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Dla Zach´ty rok 2009 był ubogi materialnie, za to bogaty w rozmaite doÊwiadczenia.
DoÊwiadczyliÊmy biedy, bo zmiana zasad funkcjonowania Programów Operacyjnych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawiła, ˝e zostaliÊmy — jako instytucja
narodowa bezpoÊrednio podległa Ministrowi — wykluczeni z mo˝liwoÊci ubiegania si´
o dofinansowanie ze êródła, z którego dotàd czerpaliÊmy Êrodki stanowiàce około
25 procent naszego bud˝etu. Co wi´cej, Zach´cie powierzono obsług´ jednego z tych
programów, co spowodowało koniecznoÊç powołania nowej komórki w strukturze naszej
instytucji. Zmniejszenie bud˝etu wymagało korekty programu wystaw: było ich mniej ni˝
w latach poprzednich, trwały dłu˝ej i do niektórych wydane zostały tylko gazetki zamiast
obszernych katalogów. Z koƒcem roku galeria Kordegarda musiała opuÊciç budynek przy
Krakowskim PrzedmieÊciu, b´dàcy jej siedzibà od ponad pi´çdziesi´ciu lat. UzyskaliÊmy
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obietnic´ powrotu do Kordegardy za dwa
lata, a przez ten czas dzi´ki pomocy władz miasta b´dziemy kontynuowaç program
wystaw w wynaj´tych pomieszczeniach przy ulicy Gałczyƒskiego 3, gdzie rozpoczyna
działalnoÊç Projekt Kordegarda.
W realizacji ubiegłorocznych wystaw mimo okrojonego bud˝etu pomogła nam Êcisła,
nawiàzana wczeÊniej współpraca z innymi instytucjami, wzbogacajàca nas o nowe
mo˝liwoÊci i doÊwiadczenia. Razem z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
i Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie przedstawiliÊmy
wystaw´ Performer, ukazujàcà wa˝ne aspekty dzieła wielkiego reformatora teatru Jerzego
Grotowskiego w kontekÊcie współczesnych mu sztuk wizualnych. Interdyscyplinarna
wystawa nawiàzywała do o rok wczeÊniejszej prezentacji Rewolucje 1968, a tak˝e do
wystaw z poprzednich lat: Tadeusz Kantor. Interior imaginacji oraz Teatr niemo˝liwy.
PerformatywnoÊç w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Roberta
KuÊmirowskiego i Artura ˚mijewskiego. Konsekwencjà współpracy z „Gazetà Wyborczà”
przy wystawie i wydawnictwie Rewolucje 1968 była tegoroczna jubileuszowa wystawa
zdj´ç fotoreporterów „Gazety Wyborczej” w Zach´cie, a tak˝e trwajàcy nadal program
edukacyjny o fotografii reporterskiej.
Nasza współpraca z Deutsche Bank Polska i Fundacjà Deutsche Bank zaowocowała
czwartà ju˝ edycjà wystawy i konkursu Spojrzenia, którego laureatem został Wojciech
Bàkowski, nowo ustanowionà drugà nagrod´ otrzymała Anna Molska, zaÊ publicznoÊç
nagrodziła swoim laurem Wojciecha Doroszuka.
Po wielkim sukcesie Pawilonu Polonia na 11. Mi´dzynarodowej Wystawie Architektury
w Wenecji, w 2008 roku trudno było si´ spodziewaç nast´pnego Złotego Lwa dla
polskiej prezentacji. Jednak niezwykle wysoka ocena projektu GoÊcie Krzysztofa Wodiczki
na 53. Mi´dzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji znalazła wyraz w recenzjach
drukowanych w tak znakomitych dziennikach jak „Le Monde” i „Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, a tak˝e w prasie fachowej. Skomplikowany technicznie i bardzo kosztowny
projekt poÊwi´cony problemom emigracji wymagał zdobycia dodatkowego wsparcia
finansowego, którego udzieliła nam galeria Atlas Sztuki, gdzie w tym roku pokazywana
jest wersja tej pracy, dostosowana do mo˝liwoÊci ekspozycyjnych łódzkiej galerii. 
Udało nam si´ zrealizowaç kilka projektów od dawna przygotowywanych: nale˝ała do
nich tematyczna mi´dzynarodowa wystawa Inwazja dêwi´ku, poÊwi´cona zwiàzkom muzyki
i sztuk wizualnych, a tak˝e monograficzna wystawa znakomitego amerykaƒskiego artysty
posługujàcego si´ medium fotografii Allana Sekuli i jego nowego projektu Polonia i inne
opowieÊci, wykonanego specjalnie dla Zach´ty i The Renaissance Society w Chicago.
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Wyjàtkowy i kontrowersyjny charakter miała wystawa Siusiu w torcik, autorski projekt
Karola Radziszewskiego, dla którego materiałem stały si´ zbiory Zach´ty i jej przestrzeƒ
wystawowa. Kurator-artysta, powołujàc na patrona swego przedsi´wzi´cia Edwarda
Krasiƒskiego, podjàł wielowàtkowà dyskusj´ nad statusem dzieła w kolekcji,
kompetencjami kuratora, strategiami wystawienniczymi, a tak˝e stereotypem skandalu
w galerii. Jego działania okazały si´ na tyle skuteczne, ˝e media, Minister Kultury
i Rzecznik Praw Obywatelskich byli monitowani o interwencj´. Dodaç trzeba, ˝e wystawa
miała równie˝ wielu zwolenników, a Karol Radziszewski został wyró˝niony Paszportem
Polityki. Wystawa ta, a przedtem projekt To nie jest wystawa i aukcja dzieł sztuki
z naszych zbiorów to konsekwentne kroki zmierzajàce do wyprofilowania,
uporzàdkowania, opracowania kolekcji Zach´ty i przygotowania publikacji na jej temat. 
Za bardzo wa˝ne wydarzenie uznana została pierwsza wystawa retrospektywna Zbigniewa
Libery, którà zakoƒczyliÊmy ubiegły rok. Du˝a frekwencja i styl odbioru tej niełatwej
przecie˝ wystawy pozwala wierzyç, ˝e sztuka krytyczna po latach odrzucenia znalazła
wreszcie zrozumienie u publicznoÊci i, nie tracàc swego ostrza, została przyswojona
i zaakceptowana. Wystawa dla dzieci Interaktywny plac zabaw miała najwi´kszà
frekwencj´, co potwierdza naszà obserwacj´, ˝e to dzieci sà wymagajàcymi, ale
i najwdzi´czniejszymi odbiorcami współczesnej sztuki. Warto równie˝ odnotowaç w tym
miejscu zawrotny sukces nowego, prowadzonego przez Barbar´ Dàbrowskà programu
edukacyjnego dla ludzi starszych.
Wyra˝am wdzi´cznoÊç wszystkim naszym współpracownikom, sponsorom, patronom
medialnym oraz ˝yczliwym osobom i instytucjom, które pomagajà realizowaç program
Zach´ty. Goràco dzi´kuj´ współpracujàcym z nami artystom. Podobnie jak całe nasze
Êrodowisko z wielkà nadziejà obserwuj´ zrodzony po Kongresie Kultury Polskiej szeroki
ruch obywatelski, którego dà˝eniem jest podniesienie nakładów paƒstwa na kultur´,
demokratyzacja procedur i konsekwentna obrona wolnoÊci słowa i obrazu oraz
docenienie wielorakiej roli kultury w ˝yciu nowoczesnego społeczeƒstwa. Widz´ wa˝ne
miejsce Zach´ty w realizacji tych celów — zgodnie z tradycjà obywatelskà, dzi´ki której
150 lat temu powołano do ˝ycia Zach´t´.

