem. I tak... Ja to lubi´ byç ró˝nymi postaciami.
����Kiedy Pan zaczà∏ malowaç?
m.g. Zaczà∏em rysowaç, rysowa∏em... Jak by∏em bardzo

ma∏y, to rysowa∏em na przyk∏ad przekroje przez labirynty
podziemne. A póêniej bardzo d∏ugo nie rysowa∏em. 
I zaczà∏em rysowaç, jak by∏em w liceum i jak mia∏em 16 lat.
����A co przedstawia ten Pana tatua˝ na r´ce?
m.g. Który? Ten, czy ten?
����Nie. Ojej! Obydwa.
m.g. Obydwa? Ten, to jest taki troch´... Teraz to mi si´

wszystkie pory roku podobajà, ale kiedyÊ to mi si´ jesieƒ
bardzo podoba∏a, bo tak si´ du˝o strasznie dzia∏o. I to by∏
taki tatua˝, który mia∏ byç na pamiàtk´ jesieni, jak sà kolory,

i kszta∏ty, i w ogóle jak si´ chodzi do lasu i wszystko jest takie,
˝e tylko si´ patrzeç chce wi´cej.
����A ten drugi?
m.g. A to jest moja by∏a narzeczona, która mnie zostawi∏a.
����A ile, tak oko∏o, ma Pan tatua˝y?
m.g. Nie liczy∏em, ale mog´ policzyç. Raz, dwa, trzy, cztery,

pi´ç, szeÊç, siedem, osiem, dziewi´ç. Dziewi´ç. 
����Na sta∏e sà?
m.g. Tak, na zawsze.
����A czy Pan mia∏ jakieÊ problemy ze szko∏à?
m.g. Ze szko∏à? Problemy? Zdawa∏em, s∏uchajcie, zdawa-

∏em z ka˝dej klasy do klasy. Na poczàtku szko∏y mia∏em do-
bre stopnie, a póêniej raczej mia∏em trójki, taka jest prawda.
Ale bardzo du˝o ksià˝ek czyta∏em i dlatego zdawa∏em z kla-
sy do klasy.
����Czy lubi Pan dzieci?
m.g. Fajne dzieci lubi´, wiesz, bo dzieci sà ró˝ne. To nie

mo˝na tak powiedzieç, ˝e si´ lubi dzieci wszystkie – to dla-
czego je lubisz? Dlatego, ˝e sà dzieçmi? Lubi´ dzieci, które
chcà robiç du˝o rzeczy, które sà ciekawe, z którymi mo˝na
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ró˝ne rzeczy robiç. A wiesz, jakiÊ takich nieznoÊnych dzieci,
co to tylko majà pretensje ca∏y czas o coÊ, to trudno lubiç.
Czasem mnie m´czà.
����Po kim odziedziczy∏ Pan talent plastyczny i myÊl twór-
czà? Po dziadku?
m.g. W mojej w rodzinie nikt nie rysowa∏. To znaczy, by∏

tam jakiÊ bardzo daleki brat mojego dziadka, by∏ malarzem,
umar∏ bardzo m∏odo, jak mia∏ 18 lat. I moja rodzina to si´ ra-
czej zajmuje...
����Czytaniem? 
m.g. ...czytaniem i s∏owem pisanym. Aczkolwiek, dziadek

da∏ mi zabaw´ z wyobraênià i fantazjà. Wiecie, jak mia∏em 
4 lata, to dziadek mi powiedzia∏: „B´dziemy dzisiaj lataç,
Maurycku”. No, i otwar∏ okno, przed oknem ros∏a wielka
akacja, wzià∏ fotelik i postawi∏ oparciem do przodu. Ja usia-
d∏em, zawiàza∏ mi oczy, no i w ogóle wszystko si´ zatrz´s∏o,
wicher powia∏ i ˝eÊmy wylecieli. Póêniej dziadek powie-
dzia∏, ˝ebym si´ mocno trzyma∏ oparcia, bo przelatujemy
nad wulkanem i rzeczywiÊcie si´ goràco zrobi∏o. Póêniej
mówi∏, ˝e nad gajem pomaraƒczowym lecimy, i ˝e mi zerwie

pomaraƒcz´, zaszeleÊci∏y liÊcie i da∏ mi pomaraƒcz´. No, i ja
przez wiele lat by∏em przekonany, ˝e lata∏em, i myÊl´, ˝e la-
ta∏em w jakiÊ sposób. Teraz ju˝ wiem, ˝e mama z babcià na
mnie wia∏y goràcym powietrzem z suszarki, ˝e ktoÊ tam po-
da∏ pomaraƒcz´, a ktoÊ szeleÊci∏ gazetà. Ale jak mia∏em 4 la-
ta, to ja absolutnie lata∏em z dziadkiem. I z moim dziadkiem
mia∏em du˝o takich przygód, za które mu jestem bardzo
wdzi´czny. 
����Kiedy zaczà∏eÊ byç artystà?
m.g. Nigdy o sobie nie myÊl´ jako o artyÊcie, bo jak cz∏o-

wiek myÊli o sobie jako o artyÊcie, to ju˝ jest kimÊ, a ja mam
nadziej´, ˝e ja b´d´ bardzo wieloma osobami i chcia∏bym
robiç bardzo du˝o ró˝nych rzeczy. I sztuka to jest tylko takie
miejsce, gdzie mo˝na robiç rzeczy, i tych ludzi, którzy robià
w tym miejscu rzeczy, nazywa si´ artystami, ale mi si´ wy-
daje, ˝e najwa˝niejsze to jest to, ˝eby mieç uwag´ i ˝eby
byç ciekawym Êwiata.
����Co lubi Pan tworzyç?
m.g. Lubi´ upraszczaç i wydobywaç ze Êwiata takie zdarze-
nia, które sà dla mnie wa˝ne i które si´ gubià w masie 
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ró˝nych innych zdarzeƒ. Lubi´ je wyodr´bniaç i pokazywaç.
Raczej si´ lubi´ zajmowaç rzeczami, które mnie cieszà, któ-
re mnie interesujà, fascynujà, a nie rzeczami, które mnie
martwià, wiesz. Rzeczami, które mnie martwià, to ja i tak
musz´ si´ zajmowaç, a w sztuce to si´ zajmuj´ tym, co mnie
cieszy.
���� Czy poÊwi´casz du˝o czasu swoim pracom, swojej
sztuce? Czy to jest tak, ˝e ona wype∏nia twoje ˝ycie, czy od

czasu do czasu otwierasz, powiedzmy, swój gabinet i pra-
cujesz nad sztukà?
m.g. Dla mnie to jest troch´ tak, ˝e ja bym chcia∏, ˝eby jak

najbardziej istnia∏a granica pomi´dzy tym, czym jest moje
˝ycie, a tym, czym jest sztuka, czy na przyk∏ad praca. Ja bym
chcia∏, ˝eby to wszystko by∏a, i tak to widz´, cz´Êç tego sa-
mego. Ja, na przyk∏ad, pracujàc zawodowo, robi´ ogrody, 
i to jest dla mnie tak samo wa˝ne, jak to, co robi´ w galerii.
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Jak chodz´ po mieÊcie, po Warszawie, to fotografuj´, i wte-
dy nie wiem, czy to nazwaç, ˝e poÊwi´cam czas na sztuk´,
bo to jest moje ˝ycie, ale staram si´ byç uwa˝ny ca∏y czas. 
����Jak przygotowywa∏eÊ si´ do wystawy w Zach´cie?
m.g. Do wystawy w Zach´cie? MyÊl´, ˝e przede wszystkim
to si´ zastanowi∏em nad tym, ˝e tytu∏ tej wystawy jest
„Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci”, i ˝e to jest wy-
stawa, której odbiorcami b´dà dzieci. ˚e to nie b´dzie tak,

˝e przyjdà ludzie, którzy si´ sztukà interesujà, tylko ˝e przyj-
dà na nià dzieci. Wi´c zaczà∏em oglàdaç to, co robi´ i to, co
mnie interesuje, i szukaç takich rzeczy, o których myÊla∏em,
˝e mogà równie˝ zainteresowaç dzieci, czy byç im bliskie. 
����Jakie jest Pana hobby?
m.g. Mam strasznie du˝o hobby. Zbieram ró˝ne dziwne rze-
czy i staram si´ sobie zdaç spraw´ z tego, dlaczego one sà
takie, jakie sà. Kolekcjonuj´ du˝o rzeczy. Kolekcjonuj´ lalki,
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porcelan´, zabawki. Kolekcjonuj´ w ogóle fantazje. Tak naj-
krócej móg∏bym powiedzieç.
����Mówi∏ Pan, ˝e projektuje ogrody. Czy ma Pan jeszcze
jakieÊ inne prace?
m.g. Projektuj´ ogrody, projektuj´ znaki graficzne, projek-

tuj´ ksià˝ki czasem, robi´ mozaiki. Dla przyjemnoÊci sk∏a-
dam sobie lalki z cz´Êci i je maluj´ na przyk∏ad.
����Ja chcia∏am spytaç o te s∏odycze, które tu stojà. Czy
móg∏by Pan nam coÊ o nich opowiedzieç?
[dzieci otrzymujà od Maurycego s∏odycze meksykaƒskie]
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Królowa Midas szuka Bugsa
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bije, jak nie masz si∏y samemu tego zrobiç, skoczy do skle-
pu, je˝eli znów nie masz si∏y. Uwa˝am, ˝e wszyscy ludzie sà
niepe∏ni, jak nie majà w domu zwierzàtek. 
����I zwierzàtka Pana kochajà?
m.K. No... tak, ale... natomiast królik po prostu przez szeÊç

lat by∏ chowany jako samotnik, po prostu pierwsze dziecko,
i ma teraz trudnoÊci – ma kompleks pierwszego dziecka.
Nie znosi Marysi, ale, jako ˝e nie ma ˝adnej agresji, takiej fi-
zycznej, to po prostu chodzi i sika wsz´dzie. 
����Ale ja s∏ysza∏am, ˝e pierwsze dziecko si´ zawsze pro-
wadzi do psychologa, ˝eby sobie poradzi∏o z tym problemem. 
m.K. No tak, ale...
����Czy pan te˝ próbowa∏?
m.K. Tak, ale... królik... po prostu jemu przeszkadzajà gona-

dy, ˝e tak powiem, do obiektywnego postrzegania Êwiata, 
i nie mo˝na nic z nim zrobiç, na co on nie ma ochoty. To czar-
ny mato∏.
����Jest taka metoda, ˝e si´ dziecku pierwszemu kupuje
prezent i mówi, ˝e to od tego drugiego dziecka.
m.K. Ja wiem, ale ten jest zbyt... Nie, nie z wszystkimi

dzieçmi tak si´ da... 
����A dlaczego królik Bugs jest marchewkà?
m.K. Bugs marchewkà dlaczego jest?
����A nie królikiem. 
m.K. Nie, to jest... to jest tak zwana „publiczna synteza” tych
królików i innych zaj´cy, a prawda jest taka, ˝e królik zje ca-
∏à marchewk´ i potem... nie mo˝e. 
���� Czy ucieszy∏ si´ Pan, ˝e weêmie udzia∏ w wystawie
dla dzieci?
m.K. Bardzo si´ ciesz´. Ja bardzo lubi´ dzieci... „na Êniada-

nie, obiad i kolacj´”... Tak, ja ciesz´ si´, bo uwa˝am, ˝e
cz´Êç dobrej sztuki mo˝e byç taka kilkupok∏adowa po pro-
stu. ˚e, powiedzmy, dzieci majà swój sposób czytania. Po-
tem przychodzi wytrawny Marek D˝i... i te˝ coÊ znajdzie dla
siebie. A poza tym, tak si´ sk∏ada, ˝e ja si´ wychowa∏em, jak
mia∏em 6-7 lat, to by∏y lata 60., to mieszka∏em w Norwegii,
a tam kaczor Donald i Duffy, i to wszystko, to po prostu... ja
od szóstego roku ˝ycia by∏em tym pompowany. 
����Pan mieszka∏ w Norwegii?
m.K. Jak wracaliÊmy, to musia∏em si´ uczyç polskiego.

����Dzieƒ dobry. Czy ma Pan jakieÊ zwierzàtko?
m.K. Ja mam dwa zwierzàtka teraz. Jednego ch∏opca, któ-

ry ma na imi´ Ofelia i jest królikiem albinosem z czerwony-
mi ocz´tami, a druga to jest myszka, Marysia Juana, Maria
Juana.
����¸adne imi´. 
m.K. Tak. No, i ojcem chrzestnym Marii Juany by∏ Tomasz

Staƒko, matkà natomiast by∏ Zbyszek... Zbigniew Libera. Na
moje urodziny to nikogo bym nie zaprasza∏. Po co, nie? Ale
na... na urodziny Marysi wszyscy przyszli, wszyscy zapro-
szeni: Rajkosia, Filonik nawet zdà˝y∏. Nie pomylili dnia. Uwa-
˝am, ˝e ka˝dy normalny cz∏owiek powinien mieç zwierzàtko
– ptaszka, kotka…
Ja nie lubi´ takich, ˝e tak powiem, „przepisowych zwie-
rzàt”, typu pies, kot. Denerwujà mnie.
����S∏ysza∏am, ˝e u Pana kot wyst´puje równie˝.
m.K. A jest kot, tak, ale kot na dwóch nogach biega. 
����Kot biega na dwóch nogach?
m.K. Kot biega na dwóch nogach i czasami coÊ nam ugo-

tuje, pog∏aszcze, pog∏adzi, jak jesteÊmy smutni. Fajeczk´ na-
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w 95, ˝e wprowadz´ wkrótce Lego do Muzeum Narodowe-
go, tak mi si´ wydaje. No i uda∏o si´... Troch´ to trwa∏o...
����Kiedy i jak zacz´∏a si´ Pana przygoda ze sztukà?
m.K. Oj, bardzo dawno... Na poczàtku gra∏em na tràbce

przez ile lat? 14? Gra∏em na tràbce, w Norwegii chodzi∏em 
w pochodach szkolnych, bo to by∏a szkolna orkiestra, mieli-
Êmy mundury, szliÊmy, szliÊmy, szliÊmy, tràbiliÊmy – król sta∏
na balkonie z synem i narzeczonà.

����Król mia∏ narzeczo-
nà czy syn mia∏ narzeczonà?
m.K. Syn mia∏ narzeczo-

nà, teraz jest królowà ju˝,
Sonia... ale wtedy jeszcze
by∏a ksi´˝niczkà, a on by∏
„ksi´˝nicem”... 
Tak ˝e ta przygoda zacz´∏a
si´ w wieku 6 lat, nie, prze-
praszam, 7 lat, w Norwegii.
Ale to przygoda general-
nie ze sztukà. W pewnym

momencie zdecydowa∏em si´ wywaliç tràbk´, bo nie potra-
fi∏em jakby przejÊç do umiej´tnoÊci tej, co ma Tomek, do
improwizacji na temat. Bo po prostu Tomek ma wykszta∏ce-
nie klasyczne, tràbkowe. On przecie˝ ma Akademi´ Sztuk
Pi´knych, t´... 
����Muzycznà...
m.K. ...Muzycznà skoƒczonà. Tak ˝e, jak w wieku 21 lat rzu-

ci∏em tràb´, to ju˝ wiedzia∏em, ˝e zostanie rzeêba, bo w∏a-
Êciwie mia∏em wi´cej mo˝liwoÊci w rzeêbie. 
���� Ale studiowa∏eÊ na Akademii i masz wykszta∏cenie 
jakieÊ?
m.K. Tak, tak. Ja jestem magister in˝ynier... In˝ynier sztuki.

Tak, tak, „magister in˝ynier”.
����Ale to by∏ Wydzia∏ Rzeêby?
m.K. Akademia Sztuk Pi´knych, Wydzia∏ Rzeêby, tak... No, 

i to te˝ si´ troch´ z edukacjà po∏àczy∏o, bo chcia∏em si´ wy-
prowadziç z Trójmiasta, ale nie wiedzia∏em jak. W zwiàzku 
z tym wpad∏em w narkomani´, takà ostrà, i to mi pozwoli∏o
przenieÊç si´ do Warszawy. Z tym, ˝e mia∏em nie dostaç dy-
plomu. Jeden pan stwierdzi∏ w komisji, ˝e to nie jest rzeêba,
˝e to jest „obrona Cz´stochowy”. 

����Pierwszy Pana j´zyk to norweski?
m.K. Nie. Tylko, ˝e po prostu, tam nawet w domu gadali-

Êmy z rodzicami po norwesku, bo wszyscy znali. Bo to by∏o
∏atwiejsze, ˝ebyÊmy si´ nauczyli. Ale potem okaza∏o si´, ˝e
wiesz, powrót, do której klasy?, do 5, tak, rosyjski musia∏em
nadgoniç, jakieÊ tam bzdury. No, ale cz´Êcià tej kultury, któ-
ra mnie obrasta∏a, to by∏y w∏aÊnie te kaczory, po prostu ka-
czory – Duffy..., Supermeni potem jacyÊ tam, czy inni jacyÊ
tam. Tak ˝e to jest dar dzieciƒstwa, o! I ten dar dzieciƒstwa
chc´ podarowaç dalej, do innych studentów dzieci´coÊci.
����Wszyscy pytali, z ilu klocków sk∏ada si´ Pana praca.
����Ile klocków Lego posz∏o na Duffy’ego?
m.K. Ooo, nie wiem. 
����Policzyli kropki u Maciejuka.
m.K. Policzyli iloÊç kropek, tak? No, tam jest po prostu ra-

zem ze 25–30 kilo. Trudno mi powiedzieç, bo on w Êrodku
nie jest masywny. ˚eby to si´ mocniej trzyma∏o, to jest pian-
ka wstrzykni´ta, i sà druty. Ta pianka si´ przykleja strasznie
mocno do klocków, a druty stanowià konstrukcj´. On si´
nie rozpadnie, nikt go nie rozbierze. Nie ma si∏y. 
����A to jest tak, ˝e pan dosta∏ te klocki od firmy Lego? 
m.K. Tak. To by∏ sponsoring. W tym samym czasie i nasz

kolega inny stara∏ si´ o klocki, kolega Zbigniew Libera, ale to
by∏o w ten sposób, ˝e ka˝dy z nas mia∏ inny pomys∏ na te
klocki – Zbyszek chcia∏ tylko do jednego wydarzenia, a ja po
prostu lubi´... lubi∏em to jako tworzywo do robienia rzeêb. 
Po to te˝, ˝eby w wieku, powiedzmy, 40 lat, móc si´ bawiç
do woli klockami, no nie? 
����A dlaczego tylko królik Bugs nie jest zrobiony z klocków?
m.K. Ja chcia∏em tam zestawiç po prostu ró˝ne faktury. Tu

jest faktura, powiedzmy, na tym króliku... pionowym, na tej
marchewce, to jest w∏aÊciwie struktura malarska, po prostu
tam sà naklejane ca∏e p∏atki z∏ota, takie, jakimi z∏ocà ró˝ni tam
rzemieÊlnicy. A ten mia∏ byç, mia∏ byç w∏aÊnie z klocków, dla-
tego ˝e klocki pozwalajà te˝ uzyskaç zupe∏nie specyficznà
faktur´, faktur´ kolorystycznà, ale i jednoczeÊnie on te˝ ma
i swojà twardoÊç, bo wiadomo, ten klocek, jak si´ uderzy, to
mo˝na si´ skaleczyç nieêle, bo on jest mocny jak trzeba. 
I w roku 95, jak pan Ula, on by∏ szefem Lego na Polsk´, za-
∏atwi∏ nam te klocki, pierwsze, to ja mu wtedy obieca∏em, 
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����A co to by∏o?
m.K. A, to by∏a taka postaç idàca, odlana w bia∏ym betonie,
to by∏ sztuczny kamieƒ w∏aÊciwie, bo to by∏ bia∏y cement 
z màczkà marmurowà. I facet idàcy, on mia∏ takie przezro-
czyste kawa∏ki z ˝ywicy kolorowej, w ciele tak, na ca∏ym cie-
le, krosty mia∏ i takie tam ró˝ne... I by∏a przestrzeƒ, 3 na 3
metry mniej wi´cej, szeÊcian, ale zbudowana z ˝arówek
pod∏àczonych do takiej maszynki przetwarzajàcej sygna∏
dêwi´kowy. Taka dyskoteka wi´ksza... dla oldbojów.
����Czy ma Pan dzieci?
m.K. Mam syna 18-letniego.
����A ile Pan ma lat?
m.K. 2003 odjàç 1955... 48.
����Skàd Pan czerpie pomys∏y?
m.K. Z g∏owy. 
���� Bo pan Althamer to powiedzia∏, ˝e on ma tutaj taki
punkt, a ktoÊ inny powiedzia∏, ˝e z tego, co go otacza.
m.K. Nie, no to sà jakieÊ tam kombinacje osobiste, oczywi-

Êcie. Wybiera si´ taki temat, który ma si´ ochot´ zaatako-
waç i szuka si´ najlepszych sposobów. Skàd to si´ bierze?

Z obserwacji ˝ycia równie˝, równie˝... ˚ycie koÊcielne ostat-
nio te˝. Dwie Matki Boskie by∏y przecie˝ w Poznaniu na wy-
stawie... Nie, to zale˝y, zale˝y. CoÊ mnie na przyk∏ad ruszy,
coÊ mnie zainspiruje, albo Kota coÊ zainspiruje, o.
����A którà z prac lubisz najbardziej?
m.K. Wszystkie. Dok∏adnie wszystkie. Czy poda ci ktoÊ, ja-

kiÊ rodzic, które dziecko najbardziej lubi? Nie. To znaczy sà
takie, które mniej lub bardziej kr´cà mnie, no ale to... po
prostu, to kr´cenie jest te˝ zwiàzane z tym, ˝e si´ robi eks-
pozycj´ z tych prac, i gdzieÊ tam, cz∏owiek si´ z nimi oby-
wa. Zawsze najciekawsze jest to, co jest w tym momencie
w robocie, bo jeszcze nie mog´ tego zobaczyç gotowego.
Poganiam Kota: „Szybciej rzeêb t´ rzeêb´!... Szybciej rzeêb,
kiciuÊ... krzywo”. 
����A czy m´czy Pana bycie artystà?
m.K. Nie, to jest najpi´kniejszy zawód na Êwiecie. Gdyby

jeszcze by∏ op∏acany, to ja myÊl´, ˝e ka˝dy by chcia∏ byç, ale
niestety, nie ka˝dy potrafi si´ tak wypró˝niç dok∏adnie przed
wzi´ciem si´ do roboty artystycznej. Bo ludzie myÊlà, ˝e, no
po prostu, ich w∏asny ty∏ek jest wa˝ny, i kochajà siebie za-
miast sztuk´. I to jest ich b∏àd. A potem... No popatrz, dwa
lata temu mieliÊmy du˝à wystaw´ w Zamku, nie? Dwa lata
póêniej ju˝ mamy zajebistà wystaw´ tam. I tak to ma byç, i ju˝.
����Co zamierza Pan robiç w najbli˝szym czasie? Jakie sà
Pana plany?
m.K. Teraz pracujemy nad instalacjà Miliard jeden. To jest

wysokoÊç... w∏aÊciwie wielkoÊç krasnala. B´dzie to Mao kl´-
czàcy, jako figura z∏ota. I chc´ do tego zrobiç armi´, takà ma∏à.
����Miliard jeden?
m.K. Miliard jeden. I w zwiàzku z tym nie b´dzie mo˝liwo-

Êci, powiedzmy, eksponowania trzech na wystawie, ale 10
plus 1, 100 plus 1, 1000 plus 1. 
����Czy te figury b´dà sta∏y tak jak ˝o∏nierze w grobow-
cach w∏adców chiƒskich?
m.K. Tak, obok siebie. 
����Skàd si´ biorà dinozaury?
m.K. Dinozaury biorà si´ z telewizji. Urodzi∏y si´ w telewi-

zji. Jak pierwszy raz widzia∏em dinozaury, to w telewizji, jak
drugi raz, to w telewizji, i trzeci raz w telewizji. Dinozaury ro-
dzà si´ w telewizorze. Dinozaury pochodzà z telewizora. Dla
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dzieci to oczywiste. [Marek sam wybiera nast´pne pytanie
z listy, czyta i odpowiada]
m.K. Aha, ile czasu zajmuje Panu tworzenie sztuki?... Ile

czasu zajmuje tworzenie sztuki...? No, to jest w∏aÊciwie pro-
ces niewiadomy, bo to mo˝e byç nagle 5 sekund, bo tam
lampka si´ zapali w g∏owinie, a czasami po prostu z pewny-
mi pomys∏ami si´ chodzi par´ lat, jak s∏onica w cià˝y. Boli
wszystko, nie mo˝esz jeszcze urodziç, musisz to zanieÊç, mu-
sisz wszystkie rozmiary Êrubek i gruboÊci pami´taç. W zasa-
dzie, ja jestem piel´gniarkà tej sztuki... piel´gniarkà i robot-
nicà, bo przyjemnoÊç to ona sobie robi – lepi. Ja mam wizj´,
a ona to robi.
����Kto?
m.K. Kot. KiciuÊ.
����Co sprawi∏o, ˝e zainteresowa∏ si´ Pan sztukà wspó∏-
czesnà? 
m.K. Powodem by∏o to, ˝e nic nie zosta∏o jeszcze w tej rzeê-
bie zrobione. W tej sztuce jeszcze nic nie jest zrobione. Na
razie to sà prace stare, staro˝ytne, to, co si´ dzieje ostatnio.
����A dlaczego Pan swoje rzeêby robi z takich dziwnych
materia∏ów, bo my w Zamku widzieliÊmy pana rzeêb´ z cu-
kierków?
m.K. MyÊl´, ˝e ka˝dy materia∏ ma swoje przes∏anie. Mate-

ria∏ te˝ nadaje ton danej pracy. Bo Fred Flinstone zrobiony
z je˝ynek cukrowych na przyk∏ad, powiedzmy sobie, ˝e gdy-
by on by∏ oklejony... nie wiem... petami, no to ju˝ ten wyraz
by∏by kompletnie, zupe∏nie inny. A te cukierki nadajà pe-
wien ton, dlatego ˝e zarówno Fred Flinstone, jak i Wilma,
bo jeszcze Wilma jest, tylko, ˝e jest w depozycie w Krako-
wie, to jakby portrety dnia codziennego w Polsce. Teraz ca-
∏y czas lecà Flinstonowie na „Cartoonsie”... po prostu sta-
nowià o pewnym modelu rodziny, i tak dalej: „Wilma jeÊç!!!”
– „Fred, kochanie, usiàdê”, „Aj, do∏o˝´ ja temu Barneyowi.
Sekatora mi nie odda∏”, a ten sekator to taka kaczka, która
k∏apie dziobem k∏ap, k∏ap, k∏ap. MyÊl´, ˝e to jest ch´ç prze-
d∏u˝enia tych dzieci´cych... przemyÊleƒ. 
����Rzeêba nosi tytu∏ Fred Flinstone z Knossos. Dlaczego
Pan wybra∏ taki tytu∏?
m.K. No, dlatego, ˝e model móg∏ byç z Knossos. 
����A dlaczego kaczor Duffy ma biust?

m.K. Bo tutaj wyraênie jest powiedziane, ˝e to królowa 
Midas. To nie jest król, to jest królowa Midas, która szuka
Bugsa. No to pomyÊla∏em sobie, ˝e na pewno, je˝eli by∏
normalny, to musia∏ mieç jakàÊ... A je˝eli mia∏, to wiadomo
dotknà∏, i zez∏oci∏a si´, i ju˝ by∏a taka sama, nie? To w∏aÊnie.
Ona ju˝ jest dotkni´ta z∏otem, ale jeszcze nie wszystko wy-
krystalizowa∏o na z∏oto. Ale ju˝ z∏oto jà przechodzi.
����Czyli nawiàzuje to do mitu o królu Midasie?
m.K. OczywiÊcie.
����Czy lubi Pan sztuk´?
m.K. Nie ca∏à.
����Czy sztuka ˝ywi Pana, czy ma Pan inny zawód? 
m.K. Sztuka nie ˝ywi mnie, dlatego ˝e w Polsce nie ma jesz-
cze takiej kultury, ˝e tak powiem, obiegu prac. W zwiàzku 
z tym jestem utrzymankiem.
����Sztuki?
m.K. Jestem utrzymankiem sztuki [Êmiech]. Niestety, jak ja-
kiÊ artysta mieszka w Polsce i chce si´ utrzymywaç, to musi
albo robiç kiepskie rzeczy albo musi mieç po prostu, ˝e tak
powiem, przedstawiciela handlowego poza granicami RP. 
����Co robi Pan w wolnym czasie, kiedy nie tworzy sztuki? 
m.K. Szukam inspiracji. Bo to jest mój zawód i jednocze-

Ênie moja pasja, tak ˝e ja po prostu rozglàdam si´ za inspi-
racjami. A ró˝ne sà. 
����Jaka technika jest Panu najbardziej obca, a jakà tech-
nik´ lubi Pan najbardziej?
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m.K. Nie ma obcych technik. Ka˝da praca, ka˝dy temat wy-
maga osobnego procesu twórczego. Nie ma takich, ˝e sà
lepsze, nie? Ka˝dy temat dyktuje jakby inny zestaw Êrod-
ków. Ja mam to szcz´Êcie, ˝e ja widz´ w trzech czwartych
efekt finalny, albo w dziewi´ciu dziesiàtych, i potrafi´ sobie
ten efekt wyobraziç. I wiem, co trzeba zrobiç, ˝eby ten efekt
osiàgnàç zadowalajàcy. Ale jakie sà? Mogà byç, jak wiado-
mo, cukierki. Kurz mo˝e byç. Cokolwiek.
����A zrobi∏ Pan prac´ z kurzu?
m.K. Nie, ale Miros∏aw Ba∏ka zrobi∏. A panie mu sprzàtn´∏y

w nocy. Ba∏ka zaznacza∏, mówi: „To – to jest dzie∏o sztuki.
Tego prosz´ nie ruszaç”. Rano przychodzimy... To by∏a jego
pierwsza wystawa po Akademii... Jest takie Towarzystwo
Sztuk Pi´knych na, jak si´ nazywa ta ulica? Rutkowskiego. 
I jak si´ tam w bram´ wchodzi w po∏owie drogi, nieca∏ej, to
jest taki pa∏acyk (jakieÊ „plastyczne” tam historie). I tam Mi-
ros∏aw Ba∏ka mia∏ swojà pierwszà wystaw´ – zaproponowa-
no mu jà – pomog∏em dêwi´k do tego zrobiç, takie wyjàce
wilki. Tam w∏aÊnie to by∏o. Wszystko poustawiane ∏adnie,
tam pomog∏em mu. I tutaj, przy wejÊciu takim, kurz. Ba∏ka
mówi: „W ˝adnym wypadku prosz´ tego nie dotykaç”. Rano
przychodzi, a tu wszystko zamiecione, wypolerowane. „Jak
to, przecie˝ tu brud! Ten pan si´ nie zna!”. 
����Czy ktoÊ z Pana rodziny by∏ artystà, czy Pan to po kimÊ
odziedziczy∏, swój talent?
m.K. Nie, nie, nie. To znaczy, Êwi´tej pami´ci dziadek Lau-

rentius, Wawrzyniec to Laurenty, dziadek malowa∏ do ko-
Êcio∏a poduszki. Na czarnej podszewce kwiaty, „50 lat tam
koÊcio∏a”. Malowa∏ na podszewce, a panie lamówki pod ko-
lor robi∏y. Malowa∏ te˝ p∏ótna, chocia˝ p∏ócien nie, na desce
malowa∏ raczej. Pami´tam, ˝e mi namalowa∏ takiego hipisa,
taƒczàcego (w „Perspektywach” znalaz∏em kiedyÊ). Ale w mo-
mencie, kiedy doszed∏ do ràk, pytam: „Co tak zostawiasz
twarz, d∏onie?”, a dziadek: „A, to ju˝ jest inna sprawa”. Mu-
sia∏ wys∏aç list do Niemiec, ˝eby mu przys∏ali próbk´, tak
zwanà „Fleischfarbe” – kolor cia∏a. Gotowà „Fleischfarbe”
kupowa∏. Tak ˝e dziadek by∏, powiedzmy, takim amatorem.
Do pewnego czasu go to bawi∏o, a potem jak si´ zestarza∏,
to przesta∏o go to bawiç. Ale to jest jedyne z rodzinnego ka-
ganka. 

fragment wystawy 
z pracà Marka Kijewskiego 
Królowa Midas w poszukiwaniu Bugsa

na poprzedniej stronie:
praca Marysi Paruzel
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����A pani Anna Myca nie chcia∏a powiedzieç...
k.K. Czego nie chcia∏a powiedzieç?

Nie chcia∏a powiedzieç, jak jej si´ zacz´∏a przygoda ze sztu-
kà. Powiedzia∏a tylko, ˝e z szafy. 
k.K. Z szafy?
���� Wchodzi∏a do szafy z siostrà i sobie wyobra˝a∏a, ˝e
szafa si´ obraca, i ˝e o godzinie 17 majà wróciç rodzice, a one
si´ duszà w szafie.
k.K. To opowiada∏a, aha.
����I to by∏o jak horror.
����A jak si´ zacz´∏a Pana przygoda ze sztukà?
k.K. Pytasz, skàd si´ wzià∏ ten labirynt? 
����Nie. 
k.K. Czy w ogóle pytasz o to, jak zaczà∏em komponowaç?

Wiesz, bo musz´ zaczàç od tego, ˝e ja w ogóle jestem kom-
pozytorem. Ja pisz´ muzyk´. 
����Mój tata si´ pyta∏, czy Pan napisa∏ muzyk´ do jakiejÊ
piosenki... 
k.K. Magdy Umer.
����A tak. W∏aÊnie. Magdy Umer.
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����Yhmm.
k.K. Z zawodu mi∏osnego, mo˝na powiedzieç. Przyjemnie

to powiedzieç tak m∏odym damom.
����Kiedy Pan wpad∏ na pomys∏ tego labiryntu?
����Tam jeszcze jest drugi pan...
k.K. Pan Kunowski, tak. On wymyÊli∏ w tym labiryncie to

miejsce, gdzie trzeba ràczk´ wsadziç, jakie materia∏y wybraç.
Wspólnie to robiliÊmy. Kiedy pomyÊla∏em o tym labiryncie?

Du˝o wczeÊniej. Mia∏em
chyba ze dwanaÊcie lat
wtedy. By∏em w Praterze,
w Wiedniu. To taki luna-
park. I tam jest po prostu
mnóstwo ró˝nych zabaw.
����Tak samo jak w Le-
golandzie na przyk∏ad.
k.K. No, i by∏y tam wspa-

nia∏e domy duchów. Ja si´
tak tym przejà∏em... jakieÊ
strachy przedziwne, jakieÊ
obrazy, coÊ mnie dotyka-
∏o z ty∏u... Z ca∏ego weso-
∏ego miasteczka tylko to
mi si´ podoba∏o, a jedno-
czeÊnie si´ ba∏em. Wi´c
sobie pomyÊla∏em, ˝e to
jest ciekawa sprawa, ˝e je-
dnoczeÊnie uczucie stra-
chu powoduje takie przy-
ciàganie. Jest coÊ w cz∏o-
wieku takiego, ˝e czasami
mo˝e potrzebuje nawet

walki z tym uczuciem strachu, ˝eby si´ nie l´kaç jednak i ˝e-
by iÊç dalej, prawda? Stàd si´ wzià∏ labirynt, który jest tro-
ch´ „stlasny” i dziwny. A po drugie tutaj, w Zach´cie macie
wspania∏e obrazy, wspania∏e dzie∏a wizualne. A mi chodzi∏o
o to, ˝eby was uwra˝liwiç na dêwi´ki i dotyk, bo uwa˝am,
˝e my jesteÊmy czasami zupe∏nie niewra˝liwi na dotyk, któ-
ry jest niesamowity. 
����Labirynt bije popularnoÊç.

k.K. Mo˝e si´ pyta∏ o piosenk´, którà zaraz puszcz´.
[s∏ychaç Koncert jesienny na dwa Êwierszcze]
k.K. O to pyta∏? 
����Tak.
����Kiedy Pan napisa∏ t´ piosenk´?
k.K. Sto lat temu. Jak to si´ zacz´∏o? Zacz´∏o si´ od tego,

˝e... ach, bardzo by∏em zakochany w pewnej dziewczynie...
����Pierwsza mi∏oÊç?
k.K. Pierwsza mi∏oÊç. Bar-
dzo mocna. I si´ rozstaliÊ-
my. I strasznie cierpia∏em,
ale to tak, ˝e ju˝, nie mo-
g∏em spaç i w ogóle. I jak
si´ ju˝ wreszcie zebra∏em,
jak ju˝ mog∏em normal-
niej funkcjonowaç, to wte-
dy zaczà∏em komponowaç
piosenki, w∏aÊnie mi´dzy
innymi t´ piosenk´ skom-
ponowa∏em, tylko nie mo-
g∏em komponowaç nicze-
go, co mia∏o s∏owo mi∏oÊç,
bo po prostu nie chcia∏em
nic o mi∏oÊci komponowaç.
Mi∏oÊç to by∏o dla mnie ta-
kie pi´kne s∏owo, zastrze-
˝one. Nie wiem dlaczego?
No, jakoÊ tak.
����A skàd si´ wzi´∏a 
w Pana melodii mi∏oÊç do
Êwierszczy?
k.K. Do Êwierszczy? 

Wiesz, ja nie pisa∏em tekstu. Ja pisa∏em muzyk´. A ktoÊ na-
pisa∏ mi taki tekst. Âwierszcz to jest kawa∏ek pejza˝u w no-
cy, pejza˝u dêwi´kowego. Bardzo cz´sto w nocy, jak jesteÊ
na wsi, to s∏ychaç Êwierszcze bez przerwy... cyt, cyt, cyt...
ca∏y czas to s∏ychaç. 
����Tylko, ˝e w mieÊcie teraz tego nie ma.
k.K. Tam, gdzie sà jakieÊ ogrody, gdzie sà parki, tam mo˝-

na je us∏yszeç. To ju˝ teraz wiesz, jak si´ zacz´∏o moje kom-
ponowanie?
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k.K. To si´ bardzo ciesz´.
���� Co jeszcze mia∏o byç, a na co Panu s∏u˝ba bezpie-
czeƒstwa nie pozwoli∏a? 
k.K. S∏u˝ba bezpieczeƒstwa! [Êmiech]
����My tak mówimy.
����To mia∏o byç coÊ w stylu takiego w´˝a.
k.K. No tak, ja myÊla∏em, ˝e uda si´ znaleêç coÊ, co jest Êli-

skie. Bo taka guma, co to si´ wydaje Êliska, to nie jest tak
naprawd´ Êliska. Ale wiecie... 
����Silikon.
k.K. O, to jest silikon. Tak?
����Mo˝na by by∏o zrobiç takie taÊmy klejàce i po prostu,
˝eby by∏o klejàce.
k.K. Ale wiesz, jak dasz taÊm´ klejàcà, to si´ jednak ∏apa

przykleja i coÊ tam zostaje. 
����Ja mam takie pytanie: czy Pan jest po ASP, czy skoƒ-
czy∏ Pan Akademi´ Muzycznà?
k.K. Akademi´ Muzycznà.
����A dlaczego Pan stworzy∏ takà prac´ do galerii, a nie
jakàÊ muzycznà?
k.K. Ja od d∏u˝szego czasu robi´ takie ró˝ne rzeczy, które

sà nie tylko muzykà. Na przyk∏ad, kiedyÊ zrobi∏em takà in-
stalacj´, tutaj w Zach´cie, która si´ nazywa∏a Nogi. Jest
Êwiat∏o laserowe, które odbija si´ od ró˝nych lusterek, i robi
si´ siatka z tych laserów. Âwiat∏o laserowe jest bardzo silne
i mo˝na je odbiç kilka razy i ciàgle jeszcze b´dzie widoczne,
pod warunkiem, ˝e si´ da, na przyk∏ad, jakiÊ dym.
Jeszcze innà instalacj´ robi∏em, nazywa∏a si´ rzeêba radiowa,
i by∏a z∏o˝ona ze starych odbiorników radiowych. Taka du˝a
wie˝a posk∏adana z odbiorników. Wszystkie by∏y nastawio-
ne na ró˝ne fale, czasami na zwyk∏y szum. Jak publicznoÊç
chodzi∏a i przecina∏a wiàzki Êwiat∏a, to tam nagle zaczyna∏y
si´ takie sekwencje, bo te radia by∏y po∏àczone ze sobà 
i one zaczyna∏y strzelaç jak perkusja, w ró˝nych miejscach,
po kawa∏ku programu, ale to jednoczeÊnie brzmia∏o jak
dwie perkusje, dwie takie spirale radiowe... o Jezu, ja tego
wam nie wyjaÊni´, to jest za skomplikowane. Ale po prostu
to gra∏o. 
����A z zagranicznych piosenkarzy, kogo Pan lubi najbar-
dziej?

k.K. S∏uchajcie, z piosenkarzami to mnie nie pytajcie, bo ja
lubi´, ja lubi´... trudniejszà muzyk´. 
����A lubi Pan polski jazz?
k.K. Bardzo lubi´ Tomasza Staƒko, z którym si´ przyjaêni´

i grywam czasami. 
����A Urbiego?
k.K. Ba, Urbiego uwielbiam od lat. I uwielbiam Leszka Mo˝-

d˝era, cudownie gra na fortepianie. 
����Co daje Panu natchnienie?
k.K. Natchnienie? A w ogóle jest potrzebne? Do czego jest

potrzebne natchnienie? 
����Do stworzenia nowej pracy.
k.K. A to nie wystarczy pracowaç? Przecie˝ to samo przy-

chodzi, wszystko. Jak pracujesz, to samo przychodzi. 
����A mo˝e ma Pan jakàÊ muz´ w g∏owie?
k.K. S∏uchajcie, ja tutaj same muzy widz´ – przede mnà.

Pe∏no mam tych muz naoko∏o. 
����Dlaczego Pana labirynt jest taki kr´ty?
k.K. Ja chcia∏em, ˝eby on by∏ kr´ty. Ale on nie jest kr´ty.
����Czy lubi Pan wspó∏prac´?...
k.K. Tak. Bardzo.
����A z której swojej pracy jest Pan najbardziej zadowo-
lony?
k.K. Ostatnio skomponowa∏em utwór na chór i orkiestr´,

poÊwi´cony ludziom zamordowanym w czasie wojny. Na
terenie Polski mieszka∏o bardzo wielu ˚ydów przed wojnà.
Kiedy Niemcy weszli, mordowali ˚ydów, ale sàsiedzi Pola-
cy te˝ zamordowali swoich sàsiadów ˚ydów. To odkryto pa-
r´ lat temu i to mnie bardzo poruszy∏o. Strasznie mi nie-
przyjemnie by∏o, ˝e w moim narodzie takie rzeczy si´ dziejà.
PomyÊla∏em, ˝e jak czegoÊ nie zrobi´, to b´d´ si´ êle czu∏. 
I musia∏em... i skomponowa∏em ten utwór. 
����Takie natchnienie?
k.K. Chyba coÊ wi´cej, ni˝ natchnienie. To by∏a koniecznoÊç. 
����Ja mówi∏am wierszyk o Pana labiryncie. 
����To jest tak: „Tu pomacaj, tam pomacaj, to Krzysztofa
Knittla praca. Labirynty on wyrabia, ró˝nych ludzi tym zaba-
wia. Tu oÊlizg∏e, a tu Êliskie, tam wysokie, a tu niskie, tutaj
g∏adkie, tu w∏ochate, tam mi´ciuÊkie i puchate... tam ogrom-
ne, tu malusie, mo˝esz dotknàç swym palusiem.” 
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����A na czym Pan umie graç?
k.K. Na fortepianie, na urzàdzeniach elektronicznych. 
����Umie Pan na pewno miksowaç p∏yty. 
k.K. No tak. Miksowaç to najbardziej lubi´. Po prostu mam

wszelkie cechy DJ’a. To umiem robiç dobrze, tylko nie pra-
cuj´ jako DJ.
����Dlaczego?
����Trzeba spróbowaç!
����Trzeba by∏o przyjÊç na dyskotek´ na zielonej szkole,
bo tam mo˝na by∏o spróbowaç.
k.K. Ale ja jestem za stary na DJ’a. DJ musi byç m∏ody. 
����Dlaczego? Wtedy by Pan furor´ zrobi∏. 
����Ale wiesz co? RzeczywiÊcie mo˝e Pan jest za stary. 
k.K. Nie. Po co? Ale mój syn si´ lepiej do tego nadaje.
����A umie Pan Êpiewaç?
k.K. KiedyÊ próbowa∏em, ale s∏abo mi...
����To niech Pan coÊ zaÊpiewa.
����W∏aÊnie.
k.K. Nie, nie. 
����Niech Pan zaÊpiewa Jej portret.
��������Prosimy.
k.K. [Êpiewa do muzyki granej przez El˝biet´ Chojnackà]

„Naprawd´, jaka jesteÊ, nie wie nikt. Ta prawda nie potrzeb-
na wcale mi.” Tak? O to ci chodzi? 
����Tak.
k.K. No wiesz, to strasznie trudno jedno z drugim... to tylko

humorystycznie mo˝e wyjÊç. Ale opowiem wam, ˝e z cz∏o-
wiekiem, który po raz pierwszy Êpiewa∏ Jej portret – nazywa∏
si´ Bogus∏aw Mec – jeêdzi∏em kiedyÊ ile to lat temu, ponad
çwierç wieku temu – po Hiszpanii. Z polskà wycieczkà. ¸a-
ziliÊmy w nocy po ró˝nych hiszpaƒskich starych miastach,
gdzie t∏umy ludzi w nocy chodzà, krà˝à, po prostu si´ bawià.
On mia∏ gitar´, zawsze bra∏ gitar´ wieczorem. I chodziliÊmy
tak gdzieÊ ko∏o jedenastej, dwunastej w nocy, i zawsze tam
jakieÊ grupy siada∏y, najcz´Êciej przy fontannach, przy jakiÊ
kafejkach. Nie mieliÊmy pieni´dzy, ci m∏odzi ludzie, którzy
tam przyje˝d˝ali te˝ nie mieli pieni´dzy, wi´c nie by∏o nas
staç na jakieÊ wino, czy piwo, ale by∏o staç na to, ˝eby sobie
siedzieç razem i Êpiewaç. Hiszpanie sà bardzo utalentowa-
ni muzycznie. M∏odzi ludzie lubià Êpiewaç, bawiç si´. I my

tak zawsze czekaliÊmy. I w którymÊ momencie mówi´, „Bo-
guÊ, teraz ty!”. I potem BoguÊ Êpiewa∏ Jej portret. I ja tam
mu troch´ akompaniowa∏em jakimiÊ rytmicznymi instru-
mentami. No, to po prostu by∏a sensacja. „A skàd wy jeste-
Êcie?” – „Z Polski.” – „Aaaa.” ByliÊmy tacy dumni. BoguÊ
pi´knie Êpiewa∏, w∏aÊnie t´ piosenk´. Strasznie lubi´ jà.
Uwa˝am, ˝e to jest jedna z najpi´kniejszych polskich piose-
nek, jeÊli nie najpi´kniejsza. 
����A kto skomponowa∏ muzyk´?
k.K. Nahorny chyba skomponowa∏, tak mi si´ coÊ zdaje.

Wybitny, pianista te˝, muzyk. 
����A gra∏ Pan kiedyÊ na b´bnach?
k.K. W stanie wojennym. Jak w Polsce by∏ stan wojenny,

którego ja nie cierpia∏em, bo to by∏ przymus na wszystkich
ludziach. Wtedy dwie rzeczy robi∏em. Pisa∏em na maszynie,
(wk∏ada∏em po dziesi´ç przebitek, bo nie by∏o komputerów)
i pisa∏em rytmicznie, takie informacje o tym, co si´ dzieje 
w Polsce, i które sobie rozdawaliÊmy, bo nie by∏o wolnej
prasy, wi´c sobie przekazywaliÊmy. 
k.K. To by∏o jedno. A potem, jak chcia∏em odpoczàç, to

mia∏em dwa b´bny i gra∏em na b´bnach. Wtedy nauczy∏em
si´ na b´bnach graç. 
Przepraszam, ˝e tak ha∏asuj´ strasznie. Mog´ tak ha∏asowaç
dalej?
����Tak. 
k.K. Znacie takà piosenkark´ Ann´ Mari´ Jopek?
����Tak.
k.K. Ona w∏aÊnie jednà mojà piosenk´ zaÊpiewa∏a.
����A jakà?
k.K. Zaraz pos∏uchacie. 

[puszcza p∏yt´ z piosenkà]
k.K. S∏ysza∏yÊcie to, co ona Êpiewa∏a?
����Tak.
k.K. A teraz wam puszcz´, jak to Êpiewa∏a dziewczyna, dla

której napisa∏em t´ piosenk´. Ta sama piosenka w innym
wykonaniu. Pos∏uchajcie.
����Ciekawe. Ale lepiej czy gorzej?
k.K. Zupe∏nie inaczej. 
����Mo˝na by by∏o zrobiç takà piosenk´, ˝e ten sam arty-
sta jazzowo by jà zaÊpiewa∏, a drugi hiphopowo.
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[odtwarza nagranie innego wykonania poprzednio puszczo-
nej piosenki]
k.K. To moje opracowanie. [puszcza piosenk´]

Mój ulubiony rytm – samba. Najbardziej kocham rytmy la-
tynoskie – samb´ i sals´.
����A umie Pan taƒczyç samb´?
k.K. OczywiÊcie.
����Niech Pan zataƒczy. 
[rozmowa prowadzona jest dalej na wystawie, przy pracy
Krzysztofa Knittla, obok zas∏oni´tego kratkà g∏oÊnika z nie-
bieskim Êwiat∏em]
����Co to jest? Poprosz´ o komentarz.
k.K. Dêwi´k uwi´ziony. Nie wiem, dlaczego. 
����Dlaczego jest niebieski?
k.K. Pasowa∏ nam ten. MyÊla∏em z poczàtku o czerwonym

kolorze. Móg∏by byç czerwony.
����O, czerwony! Fajnie! Chocia˝ nie. Tutaj by∏oby jaÊniej.
k.K. Ale wiesz, dlatego niebieski, poniewa˝ z tamtej strony

jest czerwony. I jakoÊ nie chcieliÊmy robiç piek∏a z tego. Ro-
zumiesz? Bo takie czerwone, to by by∏o takie wra˝enie pie-
kielne. 
���� A z tamtej strony jest jakieÊ przejÊcie, tam da si´
przejÊç?
k.K. Tak, tam mo˝na wyjÊç, tamt´dy. [przed Êcianà z ciem-

nymi otworami] No, t´ Êcian´ to znacie. Wiecie, o co chodzi.
����O tak, tam jest taka fajna twarz. 
����Ja si´ zawsze ba∏am...
����Co to jest?!!!
����Poka˝!
����Nic takiego.
k.K. To lubi´. S∏uchajcie! 