Agnieszka Morawiƒska
dyrektor Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki
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Sk∏ad Rady Programowej
przy Zach´cie
Narodowej Galerii Sztuki

Jacek Dehnel
Poeta, prozaik, tłumacz
Rainer Fuchs
Wicedyrektor Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig (MUMOK) w Wiedniu. Kurator wystaw
sztuki współczesnej
Béatrice Josse
Historyk sztuki i prawnik, dyrektor Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Lotaryngii
Krzysztof Knittel
Kompozytor i wykonawca
Marta LeÊniakowska
Historyk sztuki (historia architektury nowoczesnej), profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk
Andrzej Mencwel
Krytyk, eseista, historyk kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Re˝yserii Akademii Teatralnej
w Warszawie
Piotr Piotrowski
Historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, profesor w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Pomian
Filozof i eseista. Od 1973 mieszka we Francji, od 1984 roku profesor w Centre National
de la Recherche Scientifique w Pary˝u oraz od 1999 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Od 2001 roku dyrektor naukowy Muzeum Europy w Brukseli
Maria Poprz´cka
Historyk sztuki, profesor w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 roku
Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Andrzej Starmach
Historyk sztuki, marszand i dyrektor Galerii Starmach w Krakowie
Artur ˚mijewski
Artysta (wideo, fotografia), redaktor artystyczny pisma „Krytyka Polityczna”
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Sprawozdanie z posiedzenia
Rady Programowej 
w dniu 20 kwietnia 2009