[przy Êcianie z d∏ugow∏osym futrem]
����O, a to bardzo mi∏e jest. 
k.K. ...takie mechate i przyjemne w dotyku. I te dêwi´ki – ja

to nazywam dêwi´ki gastryczne, bo majà coÊ wspólnego 
z tym, co si´ czasami w brzuchu mo˝e zdarzyç...
����A tak! Jak burczy!!!
����A kto wymyÊli∏, ˝e twarz b´dzie?
k.K. To w∏aÊnie Darek wymyÊli∏. 
����A kto wymyÊli∏ te folie?

praca Mariusza Sychowicza
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����W∏aÊnie... Dok∏adnie. Na przyk∏ad tam wyglàda, jak-
by by∏o przejÊcie. 
����A tu powinien byç dym,  tak mi si´ wydaje. 
k.K. Wiecie, co tu jest? Tu si´ po prostu ucho przyk∏ada.
����Tak, wiemy! Ucho?
k.K. Chodê, zobaczysz. Ale nie do tych najwy˝szych. 
����Ale fajne. 
����Fajne!
����O, myÊmy si´ tutaj zawsze chowali.
[przy czerwonych Êwiat∏ach]
k.K. A to jest Êciana, jak zwyk∏a Êciana domu. S∏yszycie, jak

woda pluszcze?
����Ale nie, bo ja mam proste Êciany, a nie takie chropo-
wate. G∏adkie sà.
k.K. Ale mo˝na si´ przynajmniej poczochraç plecami, po-

drapaç. [Êmiech] To jest dla mnie ciekawe, ˝e one tak si´
zmieniajà ciàgle.  
k.K. Ale jak fajnie sufit widaç!

k.K. Darek wymyÊli∏... Tutaj specjalnie to wymyÊli∏em, ˝eby
w tej ciemnoÊci... s∏uchajcie, jak staniesz tu w Êrodku, to jest
stereofonicznie, tam bardzo ró˝ne dêwi´ki si´ dziejà, tu i tu. 
����Aha. 
k.K. [przy wejÊciu do labiryntu] PomyÊla∏em sobie, ˝e jak

ludzie wejdà, to w ciemnoÊci nic nie widaç, ˝e tutaj trzeba
zrobiç ca∏à takà owadzià symfoni´, dêwi´ków najró˝niej-
szych, takich jakby ze êdêb∏a trawy wydobywajàcych si´. Bo
one sà takie drobniutkie, te dêwi´ki, prawda? Strasznie
szybkie i drobniutkie, jak takie owadziki ma∏e, takie ma∏e
mróweczki biegajàce. I s∏uchajcie, stopniowo oczy si´ przy-
zwyczajajà do tej ciemnoÊci. Cz∏owiek tak stoi, s∏ucha, s∏u-
cha, oswaja si´ z tymi dêwi´kami, i dopiero wchodzi dalej. 
[przy zakr´cie z blachà] To mi si´ strasznie podoba. To Darek
wymyÊli∏, ˝e tu b´dzie tam takie metalowe... To jest takie
przyjemne, bo tak si´ pi´knie odbija, prawda?
����Ale tam jest jeszcze jedno takie miejsce, ˝e nie widaç,
˝e to Êciana.
k.K. Tam mo˝na si´ wbiç w to lustro, tak?

praca Sylwii Suskiej
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k.K. No... Tutaj jest woda. Tam jest ogieƒ, takie palàce si´
szczapy, prawda? Potem mamy takie dêwi´ki gastryczne,
potem ten pisk, dêwi´k uwi´ziony za kratkà, i owadzià sym-
foni´ na samym poczàtku. 
����To jest fajne.
����A skàd te dêwi´ki?
k.K. Nagra∏em to.
����T́  siatk´ kto wymyÊli∏?
k.K. To Darek wymyÊli∏. Fajnie wymyÊli∏, co?
���� Mojemu koledze, jak wczoraj tu by∏, w∏aÊnie si´ to
podoba∏o.
����Ale fajnie by by∏o, gdyby jeszcze tutaj by∏ jakiÊ silikon
albo nie wiem...
k.K. To teraz wy mnie oprowadêcie!
����Tak!
[dzieci oprowadzajà artyst´ po wystawie, wracajà do sali,
gdzie kontynuujà rozmow´]
k.K. CoÊ jeszcze?
����Tak! By∏o pytanie, ile ma Pan lat?
k.K. Ha!
����Ponad pi´çdziesiàt.
k.K. Ponad pi´çdziesiàt.
����Dobrze.
����A ile Pan ma dzieci? Syna na pewno?
k.K. Sporo. Trzy dziewczynki, jeden ch∏opiec. 
����Czy lubi Pan dzieci?
k.K. Co? 
����Czy lubi Pan dzieci?
k.K. To ma∏o powiedziane. Uwielbiam.

Krzysztof Knittel i Dariusz Kunowski
projekt labiryntu
Dotykaç (w´˝a od Êrodka)
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Dzieci´ce utopie – Êrodowisko
naturalne
2003
media frottage – biuro z
komputerami, webkamerami,
drukarkami, projekcjami
telewizyjnymi Êwiatowych serwisów
informacyjnych s∏u˝àce do pracy nad
w∏asnym obrazem Êwiata
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����Czy na tej wystawie widzia∏ Pan prace innych arty-
stów?
D.L. Nie. 
����Nie?
D.L. To znaczy, widzia∏em prace dzieci. 
����Yhm.
D.L. Tylko to mnie tak naprawd´ interesowa∏o.
����A by∏ Pan w tunelu? Nie w tunelu, w labiryncie?
D.L. Nie mia∏em czasu. By∏em za bardzo zaj´ty swojà pracà. 
����Dobrze, z której swojej pracy jest Pan najbardziej za-
dowolony?
D.L. Z ostatniej.
����Czyli?
D.L. Z sufitu statystycznego.
����Co to jest?
D.L. To jest fototapeta, którà pokaza∏em na Biennale w Pra-

dze, w te wakacje.
����Co si´ tam dzieje, ˝e jest Pan tak zadowolony z niej?
D.L. Sufit od... sufitu do pod∏ogi. Pokazuje nam, ˝e Êwiat

jest bardzo zestandardyzowany.

����Jaki?
D.L. Zestandardyzowany. Cz´sto taki sam. A druga praca to
Dyskrecja warunkowa.
����A co to jest dyskrecja warunkowa?
D.L. Musia∏ybyÊcie zobaczyç t´ prac´. To jest tytu∏.
����A gdzie ona jest?
D.L. Teraz jej nie ma nigdzie, bo nie jest na ˝adnej wysta-

wie. Cz´Êç moich prac istnieje tylko wtedy, kiedy jest na
wystawie.
����Pami´ta Pan któràÊ z prac namalowanych przez nas?
D.L. Tak, oczywiÊcie, ˝e pami´tam.
����Którà najbardziej?
D.L. Pami´tam dwie prace, które mi si´ bardzo podoba∏y. W
zasadzie trzy. Bardzo mi si´ podoba∏y pasy z gie∏dy nowo-
jorskiej. Bardzo mi si´ podoba∏ portret spikerki z CNN-u,
przemalowany w trakcie... 
����To chyba by∏o ich par´.
D.L. ...konferencji. I bardzo mi si´ podoba∏ t∏um okrà˝ajàcy

Mekk´. 
����I nasz.
D.L. Czo∏g te˝ by∏ Êwietny!
����A dlaczego Pan wykorzystuje do swoich prac, na przy-
k∏ad, slajdy filmowe albo projekcje wideo?
D.L. Slajdów nie wykorzystuj´. 
����Ale projekcje?
D.L. Projekcje wideo wykorzystuj´.
����Ale dlaczego?
D.L. Dlatego, ˝e uwa˝am, i˝ tego typu metody wchodzà w

szerzej przeze mnie rozumiany obszar dyscypliny malar-
stwa. KtoÊ màdry kiedyÊ powiedzia∏, ˝e malarstwo jest ka-
tegorià Êwiat∏a i nie tylko dotyczy samej farby, ale te˝ tego,
w jaki sposób Êwiat∏o oÊwietla obraz. Uwa˝am, ˝e obraz
mo˝na równie˝ oÊwietlaç projekcjà wideo... W koƒcu ˝yje-
my w Êwiecie, w którym film zdominowa∏ sposoby widzenia.
����A co Pan chcia∏ przekazaç poprzez swojà prac´?
D.L. Nie chcia∏em nic przekazaç. Chcia∏em wam daç mo˝li-

woÊç plastycznego potraktowania tej wersji Êwiata, która
jest wam oferowana przez doros∏ych.
����A lubi Pan czytaç ksià˝ki?
D.L. Tak.
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����A jakie najbardziej?
D.L. Najbardziej? Najbardziej takie, które si´ dajà czytaç pa-

r´ razy.
����Czyli jakie? Na przyk∏ad?
D.L. Nie wiem, jakie na przyk∏ad. Musia∏bym teraz pomyÊleç.
����A czyta∏ Pan Podró˝ Teo?
D.L. Podró˝ Teo? 
����Yhm.
D.L. Nie czyta∏em.
����To jest ksià˝ka opisujàca przygody ch∏opca chorego
na bia∏aczk´, którego to zwariowana ciocia, która ma pe∏no
pieni´dzy zabiera w podró˝ doko∏a Êwiata po Êwiecie religii.
����Po Êwiecie religii? 
����Tak.
D.L. Nie czyta∏em... A kto jest autorem?
����Nie wiem.
D.L. Poszukam. Przeczytam na pewno.
����To jest z serii Âwiat Zofii.
����Kim Pan jest z wykszta∏cenia?

D.L. Artystà malarzem.
����A jak zacz´∏a si´ Pana przygoda ze sztukà?
D.L. Chyba si´ w ogóle nie zacz´∏a, zawsze by∏a.
����A kiedy Pan zdecydowa∏, ˝e chce zostaç malarzem?
D.L. Nigdy nie podejmowa∏em takiej decyzji.

A jak zacz´∏a si´ Pana przygoda z komputerami?
D.L. Wtedy, kiedy komputery zacz´∏y nade mnà dominowaç.
����A co to znaczy?
D.L. To znaczy, ˝e okaza∏o si´, ˝e sta∏y si´ cz´Êcià tego Êwia-
ta, w którym ˝yj´.
����Oglàda∏ Pan Matrixa?
D.L. Oglàda∏em.
����I podoba∏ si´ panu?
D.L. Najpierw przeczytam Podró˝ Teo, a potem odpowiem.
����A czy uwa˝a Pan, ˝e mo˝e kiedyÊ dojÊç do tego, ˝e
Êwiat zostanie zdominowany przez komputery i maszyny?
D.L. Tak, jeÊli nie b´dziemy traktowaç Êwiata plastycznie.

Nie b´dziemy robiç tego, do czego was próbowa∏em sk∏o-
niç podczas mojej instalacji. Chodzi o to, ˝eby byç w stanie
traktowaç Êwiat jak plastelin´. Wtedy nie wierz´, ˝e maszy-
ny b´dà nas w stanie zdominowaç.
����Co Pan najbardziej lubi z komputerów?
Czy gry, czy jakieÊ inne rzeczy?
D.L. Ja nic nie lubi´ z komputerów. 
����??? [zaskoczenie i rozczarowanie]
D.L. To znaczy, jednà rzecz lubi´, byç mo˝e, chocia˝ jedno-

czeÊnie napawa mnie ona podejrzeniem.
����Jakà?
D.L. Takà, ˝e mog´ si´ szybciej komunikowaç z przyjació∏-

mi... ˝e mog´ szybciej wprowadzaç w ˝ycie pewne rzeczy,
które byç mo˝e zaj´∏yby mi du˝o wi´cej czasu. Ale to pyta-
nie o czas jest bardzo trudne, bo czasami coÊ nam si´ wy-
daje szybciej, a tak naprawd´ robimy dwa razy wi´cej w
tym samym czasie, czyli nic szybciej nie powstaje, tylko ro-
bimy dwa razy wi´cej.
����A czy malowa∏ Pan coÊ na tej wystawie?
D.L. Nie, ja na tej wystawie by∏em wy∏àcznie do waszej dys-
pozycji... Bo to by∏a wasza wersja Êwiata, nie moja.
����Skàd si´ wzi´∏y dinozaury? [Êmiech]
D.L. Z morza!

70 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci dominik lejman

p
ra

ca
 n

ie
p

o
d

p
is

an
a

dzieci dzieci zapas5  2005/11/25  16:59  Page 70



����Czy samochodem?
D.L. Ja ostatnio za du˝o podró˝uj´ w ogóle. Najch´tniej sie-
dzia∏bym w domu. 
A jak wy lubicie podró˝owaç?
����Ja lubi´ jeêdziç na rolkach.
D.L. Na rolkach? A to dla ciebie jest podró˝?
����Nie...
D.L. Czy ustalasz sobie konkretny punkt, z którego wyru-

szasz, czy samo przemieszczanie sprawia ci przyjemnoÊç?
���� Chyba samo przemieszczanie. A jeÊli podró˝owaç
daleko, no to podró˝owa∏am tylko autobusem, samocho-
dem i pociàgiem.
D.L. A co jest dla ciebie bardziej podró˝à: przemieszczanie

si´ z miejsca na miejsce, tak, ˝e wyruszasz ze Êwiadomo-
Êcià tego, gdzie chcesz dotrzeç, czy podró˝à jest samo
przemieszczanie si´, jak jazda na rolkach, czy  te˝ podró˝à
jest to, ˝e docierasz gdzieÊ na takiej zasadzie, ˝e widzisz ob-
razki z jakiegoÊ tam miejsca, w którym ciebie fizycznie nie
ma. Co jest dla ciebie bardziej podró˝à z tych trzech rzeczy?

����Z morza?
D.L. Tak.
����Za kogo si´ Pan uwa˝a?
D.L. Za kogo si´ uwa˝am?
����Tak.
D.L. Jestem bardzo nieuwa˝ny.
����Czy zrobi∏ coÊ Pan szalonego kiedyÊ?
D.L. Zrobi∏em.
����A co to by∏o?
D.L. Czy mog´ si´ zastanowiç... i odpowiedzieç pocztà albo

e-mailem? Nie mog´, musz´ si´ teraz zastanowiç. Zrobi∏em
kilka szalonych rzeczy w ˝yciu.
����No, to takà jednà, którà mo˝e nam Pan zdradziç!
D.L. Zdecydowa∏em si´ na to, ˝eby z wami pracowaç. To

jedna z bardziej szalonych wystaw w moim ˝yciu.
����Czy lubi Pan s∏uchaç muzyki?
D.L. Generalnie?
����Yhm.
D.L. To tak, jakbyÊ mnie zapyta∏a, czy lubi´ oglàdaç obrazy.
����Jaki rodzaj muzyki Pan najbardziej lubi? [cisza]
D.L. Taki.
����Czyli jaki? [cisza]
D.L. W∏aÊnie taki. 
����Czyli jaki? [krótka cisza]
D.L. Taki, jaki s∏yszymy teraz. [cisza] 
����Yhm.
D.L. Taki rodzaj muzyki, który niedawno mi si´ zdarzy∏, jak

by∏em na wakacjach, na nartach, w jednym ma∏ym mia-
steczku we W∏oszech. PoszliÊmy z mojà dziewczynà do bar-
dzo ma∏ego koÊcio∏a, i dla mnie najbardziej niesamowità
muzykà by∏o to, ˝e by∏o tam tak cicho, ˝e szelest naszych
kurtek, bo to by∏o w zimie, by∏ strasznym, nie do zniesienia
ha∏asem.
����U nas w koÊciele te˝ jest cicho, s∏ychaç te˝ z daleka
las, ale te˝ pachnie tym drzewem, z którego ten koÊció∏ zo-
sta∏ zrobiony.
D.L. Gdzie to jest?
����W Laskach pod Warszawà. W oÊrodku dla niewido-
mych prowadzonym przez siostry.
���� A czym Pan woli bardziej podró˝owaç: pociàgiem
czy autobusem?
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D.L. Tak, ze wzgl´du na ojca.
����Co to znaczy?
D.L. Lubi∏ mówiç do naszego psa: „wychodê, je˝eli jesteÊ

m´˝czyznà!”.
����Ja? Nic nie mam, ˝adnych pytaƒ do zadawania!
D.L. Nic kompletnie?
����Kompletnie.
D.L. Jestem rozczarowany, to znaczy, ˝e moja praca nie zy-

ska∏a specjalnego oddêwi´ku. 
����Nie!!! Pana prace sà...
D.L. Jest ma∏o kontrowersyjna.
���� Nie. Pana prace sà po prostu cu-do-wne! I koniec, 
basta!
D.L. To wasze, bo mnie tutaj w tym wypadku nie by∏o.
����Pan mia∏ pomys∏.
����A czy woli Pan prace, które sà wykonywane za pomo-
cà technik komputerowych, czy woli Pan prace wykonywa-
ne r´cznie?
D.L. Ja uwa˝am, ˝e wszystkie prace sà wykonywane w jakiÊ

tam sposób, mo˝e nie r´cznie, ale...

praca Oli Grzelak; na nast´pnej stronie: praca Weroniki Wodziƒskiej

����Chyba dotarcie do punktu, który sobie wyznaczy∏am
wczeÊniej.
D.L. Ale musisz fizycznie dotrzeç? Czy je˝eli dotrzesz, na

przyk∏ad za pomocà obrazu to te˝ jest podró˝?
����Nie wiem.
����A co to by mia∏o znaczyç: dotrzeç za pomocà obrazu?
D.L. Zobaczyç coÊ przez webkamer´ albo zobaczyç coÊ

przez transmisj´, albo zobaczyç coÊ na drugiej pó∏kuli.
����Nie, to ja jednak wol´ widzieç to z bliska. Nie za po-
mocà telewizora i komputera. 
D.L. Czyli wolisz obrazki. [Êmiech]
����Nie, ja wol´ sama dotrzeç do tego miejsca i wtedy
mog´ zobaczyç to, co chc´. Nie zawsze w telewizji pokazu-
jà to, co chc´ zobaczyç w tym miejscu.
D.L. A wiesz, ˝e kiedyÊ b´dziesz mog∏a zobaczyç to w takiej

formie, w jakiej ty zadecydujesz, ˝eby ci to zosta∏o pokazane?
����Jak?
D.L. No tak, ˝e na przyk∏ad decydujesz, jak kamera poka˝e

ci to miejsce, które chcesz zobaczyç.
����No tak, wiem.
D.L. I co?
����No, nie wiem. Ja chyba wol´ widzieç to... Nie, jakoÊ
mnie telewizor, ˝eby patrzeç na to..., ˝eby to filmowaç jak-
by... To ju˝ wol´ zdj´cia, ni˝ oglàdaç to w telewizorze.
D.L. Dlaczego?
���� Wed∏ug mnie, zdj´cie wyra˝a czasami du˝o wi´cej
rzeczy ni˝ ekran telewizora.
D.L. A czy wyobra˝asz sobie Êwiat bez tego?
����Bez czego?
D.L. Bez internetu, bez telewizora, bez mediów... Bez ko-

goÊ, kto mówi ci, jak wyglàda Êwiat.
����Nie, na pewno bez wiadomoÊci w telewizorze sobie
nie wyobra˝am.
D.L. Ale wola∏abyÊ sama tam dotrzeç, ni˝ oglàdaç je w taki

sposób, w jaki sà ci oferowane?
����Ja, tak.
����A Pan?
����Jaki rodzaj podró˝y Pan by wybra∏? Czy wszystkie trzy?
D.L. Ja chyba rolki.
����Czy lubi Pan westerny?
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����Ale czy za pomocà jakiejÊ maszyny, czy w ogóle bez
rzeczy?
D.L. Maszyna nie zwalnia nas z odpowiedzialnoÊci.
����Yhm.
����A czy m´czy Pana bycie artystà?
D.L. Strasznie mnie m´czy. I chcia∏bym, ˝eby to si´ inaczej

nazywa∏o, tak naprawd´.
����A jak?
D.L. Nie wiem. In˝ynier elektryk brzmi lepiej. [Êmiech]
���� In˝ynier elektryk... A czy cz´sto czuje si´ Pan jakby
by∏ dzieckiem?
D.L. To bardzo powa˝ne pytanie... Ja si´ tak zastanawiam,

bo bycie dzieckiem, to wcale nie jest ˝adne zwolnienie od
odpowiedzialnoÊci. Uwa˝am, ˝e to jest coÊ zupe∏nie inne-
go, ˝e to jest bardzo du˝a odpowiedzialnoÊç. Wiele osób
sobie z tego nie zdaje sprawy, ˝e bycie dzieckiem to jest
bardzo du˝a odpowiedzialnoÊç. 
����Yhm.
D.L. Wi´c czasami staram si´ podejmowaç t´ odpowie-

dzialnoÊç.

����A wola∏by Pan byç dzieckiem czy doros∏ym?
D.L. Ja bym wola∏ byç odpowiedzialnym dzieckiem bardziej
ni˝ nieodpowiedzialnym doros∏ym – tych jest za du˝o doko-
∏a nas, tak myÊl´!
D.L. Ca∏a nadzieja w odpowiedzialnych dzieciach.
����A czy Pana prace sà kierowane do doros∏ych, czy do
dzieci, czy do wszystkich?
D.L. Moje prace chyba sà dla tych, którzy sà w stanie trak-

towaç te prace plastycznie, nie czekajà, ˝e to, co im si´ da,
ma na poczàtku zdania ju˝ rozwiàzanie. Mam takà nadziej´,
˝e wy mogliÊcie zrobiç coÊ z tego, co wam zaproponowa-
∏em, mogliÊcie wykorzystaç mojà prac´, mogliÊcie z nià pra-
cowaç bardziej ni˝ z czymÊ takim jak historyjka, którà si´ po-
∏yka i za chwil´ nie pami´ta.
����A ja si´ o coÊ chcia∏am spytaç, ale zapomnia∏am.
����A jak si´ Pan przygotowywa∏ do pracy z dzieçmi na
tych warsztatach w Zach´cie?
D.L. W ogóle si´ nie przygotowywa∏em, by∏em panicznie

przera˝ony.
����To tak samo jak my przygotowani na histori´.
D.L. Jak... co si´ sta∏o? Przygotowanie na histori´? Tak, ja

myÊl´, ˝e tak. Wydaje mi si´, ˝e to z tà historià to jest dobra
analogia, bo tak naprawd´ to, co ja chcia∏em zrobiç by∏o jed-
nà wielkà niewiadomà, nie wiedzia∏em, czym to si´ skoƒczy,
nie wiedzia∏em jak wy zareagujecie, nie wiedzia∏em te˝, ja-
kà wersj´ Êwiata stworzycie na podstawie tego, co si´ dzia-
∏o i co nam oferowali ci ludzie z telewizji, z  mediów, z inter-
netu, z tego wszystkiego, co nam mówi, jak wyglàda Êwiat.
Nie wiedzia∏em, co z tym zrobicie. Dlatego dla mnie to by∏a
jedna wielka niewiadoma.
����A lubi Pan tworzyç prace, w których trzeba niemal˝e
zmusiç innych ludzi do tego, ˝eby coÊ pokazali? Pokazali
umiej´tnoÊci jakieÊ?
D.L. Ja myÊl´, ˝e tak. Ja myÊl´, ˝e na tym polega ta przy-

jemnoÊç, przynajmniej, je˝eli chodzi o najzwyklejszà umie-
j´tnoÊç patrzenia. To te˝ jest umiej´tnoÊç, której mo˝na si´
nauczyç albo która mo˝e sprawiç frajd´, przyjemnoÊç. Takie-
go patrzenia nie tylko na jednà powierzchni´, mo˝e na t´ po-
wierzchnie, która jest g∏´biej? Mo˝e na par´ warstw, a nie na
jednà? Na tym polega malarstwo.
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����Kiedy pierwszy raz Pana prace ukaza∏y si´ w galerii?
D.L. W galerii? Jak mia∏em chyba siedem lat. To by∏a gale-

ria gazety „Wieczór Wybrze˝a” w Gdaƒsku, mój ojciec by∏
dziennikarzem i ja tam pokaza∏em swoje l´ki.
����A jak Pan to pokaza∏?
D.L. By∏a to postaç, która by∏a duchem, który mi si´ przy-

Êni∏, i duch nazywa∏ si´ asiasiasia. Pojawi∏ si´ w lustrze pod-
czas mojego snu i ja nie widzia∏em siebie, tylko widzia∏em
w tym lustrze ducha, który pokaza∏ mi bilet na kolejk´ SKM
i powiedzia∏ do mnie: „przeczytaj to, ch∏opczyku”. [Êmiech]
Ja nie umia∏em wtedy czytaç, bo... tak, to by∏o chyba wcze-
Êniej ni˝ wtedy, kiedy mia∏em siedem lat, sk∏ama∏em... chy-
ba mia∏em pi´ç. Nie umia∏em wtedy czytaç, wi´c wymyÊli-
∏em taki trik, ˝e popatrzy∏em mu prosto w oczy, w to lustro,
w którym on si´ odbija∏, i powiedzia∏em do niego: „to sam
to przeczytaj”. I on si´ wtedy rozp∏ynà∏.
����Mo˝e te˝ nie umia∏ czytaç!
D.L. Mo˝e nie umia∏ czytaç.
����Dlatego prosi∏ Pana, ˝eby Pan mu to przeczyta∏.
D.L. Mo˝e w∏aÊnie tak.
����Mo˝e dosta∏ ten bilet po prostu i nie wiedzia∏, co z nim
zrobiç?
D.L. No tak, ale wyglàda∏ tak przera˝ajàco w tym lustrze, ˝e

nie by∏em w stanie si´ z nim zaprzyjaêniç. Raczej chcia∏em
uciec.
����A czy doroÊli te˝ malowali obrazy?
D.L. Czy doroÊli malowali obrazy? 
����Tak, na tej wystawie.
D.L. Nie podejrzewam. Nie interesowa∏y mnie pomys∏y do-

ros∏ych na temat tego, jak wyglàda Êwiat albo co mo˝na z tym
Êwiatem zrobiç. Mnie interesowa∏o to, co si´ b´dzie dzia∏o
z tym Êwiatem za kilkanaÊcie, kilkadziesiàt lat, wtedy, kiedy
wy b´dziecie decydowaç, jak wyglàda ta wersja Êwiata.
Dlatego interesowa∏o mnie to, troch´ na zasadzie ekspery-
mentu. To na przyk∏ad, na ile ja si´ b´d´ musia∏ dostosowaç
do waszej wersji Êwiata, bo wymyÊlicie wersj´ Êwiata, a po-
tem, poniewa˝ to ju˝ b´dzie wasza wersja, ja b´d´ musia∏
si´ do niej dostosowaç. Wi´c mnie to interesowa∏o, jak ta
wersja Êwiata b´dzie wyglàda∏a i jak b´dziecie w stanie jà
zrobiç, ulepiç z tych materia∏ów, które wam dostarczy∏em,

czy których dostarczy∏a wam... ta medialna rzeczywistoÊç,
w której wszyscy jesteÊmy. Tylko, ˝e ja si´ jej uczy∏em,
prawda? Mnie interesowa∏o to, ˝e dla waszego pokolenia
pewne zjawiska sà zastane. Jest internet, jest komputer, jest
telewizor i nikt nie zadaje pytania, kiedy si´ zacz´∏a ta wer-
sja Êwiata, kiedy on si´ pojawi∏? Dlatego, ˝e on zawsze ist-
nia∏, prawda? Od kiedy byliÊcie na Êwiecie. Natomiast dla
mnie pewne zjawiska jeszcze nie istnia∏y, jak ja by∏em w wa-
szym wieku, komputera nie by-
∏o, telewizor by∏ czarno-bia∏y,
mimo, ˝e widzia∏em go w ko-
lorach, to znaczy widzia∏em
obraz w kolorach, mimo ˝e te-
lewizor by∏ czarno-bia∏y. Pew-
ne rzeczy by∏y inne i dlatego
musia∏em si´ ich uczyç. W mo-
mencie, w którym pewien Êwiat
ju˝ istnieje wtedy, kiedy w nie-
go wkraczacie, wydaje mi si´,
˝e inaczej si´ po prostu tego
Êwiata uczymy. I to mnie interesowa∏o, chyba, dlatego nie
za bardzo by∏em sk∏onny zaprosiç doros∏ych do tej utopii,
którà wy tworzyliÊcie.
����A nie sàdzi Pan, ˝e doroÊli ludzie nie mogà sobie wy-
obraziç... majà mniej wyobraêni od dzieci i nie mogà sobie
wyobraziç Êwiata, który b´dzie za te kilkadziesiàt lat?
D.L. Ja myÊl´, ˝e niektórzy tak. ArtyÊci, filozofowie, tak, mo-
gà. To jest to twoje pytanie o dziecko, wiesz, o odpowiedzial-
ne dziecko. Ludzie, którzy sà w stanie byç odpowiedzialnym
dzieckiem, a sà doroÊli, wydaje mi si´, nadal sà w stanie wy-
obraziç sobie ten Êwiat, który b´dzie.
����A ci, którzy nie potrafià sobie wyobraziç tego Êwiata,
to dlatego, ˝e ju˝ za bardzo si´ przyzwyczaili do tego wize-
runku Êwiata dzisiejszego?
D.L. Mnie si´ wydaje, ˝e albo sà leniwi... albo im si´ nie

chce... albo dali si´ zakneblowaç. Ale dzieci te˝ czasami si´
dajà kneblowaç.
���� Zostali zdominowani przez, media, które pokazujà
Êwiat jaki jest, przez media i przez ró˝nych ludzi, którzy te˝
nie potrafià sobie wyobraziç innego Êwiata, tylko ten, który
teraz jest i, ˝e on si´ nie mo˝e zmieniaç?
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D.L. Byç mo˝e, masz racj´... Mo˝e stracili wiar´ w to, ˝e
Êwiat mo˝e si´ zmieniaç, ˝e wersja, która jest nam oferowa-
na nie jest jedynà. Mnie si´ wydaje, ˝e mo˝esz mieç racj´.
����A co do tego dzisiejszego Êwiata, czy lubi Pan internet?
D.L. Czy lubi´? Narz´dzia si´ nie lubi, z narz´dzia si´ korzy-

sta.
����To czy lubi Pan korzystaç z internetu?
D.L. To jest tak jak kochaç i nienawidziç, wiesz. Z jednej

strony to u∏atwia, a z drugiej strony ogranicza. Z jednej stro-
ny chc´, a z drugiej musz´, prawda? Z jednej strony chc´
korzystaç, bo daje mi to ∏atwoÊç komunikacji, natomiast z dru-
giej strony pozostaje pytanie, czy ta komunikacja jest, tak jak
ty mówisz o tych podró˝ach, taka prawdziwa jak wtedy, kie-
dy rzeczywiÊcie wybierzemy si´ do kogoÊ i popatrzymy mu
prosto w oczy, czy byç mo˝e jest to tylko i wy∏àcznie sub-
stytut tej komunikacji, czyli coÊ w zamian.
����A woli Pan rozmawiaç przez telefon, internet czy na ̋ ywo?
D.L. Wol´ tak jak teraz.
����Tylko w takiej rozmowie jak teraz, to chyba trzeba te˝
byç czasami bardziej odwa˝nym.
D.L. No w∏aÊnie! To jest bardzo dobra sugestia. Czy przy-

padkiem tego typu komunikacja nie pozbawia nas odwagi?
Etycznej odwagi popatrzenia komuÊ prosto w twarz i po-
wiedzenia tego, co si´ myÊli?
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����Oglàda Pan bajki?
����[podpowiedê szeptem] Dobranocki.
r.m. Jak musz´, to w czasie pracy oglàdam sobie. To jest

widok wystawy z Galerii Foksal. I tam jest MiÊ Uszatek wiel-
ki, bo on ma 2,20 wysokoÊci. On jest, no, wi´kszy ode mnie
nawet troch´.
���� [odpowiedê najwy˝szej dziewczynki w grupie] I ode
mnie te˝.
r.m. Od wszystkich nas tutaj.
����Ale nie razem wzi´tych. 
r.m. [kolejne slajdy] O, to jest te˝ widok na pand´.
����Jejku!
����To jest ten sam miÊ.
����A Pan go malowa∏?
r.m. Tak, namalowa∏em go ze zdj´cia. Ja u˝ywam zdj´ç.

Taki fotorealizm. Bardzo dok∏adnie przemalowuj´. [kolejny
slajd] Tu sà dwa miÊki.
����Pi´kne.
����Jeden smutny, drugi weso∏y.
r.m. Tak.
����Ale nie podobajà mi si´.
r.m. Nie podobajà ci si´?
����Takie... takie negatywne wra˝enie robià.
r.m. Negatywne? Aha. [kolejny slajd] To sà dwa ma∏e, w∏a-

Ênie takie portreciki. [kolejny slajd]
����To jest Puchatek.
r.m. To jest KubuÊ Puchatek. 
����Nie mówi∏am!
����Taka kiedyÊ ksià˝ka by∏a.
r.m. Tak.
����A KubuÊ nie ma bluzeczki! Jest ca∏kiem nagi.
r.m. Bo to jest obraz, który malowa∏ ilustrator Kubusia Pu-

chatka. Namalowa∏ jedynà wersj´, takà olejnà, czyli olejny
portret. I ja skopiowa∏em ten obraz.
����To nie∏adnie.
����Czy z przymusu Pan oglàda bajki dla dzieci, czy nie?
r.m. Aha! W dzieciƒstwie oczywiÊcie oglàda∏em bajki, a baj-
ki sà jednà z rzeczy, którymi si´ w ostatnich latach zajmowa-
∏em. Malowa∏em bardzo ró˝ne rzeczy. Ostatnio maluj´, przez
ostatnie dwa lata, sceny z bajek, czy w∏aÊnie z takich jakichÊ

j.R. Przedstawiam paniom Roberta Maciejuka.
����[oklaski, okrzyki, owacje]
r.m. Dobra, to poka˝´ wam szybko slajdy z wystaw, które

robi∏em. [Robert rozpoczyna pokaz slajdów] 
����A to jest p∏aczàcy miÊ!
r.m. To jest, tak, p∏aczàcy miÊ Colargol...
����Moja mama lubi∏a tego misia...
r.m. To jest malutki obrazek – on ma zgo∏a 30 na 20 cm.

Ale ten [wyÊwietlony na Êcianie] jest akurat du˝y. Skala jest
u mnie wa˝na, tak ˝e ja... je˝eli nie b´dzie widoczne ca∏e
wn´trze, to b´d´ wam zawsze mówi∏, czy coÊ jest du˝e, czy
ma∏e. Zresztà potem zobaczycie w ca∏oÊci, czy to jest...
����Ma∏y obrazek.
r.m. [nast´pny slajd] To jest Êredni obrazek.
����To jest foka.
r.m. Nie, to jest Nordynka, narzeczona misia Colargola.
����To nie jest miÊ, tylko jakaÊ nornica.
r.m. To jest Nordynka, która robi piruety na...
����...lodowisku.
����Wi´c Pana fascynujà misie?
r.m. No, ostatnio tak.
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sztucznych Êwiatów. WczeÊniej, bardzo ró˝ne rzeczy robi∏em.
Malowa∏em czaszki na przyk∏ad, przez ostatnie trzy lata...
����Pan mi namaluje czaszk´!
����A teraz, na przyk∏ad, jak Pan si´ nie b´dzie zajmowaç
w∏aÊnie tymi rzeczami, czy b´dzie Pan oglàda∏ bajki?
r.m. Chyba ju˝ nie b´d´ oglàda∏ bajek.
����Dlaczego?
r.m. Jestem troch´ za stary.
����Wie pan, ile jest kropek na paƒskim obrazie?
����333. Czy to by∏o przewidziane?
r.m. Nie. Jest 333? Dziwne.
����Tylko Pan nie wie.
����Co wzbudzi∏o Pana zainteresowanie kropkami?
r.m. Od jakiegoÊ czasu zacz´∏o mnie interesowaç dzia∏anie
bardziej totalne, ˝eby, jak si´ wchodzi na wystaw´, cz∏owiek
znajdowa∏ si´ w jakimÊ innym, dziwnym Êwiecie. I te krop-
ki, które maluj´, czy takie wzory, które maluj´ na Êcianach,
powodujà, ˝e jak cz∏owiek wejdzie do galerii znajduje si´
nagle, nie wiem, w pokoju dzieci´cym albo w jakimÊ dziw-
nym, bajkowym, troch´ infantylnym Êwiecie. A te wzorki
kropek sà brane przewa˝nie z jakichÊ wzorów materia∏ów
dzieci´cych. Na koszulach, skarpetach sà takie w∏aÊnie wzor-
ki. Przenosz´ je potem na Êcian´, cz´sto wyolbrzymione,
powi´kszone. To daje efekt takiego, troch´ powi´kszonego
dzieci´cego pokoju.
����A kiedy i jak zacz´∏a si´ Pana przygoda w ogóle ze
sztukà?
r.m. Hm. Zacz´∏a si´... Podobno ju˝ w przedszkolu malo-

wa∏em, du˝o rysowa∏em. Mo˝na powiedzieç, ˝e ju˝ jak by-
∏em w waszym wieku, to...
����Ale w ten sposób to mo˝na powiedzieç, ˝e ka˝dy jest
artystà, dlatego ˝e ka˝dy maluje w przedszkolu!
����My nie jesteÊmy w przedszkolu. 
r.m. Jak by∏em w waszym wieku, skoro nie jesteÊcie w

przedszkolu, to ju˝ na pewno du˝o malowa∏em, rysowa∏em.
To mnie bawi∏o i si´ tym cz´sto zajmowa∏em. Potem coraz
wi´cej i zda∏em na Akademi´ Sztuk Pi´knych.
����A ile ju˝ min´∏o czasu, od kiedy skoƒczy∏ Pan...?
r.m. Akademi´?
����Tak.

r.m. Ja zrobi∏em dyplom w 90 roku, czyli 13 lat.
����Jest Pan bardzo przywiàzany do tej fajki?
r.m. Tak.
����Czemu Pan tak chodzi z tà fajkà i chodzi, i w ogóle jej
Pan nie od∏o˝y?
r.m. Teraz siedz´. No, bo lubi´ sobie trzymaç fajk´. Nie

mog´ paliç przy was. Pal´ fajk´, niestety... Dobrze! Odk∏adam.
����Czy jest jakieÊ specjalne przes∏anie Pana prac, czy nie? 
r.m. [d∏u˝sza chwila ciszy] Specjalnego przes∏ania nie ma.
����Ale lubi Pan malowaç?
r.m. Malowaç lubi´, nie zawsze... Chyba te˝ nic nie sàdz´

o swoim malowaniu. Staram si´ unikaç takiej sytuacji, ˝eby
moje prace mia∏y jakieÊ jedno wyraêne przes∏anie. 
Ci´˝ko jest mi mówiç, oceniaç, to co robi´, ale... na pewno
jest to sztuka realistyczna,  bo cz´sto robi´ prace, które sà
mocno zwiàzane z jakimiÊ konkretnymi przedstawieniami,
czyli albo sà to, tak jak dosyç dawno temu, czaszki, czy te-
raz miÊki, czy napisy, to wszystko jest wiernie przenoszone
na moje obrazy, wi´c mo˝na to nazwaç jakimÊ rodzajem
sztuki realistycznej.
����A czemu czaszki akurat, a potem od razu misie?
r.m. Bo jednà z rzeczy, która mnie zajmuje w tym, co robi´,

to odkrywanie przedstawieƒ, które na pozór sà, na przyk∏ad,
tak jak bajki mi∏e, ale tak jak ty powiedzia∏aÊ, ˝e te miÊki sà
dla ciebie, jakie?
����Negatywne. To te dwa, jeden uÊmiechni´ty, drugi smut-
ny. Negatywne na mnie wra˝enie robià, poniewa˝, mo˝e nie
to, ˝e ten jeden jest nieszcz´Êliwy, ale dlatego, ˝e bardzo mi
si´ nie podoba kreska.
r.m. Nie podoba?
����Nie.
r.m. Dlaczego?
����No, ca∏y ten miÊ to taka ciapa. Taka nie dla mnie. 
r.m. Mi´dzy innymi, o to te˝ mi w jakimÊ sensie chodzi. To

znaczy, ˝e na pozór Êwiat bajkowy, miÊkowy powinien byç
tylko, nie wiem, przyjazny... 
����Weso∏y, pi´kny, kolorowy.
r.m. ...mi∏y, weso∏y i tak dalej, i tak dalej. Ale jak cz∏owiek

namaluje  pojedynczà figurk´ i temu si´ przyglàda – a nie
jest to film animowany, bajka, gdzie jest muzyka, gdzie te 
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figurki ganiajà po ekranie, jest weso∏o, jest jakaÊ akcja, coÊ
si´ dzieje –  i jak wyjmiemy to z kadru, wyjmujemy to z fil-
mu i zaczynamy si´ temu przyglàdaç ju˝ tak na powa˝nie,
okazuje si´ w∏aÊnie to, co powiedzia∏aÊ, ˝e to wcale nie jest
tak, jak na pierwszy rzut oka wyglàda. To mnie interesuje.
����Czy Panu podoba si´ pomys∏ na wystaw´ dla dzieci?
r.m. Podoba mi si´, bo zahacza o to, co robi´ od dwóch,

trzech lat. Tak ˝e jakoÊ si´ na∏o˝y∏ pomys∏ kuratorów tej wy-
stawy...
����Czyli nas.
r.m. ...czyli was, oczywiÊcie, na∏o˝y∏ si´ na to, co ja wcze-

Êniej ju˝ próbowa∏em robiç. 
����Skàd pochodzà dinozaury?
r.m. Z Grudziàdza.
����Skàd pan wie?
����Ale na 100%?
r.m. Na 90.
����A czemu na 90, a nie na100?
r.m. No, bo podejrzewam, ˝e jeszcze z Pu∏aw jest troch´

dinozaurów.
����Jakie jest Pana hobby?
r.m. Palenie fajki.
����Ile ma Pan lat?
r.m. 38.
����Jakie aktorki podobajà si´ Panu najbardziej?
r.m. Gra˝yna Szapo∏owska.
����Czy m´czy Pana bycie artystà?
r.m. Straszliwie mnie m´czy.
����A czemu?
r.m. To ci´˝ka praca. M´czy – ale jest te˝ fajna.
����Czy ba∏ si´ Pan spotkania z nami, z dzieçmi? 
r.m. Nie. Z panià Joannà od paru lat wspó∏pracujemy w Za-
mku Ujazdowskim, w takim programie edukacyjnym dla
dzieci. Tak ˝e ju˝ mia∏em ileÊ spotkaƒ z dzieçmi, wi´c mniej
wi´cej wiem, czego si´ spodziewaç po was, drogie dzieci.
����Czego?
r.m. Wszystkiego najlepszego. [Êmiech]
����Czy zaskoczy∏o Pana w takim razie któreÊ z pytaƒ?
r.m. [d∏u˝sza chwila ciszy, potem ze Êmiechem] O aktorki.
����A dlaczego Pan maluje misie, a nie pi´kne aktorki?

r.m. Bo jestem, bo jestem... za s∏aby technicznie jeszcze.
Nie, ˝arty. Byç mo˝e, kto wie, byç mo˝e za miesiàc b´d´
malowa∏ aktorki...
����Poprosz´...
r.m. ...skoro malowa∏em wczeÊniej czaszki.
����Walnie mi Pan normalnie czaszk´?
r.m. S∏ucham?
����Narysuje mi Pan normalnie czaszk´?
r.m. Nie.
����Czy lubi Pan dzieci? Czy lubi Pan pracowaç z dzieçmi?
r.m. Lubi´ pracowaç. Gdybym nie lubi∏, to bym... zrezy-

gnowa∏ z tego. Ale tak, co pewien czas spotkanie z dzieçmi
daje mi radoÊç i przyjemnoÊç. 
����Kiedy Pan rysowa∏ te czaszki, to znaczy, ˝e m´czy∏o 
Pana ˝ycie i chcia∏ Pan umrzeç?
r.m. Hm. To bardzo powa˝ne pytanie... Nie to nie ma takie-
go ∏atwego prze∏o˝enia, ∏atwego zwiàzku. Interesowa∏ mnie
mechanizm pewnej dwoistoÊci, czy ró˝norodnoÊci funkcjo-
nowania znaków czy przedstawieƒ, takich jak czaszki, czy
te˝ misie. ˚e niczego tak naprawd´ nie mo˝emy do koƒca po-
wiedzieç o danej rzeczy, bo ona mo˝e byç czasami weso∏a...
����Czasami nie.
r.m. ...bezpieczna, a gdy zaczynamy si´ temu przyglàdaç,

w innym kontekÊcie, nagle staje si´ okropna...
����Smutna i niebezpieczna.
r.m. ...brzydka, smutna i jakaÊ taka pe∏na depresyjnych kli-

matów. To mnie interesowa∏o, a nie sam fakt, ˝e maluj´
czaszk´.
����Jak przygotowywa∏ si´ Pan do wystawy w Zach´cie?
r.m. Zbiera∏em materia∏y z ró˝nych ksià˝ek, z ró˝nych bajek.
Tak jak pami´tacie, na wystawie sà trzy obrazy, które nama-
lowa∏em z bajek. Jest jeden pejza˝ z Misia Uszatka, i dwa
pejza˝e z Boba Budowniczego, które wyczyÊci∏em z figurek,
z postaci.
����Dlaczego?
r.m. Gdy bardziej si´ przyglàdamy temu pejza˝owi, temu

dziwnemu Êwiatu, który jest sztuczny, i wcale chyba nie ta-
ki o.k., je˝eli w∏aÊnie mamy zatrzymany w kadrze w∏aÊnie
taki jeden wizerunek. Wtedy mo˝emy bardziej go doÊwiad-
czyç, wejÊç w niego. 
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Chodzi∏o mi o wyraz ca∏oÊciowy tego filmu, tych elemen-
tów scenografii, tych drzew dziwnych czy drogi, a nie o dziw-
noÊç poszczególnych kadrów. Raczej chodzi∏o o klimat ogól-
ny tego sztucznego Êwiata, który jest zbudowany, który ma
udawaç, który w∏aÊnie jest taki du˝y, ˝e on ma udawaç...
����Weso∏y Êwiat.
r.m. Tak. A tam gdzieÊ, jakby zza kadru, czy zza tego obra-

zu, czasami coÊ innego zaczyna wy∏aziç. O to mi w tym cho-
dzi∏o. Jakby na pozór wszystko jest o.k.... Tak samo jest z ty-
mi czaszkami. Te czaszki wcale nie by∏y takie straszne, ani
nie przywo∏ywa∏y niczego strasznego z mojego ˝ycia, abso-
lutnie. Te czaszki sta∏y si´ raczej bardziej takie ironiczne –
zupe∏nie straci∏y ten swój ci´˝ki i depresyjny klimat.
����Czy robi∏ Pan tylko instalacje?
r.m. Nie, nie robi´ ani instalacji, ani rzeêby, ale zaczà∏em

ostatnio coraz wi´cej eksperymentowaç z malowaniem na
Êcianach, tak jak widzia∏yÊcie, i te˝ zaczà∏em robiç akware-
le, rysunki, czyli mniejsze formy, czego nigdy nie robi∏em. 
I wieszam to wszystko razem, w∏aÊnie na tych malowanych
Êcianach, tak jak widzia∏yÊcie na wystawie.
����Czyli rzeêby Pan nie robi?
r.m. Nie, nie robi´, ale mo˝e kiedyÊ. Kto wie?
����Jakiego typu farbami Pan najbardziej lubi malowaç?
r.m. Najcz´Êciej maluj´ olejnymi, bo one sà dosyç wygodne.

Du˝o lat pracuj´ w tym medium, wi´c mam wpraw´, je˝eli
chodzi o malowanie olejnymi farbami. Ale jak na papierze,
to oczywiÊcie maluj´, tak jak wy, jakimiÊ akwarelkami, tu-
szem, czy czasami kredkami.
����Czy cz´sto zmienia Pan tematy swoich prac?
r.m. Czy cz´sto? Ró˝nie, ale ostatnio dosyç cz´sto. Pewne

cykle mi si´ szybko koƒczà, czyli wyczerpuj´ pomys∏y. A cza-
sami, tak jak na przyk∏ad z tymi miÊkami, to si´ zaprzyjaêni-
∏em na troch´ d∏u˝ej... JeêdziliÊmy specjalnie do ¸odzi, ˝e-
by oglàdaç prawdziwe figurki, którymi pos∏ugiwano si´ w fil-
mie animowanym. I te makiety te˝, na których rozgrywa si´
ca∏a akcja. 
����Czy ma Pan dzieci?
r.m. Nie, nie mam jeszcze ani jednego dziecka.
����A ma Pan towarzyszk´ ˝ycia?

r.m. Towarzyszk´ ˝ycia? Tak, mam towarzyszk´ ˝ycia.
[na zakoƒczenie spotkania dzieci podchodzà do Roberta z kar-
teczkami, na których ma wykonaç jakieÊ proste rysunki]
r.m. Co mam narysowaç?
����Misie!
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Anna Myca
s. 84-87:
Gra

2003
sgraffito, kaim 
– pokój po drugiej stronie szafy, 
do pokolorowania kredà 
s. 89, 91: 
Bez tytu∏u
2003
wielka zje˝d˝alnia na schodach
Zach´ty, zakoƒczona basenem 
z kolorowymi pi∏eczkami
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����Czy jako dziecko lubi∏a Pani si´ chowaç w szafie?
a.m. Tak. MieszkaliÊmy w starej kamienicy, gdzie sta∏y ta-

kie meble na wysoki po∏ysk, z lat 70. By∏a szafa, w tamtym
pokoju, na bardzo cienkich nó˝kach – to jakby dodawa∏o pi-
kanterii tej sytuacji, bo my wchodzi∏yÊmy tam z mojà sio-
strà, zamyka∏yÊmy si´ w tej szafie, by∏o ciemno i zawsze
uwielbia∏yÊmy (nie wiem dlaczego, to jest masochizm), wy-
obra˝aç sobie, ˝e ta szafa si´ przewraca, prosto na drzwi 
i rodzice nie wracajà do 19 i my si´ dusimy w tej szafie, po
prostu, jak dobry horror to by∏o. 
����Dlaczego akurat zje˝d˝alnia, a nie coÊ innego?
a.m. Bo to ju˝ kwestia mojego dziecka. Poza tym, wiesz,

fajnie jest szybko wyjÊç, jak si´ wystawa nie podoba. Wi´c
siadasz i zje˝d˝asz... a poza tym, moje dziecko ma 7 lat, my-
Êl´, ˝e jakieÊ ostatnie cztery sp´dzi∏yÊmy na rurach i zje˝-
d˝alkach, myÊl´, ˝e to jest po prostu takie uzale˝nienie. To
dlatego zje˝d˝alnia.
����A Pani zje˝d˝a∏a na niej?

a.m. Tak, w nocy zje˝d˝a∏am z panià dyrektor Wróblewskà,
krzyczàc. I pan z ochrony przyszed∏ i te˝ krzycza∏: „Co si´
dzieje, co si´ dzieje?”. A my: „iiiiii...” tylko. Pani Wróblew-
ska bardziej krzycza∏a ode mnie. 
����Kiedy to by∏o?
a.m. Zaraz drugiej nocy po zamontowaniu. Na brzuchu si´

najlepiej zje˝d˝a. 
����G∏owà w dó∏.
a.m. Im wi´kszym si´ jest, tym lepszy si´ ma poÊlizg. Bali-

Êmy si´, ˝e ona b´dzie mia∏a za du˝y. 
����A ja si´ strasznie obtar∏am.
����Powinien byç materac z gàbki.
a.m. Powinny byç specjalne kombinezony do zje˝d˝ania.
����Tak.
a.m. Takie gàbkowe, zak∏adane.
����Czy du˝o myÊla∏a Pani nad tà zje˝d˝alnià, ̋ eby jà zrobiç?
a.m. Nie, od razu, wiesz, bo sama mia∏am ochot´ zjechaç

w Zach´cie ze zje˝d˝alni.
����A teraz jest strasznie du˝o ludzi.
a.m. Rano jest ma∏o. 
���� Rano? Prosz´ pani, ra-
no jest taki t∏um, ˝e...
a.m. Naprawd´?
����Ja dzisiaj przysz∏am z kla-
sà i po prostu tam by∏a kolej-
ka, a˝ za t´ prac´ pana Adacha.
a.m. Tak?
����Tak, straszna kolejka. 
W ogóle tyle osób rano przy-
sz∏o, dzisiaj.
a.m. PlanowaliÊmy z Markiem
takà zje˝d˝alk´, s∏uchajcie, ˝e-
by by∏a to ca∏a konstrukcja, tak
jak na basenie, i ˝eby tà zje˝-
d˝alkà na zewnàtrz si´ wyje˝-
d˝a∏o, po prostu przed Zach´t´... 
����Ale super!
a.m. ...ale to przekroczy∏o na-
sze mo˝liwoÊci i zosta∏o w na-
szej wyobraêni. 
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����A jak zosta∏y zrobione  Êciany w tym pokoju, do którego
wchodzi si´ przez szafy? 
����Kto je robi∏?
a.m. Niewolnice Isaury. To jest taka bardzo stara technika,

ma ona chyba 1400 lat, mo˝e troch´ wi´cej. 
����Tak jak si´ robi tynki??
a.m. Tak, bierze si´ wapno.
����Ale tam nie by∏o jednego tynku.
����Tam by∏o tak, ˝e ods∏oni´to warstw´, która by∏a pod
spodem.
����Ale ja nie wiem, czy Pani wczeÊniej coÊ tam namalo-
wa∏a i czy Pani to specjalnie ods∏oni∏a?
a.m. To znaczy, wiesz... Bierzesz na przyk∏ad plastelin´ ˝ó∏tà

i plastelin´ czarnà. Pierwszà na kartce wykleisz ̋ ó∏tà i przykle-
jasz na nià czarnà, i potem zdrapiesz to, co jest na wierzchu.
To jest tak, jak si´ drapie czasami jakieÊ kredki, lub coÊ, i wy-
chodzi ci to, co jest pod spodem. Na tej samej zasadzie...
����A du˝o czasu Pani to zaj´∏o?
a.m. 3 dni, ale by∏o dwóch panów, którzy nak∏adali tynk i by-

∏o pi´ç paƒ, które to wygrzebywa∏y, ˝e tak powiem, po drodze.
����A ta technika na szafach? Co to by∏o?
a.m. Kaim. 
����Co to jest kaim?
a.m. Kaim – to sà takie ekskluzywne farby. Technika na sza-
fach to jest szlagmetal, czyli coÊ, czym si´ z∏oci ramy obra-
zu. To jest taki klej, wszystko jest naklejone specjalnym kle-
jem, a potem malowane sà wzorki farbà, która nazywa si´
kaim. To jest krzemowa farba, gdy próbuje si´ jà papierem
Êciernym zetrzeç, to nie mo˝na, próbowa∏am. To bardzo
porzàdna farba.
����Skàd si´ biorà ornamenty w Pani pracach?
a.m. Ja bior´ te ornamenty z ikon, z ikon prawos∏awnych.
����Ile Pani ma lat? 
a.m. 37.
����Jakie jest Pani hobby?
a.m. O matko! Wiesz, ˝e chyba nie ma. W sumie wszystko

lubi´ robiç.
����A do jakiej szko∏y Pani chodzi∏a?
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88 Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci anna myca

a.m. Plastycznej. Od poczàtku wiedzia∏am, co chc´ robiç.
Nie mia∏am problemu z wyborem w ˝yciu. Z drobnà prze-
rwà. Przez jakiÊ moment chcia∏am si´ czymÊ innym zajàç,
pi∏kà r´cznà zresztà, strasznie ci´˝ko trenowa∏am, ale potem
stwierdzi∏am, ˝e to bez sensu, i powiedzia∏am sobie, ˝e po-
wróc´ do swoich zainteresowaƒ.
����Jakà sztuk´ lubi Pani najbardziej?
a.m. Dobrà.