Agnieszka Morawiƒska powitała członków Rady Programowej i powiadomiła o dwóch
zapowiedzianych nieobecnoÊciach: Artura ˚mijewskiego i profesora Piotra Piotrowskiego.
Przedstawiła tak˝e nowà głównà ksi´gowà Zach´ty — Danut´ Skorupskà, która zastàpi Jolant´
Wodnickà na tym stanowisku. Jolanta Wodnicka w koƒcu kwietnia odchodzi na emerytur´.
Nast´pnie poinformowała o wyró˝nieniach przyznanych Zach´cie w ubiegłym tygodniu przez
TVP Kultura: 
— Gwarancje Kultury w dwóch kategoriach: w kategorii Kultura Alternatywna i Sztuki Wizualne
nagrod´ przyznano Wilhelmowi Sasnalowi za wystaw´ Lata walki w Zach´cie na przełomie
2007/08. W kategorii Osiàgni´cia w Twórczym Rozwoju Dzieci i Młodzie˝y nagrodzono Zofi´
Dubowskà-Grynberg za ksià˝k´ Zach´ta do sztuki, wydanà przez Zach´t´ i Wydawnictwo
Muchomor w 2008. Ksià˝k´ recenzował i rekomendował profesor Andrzej Mencwel.
Agnieszka Morawiƒska podsumowała tak˝e wyniki listopadowej aukcji dzieł z kolekcji
Zach´ty, za której prowadzenie podzi´kowała Andrzejowi Starmachowi:
— Aukcja okazała si´ finansowym sukcesem, galeria zyskała kapitał w wysokoÊci 312 tys. zł.
Suma ta w całoÊci zostanie przeznaczona na zakupy dzieł sztuki. W tej chwili planujemy nabyç
dwa filmy Joanny Rajkowskiej, jeden z nich przy wsparciu finansowym Fundacji Sztuki Polskiej ING,
oraz obraz Marka Sobczyka Eurodeputowani atakujà instalacj´ (taniec), pokazywany niedawno na
wystawie w Galerii Studio i nawiàzujàcy bezpoÊrednio do wydarzeƒ, które miały miejsce
w Zach´cie.

Nast´pnie Agnieszka Morawiƒska zaprosiła do dyskusji nad przekazanym Członkom Rady
Raportem rocznym 2008. 

Podsumowanie działalnoÊci Zach´ty w 2009 roku

Andrzej Mencwel: Po zapoznaniu z treÊcià Raportu jestem jak najlepszego zdania
o działaniach podejmowanych w galerii. Kalendarium jest imponujàco bogate w wydarzenia
kulturalne. Zdarza si´, ˝e jednego dnia odbywa si´ kilka imprez towarzyszàcych wystawom.
Taka wielofunkcyjnoÊç i wieloplanowoÊç jest godna pochwały.
Maria Poprz´cka: Obejrzałam niemal wszystkie ubiegłoroczne wystawy Zach´ty. Pokazy
mo˝na było uznaç za bardziej lub mniej efektowne, jednak ˝aden nie okazał si´ nietrafiony,
wszystkie wpisywały si´ w profil galerii. Wa˝nym sukcesem było odznaczenie Polskiego Pawilonu
Złotym Lwem na ubiegłorocznym Biennale Architektury w Wenecji.
Na szczególnà pochwał´ zasługujà tak˝e działania działu edukacji Zach´ty, które wyró˝niajà
galeri´ na tle innych placówek w kraju. Takà ponadprzeci´tnà aktywnoÊcià mogà szczyciç si´
dwie instytucje kulturalne w Polsce: Muzeum Sztuki w Łodzi i Zach´ta.
W czasie ubiegłorocznych obrad powiadomiono nas o decyzji przekazania Zach´cie nowych
kompetencji i obowiàzków przynale˝nych dotychczas MKiDN, dotyczàcych tzw. obsługi
programów. Jak to przebiega?