����Czy sztuka ˝ywi Panià, czy ma Pani inny zawód?
a.m. Od trzech miesi´cy ˝ywi mnie mà˝... ale ju˝ przestaje. 
����A kim on jest?
a.m. Mà˝ jest psychologiem. Mà˝, dobry zawód – mà˝ dla

artystki. Musz´ wróciç do zarabiania pieni´dzy. Nie, ze sztu-
ki na pewno nie ˝yj´, z takiej, jakà widzicie. Natomiast sto-
suj´ jà do zarabiania pieni´dzy, czyli wykonuj´ dla kogoÊ
malarstwo Êcienne albo projektuj´ komuÊ wn´trza. 
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����O, to mo˝e zaprojektuje mi Pani pokój, tak ˝eby nie
da∏o si´ w nim ba∏aganiç?
a.m. Dobrze, taki z pod∏ogà, z zapadnià, gdzie wszystko

spada, sortuje si´ i wje˝d˝a wagonikami na gór´.
���� Jak Pani uwa˝a, dlaczego labirynt Krzysztofa Knittla
jest taki kr´ty?
a.m. Kr´ty?
����Dlaczego lasery sà u∏o˝one w taki pocisk?
a.m. Nie wiem, to tak powinno byç, co nie? Chyba?
����Czy lubi Pani dzieci?
a.m. No pewnie, przecie˝ dzieci sà takie fajne.
���� A czy m´czy Panià bycie artystkà... Bo na przyk∏ad
Roberta Maciejuka m´czy, ale jest to przyjemne, a Paw∏a Al-
thamera w ogóle nie m´czy, bo inaczej by nie by∏ artystà.
����A taka jedna pani powiedzia∏a, jak w Zach´cie, takiej
wielkiej galerii sztuki, mo˝e staç zje˝d˝alnia. 
a.m. W∏aÊnie zobaczy∏a, ˝e mo˝e.
����Czy Pani przypuszcza∏a, ˝e zje˝d˝alnia mo˝e staç si´
najbardziej uwielbianym przez dzieci dzie∏em sztuki?
a.m. Nie, ale fajnie ustawi∏a wejÊcie, bo przynajmniej wia-

domo, co si´ dzieje w galerii, prawda? 
����A jak Pani by∏a ma∏à dziewczynkà, to zazdroÊci∏a Pa-
ni innym dzieciom, które wyst´powa∏y w „Gaw´dzie”, i chcia-
∏a z nimi wyst´powaç? [Êmiech]
a.m. Nie, ja chcia∏am byç Marylà Rodowicz. Jak mieszkali-

Êmy w starej kamienicy, gdzie by∏y piece, to sobie wyobra-
˝a∏am, ˝e w∏aÊnie w piecu mieszka Maryla Rodowicz.
[Êmiech]
����Czy ucieszy∏a si´ Pani z propozycji wzi´cia udzia∏u w tej
wystawie?
a.m. Wyjàtkowo.
����Czy ∏atwiej jest wymyÊliç nowe dzie∏o sztuki?
a.m. Wiesz, ˝e nie zawsze. To jest ten problem.
����A Pawe∏ Althamer opowiada∏ nam o muzie w swojej
g∏owie? A gdzie Pani ma muz´?
a.m. Wiesz, nie zawsze wiem, gdzie.
����Co Pani robi w wolnym czasie?
a.m. Sadz´ drzewka. KtoÊ chce kotka? Mam trzy kotki. 
����Kiedy i jak zacz´∏a Pani przygod´ ze sztukà?
����No, mówi∏a ju˝, w szafie.
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����I Althamer.
a.m. Maciejuk nie ma w ogóle dzieci, a Althamer ma trój-

k´, wi´c jeden ma wszystko przed sobà, a drugi ma ju˝ za
sobà. Ja jestem poÊrodku. [Anna Myca sama czyta pytania
i na nie odpowiada]
Czy lubi Pani sztuk´?
Lubi´.
Jakà sztuk´?
Dobrà.
Czy bycie artystà Panià m´czy?
Nie, lubi´ te˝.
Czy Pani woli poÊwi´caç czas rodzinie, czy raczej sztuce?
To zale˝y, kto mnie zm´czy bardziej.

����Jakich aktorów Pani lubi? 
a.m. Lubi´ Ala Pacino, Roberta de Niro...
����Dlaczego Pani nie maluje tych aktorów?
a.m. Wiesz, ja w ogóle ludzi nie maluj´.
����Co sàdzi Pani o swoich pracach?
a.m. Niektóre lubi´, niektórych nie lubi´. Nigdy nie sà do-

skona∏e, wiesz.  Jak si´ wymyÊla, to jest fajnie.
����Lubi Pani ˝eglowaç?
a.m. Nie, pochodz´ znad morza i jest mi niedobrze, jak wi-

dz´ ∏ódk´, po prostu wymiotuj´ natychmiast.
����A lubi Pani p∏ywaç?
a.m. Lubi´ p∏ywaç. Wtedy nie robi mi si´ niedobrze.
����Czy bra∏a ju˝ Pani udzia∏ w jakiejÊ wystawie dla dzieci?
a.m. Nie, to by∏a pierwsza, wiesz, i powiem ci, ˝e by∏a jed-

nà z trudniejszych. Bo dzieci sà bardzo trudnym materia∏em. 
����Odwrotnie ni˝ mówi Maciejuk.
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Bez tytu∏u
2003
s∏oneczna sala, w której nawet okna 
i sufit Êwiecà na ˝ó∏to

na pytania dzieci odpowiada Wilhelm sasnal czyli „Pan
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w.s. W∏aÊciwie to od was zale˝y, co widzicie w tej pracy 
i mo˝ecie sobie sami wyt∏umaczyç, dlaczego twarz jest aku-
rat zamazana, a dlaczego nie. To jest pewnego rodzaju gra
artysty z widzem. Dlatego malarze malujà, ˝eby nie mówiç
o swoich pracach, ˝eby nie mówiç tego, co mogà, co mo-
gliby powiedzieç, poniewa˝ sztuki wizualne nie sà po to, ˝e-
by o nich opowiadaç, tak jak byÊcie tego oczekiwali. 
A to inna praca. To jest taka ma∏a aran˝acja w pude∏ku po
butach, w której jest samochód, resorówka, jakby rozbita,
taki wypadek widzicie i sà postacie, które ja przerobi∏em 
z ˝o∏nierzy z karabinami, na cywili, czyli na takich przechod-
niów, którzy oglàdajà wypadek.
����A co to jest, to z boku, to kó∏ko?
w.s. To jest ko∏o od samochodu. 
����A ta kropka?
w.s. To mo˝e byç olej na przyk∏ad.  
����Ten pan obok samochodu, co on trzyma?
w.s. Ja nie wiem, ju˝ nie pami´tam, ale oni wszyscy trzy-

majà reklamówki albo jakieÊ torby, raportówki.
A to sà ok∏adki ksià˝ek, które przemalowa∏em.
����Pan to namalowa∏?
w.s. Tak, one wyglàdajà jak prawdziwe ok∏adki ksià˝ek, ale

tak naprawd´ to sà tylko obrazy olejne, to znaczy tylko albo
a˝ obrazy olejne, które sà namalowane w takiej samej wiel-
koÊci jak prawdziwe, jak ksià˝ki, z których malowa∏em.
����A co tam jest? 
w.s. A to jest morze. To by∏o dosyç dawno, bo 7 lat temu

chyba. To jest taki prosty obraz, na którym jest morze i niebo.
A to jest w∏aÊnie na wystawie. Tak wyglàdajà obrazy. 
����A co to jest? 
w.s. Zaraz zobaczycie w zbli˝eniach te obrazy. To jest ob-

raz, na którym przedstawiona jest taka klatka filmowa, czyli...
����W komputerze?
w.s. Nie w komputerze. To jest tak, jak w filmie wyÊwietla-

nym w kinie. Jest taÊma celuloidowa, na której sà poszcze-
gólne klatki i gdy ona leci szybko, to wam si´ wydaje, ˝e to
jest ruch, ale tak naprawd´ to sà pojedyncze klatki. Tak jak
pauza na wideo. I to jest w∏aÊnie przemalowany obrazek 
z takiego filmu. 
����A to, co to jest?
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w.s. To jest pejza˝ takiego partyzanta z Jugos∏awii, który
si´ chowa za bunkrem. Pejza˝.
����A dlaczego to jest takie szare?
����Mo˝e dlatego, ˝e wtedy...
����...czasy by∏y ci´˝kie.
w.s. Dok∏adnie, to jest s∏uszna uwaga, ale oprócz tego jest

te˝ tak, ˝e malowanie polega na tym, ˝eby dobraç jak najle-
piej Êrodki, czyli ˝eby wykorzystaç minimum Êrodków, które
sà potrzebne do przekazania czegokolwiek. Je˝eli chcia∏em
na przyk∏ad namalowaç partyzanta, to nie potrzebowa∏em
do tego ró˝nych kolorów, tylko wystarczy∏ czarny i bia∏y, ˝eby
pokazaç, ˝e to jest partyzant, który si´ ukrywa za bunkrem. 
����Prosz´ Pana, Pan bardzo ∏adnie maluje. 
w.s. Dzi´kuj´. [kolejne slajdy] A tutaj sà obrazy, które przed-
stawiajà wn´trze mieszkania albo biura. Po lewej stronie, te
trzy obrazy, to sà trzy Êciany z przedpokoju z mieszkania, 
w którym mieszka∏em. Ka˝dy obraz to jest osobna Êciana
tego przedpokoju. Chcia∏em wam w∏aÊnie pokazaç, ˝e pre-
tekstem do namalowania obrazu mo˝e byç wszystko, ˝e to
nie musi byç istotny temat, bardzo dramatyczny. Mo˝e to
byç minimalny pomys∏, taki jak w∏aÊnie kabel, kaseta. To
jest te˝ taki obraz, starszy. 
����To jest rura.
w.s. W∏aÊnie. Po prostu przyczepi∏em fragment rurki do

obrazu i zamalowa∏em t´ rurk´ razem z powierzchnià obra-
zu, ˝eby stworzyç iluzj´ prawdziwoÊci, tak jakby ten kawa-
∏ek by∏ wyj´ty ze Êciany, która jest pomalowana akurat na
bia∏o-be˝owy kolor, przez który przebiega rurka. 
����Czy Pan jà namalowa∏?
w.s. Nie, to jest rurka prawdziwa, plastikowa. 
����Czy uwa˝a Pan, ˝e Panu wysz∏o, to co Pan tutaj nama-
lowa∏?
w.s. MyÊl´, ˝e to wszystko jest takim bardzo d∏ugim nie-

koƒczàcym si´ eksperymentem i ja nie wiem, pewnie do-
piero po jakimÊ czasie dowiem si´, czy uda∏o mi si´ coÊ zro-
biç. Nie traktuj´ malowania tak, ˝e rozpatruj´, czy ten obraz
uda∏o mi si´ namalowaç. W ogóle malowanie to jest bardzo
d∏uga droga, trzeba namalowaç bardzo du˝o obrazów, ˝eby
cokolwiek si´ o tym dowiedzieç. 

����A lubi Pan malowaç farbami olejnymi?
w.s. Tak, najbardziej lubi´ malowaç olejnymi. 
����A to jest lampa!
w.s. Ale tak naprawd´ pretekstem do namalowania tego

obrazu by∏y muchy pod lampà. Tam sà trzy takie muchy.
����Aha.
w.s. A to sà p´dzle w∏aÊnie, które namalowa∏y ten obraz

wczeÊniej i zostawi∏y takie Êlady. A tak wyglàda p∏ótno, za-
nim si´ je pokryje tà bia∏à farbà, po której si´ póêniej malu-
je. To jest takie szare, zagruntowane p∏ótno, ale tylko klejem,
jeszcze nie ma tego gruntu, po którym si´ maluje. A tam
w∏aÊnie narysowa∏em puszk´ farby, niebieskà farb´ i po-
krywk´ z niebieskiej farby. A tutaj sà cztery puszki farby, roz-
stawione po kàtach obrazu. 
����A o co w tym chodzi∏o?
w.s. Chodzi∏o o to, ˝e mnie interesowa∏y takie motywy, to

znaczy przedmioty, które sà zwiàzane z malarstwem; cho-
dzi∏o mi o to, ˝eby malowaç przedmioty, którymi si´ maluje,
albo które si´ wykorzystuje do malowania.
����Malowaç malarstwo!
w.s. No, tak. 
����Czy ucieszy∏ si´ Pan z tego, ˝e weêmie udzia∏ w wy-
stawie dla dzieci?
w.s. OczywiÊcie, ˝e tak. Ucieszy∏em si´ z dwóch powodów:
dlatego, ˝e jest to kolejna wystawa, a po drugie – przede
wszystkim dlatego, ˝e to jest wystawa dla dzieci, bo sam
mam dziecko 3-letnie i zauwa˝y∏em, ˝e jest bardzo zaintere-
sowane, tym, co ja robi´. Mój synek cz´sto lubi przychodziç
i oglàdaç to, co robi´, wi´c mam nadziej´, ˝e b´dzie to te˝
interesujàce dla was. 
����Czy sàdzi Pan, ˝e Pana prace podobajà si´ dzieciom?
w.s. MyÊl´, ˝e niektóre prace mogà si´ podobaç dzieciom,

natomiast cz´Êç prac jest dosyç ci´˝ka i zaskakujàca dla mnie
samego, wi´c wyobra˝am sobie, ˝e dzieci mogà zupe∏nie
nie znaleêç drogi do znalezienia przyjemnoÊci w niektórych
pracach, które robi´, poniewa˝ sà... ci´˝kie, no, nie ukrywam. 
����Dlaczego Pan maluje takie obrazy, których dzieci by
nie rozumia∏y?
w.s. Dlatego, ˝e jestem doros∏y. I ˝yj´ w Êwiecie doros∏ych

w wi´kszej mierze, 
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ni˝ w Êwiecie dzieci. ¸at-
wiej jest mi si´ porozumieç
z doros∏ym ni˝ z dzieckiem
����Co Pan chce przeka-
zaç poprzez swoje obrazy?
w.s. Ja w∏aÊnie nie do

koƒca wiem, co odpowie-
dzieç na takie pytanie. To
nie jest tak, ˝e na przyk∏ad
maluj´ smutny obrazek,
bo jestem smutny, maluj´
weso∏y obraz, kiedy jestem
weso∏y. Wydaje mi si´, ˝e
chc´ pokazaç to, ˝e Êwiat
jest bardzo z∏o˝ony, ̋ e nie-
które rzeczy nie sà do koƒ-
ca takimi, jak si´ wydajà,
˝e w bardzo drobnych rze-
czach mo˝e byç wiele sym-
boli, to znaczy, mogà coÊ
przypominaç, coÊ symbo-
lizowaç i tak dalej. 
����Który z Pana pomy-
s∏ów wydaje si´ panu naj-
ciekawszy?
w.s. Dla dzieci, który mi

si´ wydaje najciekawszy?
Opowiem wam o takiej pra-
cy, którà zrobi∏em. Zainte-
resowa∏em si´ jednà sce-
nà w filmie o kreciku. Ca∏a
historia jest o tym, ̋ e przy-
je˝d˝ajà spychacze i ko-
parki i wyp´dzajà krecika,
zajàca i je˝a z lasu i na miej-
scu lasu budujà miasto.
Ale krecik mimo wszystko
zostaje w mieÊcie i specjal-
nie dla niego i jego przyja-
ció∏ ludzie z miasta budujà 
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w jednym pokoju, w bloku, gumowy, sztuczny las, ˝eby kre-
cik ze swoimi przyjació∏mi czuli si´ jak w lesie. Przez przy-
padek, krecik przebija ten gumowy las, napompowane
drzewa, traw´, i tak dalej. I ten las ca∏y si´ rozpryskuje i zo-
stajà strz´py gumy, które wiszà na Êcianach, na oknach, na
pod∏odze. I ja w∏aÊnie powtórzy∏em t´ scen´ – to znaczy po-
cià∏em bardzo du˝e gumowe d´tki od traktora, od samocho-
dów ci´˝arowych i porozrzuca∏em je w∏aÊnie w podobny
sposób jak to, co zosta∏o po tym gumowym lesie. I to jest
taka praca, która mo˝e byç bliska wam.
����Kiedy i jak zacz´∏a si´ Pana przygoda ze sztukà?
w.s. Moja przygoda ze sztukà zacz´∏a si´ 15 lat temu. Nie

chodzi∏em do liceum plastycznego..., w podstawówce te˝
specjalnie nie przyk∏ada∏em si´ do plastyki. Poszed∏em do
technikum, po prostu zobaczy∏em, ˝e rzeczywiÊcie pewne
rzeczy przychodzà mi ∏atwo, mam pewnà sprawnoÊç manu-
alnà, potrafi´ niektóre rzeczy dobrze narysowaç. No i w∏a-
Ênie od tego to si´ zacz´∏o, ˝e zaczà∏em si´ uczyç w∏aÊciwie
na w∏asnà r´k´... Po prostu sporo rysowa∏em. ˚eby jakikol-
wiek post´p osiàgnàç, trzeba bardzo du˝o pracowaç. To nie
jest tak, ˝e artysta to jest taki wariat, który w∏aÊciwie od cza-
su do czasu maluje i buja w ob∏okach. Tak naprawd´, trze-
ba byç bardzo systematycznym. Codziennie w∏aÊciwie id´
do pracy, id´ do gara˝u, gdzie mam pracowni´ i tam maluj´. 
����Jakà Pan lubi sztuk´?

w.s. Lubi´ sztuk´ wspó∏czesnà dlatego, ˝e jest mi najbli˝-
sza, jest o czasach, w których ˝yjemy.
����Czy m´czy Pana bycie artystà?
w.s. Raczej nie. To jest taki przyjemny obowiàzek. Nie zmu-
szam si´ do malowania obrazów, to znaczy nieraz si´ zmu-
szam, ale lubi´ to robiç i dlatego nie m´czy mnie bycie ar-
tystà.
����Dlaczego Pan akurat w gara˝u maluje prace, a dlacze-
go nie zbuduje Pan sobie czegoÊ osobnego, na przyk∏ad
pracowni?
����Pa∏acu.
w.s. Pracowni w pa∏acu. Dlatego, bo przyzwyczai∏em si´

do malowania w gara˝u. Po prostu si´ przyzwyczai∏em. I wca-
le malarz nie potrzebuje pracowni ze szklanym dachem, ˝e-
by malowaç. 
����Czy maluje Pan tak po prostu?
w.s. Tak, po prostu maluj´.
����Jak si´ chce, jak ma Pan wen´?
w.s. Nie, to w∏aÊciwie nie o to chodzi. Wa˝ne jest te˝ przy-

gotowywanie, zbieranie materia∏ów. Na przyk∏ad nieraz jest
tak, ˝e podejmuj´ prace, które sà zwiàzane z historià i naj-
pierw musz´ si´ czegoÊ dowiedzieç o tym zagadnieniu, ˝e-
by je namalowaç. Proces malowania, to znaczy tego ma-
chania r´kà z p´dzlem po p∏ótnie nie jest wcale taki d∏ugi,
jak zbieranie materia∏ów. To jest jakby cz´Êç malowania,
wi´c to jest taka praca. 
����Czy lubi Pan malowaç obrazy bez tematu?
w.s. Ka˝dy obraz ma punkt wyjÊcia. Nigdy nie dzieje si´

tak, ˝e ja wylewam farb´ na p∏ótno i patrz´ si´, co si´ z tym
stanie. Zawsze jest tak, ˝e najpierw jest jakieÊ zdj´cie, jakiÊ
powód, zaobserwowana sytu-
acja, albo te˝ jakieÊ zajÊcie.
Póêniej te obrazy ró˝nie wy-
glàdajà, ale zawsze majà za-
czepienie w rzeczywistoÊci.

praca Agaty Cichoƒskiej i Ani ˚uk
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����Czy lubi Pani ciemnoÊç?
m.s. Czasami.
����Czy sztuka ˝ywi Panià? [Êmiech, pytanie odczytywa-
ne z listy]
m.s. Tak, uwielbiam jeÊç obrazy.  
����Czy ma Pani inny zawód? [Êmiech]
m.s. Ja w ogóle nie mam zawodu.
����Ile jest kotar?
m.s. DwanaÊcie.
����Lubi Pani teatr?
m.s. Lubi´.
����Skàd pomys∏ akurat, ˝e kotary? A nie, na przyk∏ad fi-
ranki, czy jakieÊ drzwi, czy coÊ innego?
m.s. Zrobi∏am te˝ innà wersj´ tej pracy, z drzwiami, ale po-

kazywa∏am jà w innym pomieszczeniu. 
����Wiedzia∏am, wiedzia∏am.
m.s. Takie coÊ, ˝e drzwi, i drzwi...
����i drzwi, i drzwi...
����Takie coÊ, co by∏o coraz mniejsze.
m.s. Tak, tak. Dok∏adnie. Tylko, ˝e to by∏o w innym po-

mieszczeniu. Natomiast tutaj, ten budynek jest troch´ inny.
Taki bardziej królewski. I wydawa∏o mi si´, ˝e kotary b´dà
tam pasowaç.
����A czy by Pani chcia∏a, ˝eby by∏o wi´cej kotar?
����Dlaczego nie by∏o kotar w ca∏ej Zach´cie?
m.s. To by by∏o, myÊl´, naprawd´ interesujàce.
����Setka, na przyk∏ad.
m.s. Fajnie by by∏o gdybym mog∏a zrobiç ten korytarz

d∏u˝szy, i w ogóle moim zamiarem by∏o zrobienie korytarza,
który by sprawia∏ wra˝enie nieskoƒczonego, ˝eby daç jesz-
cze coÊ tam dalej, dalej, i tak mo˝na namalowaç na nast´p-
nej Êcianie...
����Albo mo˝na by by∏o tak zrobiç, ˝e takà kotar´ si´ od-
s∏ania, a tu nagle Êciana. [Êmiech] Albo si´ rozp´dziç, i pac!
[Êmiech]
m.s. To mog∏aby byç inna wersja mojej pracy. Ale ja w ogó-
le myÊla∏am, ˝e te 12 kotar i tak wystarczy. I ˝e przechodzàc
przez po∏ow´ tych kotar, dzieci i inni widzowie b´dà mieç
wra˝enie, ˝e ten korytarz jest nieskoƒczony.
����A moi koledzy byli zachwyceni, bo w ˝ó∏tej sali si´
rozp´dzali i wpadali w ten korytarz. Ale czasami tak by∏o, ˝e
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jeden z drugiej strony bieg∏, a drugi z drugiej, i si´ zderzali.
I wtedy by∏ wielki ryk.
m.s. No, w∏aÊnie. To by∏ problem z tà pracà.
����Powinno byç zielone i czerwone Êwiat∏o.
m.s. To mo˝e jakieÊ rozwiàzanie.
����Czy te kotary... To Pani wybiera∏a kolor?
m.s. Tak. 
����Dlaczego bordowe? 
����W∏aÊnie. Czy to si´ kojarzy Pani jakoÊ z teatrem? 
����Innych nie by∏o? Czerwonych?
m.s. Tak, tak. Jak najbardziej. One by∏y takie bordowe.. Za-

ch´ta ma troch´...
����...bordowy kolor.
m.s. Wyglàda tak troch´ po królewsku. I pomyÊla∏am, ˝e

musi mieç takie królewskie kotary w Êrodku.
����A ten zapach? Czy to by∏ przypadek, czy...
m.s. Zapach jest taki, jaki wydzielajà kotary.
����Po prostu. 
m.s. Po prostu.
����Takiej dusznoÊci. 
Bardzo przyjemnej. 
����To dlaczego tych kotar by∏o a˝ tyle?
m.s. WczeÊniej by∏o pytanie, czy chcia∏abym, ˝eby ten ko-

rytarz by∏ nieskoƒczony. Chcia∏am zrobiç minimalnà iloÊç
tych kotar, ˝eby w pewnym momencie wydawa∏o si´, ˝e ten
korytarz jest nieskoƒczony... 
����A nie chcia∏a Pani, ˝eby w tym miejscu mi´dzy kota-
rami by∏y inne dêwi´ki? Na przyk∏ad Êwierszcz lub jakieÊ inne?
m.s. Mo˝e by by∏o fajnie po wystawie oddaç t´ prac´ w czy-
jeÊ inne r´ce.
����Czyje?
����Moje.
m.s. Na przyk∏ad. 
����˚eby dzieci poprzerabia∏y te prace z wystawy.
m.s. Dok∏adnie. Tak, ˝eby ka˝dy móg∏ zrobiç tak, jakby so-

bie wyobra˝a∏ sam t´ prac´.
����Kiedy zacz´∏a si´ Pani przygoda ze sztukà?
m.s. W dzieciƒstwie. By∏am bardzo cierpliwym dzieckiem 

i bardzo du˝o zajmowa∏am si´ sama sobà, produkujàc ró˝-
ne niepotrzebne rzeczy. 

����Ró˝ne Êmieci?
m.s. Tak, ró˝ne Êmieci. Na co narzeka∏a moja mama, ale za

to mia∏a spokój. 
����A co to by∏y za Êmieci?
m.s. To by∏y bardzo ró˝ne rzeczy... Robi∏am ró˝ne domki,

meble, reprodukowa∏am rzeczy w∏aÊciwie wszystkie, które
mia∏am.
����Ale ze Êmietnika?
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m.s. Nie, wykleja∏am je z kartonu...
����Ale to nie sà Êmieci! 
m.s. ...Nie, ja to ˝artobliwie tak nazwa∏am... Robi∏am dla la-
lek kopie wszystkiego, co sama mia∏am. Na przyk∏ad, nawet
swoich zeszytów do szko∏y...
����To fajne.
m.s. ...ze zminiaturyzowanymi lekcjami.
���� I co w tych zeszytach pisa∏y lalki? Odrabia∏y w nich
zadania domowe?
����A jakiej to jest wielkoÊci?
m.s. Takiej malutkiej. Trzy na trzy centymetry.
����A to jak mo˝na napisaç takie coÊ?
����I ksià˝ki te˝ by∏y takie malutkie?
m.s. Wszystko. Robi∏am te˝ na przyk∏ad szczoteczki do z´-

bów dla lalek.
����Czy m´czy Panià bycie artystà?
m.s. Czasami. To jest bardzo przyjemna rzecz i myÊl´, ˝e

prowadz´ dosyç luksusowe ˝ycie, bo robi´ to, co chc´, ale
to nie zawsze jest ∏atwe, ale ja nie myÊla∏am, ˝e to b´dzie
∏atwe.

����Ile trwa praca nad jednym dzie∏em?
m.s. Trudno powiedzieç. Wydaje mi si´, ˝e robi´ prace non
stop. Bo pracuj´ nad nimi... To trudno powiedzieç, kiedy
nad nimi nie pracuj´. Praca nie polega tylko i wy∏àcznie na
tym, ˝eby robiç rysunki, czy ˝eby coÊ lepiç i budowaç, ale
praca te˝ polega na tym, ˝eby... ˝eby myÊleç, kolekcjono-
waç ró˝ne doznania. 
����A o czym Pani myÊla∏a, gdy Pani robi∏a t´ prac´ z ko-
tarami?
m.s. Ale w którym momencie? Bo ja myÊla∏am o tej pracy

bardzo d∏ugo. 
����Przy pierwszej kotarze.
m.s. Pó∏ roku przed wystawà by∏ pomys∏. A potem... ja

jeszcze o tym d∏ugo myÊla∏am, zastanawia∏am si´, wyobra-
˝a∏am sobie jak to b´dzie, kiedy te kotary b´dà wisia∏y. 
����A moja pani nie lubi sztuki wspó∏czesnej.
m.s. Tak? A jakà sztuk´ lubi?
����Chyba staro˝ytnà.
����RobiliÊmy jakieÊ koÊcio∏y...
m.s. Ja nawet wymyÊli∏am jeden koÊció∏, jaki powinien po-
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wstaç, na przyk∏ad na Bródnie. Mieszkam ca∏y czas na Bród-
nie... KoÊcio∏y sà bardzo dziwne w Polsce, szczególnie na
osiedlach sà zazwyczaj bardzo wymyÊlne i bardzo nie pasu-
jà do otoczenia. I sobie pomyÊla∏am, ˝e na osiedlu powi-
nien byç równie˝ koÊció∏ w bloku.
����A to ten, to jak na Czarnieckiego jest w domu.
m.s. Powa˝nie? PomyÊla∏am, ˝e powinien to byç taki blok,

który jest pusty w Êrodku. Tylko sà same Êciany, nie ma pi´-
ter i jest tylko krzy˝ u góry. By∏by zupe∏nie podobny do wszy-
stkich bloków z osiedla.
����I w∏aÊnie taki blok bez pi´ter?
m.s. Dok∏adnie. 
����Taki wysoki bardzo, tak?
m.s. Tak. Tak jak koÊcio∏y sà.
����Po kim odziedziczy∏a Pani talent? Po rodzicach, czy po
kimÊ z rodziny?
m.s. Mog´ opowiedzieç o tacie. Tata, oprócz haftowania

serwetek, zrobi∏ te˝ nam bardzo ∏adne meble. Te meble by∏y,
mo˝na powiedzieç, troch´ artystyczne, bo by∏y wyrzeêbione.

MieszkaliÊmy wtedy w bloku. I tata robi∏ je w domu, w na-
szym mieszkaniu w du˝ym pokoju, tak ˝e mama strasznie
narzeka∏a. Tata bardzo si´ postara∏ i te meble wyglàda∏y na-
prawd´ Êwietnie!
Jedynym problemem by∏o to, ˝e te meble by∏y kompletnie
niefunkcjonalne. Bo by∏y d´bowe i strasznie ci´˝kie. Moja
mama nigdy nie mog∏a schowaç poÊcieli do ∏ó˝ka, bo nie
mog∏a podnieÊç tej klapy. I zawsze to musia∏ robiç tata, jak
wraca∏ z pracy. Dopiero wtedy by∏a chowana poÊciel! 

����A czy, jak by∏a Pani ma∏à dziewczynkà, to lubi∏a Pani
jakieÊ sekrety, tajemnice?
m.s. Tak, lubi∏am bardzo tajemnice. I lubi∏am sekrety. I lu-

bi´ je do tej pory. I dlatego robi´ takie tajemnicze i sekretne
prace.
����A jakie sekrety? JakieÊ takie szeptane, czy takie, co
si´ w ziemi robi – zakopuje?
m.s. Tak, takie te˝ robi∏am. Wszelkiego rodzaju. Najró˝niej-

sze. Jakie tylko mogà byç. 
���� A jakie sekrety w ziemi? Takie kwiatuszki, które si´
przykrywa szkie∏kiem? 
m.s. Tak. 
����To sà widoczki. 
m.s. Widoczki, tak. Ale to by∏y te˝ sekretne widoczki, bo

tylko niektórym osobom si´ mówi∏o, w którym miejscu jest
ten widok. Mo˝na by∏o zdradziç  to tylko przyjació∏ce. 
Zawsze sobie wyobra˝a∏am w dzieciƒstwie, ˝e w mieszka-
niu, w którym mieszkam z rodzicami jest dodatkowe po-
mieszczenie, do którego ja tylko mog´ przez Êcian´ wejÊç.
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praca 
Agnieszki Dudek i Justyny CieÊlak

����Czy lubi Pani ciemnoÊci?
m.s. Boj´ si´ ciemnoÊci, ale te˝ jà bardzo lubi´. Pociàgajà

mnie strasznie. W dzieciƒstwie musia∏am spaç przy zapalo-
nym Êwietle. I te˝ bardzo lubi∏am oglàdaç horrory, ale strasz-
nie si´ ich ba∏am, tak ˝e oglàda∏am je przez palce.
����Czy zrobi∏a Pani kiedyÊ w ˝yciu coÊ szalonego?
m.s. Wydaje mi si´, ˝e ca∏e moje ˝ycie jest szaleƒstwem. 
����Ale coÊ szczególnego? 
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m.s. MyÊl´, ˝e ja si´ prowadz´ szaleƒczo.
����A na czym polega szaleƒcze prowadzenie si´?
m.s. Polega przede wszystkim na tym, ˝e... Wydaje mi si´,

˝e moje ˝ycie odbiega od normy. Od normy wszystkich, to
znaczy wielu moich znajomych.
����A mo˝e nam Pani o czymÊ szalonym opowiedzieç?
W ma∏ej tajemnicy?
m.s. Mog´ opowiedzieç o tym, ˝e jak by∏am troszk´ m∏od-

sza, to bardzo du˝o podró˝owa∏am autostopem. Podró˝o-
wa∏am w czasie wojny te˝, w Chorwacji...
����Autostopem?
m.s. ...autostopem. I raz na przyk∏ad podwozi∏ mnie...
����Czo∏g?
m.s. Nie. Podwozi∏ mnie jakiÊ snajper, który mia∏ broƒ z ty-

∏u w samochodzie. I myÊl´, ˝e to jest szalone dosyç.
����Troszk´.
m.s. I te˝, na przyk∏ad, wyjecha∏am na Korsyk´, z biletem

w jednà stron´... Z powrotem musia∏am sobie poradziç.
����I jak Pani sobie poradzi∏a?
m.s. Pozna∏am jednego barmana, takiego pana, który pro-

wadzi∏ restauracj´ i bar. I ten pan dowiedzia∏ si´, ˝e jestem
artystkà i pozwoli∏ mi pomalowaç swojà restauracj´ na ze-
wnàtrz i wewnàtrz. I po tej pracy otworzy∏ mi swój bar, tak
˝e mog∏am si´ tam ˝ywiç. I te˝ mi zap∏aci∏ za t´ prac´. Tak
˝e ju˝ mog∏am wróciç do domu, ale strasznie mi si´ tam
spodoba∏o. I ta historia mnie bardzo wciàgn´∏a, tak ˝e zo-
sta∏am przez trzy miesiàce na tej wyspie. 
����Ale coÊ jeszcze niech Pani opowie.
m.s. Wiele razy si´ przeprowadza∏am. I zmienia∏am miasta,
wyje˝d˝ajàc z walizkà ubraƒ i przyje˝d˝ajàc na miejsce,
gdzie nikogo nie zna∏am. Poznawa∏am wszystkich od po-
czàtku, zostawiajàc wszystko za sobà.
����A czy gdzieÊ si´ Pani spodoba∏o tak, ˝e Pani zosta∏a?
m.s. Na razie mieszkam w Warszawie. I to mi si´ podoba.
����Jaka by∏a pierwsza praca, która Pani w galerii pokaza∏a?
m.s. Pierwszà prac´ w Polsce pokaza∏am na wystawie... to

by∏a Ma∏a Alicja, i kuratorem zresztà by∏ Marek. I to by∏a pra-
ca, myÊl´, która by wam si´ bardzo spodoba∏a. To by∏y czte-
ry ma∏e pokoje.
����A wiem, co to by∏o. To by∏o super! Widzia∏am to!

����A do ostatniego da∏o si´ wejÊç?
m.s. Najwy˝ej mo˝na by∏o tam wepchnàç chomika...
����Byli tacy, co wk∏adali tam g∏ow´.
m.s. Ja s∏ysza∏am, ˝e do tego przedostatniego, który by∏, 

o ile dobrze pami´tam, 35 cm wysoki i 50 x 50 cm szeroki,
wesz∏y pewnego dnia dwie doros∏e osoby. Nie wiem, jak to
zrobi∏y. 
����I wysz∏y stamtàd?
m.s. Rozbierajàc t´ wystaw´, nikogo nie znalaz∏am. Przy-

puszczam, ˝e te osoby wysz∏y, chyba, ˝e zrobi∏y si´ przezro-
czyste. 
����Czy Pani od poczàtku chcia∏a byç artystkà?
m.s. Ja nigdy w ogóle nie podejmowa∏am takiej decyzji.

Akurat tak wysz∏o. Zajmowa∏am si´ tym ca∏y czas. Ale praw-
d´ mówiàc, by∏ jeden taki moment... skoƒczy∏am akurat
podstawówk´ i to moja mama zadecydowa∏a, ˝e pójd´ do
liceum plastycznego, a ja si´ strasznie opiera∏am, nie chcia-
∏am pójÊç do liceum plastycznego, bo wydawa∏o mi si´, ˝e
sà tam sami narkomani. 
j.r. A teraz koƒczymy: zadajemy ostatnie pytanie.
����Najwi´ksze szaleƒstwo. O co innego mo˝emy zapy-
taç?
m.s. Nie by∏o najwi´kszego. By∏o mnóstwo ma∏ych, g∏u-

pich szaleƒstw.
����To jakieÊ ma∏e, g∏upie szaleƒstwo.
m.s. Jak by∏am ma∏a, to robi∏am sobie, bo moja mama ni-

gdy si´ nie malowa∏a, tak wi´c nie mog∏am podkradaç jej
kosmetyków, ale z powodzeniem malowa∏am si´ farbkami
plakatowymi.
����Na Egipcjank´?
m.s. Ró˝nie. Na ró˝ne sposoby.
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piknik 
artystyczny
z zach´tà
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Jednym z kluczowych elementów projektu, stanowiàcym uzupe∏nienie funkcjonowania dzieci´cej rady kuratorów (równie˝ m.in. redak-
cji dzieci´cego czasopisma, katalogu, dzieci´cej pracowni graficznej), prac nad organizacjà i realizacjà wystawy, spotkaƒ warsztatowych
z artystami i programu edukacyjnego, by∏ „Piknik artystyczny z Zach´tà”, który mia∏ miejsce w Dniu Dziecka w Ogrodzie Saskim. 

By∏a to ca∏odniowa impreza, na której organizatorzy spodziewali si´ goÊciç oko∏o 300 osób.  Zainteresowanie przeros∏o jednak ich
najÊmielsze oczekiwania, a piknik odwiedzi∏o ok. 1000 osób. 

Impreza ta sk∏ada∏a si´  z wielu odbywajàcych si´ w ró˝nych miejscach Ogrodu Saskiego plenerowych zaj´ç warsztatowych. Dzie-
ci i m∏odzie˝ podzielone zosta∏y na grupy, które przechodzi∏y do kolejnych miejsc, w których trwa∏y  zaj´cia, prowadzone przez dzieci 
i m∏odzie˝ ze Êrodowisk „trudnych” i „zapomnianych” oraz artystów. 

Na poczàtku pikniku przedstawiony zosta∏ spektakl D˝amble, przygotowany pod kierunkiem Dariusza Kunowskiego i Janusza
Prusinowskiego przez grup´ dzieci z ognisk opiekuƒczo-wychowaczych w Warszawie. 

Po zakoƒczeniu spektaklu widzowie, obdarowani s∏odyczami przez dzieci´cych aktorów, uda∏y si´ w grupach na kolejne przygody
ze sztukà. Ka˝da grupa w´drowa∏a poÊród drzew swojà w∏asnà Êcie˝kà, nie wiedzàc, co jà czeka, i w jakiej kolejnoÊci, a to dodatkowo
dodawa∏o smaku i uroku emocjom i prze˝yciom zwiàzanym z artystycznym piknikiem w tym niezwyk∏ym ogrodzie.

Du˝o dobrej zabawy dostarczy∏ wszystkim kucharz, który pokazywa∏, w jaki sposób mo˝na wykonaç „artystyczne kanapki”: pi´-
trowe, z oczami i buziami, z wystajàcymi warzywami. Mo˝na by∏o je równie˝ spokojnie zjeÊç, w cieniu starych drzew. 

Niedaleko stawu z fontannà uwija∏ si´ Robert Maciejuk. Dzieci wymyÊla∏y i malowa∏y obrazy podwodnego Êwiata. Wszystkie prace
zawieszone zosta∏y na ogrodzeniu wokó∏ stawu – na kilka godzin, si∏à dzieci´cej wyobraêni, szary staw zamieni∏ si´ w kolorowy i pe∏en
fantastycznych stworów podwodny ogród.

Nieco dalej trwa∏y zaj´cia teatralne Dzieci´ce pranie prowadzone przez Dariusza Skibiƒskiego. Dzieci uczy∏y si´ robiç niezwyk∏e
„pranie” nie tylko swoich dzieci´cych duszyczek, lecz równie˝ duszyczek swoich rodziców. Po takim praniu po Ogrodzie Saskim w´-
drowa∏y ju˝ tylko czyste duszyczki.

Na po∏o˝onym w pobli˝u wzgórzu, na którym stoi budynek wodozbioru w kszta∏cie rotundy, dzieci mog∏y, jak przy „Êwiàtyni du-
mania”, rysowaç z natury sielankowy widok wiosennego ogrodu w spokojne i pogodne niedzielne po∏udnie.

A potem by∏a ju˝ tylko szalona zabawa. Po drugiej stronie alejki znajdowa∏o si´ miejsce, w którym prezentowano niezwyk∏e urzà-
dzenia i przedmioty przygotowane przez Krzysztofa Meisnera i jego studentów z Politechniki Koszaliƒskiej, w tym i cieszàce si´ du˝ym
zainteresowaniem ko∏o do akrobacji, przypominajàce ko∏o do çwiczeƒ dla kosmonautów. Za pomocà „skakad∏a” mo˝na by∏o çwiczyç
skoki wzwy˝, a z mi´kkich i gi´tkich rur budowaç niesamowite przestrzenne konstrukcje.

Tu˝ obok roz∏o˝y∏y si´ „obozem”, jak trupa cyrkowa, dzieci z Melechowa. Prezentowa∏y radosnà zabaw´ cyrkowà – ˝onglerk´,
akrobacje, chodzenie na szczud∏ach, kolorowe stroje cyrkowe. Wprowadza∏y te˝ ch´tnych i odwa˝nych w tajniki tych umiej´tnoÊci,
cierpliwie przekazywa∏y swoje doÊwiadczenia.

Potem by∏a gra na b´bnach, i to w pobli˝u wielkiej fontanny, i na dodatek pod kierunkiem rówieÊników, którzy brali udzia∏ w zaj´-
ciach prowadzonych przez Kazimierza Klickiego. Rozbrzmiewa∏y dzikie i szalone rytmy, a park na chwil´ zamieni∏ si´ w egzotyczny
ogród.

I w koƒcu powrót do sztuki, do rysunku. Na szcz´Êcie znalaz∏y si´ tutaj zaprojektowane przez Adama Garnka maszyny, które bez
sprzeciwu wykonywa∏y artystyczne rysunki za dzieci, zm´czone atrakcjami szalonego pikniku. 

Na szcz´Êcie oprócz maszyny do rysowania Adam Garnek przygotowa∏ równie˝ pojazd, którym mo˝na by∏o wybraç si´ na prze-
ja˝d˝k´ po ogrodzie, ale nie samemu, lecz w grupie. Z okien takiego wehiku∏u-dzie∏a sztuki dzieci patrzy∏y na zwyk∏y miejski ogród
przekszta∏cony w ogród niezwyk∏y magicznà si∏à sztuki.

Piknik zakoƒczy∏y wyst´py grupy dzieci z Melechowa oraz m∏odzie˝y, która poprowadzi∏a fina∏owy koncert b´bniarski z udzia∏em
wszystkich, którzy brali udzia∏ w pikniku. (J.R.)
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Dzieci´ce pranie na warsztacie
teatralnym Dariusza Skibiƒskiego

dzieci u˝ywajà 
Maszyny do rysowania
Adama Garnka

po prawej:
jeden z Mobili Krzysztofa Meisnera
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warsztaty malarskie Podwodny ÊÊwiat
Roberta Maciejuka

warsztaty b´bniarskie Rytmy
Kazimierza Klickiego
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Mobile
Krzysztofa Meisnera

na sàsiedniej stronie:
Wielki cyrk
dzieci z Malechowa

kolorowe piknikowe kanapki
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Piknik artystyczny z Zach´tà
Ogród Saski 
1 czerwca 2003
S   punkt informacyjny, miejsce
spotkania
1   Kazimierz Klicki Rytmy warsztaty
b´bniarskie
2   Robert Maciejuk Podwodny Êwiat
warsztaty malarskie
3   Kucharz Piknikowe kanapki
przygotowywanie kanapek na
pocz´stunek
4   Dariusz Skibiƒski Dzieci´ce pranie
warsztaty teatralne
5   Dzieci z Malechowa Wielki cyrk
zabawy cyrkowe
6   Krzysztof Meisner Mobile zabawy
z wykorzystaniem mobili i
niezwyk∏ych urzàdzeƒ
7   Adam Garnek Maszyna do
rysowania malowanie i rysowanie
przy u˝yciu specjalnej maszyny
8   Âwiàtynia dumania rysowanie
sielankowych pejza˝y
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Sombrero, kaktus 
i superbohater 
klasa 5-6, gimnazjum 
Warsztat inspirowany egzotykà Meksyku i postaciami superbo-
haterów. Celem by∏o przybli˝enie historii i techniki tworzenia
komiksu.
Dziwolàgi i dziwostwory
klasa 1-6
Warsztat wykorzystywa∏ techniki teatru lalek. Zaj´cia 
odbywa∏y si´ na wystawie i realizowane by∏y w konwencji  za-
bawy pozwalajàcej rozwinàç wyobraêni´.
Kraina marzycieli
gimnazjum – liceum
Warsztat inspirowany sztukà i literaturà dawa∏ uczestnikom
mo˝liwoÊç przeniesienia si´ do krainy marzeƒ i stworzenia w
niej w∏asnego „pokoiku wyobraêni”.
Mapa
gimnazjum – liceum
Podczas zaj´ç uczestnicy mieli mo˝liwoÊç poznania 
podstawowych poj´ç zwiàzanych ze sztukà wspó∏czesnà oraz
krytykà artystycznà.
Z dziennika m∏odego podró˝nika
klasa 1-6, gimnazjum, liceum
Celem warsztatu by∏o przybli˝enie prac prezentowanych na
wystawie i zapoznanie uczestników z formà dzie∏a 
sztuki, jakà  jest ksià˝ka artystyczna.
Mackami po omacku
klasa 0-6
Celem warsztatu by∏o zwrócenie uwagi na to, jak artyÊci mogà
oddzia∏ywaç na odbiorców poprzez zmys∏ dotyku, czyli senso-
rama jako alternatywny Êrodek ekspresji.

Szarobure i pstrokate
klasa 0-6
Podró˝ przez spektrum barw. Zabawa plastyczna, podczas 
której uczestnicy tworzyli w∏asne prace, a tak˝e poszukiwali ko-
loru na wystawie.
Âladami tajemnic sztuki
klasa 0-6
Niekonwencjonalny spacer po wystawie, podczas którego
uczestnicy wykonujàc rozmaite zadania i rozwiàzujàc 
zagadki zdobywali wiedz´ o sztuce wspó∏czesnej.
Szelest w pyszczku
Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Tadeusza 
Rybiƒskiego
6 czerwca 2003

niedzielne warsztaty dla rodzin
Wielki koncert
warsztaty muzyczne prowadzone przez Krzysztofa Knittla
25 maja 2003
˚ywe obrazy 
warsztaty teatralne prowadzone przez Dariusza Skibiƒskiego
8 czerwca 2003
Lalki i ludzie
warsztaty teatru lalek prowadzone przez Romana Holca
15 czerwca 2003
Piknik artystyczny z Zach´tà
1 czerwca 2003

program warsztatów
dla dzieci towarzyszàcych
wystawie
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Nie jestem przygotowany do pisania tego tekstu. Mia∏o go w ogóle nie byç, poniewa˝ to nie doroÊli mieli decydowaç o tym, jak wy-
glàdaç ma katalog i co powinno si´ w nim znaleêç. Dzieciaki, z którymi pracowa∏em, chcia∏y, ˝eby to by∏a ksià˝ka artystyczna, dlate-
go, ˝e ca∏y sens swojego udzia∏u w projekcie, w przeb∏ysku intuicji, chcia∏y przekazaç nie poprzez ilustracje, nie poprzez teksty, lecz
poprzez samà form´ zaprojektowanej przez siebie ksià˝ki. Ksià˝ka ta mia∏a byç inna od wszystkich ksià˝ek. Inna od tego, z czym na
co dzieƒ mia∏y i majà do czynienia. Nie mia∏a kojarzyç si´ ani ze szko∏à, ani z telewizjà, ani z kolorowymi pismami, ani tym bardziej 
z katalogami, które mo˝na kupiç w ka˝dej galerii. Mia∏a odnosiç si´ do ich wyobraêni, do ich Êwiata i do ich w∏asnych doÊwiadczeƒ.
Czeka mnie teraz trudne zadanie – musz´ powróciç do formy, która na czas tego projektu zosta∏a zawieszona i przekazaç poprzez nià
to, nad czym wspólnie pracowaliÊmy przez wiele miesi´cy. 

Pi´ç minut z ˝ycia rekina w Meksyku
wyst´pujà: rekin, fale oceanu, morski wiatr, meksykaƒski pejza˝
Na tle bia∏ej Êciany dwie dziewczynki, z których jedna odgrywa rol´ fal oceanu, a druga morskiego wiatru, stojà twarzami do siebie
i trzymajà czarne p∏ótno, którym falujà w gór´ i w dó∏. To równie˝ meksykaƒski pejza˝. Trzecia dziewczynka, odgrywajàca rol´ re-
kina, siedzi jak syrena na pod∏odze i wyskakuje co jakiÊ czas, kilka razy, ponad fale oceanu.

Wydawa∏o mi si´, ˝e projekt dla dzieci to nic trudnego („projekt dla dzieci” to okreÊlenie doros∏ych dla projektu, który zrealizowa-
liÊmy), naprawd´ nic trudnego. Przecie˝ mia∏a to byç „tylko” wystawa dla dzieci i nic wi´cej. Nie wypada∏o si´ martwiç, bo i czym?
Wystarczy∏o przecie˝ zaprosiç artystów, a ci w mniej lub bardziej udany sposób poradziliby sobie, gdyby zechcieli, z tym zadaniem.
Có˝ to jest bowiem dla doros∏ych zrobiç wystaw´ dla dzieci? Nic. No, w∏aÊnie. Tylko, co to znaczy: zrobiç wystaw´ dla dzieci? Co to
jest wystawa dla dzieci?

Próbowa∏em znaleêç odpowiedê w mniej lub bardziej uczonych artyku∏ach, pismach, katalogach i ksià˝kach. Nie by∏o powodu nie
wierzyç doÊwiadczeniom poprzedników (jeÊli tacy byli). Nale˝a∏o odwo∏aç si´ tylko do dobrych wzorów i uczyç si´ pilnie. Wkrótce
jednak okaza∏o si´, ˝e ca∏y projekt funkcjonuje tak naprawd´ w pustce i w pró˝ni. By∏o to w równej mierze problemem artystów, jak
i kuratorów projektu. Mo˝na by∏o rozmawiaç o za∏o˝eniach projektu, o poszczególnych pomys∏ach, ale by∏y to zawsze rozmowy doro-
s∏ych z doros∏ymi. GdzieÊ, w tle, obecne by∏y wyobra˝enia o dzieciach, budowane w oparciu o wiedz´ pochodzàcà z ró˝nych êróde∏,
od teoretycznych rozwa˝aƒ ró˝nego rodzaju uczonych i badaczy, po doÊwiadczenia z w∏asnego ˝ycia. Wyobra˝enia o dzieciach prze-
kszta∏ca∏y si´ nieuchronnie w „dzieci z wyobraêni”, Êwiat pozbawionych zarówno ˝ycia, jak i dynamiki, z∏o˝onych, mniej lub bardziej
trafnych koncepcji procesów rozwoju osobowoÊci, intelektu, uczuç i emocji. 

Ponadto sama „gramatyka” projektów artystycznych dla dzieci, nie mówiàc o projektach edukacyjnych, pozostawa∏a w znacznej
mierze, jeÊli nie z za∏o˝enia, niewra˝liwa na swój kontekst. Nie uwzgl´dnia∏a aktywnej i realnej roli dzieciaków, lecz jedynie ich obec-
noÊç i dzia∏anie w zaprojektowanej i przygotowanej wczeÊniej przez doros∏ych przestrzeni. Sprowadza∏o si´ to w konsekwencji, do
odtwarzania przez dzieciaki zaproponowanych im wczeÊniej wzorów i koncepcji. Istotne równie˝ by∏o to, ˝e artystyczne projekty bardzo

Od kuratora
Marek Goêdziewski
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∏atwo rezygnowa∏y nie tylko z tego, co artystyczne na rzecz tego, co edukacyjne, lecz równie˝ z tego, co edukacyjne na rzecz tego,
co socjologiczne. Efektem takiego procesu by∏a nie tylko swoista infantylizacja projektów, lecz równie˝, w koƒcu, ich socjologizacja –
na dalszy plan schodzi∏ nie tylko efekt artystyczny, efekt edukacyjny równie˝ przestawa∏ odgrywaç jakàÊ znaczàcà rol´. Na pierwszy
plan wysuwa∏o si´ samo niewykluczajàce nikogo uczestnictwo, co, jak mog∏em si´ przekonaç, by∏o jednym ze skrz´tnie ukrywanych
powodów niech´ci do podobnych projektów.  

I by∏o to bardzo wa˝ne doÊwiadczenie. Pojawi∏o si´ bowiem demokratyczne kryterium, które mia∏o charakter pewnego rodzaju
imperatywu moralnego i politycznego. Zabrania∏o ono odmawiania komukolwiek, a ju˝ w najmniejszym stopniu dzieciakom, „przed
którymi przysz∏oÊç”, talentu i zdolnoÊci twórczych. Pojawi∏o si´ równie˝, w zmodyfikowanej formie, bo pod postacià jakoÊci dzie∏a,
raczej bezwzgl´dne, co tu du˝o mówiç, kryterium produktywnoÊci. Praca z dzieçmi nastawiona tylko na proces i uczestnictwo w sa-
mej swojej istocie ∏ama∏a t´ zasad´ produktywnoÊci. Konflikt pomi´dzy tymi zasadami nie jest chyba czymÊ, co jest charakterystycz-
ne dla tego rodzaju projektów. Na pewno jednak ujawnia si´ w nich w sposób szczególnie wyrazisty i ze szczególnà si∏à.

Zorro
wyst´pujà: jeêdziec, koƒ Zorro, g∏owa konia, wiatr, stolik
Na stoliku siada dziewczynka, która odgrywa rol´ konia Zorro, przed nià inna, która odgrywa rol´ jego g∏owy. Przed nimi z kolei
dziewczynka z kawa∏kiem materia∏u, którym faluje w gór´ i w dó∏, jak wiatr, który rozwiewa grzyw´ p´dzàcego konia Zorro. Koƒ
Zorro, z jeêdzcem na grzbiecie, z rozwianà grzywà, p´dzi gdzieÊ, przed siebie. 

Jednym z istotnych odniesieƒ, przynajmniej, jeÊli chodzi o jakoÊç samego zamierzenia, by∏a postawa co najmniej dwóch wybit-
nych myÊlicieli. Jeden z nich, po zamkni´ciu cz´Êci swoich dociekaƒ, zdecydowa∏ si´ uczyç dzieci, drugi zdecydowa∏ si´ napisaç ksià-
˝eczk´ dla dzieci, przynajmniej w tytule. Przyk∏ad ich pozwala∏ myÊleç o sztuce wspó∏czesnej dla dzieci jako pewnego rodzaju ekspe-
rymencie, wpisanym w bardzo wyraênà i doÊç radykalnà tradycj´ intelektualnà i kulturowà. Sztuka wspó∏czesna, czy ogólniej nawet,
sztuka w ogóle, sama stawa∏a si´ projektem wystarczajàco dzieci´cym, by zainteresowaç nie tylko dzieci, lecz równie˝ tych, którzy 
w ogóle byli nià, czy te˝ chcieli byç zainteresowani. Projekt przybiera∏, pomimo swoich historyczno-kulturowych odniesieƒ, postaç
eksperymentu, o którym nikt nigdy wczeÊniej nie myÊla∏ i którego wyniku nie mo˝na by∏o przewidzieç.

Nie chc´ powiedzieç, chocia˝ przez pewien czas tak myÊla∏em, ˝e by∏ to punkt zerowy tego projektu, poniewa˝ punkt zerowy to
okreÊlenie, którego u˝y∏ Nelson Goodman, prawie 30 lat temu podczas dyskusji nad edukacjà artystycznà w Stanach Zjednoczonych,
a sztuka wspó∏czesna dla dzieci, czy w swoim sformu∏owaniu spo∏eczno-politycznym sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci, nie
mog∏a zostaç zredukowana do klasycznie nowoczesnego projektu edukacyjnego, czy te˝ do projektu zwiàzanego z edukacjà artystycznà. 

Projekt sztuki wspó∏czesnej dla dzieci sta∏ si´, w swojej ostatecznej postaci, punktem wyjÊcia dla refleksji na temat nie tylko sztu-
ki w ogóle, sztuki jako takiej, czy sztuki i kultury wizualnej, i w konsekwencji równie˝ sztuki i kultury, lecz równie˝ na temat instytucji,
które zajmujà si´, w ró˝nym stopniu, w ró˝ny sposób i na ró˝nà skal´, prezentacjà sztuki wspó∏czesnej. Chodzi∏o tu przede wszyst-
kim o relacj´ pomi´dzy programem wystaw sztuki wspó∏czesnej a wystawà sztuki wspó∏czesnej dla dzieci. 

W programie wystaw sama wystawa dla dzieci, czy sztuki wspó∏czesnej dla dzieci, jest czymÊ, co raczej nie zdarza si´ cz´sto, nie
mówiàc ju˝ o tym, ˝e przewa˝nie nie ma dla niej w ogóle miejsca. JeÊli coÊ w samej swojej nazwie ma s∏owo „dzieci”, to odsy∏ane
bywa przede wszystkim do odpowiedniego programu edukacyjnego lub oÊwiatowego. Tym samym obecnoÊç projektu sztuki wspó∏-
czesnej dla dzieci w programie wystaw pozwala∏a odnieÊç si´ w wyjàtkowy sposób do spraw zwiàzanych z edukacjà, w szczególno-
Êci do relacji pomi´dzy programami edukacji i programami wystaw w instytucjach zajmujàcych si´ (w jakikolwiek sposób) sztukà
wspó∏czesnà. 

Zach´ta jednak stworzona zosta∏a, i nie ma znaczenia, czy si´ o tym pami´ta, czy zapomina, jeÊli nie przede wszystkim, to rów-
nie˝ w celach edukacyjnych. I, jak si´ szybko okaza∏o, cele i treÊci edukacyjne formu∏owane by∏y zarówno w ró˝ny, jak i ró˝norodny
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sposób. Projekt sztuki wspó∏czesnej dla wszystkich dzieci musia∏, nawet jeÊli nie chcia∏, odnieÊç si´ do tego „aktu za∏o˝ycielskiego”
Zach´ty, i odnosi∏ si´ do niego w znacznym stopniu, przede wszystkim przez jeden z aspektów projektu, jakim by∏ powrót do êróde∏.
W tym kontekÊcie refleksja na temat kszta∏tu programu wystaw, programu edukacji oraz relacji pomi´dzy nimi stawa∏a si´ rodzajem
totalnej refleksji na temat formu∏y instytucji zajmujàcych si´ sztukà wspó∏czesnà i dzia∏alnoÊcià edukacyjnà. Instytucji, które zdobywa-
jà pewnà wiedz´ o sztuce wspó∏czesnej, w pewnym stopniu t´ sztuk´ wspó∏tworzà i w rozmaity sposób jà upowszechniajà. 

Formu∏a ta w równej mierze odnosiç mog∏a si´ do galerii i muzeów, jak i do uniwersytetów i instytutów historii sztuki. A istotnego
znaczenia nabiera∏ „instytucjonalny kszta∏t” wiedzy o sztuce wspó∏czesnej, a w szczególnoÊci formy, w jakich ta wiedza si´ przejawia-
∏a, czyli z jednej strony program wystaw (w tym organizacja prezentacji przedmiotu wiedzy), z drugiej natomiast – program edukacji
(w tym organizacja komunikacji przedmiotu wiedzy). W ten sposób program wystaw, bez obawy o utrat´ jakoÊci, móg∏ odzyskaç swo-
je funkcje programu edukacji, a program edukacji odzyskaç swój przedmiot (sztuk´ wspó∏czesnà): móg∏ uczestniczyç bezpoÊrednio
w jego poznawaniu – zdobywaniu, kszta∏towaniu i propagowaniu wiedzy o nim – czyli odzyskaç funkcje programu wystaw. 

Jednak˝e tego rodzaju „krytyczne” zmniejszenie dystansu pomi´dzy programami, czy te˝ odniesienie si´ do ich fundamentalnej
wspó∏zale˝noÊci, niejako „sprzed podzia∏u”, które obejmowa∏o odniesienie do „teraz” pewnego aktu z przesz∏oÊci, pewnie by nie wy-
starczy∏y same w sobie do poprawnego sformu∏owania za∏o˝eƒ projektu. Pozostawa∏o wykonaç jeszcze jeden krok. Pewnie najtrud-
niejszy, poniewa˝ w ogóle nikomu do tej pory nie przysz∏o to do g∏owy. 

Wspomnia∏em o doÊwiadczeniach, czy te˝ uprzedzeniach, które ujawnia∏y si´, gdy tylko w Êwiecie doros∏ych pojawia∏a si´ w ogó-
le koncepcja wystawy dla dzieci. Ich êród∏em mog∏a byç zarówno obawa przed infantylizacjà, w tym pewnie i obawa przed regresjà
– na ró˝nych poziomach: od artystyczno-kulturowego po psychologiczno-analityczny – ze stanu „doros∏oÊci” do „bezmyÊlnego dzie-
ciƒstwa”, czy te˝ po prostu „cofni´cia si´ w rozwoju”, jak i obawa przed koniecznoÊcià „zawieszenia”, a na pewno przeformu∏owania,
obecnych w Êwiecie doros∏ych i wspó∏tworzàcych mitologi´ procesu twórczego kulturowych, na ró˝nych poziomach, odniesieƒ do
dzieciƒstwa.

����A czy ba∏ si´ Pan spotkania z takimi m∏odymi...
����Z dzieçmi. 
����...to znaczy, z dzieçmi.
r.m. Dzieçmi?
����Takie obawy o to, ˝e, nie wiem...
����...˝e Panu b´dzie g∏upio, jakby coÊ nie wysz∏o...
����...˝e coÊ nie wyjdzie, coÊ takiego.
����Czy z dzieçmi nie mo˝na rozmawiaç?

Projekt „Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci” pozwala∏ jednak˝e, w kontekÊcie refleksji o sztuce wspó∏czesnej oraz programach
wystaw i edukacji, podjàç równie˝ refleksj´ o kulturowej scenie, na której definiowane sà, kszta∏towane, propagowane i przekazywane
mi´dzy innymi role tych, którzy o niej mówià i role tych, którzy s∏uchajà – o ca∏ym kulturowym dramacie mówienia i s∏uchania oraz
mówienia i s∏yszenia, ∏àcznie z problematykà mówienia – niemówienia, przemilczania – przeg∏aÊniania, s∏uchania – nies∏uchania, ˝eby
wymieniç tylko niektóre. Pozwala∏ odnieÊç si´ do tych, którzy mówià i do tego, jakie majà powody do mówienia. I artyÊci bynajmniej
nie byli jedynymi adresatami tego pytania – nale˝eli do nich równie˝ kuratorzy, krytycy, w∏aÊciciele galerii, czy pism artystycznych.
Pozwala∏ równie˝ odnieÊç si´ do tych, którzy s∏uchajà i do powodów redukowania ich do roli s∏uchajàcych. I dzieciaki nie by∏y jedy-
nym przyk∏adem tych, które nie tylko s∏uchajà, lecz równie˝ majà s∏uchaç, chocia˝ s∏uchaç nie muszà.
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����Czy zrobi∏a Pani kiedyÊ w ˝yciu coÊ szalonego?
m.s. Wydaje mi si´, ˝e ca∏e moje ˝ycie jest szaleƒstwem. 
����Ale coÊ szczególnego? 
m.s. MyÊl´, ˝e ja si´ prowadz´ szaleƒczo.
����A na czym polega szaleƒcze prowadzenie si´?
m.s. Polega przede wszystkim na tym, ˝e... Wydaje mi si´, ˝e moje ˝ycie odbiega od normy. Od normy wszystkich, to znaczy wielu

moich znajomych.
����To normalne. U nas.. Nam te˝ si´ tak wydaje.
����No w∏aÊnie. 
����I co w tym szalonego?
m.s. W takim razie ja nie mog´ odpowiedzieç obiektywnie na to pytanie. O szaleƒstwie mog´ opowiedzieç tylko subiektywnie.

Wydaje mi si´, ˝e robi´ du˝o szalonych rzeczy.

Podj´cie decyzji o wspó∏pracy z dzieçmi przesàdza∏o w sposób istotny o ostatecznym charakterze i kszta∏cie projektu, chocia˝ nie
by∏a to decyzja tak oczywista, jak mo˝e wyglàdaç teraz, po zakoƒczeniu realizacji projektu. Pozwala∏a wprowadziç w ˝ycie i zachowaç
wszystkie jego eksperymentalne i krytyczne aspekty. Rola dzieciaków nie dawa∏a si´ jednak zredukowaç do roli bycia kuratorem, cho-
cia˝ dzieci podejmowa∏y i t´ funkcj´, jeÊli zachodzi∏a potrzeba. Rola dzieci nie dawa∏a si´ te˝ zredukowaç do roli bycia artystà, cho-
cia˝ wszystkie mog∏y podejmowaç t´ funkcj´, jeÊli chcia∏y. Nie dawa∏a si´ równie˝ zredukowaç do roli bycia krytykiem, chocia˝
wszystkie by∏y krytykami, nawet jeÊli nie chcia∏y, czy te˝ nie do koƒca zdawa∏y sobie z tego spraw´. Nie dawa∏a si´ te˝ zredukowaç
do roli projektantów zaproszeƒ czy plakatów, chocia˝ wszystkie mog∏y próbowaç swoich si∏ w tym zakresie, jeÊli by∏o to potrzebne. 

Spo∏ecznoÊç dzieci´ca, reprezentujàca – z ca∏ym mo˝liwym baga˝em problematycznoÊci takiej reprezentacji – dzieci (dwie grupy,
wy∏onione podczas dwuetapowych kwalifikacji), i doros∏ych (dwójka doros∏ych, czasem z dwójkà asystentek), podj´∏a prac´ we
wszystkich tych rolach, przy czym, przynajmniej na poziomie utopijnoÊci samego projektu, mo˝na by∏o nie tylko odgrywaç te, ju˝ do-
brze rozpoznane i okreÊlone role wobec sztuki wspó∏czesnej (czy te˝ przymierzaç si´ do nich), lecz równie˝ bez ograniczeƒ i obaw
eksperymentowaç z powo∏ywaniem do ˝ycia i wcielaniem w nie swoich w∏asnych, nowych postaw i pomys∏ów. Efekt tych ekspery-
mentów i poczynaƒ pozostawa∏ niezmiennie otwarty, a ka˝de spotkanie stawa∏o si´ wyprawà zarówno w nieprzewidywalne nowe, jak
i nieprzewidywalne nieznane. 

Ostatecznie praca nad projektem przybra∏a równie˝ postaç pracy nad modelem tego rodzaju projektów. Jednym z celów przed-
stawionej wczeÊniej refleksji by∏o nadanie temu projektowi pewnego, jakiegokolwiek, ale jednak sensu: ˝eby nie by∏ on czymÊ abso-
lutnie dowolnym i przypadkowym, i by stanowi∏ w miar´ otwartà, na ile to mo˝liwe, oraz w sposób przejrzysty ustrukturalizowanà prze-
strzeƒ Êcie˝ek wyborów i wymagaƒ, pozwalajàcà uzyskaç efekty o dobrze okreÊlonej i odpowiedniej jakoÊci, zarówno artystyczne jak
i edukacyjne. W bardziej aktywnym uj´ciu praca nad modelem projektu mia∏a i powinna by∏a prowadziç do powstania poczucia sensu
albo porzàdku sensów, które wykracza∏yby poza warunki jego konstrukcji. 

Ostatecznie w sk∏ad projektu (równie˝ jako modelu projektu) wesz∏y: wystawa, forum dzieciaków, które przybiera∏o ró˝ne funkcje
i formy, z formà i funkcjà rady kuratorów w∏àcznie, otwarte warsztaty plenerowe „Piknik artystyczny z Zach´tà” oraz cykl przygotowa-
nych specjalnie na czas wystawy warsztatów twórczych dla dzieci ze szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ Êrednich. Poprzez ró˝-
norodnoÊç proponowanych dzieciom ról i poprzez z∏o˝ony i skomplikowany kontekst ich realizacji projekt ten stawa∏ si´ projektem
pozwalajàcym odnieÊç si´ do problematyki wprowadzenia dzieci w sprawy nie tylko artystów czy krytyków, co wydawa∏o si´ oczy-
wiste i naturalne, lecz równie˝ kuratorów wystaw i historyków oraz krytyków sztuki wspó∏czesnej, czyli – w ró˝norodne aspekty sztuki
wspó∏czesnej. 
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Wymagania te musia∏y si´ jednak zderzyç z przeÊwiadczeniem, ˝e i tak, jeÊli chodzi o wystaw´, to artyÊci zrobià to, co b´dà chcieli,
a jeÊli chodzi o podstawowe wybory dotyczàce wystawy i wspó∏prac´ z dzieçmi, to z kolei kuratorzy zrobià to, co b´dà chcieli (prze-
konanie to zaprezentowane zosta∏o z du˝ym poczuciem pewnoÊci siebie przez jednego z dziennikarzy na konferencji prasowej). A to
z kolei stawia∏o ka˝dego doros∏ego uczestnika projektu wobec pytaƒ: co chcesz przedstawiç? Co chcesz pokazaç? Co chcesz osià-
gnàç? I nie tylko w tych w∏aÊnie, a nie innych warunkach, ale równie˝, czy w ogóle chcesz si´ w to zaanga˝owaç, a jeÊli tak, to po co? 

Drugà stron´ tej sytuacji mo˝na by∏oby sformu∏owaç nast´pujàco: dzieci i tak b´dà przyswaja∏y to, co chcà, a artyÊci i kuratorzy
b´dà mogli zrobiç tylko to, co w takich warunkach sensownie b´dà mogli zrobiç. DoroÊli mogà dysponowaç tylko tym, czym faktycz-
nie dysponujà, od talentów i umiej´tnoÊci poczàwszy, a na wiedzy, doÊwiadczeniu i dost´pnych Êrodkach skoƒczywszy. Co w efekcie
ods∏ania∏o, na innym poziomie, problematycznoÊç reprezentatywnoÊci ca∏ej wystawy ju˝ nie tylko jako wystawy sztuki wspó∏czesnej
dla dzieci, lecz równie˝ jako wystawy sztuki wspó∏czesnej. 

����Obraz by∏ powieszony dobrze, tylko êle zosta∏ w∏o˝ony slajd.
����[powoli i dobitnie] A skàd wiecie?
����Pan wie, ˝e êle w∏o˝y∏, uspokój si´. [Robert w koƒcu ustawi∏ poprawnie slajd w rzutniku]
r.m. To by∏ b∏àd przecie˝. Tutaj mo˝esz rozszyfrowaç „Cheese”, prawda? A tam by∏o...
����Tam te˝!
r.m. ...odwrotnie!

Wszystkie te krytyczne uwarunkowania projektu, co by∏o oczywiste, w ró˝nym stopniu, w ró˝nym okresie czasu oraz w ró˝ny spo-
sób ujawnia∏y si´ i odgrywa∏y swojà rol´. Ju˝ samo podj´cie wspó∏pracy z dzieciakami wydawa∏o si´ dla wielu doros∏ych czymÊ tak
niewiarygodnym, ˝e nawet nie tyle absurdalnym, ile czymÊ, co nigdy nie mog∏o mieç i – mentalnie – nie mia∏o miejsca. Wielu unika∏o,
jak mog∏o, spotkania z nimi, ale musieli w koƒcu, w jakiÊ sposób, do tego spotkania „dorosnàç”. 

Dzieciaki zresztà mia∏y podobne odczucia. Traktowa∏y poczàtkowo ca∏à sytuacj´ jako plac zabaw, pewne pole gry stworzone dla
nich przez doros∏ych, bez ˝adnych konsekwencji w realnym ˝yciu, w rzeczywistoÊci. Sytuacja uleg∏a zmianie podczas pierwszego po-
siedzenia rady kuratorów. Rada ta, w trakcie której oceniane by∏y przedstawione przez artystów projekty, rozpocz´∏a si´ jako zabawa,
kolejna gra przygotowana przez doros∏ych, a zakoƒczy∏a szokujàcym milczeniem i powoli docierajàcym do ÊwiadomoÊci dzieciaków
przeÊwiadczeniem, ˝e to wszystko dzieje si´ naprawd´, ˝e to, co tutaj w∏aÊnie zrobi∏y nie by∏o ani grà, ani zabawà w jakimÊ umow-
nym, fikcyjno-bajkowym Êwiecie, lecz dzia∏aniem realnym, rzeczywistym, za które ponosi∏y pewnà odpowiedzialnoÊç. 

Z chwilà, kiedy dzieci w∏àczy∏y si´ do pracy nad projektem, otrzyma∏y – pomimo poczynionych wczeÊniej pomi´dzy doros∏ymi
uzgodnieƒ – prawo do poddania rewizji wszystkich tych uzgodnieƒ, ∏àcznie z prawem do uniewa˝nienia tych, których nie akceptowa∏y 
– odnosi∏o si´ to przede wszystkim do przedstawionych przez artystów projektów. Projekt zaczyna∏ si´ wówczas niejako od nowa. 
Z jednej strony, dobiega∏a koƒca cz´Êç prac nad samà formu∏à projektu, z drugiej strony, rozpoczyna∏a si´ w∏aÊciwa realizacja charak-
terystycznych za∏o˝eƒ. W tym miejscu w∏aÊciwym odniesieniem dla projektu by∏y mi´dzy innymi koncepcje pedagogiczne Janusza
Korczaka, w tym jego koncepcja „ma∏ego cz∏owieka”, bez wzgl´du na to, jak by∏aby przeze mnie interpretowana. 

Powsta∏y, ze wzgl´du na bardzo du˝e zainteresowanie projektem, dwie grupy dzieci – „wtorkowa” i „piàtkowa”. Spotkania z ka˝-
dà grupà odbywa∏y si´ raz w tygodniu. Dla ka˝dej z grup przygotowany zosta∏ ten sam program, na który sk∏ada∏y si´ „jednostki pro-
gramowe”, które odnosi∏y zarówno do ogólnie rozumianej wiedzy, w tym mi´dzy innymi do podstaw krytyki artystycznej i estetyki,
jak i do ró˝nego rodzaju funkcji i ról, które pojawiajà si´ w Êwiecie sztuki, w tym mi´dzy innymi do funkcji i roli kuratora, redaktora
pisma, krytyka, za∏o˝yciela pisma artystycznego lub galerii oraz artystki/artysty (przy czym rola artystki lub artysty by∏a czymÊ, czego
niemal˝e nie musia∏y si´ uczyç, zgodnie z powiedzeniem, ˝e „dzieci rysujà, jak ptaki Êpiewajà”). Ponadto, obydwie grupy, jako forum,
musia∏y zajmowaç si´ sprawami bie˝àcymi – nie wszystko jeszcze by∏o gotowe i wiele pozostawa∏o do zrobienia.
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����Kiedy stwarza∏ Pan wi´kszoÊç z tych prac, to nie mia∏ Pan jeszcze dzieci?
c.b. Niestety, nie. 
����Teraz, jak ma Pan dzieci, to te prace sà ∏agodniejsze, nie sà tak odwa˝ne.
c.b. Tak, to prawda.
����Zmieni∏ si´ Pan, jednym s∏owem?
c.b. Tak, straci∏em impet. 
����Bardzo dobrze.
c.b. Utemperowa∏o mnie ˝ycie rodzinne. 

Jednym z wa˝nych powodów wprowadzania w ˝ycie tego rodzaju za∏o˝eƒ projektu by∏o uzyskanie takiej przestrzeni, którà dzieci
mog∏yby tworzyç lub wspó∏tworzyç z doros∏ymi poprzez przekszta∏canie jej na swój w∏asny sposób. Przygotowa∏y one oczywiÊcie
swoje w∏asne projekty artystyczne. I gdyby mo˝na by∏o dysponowaç odpowiednià przestrzenià, to projekty te pewnie zosta∏yby zre-
alizowane. Na takich samych prawach, jak projekty doros∏ych. A niektóre z tych projektów by∏y wystarczajàco intrygujàce i interesujà-
ce, ˝eby mo˝na by∏o podjàç si´ ich realizacji. Jeden z nich zak∏ada∏, na przyk∏ad, pomalowanie na kolorowo Pa∏acu Kultury, nie mówiàc
ju˝ o rozpi´ciu nad nim siedmiobarwnej t´czy, oraz zaprzestanie dzia∏aƒ wojennych nie tylko w Iraku, lecz w ogóle, kolejny zak∏ada∏
powstanie w jednej z sal Zach´ty czegoÊ w rodzaju d˝ungli, lub co najmniej ogrodu zoologiczno-botanicznego, jeszcze inny stworze-
nie przestrzeni tylko i wy∏àcznie ze schodów (z odniesieniem do klatki schodowej Zach´ty).

Projekty teatralne czy muzyczne z kolei, realizowane by∏y z dzieçmi z ró˝nego rodzaju nieuprzywilejowanych Êrodowisk, z oÊrod-
ków opiekuƒczo-wychowawczych, domów dziecka oraz oÊrodków z „terenów biednych”. Projekty te przedstawione zosta∏y, razem 
z projektami przygotowanymi przez cz´Êç artystów, na „Pikniku artystycznym z Zach´tà”, wydarzeniu, które mia∏o miejsce w Dniu
Dziecka w Ogrodzie Saskim. Tym samym piknik, który stanowi∏ integralnà cz´Êç ca∏ego projektu, stawa∏ si´ swoistym dzia∏aniem wy-
wrotowym, przygotowanym dla normalnego spo∏eczeƒstwa przez niezwyk∏e i utalentowane dzieciaki, uwa˝ane za trudne i pozosta-
wiane na co dzieƒ na marginesie ˝ycia spo∏ecznego. W pewnym sensie uzupe∏nieniem i zwieƒczeniem tego wywrotowego dzia∏ania,
nale˝y dodaç, ˝e niezamierzonym, by∏a bezpoÊrednia relacja radiowa, którà z pikniku przeprowadzi∏y dzieciaki, spotkane w dniu
otwarcia wystawy na placu zabaw na Bródnie (praca Paw∏a Althamera) i zaproszone do wspó∏pracy przy dalszej realizacji projektu.

Dzieci mia∏y do dyspozycji równie˝ przestrzeƒ druków towarzyszàcych wystawie oraz katalog. W przestrzeni tej zrealizowa∏y, na
przyk∏ad, projekt zaproszenia (rysunek) oraz folderu informacyjnego, opracowa∏y projekty „Zach´tusia” i „Krombiego” (oraz wszyst-
kich innych postaci ze swojego Êwiata, których nie jestem w stanie wymieniç tutaj z imienia), przeprowadzi∏y wywiady-rozmowy z ar-
tystami do katalogu (ostatnie mia∏y miejsce w paêdzierniku, kilka miesi´cy po zamkni´ciu wystawy) i stara∏y si´ zaprojektowaç katalog-
-ksià˝k´ artystycznà.

����Czy uwa˝a Pan, ˝e Panu wysz∏o to, co Pan tutaj namalowa∏?
w.s. MyÊl´, ˝e to wszystko jest takim bardzo d∏ugim, niekoƒczàcym si´ eksperymentem i ja nie wiem, pewnie dopiero po jakimÊ

czasie dowiem si´, czy uda∏o mi si´ coÊ zrobiç. Nie traktuj´ malowania tak, ˝e rozpatruj´, czy ten obraz uda∏o mi si´ namalowaç.
W ogóle malowanie to jest bardzo d∏uga droga, trzeba namalowaç bardzo du˝o obrazów, ˝eby cokolwiek si´ o tym dowiedzieç. 

Z kolei artyÊci przygotowali projekty prac, które z∏o˝y∏y si´ ostatecznie na „krain´ sztuki”, w której przebywaç mog∏y i po której
podró˝owaç mog∏y nie tylko dzieci, lecz równie˝ doroÊli. Kraina ta, która d∏ugo nie mog∏a znaleêç swojej w∏aÊciwej postaci, i przybie-
ra∏a ró˝ne formy, odnosi∏a si´ ostatecznie, w z∏o˝ony sposób, do wielu ró˝norodnych koncepcji, w tym mi´dzy innymi do koncepcji
egzotycznego, pi´knego i innego Êwiata, wielkiego królestwa fantazji i marzeƒ, weso∏ych miasteczek i placu zabaw, Êwiata filmów 
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i bajek, czy te˝ Êwiata mediów, czy, jeszcze ogólniej, Êwiata, w którym zanurzone sà dzieciaki, sposobów oddzia∏ywania tego Êwiata
na nie i sposobów przekszta∏cenia go przez nie, w tym równie˝ przekszta∏cania go poprzez niesienie radoÊci i pomocy innym. 

����Co Pan chce przekazaç poprzez swoje obrazy?
w.s. Ja nie do koƒca wiem, co odpowiedzieç na takie pytanie, dlatego ˝e, to nie jest tak, i˝ obrazy... ja nie maluj´ takich obra-

zów... to znaczy, moje prace nie sà... to nie jest tak, ˝e na przyk∏ad maluj´ smutny obrazek, jestem smutny, maluj´ weso∏y obraz,
jak jestem weso∏y. To jakby... czegoÊ takiego zupe∏nie u mnie nie ma. Ale... nie wiem... wydaje mi si´, ˝e chc´ pokazaç to, ˝e Êwiat
jest bardzo z∏o˝ony, ˝e niektóre rzeczy nie sà do koƒca takimi, jak si´ wydajà, to znaczy, ˝e... w bardzo drobnych rzeczach mo˝e
byç wiele symboli, to znaczy, mogà coÊ przypominaç, coÊ symbolizowaç, i tak dalej. 

Realizacja znacznej cz´Êci projektu dobieg∏a koƒca w paêdzierniku. Nie jestem w stanie uzyskaç odpowiedniego „normatywnego
dystansu”, ˝eby projekt ten  w∏aÊnie z dystansu, przedstawiç, ale to chcia∏em chocia˝ o nim jakoÊ opowiedzieç, zgodnie z pewnà me-
todologià, która stanowi∏aby gwarancj´ tego rodzaju obiektywnoÊci. Stara∏em si´ przynajmniej przedstawiç niektóre jego intelektualne
aspekty oraz wskazaç, ˝e sztuka mog∏a staç si´ przedmiotem tego projektu, a sztuka dla wszystkich dzieci w szczególnoÊci, w du˝ej
mierze z powodu jego zakorzenia, jako modelu – ∏àcznie z pewnego rodzaju teorià projektu i instytucji, o której to˝samoÊci, jak si´
uwa˝a, decyduje w znacznej mierze program wystaw – w szerszym obszarze humanistycznych dociekaƒ i badaƒ. 

W tym miejscu koƒcz´ zatem to nieoczekiwane dla mnie zadanie. Mam nadziej´, ˝e uda∏o mi si´ w pewnym stopniu przekazaç za-
równo doÊwiadczenia wzajemnych relacji pomi´dzy regu∏ami projektu a jego przedmiotem, jak i rozumienia tego, co mog∏oby ozna-
czaç, ˝e projekt powinien przedstawiç swój przedmiot, doprowadziç do jego artykulacji i wyartyku∏owaç go, a nie wskazywaç tylko
na pewien obszar-przedmiot, czy te˝ go oznaczaç.

Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci od kuratora 117
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Projekt „Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci” to niezwyk∏e przedsi´wzi´cie wystawiennicze i edukacyjne. Kuratorzy projektu,
zastanawiajàc si´ nad powa˝nym wyzwaniem, jakim sta∏a si´ wystawa adresowana do dzieci i m∏odzie˝y, pragn´li uniknàç sytuacji,
w której doroÊli decydowaliby o tym, czego dzieci mogà oczekiwaç od sztuki i co mo˝e im si´ podobaç. Dlatego kuratorzy podj´li de-
cyzj´ o realizacji projektu zgodnie z zasadà „dzieci dla dzieci”, i tym samym, o w∏àczeniu dzieciaków do prac nad projektem, przede
wszystkim, choç nie tylko, w roli kuratorów wystawy. SpoÊród 150 dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które odpowiedzia∏y na zaproszenie
do wzi´cia udzia∏u w projekcie, wybrano grup´ oko∏o 40 dzieci „o zainteresowaniach artystycznych, Êmia∏ych i ch´tnych do wspó∏-
pracy przy organizowaniu wystawy”. 

Dzieci te przez ponad dwa miesiàce uczestniczy∏y w cotygodniowych spotkaniach, których celem by∏o przybli˝enie im, czym jest
sztuka wspó∏czesna, jakim pos∏uguje si´ j´zykiem, a tak˝e kontekstu, w którym powstajà i prezentowane sà dzie∏a sztuki – od pracowni
artysty, poprzez wystawy i organizujàce je instytucje, po ró˝nego rodzaju wydawnictwa i media. Mog∏y tak˝e tworzyç swoje w∏asne
prace, które, przynajmniej w za∏o˝eniach projektu, mia∏y byç prezentowane razem z pracami artystów. 

Do udzia∏u w wystawie zaproszeni zostali uznani polscy artyÊci: Adam Adach, Pawe∏ Althamer, Cezary Bodzianowski, Maurycy
Gomulicki, Marek Kijewski, Krzysztof Knittel i Dariusz Kunowski, Dominik Lejman, Robert Maciejuk, Anna Myca, Wilhelm Sasnal oraz
Monika Sosnowska. 

Jednym z najwa˝niejszych etapów pracy  m∏odych kuratorów by∏a ocena i wybór prac zaproponowanych przez artystów na wy-
staw´. Ostatecznego kszta∏tu wystawa nabiera∏a dzi´ki decyzjom podj´tym z udzia∏em dzieci i przez dzieci. Kolejnymi etapami pracy
sta∏o si´ projektowanie zaproszeƒ, plakatu, folderu i druków towarzyszàcych oraz przygotowanie materia∏ów do katalogu, w szcze-
gólnoÊci wywiadów-rozmów z artystami.

Podczas przygotowaƒ do wystawy dzieci mia∏y okazj´ do spotkaƒ z artystami i obserwowania ich pracy. W ramach takich spotkaƒ
Pawe∏ Althamer zaprosi∏ dzieciaki na warszawskà Prag´, gdzie mog∏y obejrzeç na dachu jednej ze starych kamienic go∏´bnik, obser-
wowaç latajàce go∏´bie, spojrzeç „z lotu ptaka” na swoje miasto. Wyprawa zakoƒczy∏a si´ odwiedzinami w pracowni artysty. 

Innego rodzaju doÊwiadczeniem by∏o przygotowanie, do dzieci´cego czasopisma o sztuce, relacji na temat udzia∏u Cezarego Bo-
dzianowskiego, dostarczajàcego zarówno du˝o zabawy, jak i budzàcego podziw swojà konsekwencjà i wiernoÊcià dzieci´cym marze-
niom, w próbach tanecznych zespo∏u „Gaw´da”. 

M∏odzi kuratorzy, na równi z doros∏ymi, wzi´li równie˝ udzia∏ w konferencji prasowej, odpowiadajàc na podchwytliwe pytania
dziennikarzy. 

Otwarcie wystawy odby∏o si´ wed∏ug scenariusza przygotowanego przez dzieci. Po przemówieniach pani dyrektor Agnieszki Mo-
rawiƒskiej i jednego z doros∏ych kuratorów dzieci przedstawi∏y u∏o˝one w formie wierszyków prezentacje artystów i ich prac. Uczest-
niczàcy w otwarciu goÊcie mogli chodziç w czerwonych nosach klaunów, spróbowaç meksykaƒskich przysmaków oraz otrzymaç balon
z podobiznà Zach´tusia - wymyÊlonej przez dzieci maskotki reprezentujàcej ca∏y projekt.

Wystawa w du˝ej mierze nawiàzywa∏a do Êwiata dzieci´cych marzeƒ, wyobra˝eƒ i zabaw, ale si´ do niego nie ogranicza∏a. Adre-
sowano jà do wszystkich dzieci, tak˝e tych niepe∏nosprawnych. W Zach´cie dost´pny by∏ specjalny wózek u∏atwiajàcy poruszanie si´

Od kuratorki
Joanna Rentowska
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po wystawie dzieciom niepe∏nosprawnym ruchowo, wi´kszoÊç prac mo˝na by∏o dotykaç, co z kolei u∏atwia∏o zwiedzanie dzieciom
niewidomym.

„Sztuka wspó∏czesna dla wszystkich dzieci” spotka∏a si´ tak˝e z bardzo przychylnym przyj´ciem ze strony doros∏ych. Wi´kszoÊç
z nich z wielkim entuzjazmem reagowa∏a na prace, a nawet bawi∏a si´ na wystawie razem z dzieçmi

Ekspozycja prezentowana by∏a w 6 salach górnych Zach´ty, na klatce schodowej, w holu g∏ównym i Ma∏ym Salonie. Wszyscy ar-
tyÊci zaaran˝owali swoje prace w ciekawy, cz´sto zaskakujàcy sposób, dostarczajàc widzom nie tylko dobrej zabawy, ale prezentujàc
tak˝e sztuk´ na bardzo wysokim poziomie.   

Pawe∏ Althamer odnowi∏ zniszczony, zaniedbany plac zabaw dla dzieci na warszawskim Bródnie. Przy wejÊciu na plac stan´∏a brama,
zaprojektowana przez przedszkolaka, a wzorowana na tympanonie fasady g∏ównej Zach´ty. Wszystkie urzàdzenia na placu pomalo-
wane zosta∏y na bia∏o, aby nadaç im uroczysty, odÊwi´tny charakter. Inauguracja zabaw na placu rzeczywiÊcie mia∏a taki charakter, a sam
plac sta∏ si´ trwa∏ym elementem pejza˝u osiedla.

Adam Adach, w stylu dzieci´cych figli, przyczepi∏ gladiatorowi z Zach´ty czerwony nos klauna, zmieniajàc tym samym powa˝ny
wyraz XIX-wiecznej rzeêby w bardziej przyjazny i zabawny. Zaprezentowa∏ tak˝e obraz Halo, przedstawiajàcy jego przyjaciela, m∏odego
ch∏opca, który boryka si´ z jakimiÊ problemami. Wyda∏ równie˝ artystyczno-terapeutycznà ksià˝k´ do kolorowania i rysowania gry-
zmo∏y dla ÊÊÊliiiimaaaakaaaaa. 

Cezary Bodzianowski zrealizowa∏ swoje dzieci´ce marzenie zostania cz∏onkiem zespo∏u „Gaw´da”. Wzià∏ udzia∏ w przygotowaniach
do egzaminu i wyst´pu razem z tym zespo∏em. Egzamin z powodzeniem zda∏ i zosta∏ honorowym cz∏onkiem „Gaw´dy”. Widzowie
mogli podziwiaç jego poczynania w filmie dokumentalnym, pokazywanym w Ma∏ym Salonie.

Maurycy Gomulicki, prezentujàc slajdy z miasteczka Tlacotalpan, proponowa∏ widzom podró˝ w wyobraêni do bajecznie koloro-
wego i nieznanego z przewodników turystycznych Meksyku. Przedstawi∏ równie˝ niezwyk∏à kolekcj´ plastikowych pistoletów i lase-
rów oraz seri´ niezwyk∏ych wizerunków gwiazd dzieci´cej pop kultury.

Marek Kijewski pokaza∏ s∏ynnà, i uwielbianà przez dzieci rzeêb´ Królowa Midas w poszukiwaniu Bugsa, czyli wykonanego z kloc-
ków Lego kaczora Duffy’ego, zmieniajàcego królika Bugsa w wielkà czerwonà marchewk´. 

Krzysztof Knittel i Dariusz Kunowski wymyÊlili mroczny labirynt. Stworzyli sposobnoÊç doÊwiadczenia dreszczu emocji, jaki budzi
wyprawa z w tajemnicze ciemne zakamarki czy tunele grozy. Poruszajàc si´ w labiryncie niemal po omacku mo˝na by∏o, wÊród od-
dzia∏ujàcych na wyobraêni´ niesamowitych dêwi´ków, dotykaç Êcian z ró˝nych materia∏ów (np. w∏ochatych, g∏adkich lub zimnych),
sprawiajàcych w dotyku nieoczekiwane i równie niesamowite wra˝enie, czy wsuwaç r´ce w sekretne otwory, nie wiedzàc, co si´ w nich
znajdzie.

Dominik Lejman urzàdzi∏ na wystawie biuro – przestrzeƒ z komputerami, dost´pem do telewizji i internetu – gdzie dzieci mog∏y
pracowaç nad swoimi utopiami, bioràcymi za punkt wyjÊcia tworzone przez doros∏ych obrazy Êwiata. 

Robert Maciejuk pomalowa∏ jednà Êcian´ w kolorowe kropeczki, przypominajàce wzory z materia∏ów, z których kiedyÊ szyto dzie-
ciom ubranka. Drugà Êcian´ pokry∏ ró˝owà farbà i czarnymi kropkami, a potem powiesi∏ na niej pejza˝e z dobranocek dla dzieci, z Bo-
bem Budowniczym, Colargolem i Misiem Uszatkiem. Namalowa∏ równie˝ czarno-bia∏e, jak do dawnych legitymacji szkolnych, portrety
Misia Uszatka i Colargola. 

Anna Myca zaprojektowa∏a przestrzeƒ, do której wchodzi∏o si´ przez szaf´, tak jak w dzieciƒstwie lub w bajkach mo˝na by∏o
przejÊç przez szaf´ do zaczarowanej krainy. Pod∏og´ w tej „krainie” wy∏o˝ono p∏ytami, na których jak na chodniku dawa∏o si´ rysowaç
kolorowà kredà lub graç w podwórkowe gry i zabawy. Âciany pokryte zosta∏y wykonanym w technice sgrafitto, zapo˝yczonym z ma-
larstwa ikonowego ornamentem z motywem lilii.  

Pomys∏em Anny Mycy by∏a te˝ wielka niebieska zje˝d˝alnia na klatce schodowej Zach´ty, najbardziej uwielbiane przez dzieci i przez
doros∏ych, nawet tych bardzo powa˝nych, „dzie∏o sztuki”.
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Wilhelm Sasnal stworzy∏ ˝ó∏ty pokój (pomalowa∏ Êciany na ˝ó∏to, a okna i Êwietliki pokry∏ ˝ó∏tà przezroczystà folià) – w którym za-
wsze, bez wzgl´du na to, co dzia∏o si´ na zewnàtrz, Êwieci∏o s∏oƒce i panowa∏a s∏oneczna pogoda.

Dzie∏em Moniki Sosnowskiej by∏ korytarz, przedzielony szeregiem bordowych kotar, podÊwietlonych od do∏u ma∏ymi lampkami.
Pozwala∏ on raz jeszcze doÊwiadczyç ka˝demu dreszczu emocji ciekawskiego i wÊcibskiego zaglàdania za zas∏ony i niepokoju, co do
skutków spotkania z tym, co nieznane. 

Cz´Êç zadaƒ projektu realizowano poza Zach´tà. Ju˝ podczas przygotowaƒ do wystawy dwóch artystów, muzyk Kazimierz Klicki
oraz scenograf Dariusz Kunowski i muzyk Janusz Prusinowski, podj´∏o prac´ z dzieçmi i m∏odzie˝à z placówek opiekuƒczych. Efekty
tych dzia∏aƒ zaprezentowane zosta∏y w Dniu Dziecka, na „Pikniku artystycznym z Zach´tà” w Ogrodzie Saskim.

Adam Adach natomiast, prowadzi∏ zaj´cia z dzieçmi upoÊledzonymi, dla których nieocenionà pomocà w porozumiewaniu si´ 
z doros∏ymi sta∏a si´ zaprojektowana przez artyst´ ksià˝ka do kolorowania i rysowania.

Bardzo wa˝nà cz´Êcià projektu by∏ rozbudowany i adresowany do ró˝nych grup wiekowych program edukacyjny, który zaczà∏
funkcjonowaç z chwilà otwarcia wystawy, przeznaczony przede wszystkim dla szkó∏ i dla grup zorganizowanych. Dzieci w m∏odszym
wieku mog∏y np. przejÊç przez wystaw´ rozwiàzujàc ró˝ne zagadki i zadania, dzieci starsze mia∏y okazj´ zaprojektowaç komiks z wy-
myÊlonymi przez nich super bohaterami, a m∏odzie˝ stworzyç ksià˝k´ artystycznà z zapisem swoich wra˝eƒ z wystawy.

W niedzielne przedpo∏udnia dzieci i rodzice zapraszani byli do uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez samych artystów.
Z najbardziej kompetentnymi i doÊwiadczonymi przewodnikami mogli odbywaç intrygujàce i fascynujàce podró˝e przez krain´ sztuki.
Mieli okazj´, wraz z Krzysztofem Knittlem, przy u˝yciu najzwyklejszych w Êwiecie przedmiotów tworzyç niezwyk∏e dêwi´ki, jakich nikt
dotàd nie s∏ysza∏. Z Tadeuszem Rybickim zapoznawali si´ z trudnà, ale jak˝e zaskakujàco atrakcyjnà sztukà pi´knej wymowy, odkry-
wali urok ∏amania sobie j´zyków na wymyÊlonych przez niego j´zykowych ∏amaƒcach. Z kolei, wraz z Romanem Holcem mogli udaç
si´ w podró˝ do fascynujàcej krainy teatru lalek i animacji.

W trakcie trwania wystawy dzia∏a∏ równie˝ klub „Zach´tuÊ”, w którym raz na tydzieƒ wyst´powa∏y dzieci´ce grupy muzyczne. 
Podczas wystawy dzieci pracujàce przy wystawie, a przede wszystkim te , które pe∏ni∏y funkcje redaktorów czasopisma dzieci´-

cego i katalogu, gromadzi∏y materia∏y do katalogu – jak np. przeprowadzane wywiady-rozmowy z artystami, dyskutowane by∏y tak˝e
ró˝nego koncepcje i projekty graficzne.
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Bank Zachodni WBK realizuje program dzia∏alnoÊci charytatywnej „Bank Dzieci´cych  UÊmiechów”, którego celem  nadrz´d-
nym jest pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i bezrobotnych.

Bank Dzieci´cych UÊmiechów inicjuje i finansuje przede wszystkim takie przedsi´wzi´cia, które nie tylko pomagajà zaspo-
koiç podstawowe potrzeby ˝yciowe dziecka, ale równie˝ zapewniajà dzieciom porcj´ pozytywnych emocji, Êmiechu i zabawy.
Chcemy daç dzieciom mo˝liwoÊç rozwoju i pomóc im w adaptacji do szybko zmieniajàcego si´ Êwiata. Czujemy si´ odpo-
wiedzialni za budowanie spo∏eczeƒstwa, które nikogo nie pozbawia szansy na rozwój jego talentów i zdolnoÊci. W ramach
prowadzanych programów sà mi´dzy innymi stypendia dla najzdolniejszych dzieci, warsztaty twórcze, organizacja wypo-
czynku letniego dla najbardziej potrzebujàcych.

Dzi´ki dzia∏aniom „Banku Dzieci´cych UÊmiechów” mo˝liwa by∏a dotàd pomoc dla ponad 30 tysi´cy dzieci w ca∏ej Polsce.

www.bzwbk.pl/bdu
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