9
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Agnieszka Morawiƒska: Powołano osobnà komórk´, którà administracyjnie kieruje
El˝bieta Sobiecka. Przewodniczàcà Zespołu Sterujàcego jest Gabriela Âwitek. Nie dostaliÊmy
natomiast osobnego, stałego dofinansowania na nowe etaty. Dział nie został jeszcze na stałe
wpisany w naszà struktur´ finansowà.
El˝bieta Sobiecka: W ubiegłym roku dział funkcjonował w oparciu o umowy o dzieło,
które jednak zostały tak przeciàgni´te w czasie, ˝e w efekcie wymagały podpisania umów
rocznych, do których finansowania od tego roku zobowiàzało si´ pisemnie Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zadaƒ działu nale˝y m.in.: przyjmowanie wniosków,
ich kwalifikacja, organizacja spotkaƒ Zespołu Sterujàcego oraz podpisywanie umów,
przekazywanie pieni´dzy i kontrola wykonania.
Andrzej Mencwel: Jest to tendencja popularna na całym Êwiecie — przekazywanie
odpowiedzialnoÊci w pewnych dziedzinach instytucjom podległym. A jak Ministerstwo Kultury
ocenia działalnoÊç Zach´ty?
El˝bieta Sobiecka: Mo˝e przejawem zaufania jest powierzanie Zach´cie nowych zadaƒ, jak np.
zbadanie funkcjonowania dawnych BWA w całej Polsce czy powołanie Zespołu Sterujàcego.
Agnieszka Morawiƒska: Poproszono nas o ewaluacj´ wszystkich BWA w kraju (ponad
50 placówek). Korespondencja z tymi placówkami, zebranie informacji, opracowanie ankiety
oceniajàcej i podsumowanie wymagało kilku tygodni intensywnej pracy.
Andrzej Starmach: Wszystko wskazuje na to, ˝e jako instytucja podległa MKiDN Zach´ta
jest zobowiàzana przyjàç ka˝de zlecenie, tzn. tak˝e to niezwiàzane z jej działalnoÊcià.
Marta LeÊniakowska: Jest to sytuacja mało komfortowa, zwłaszcza w ramach
obowiàzujàcego bud˝etu. Mo˝e warto przeciwdziałaç takim sytuacjom, wskazujàc na inne
statutowe zadania Zach´ty.
Andrzej Mencwel: Rada mogłaby wystosowaç pismo w tej sprawie, je˝eli takie b´dzie
˝yczenie dyrekcji Zach´ty.
Agnieszka Morawiƒska podzi´kowała Członkom Rady za propozycj´ i gotowoÊç do
interwencji w tej sprawie.
Maria Poprz´cka nawiàzała do wywiadu, którego Minister Kultury udzielił na łamach
„Dziennika”, zapowiadajàc sprzyjanie pomysłowi rozbudowy Zach´ty. Czy poszły za tym jakieÊ
działania?
Agnieszka Morawiƒska: Tekst na podobny temat, pt. Montmartre w Warszawie pojawił
si´ w „Dzienniku” pod koniec stycznia. Opowiadał o zamierzeniach stworzenia w stolicy osi
sztuki, która si´gałaby od Zamku Królewskiego do placu Trzech Krzy˝y i włàczała m.in.
Zach´t´. Ale sà to raczej nieskoordynowane propozycje, z których nic nie wynika. Cieszy
jedynie fakt, ˝e jeden z architektów tej koncepcji, Krzysztof Domaradzki, uwzgl´dnił naszà
koncepcj´ rozbudowy w planie zagospodarowania miasta.
Jacek Dehnel: Jaka jest sytuacja Kordegardy, która miała zostaç wyłàczona spod
kierownictwa Zach´ty?
Agnieszka Morawiƒska: Sprawa nie znalazła ciàgu dalszego. Były plany powołania nowej
placówki w budynku Kordegardy, MKiDN chciało stworzyç w tym gmachu Muzeum Âwiatła.
Marta LeÊniakowska nawiàzała do ubiegłorocznej Rady Programowej i dyskusji wokół
projektu Hotel Polonia. Budynków ˝ycie po ˝yciu przygotowanego na Biennale Architektury
w Wenecji: 
— Projekt zyskał powa˝ne wyró˝nienie; to sukces, jakiego nie uda si´ szybko powtórzyç. 
Andrzej Starmach: Szkoda, ˝e Biennale Architektury ma mniejszà renom´ ni˝ Biennale
Sztuki, bo ten niewàtpliwy sukces nie wybrzmiał z odpowiednià siłà.
Agnieszka Morawiƒska: Polska nie uczestniczyła przez 10 lat w Biennale Architektury.
Zach´ta jest opiekunem Pawilonu Polskiego (do czego pretendował tak˝e SARP) od 6 lat,
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udało si´ nam pozyskaç poparcie Ministerstwa dla inicjatywy wznowienia udziału Polski
w mi´dzynarodowych wystawach architektury. 
Marta LeÊniakowska: Pionierska prezentacja Polski na Biennale Architektury w Wenecji
miała miejsce pod koniec lat 80., ale przygotowana wówczas ekspozycja, w formie typowych
technicznych plansz, była, mówiàc ogl´dnie, całkowitym nieporozumieniem. Przekazanie
w 2002 roku organizacji pokazu polskiego na Biennale Architektury pod opiek´
organizacyjnà Zach´ty od razu przyniosło pozytywne efekty i pokazało, ˝e był to uzdrawiajàcy
zabieg, w najwy˝szym stopniu potwierdzajàcy merytoryczne kompetencje Zach´ty oraz
wyłanianych w drodze konkursu kuratorów. Pawilon Polski zaczàł byç zauwa˝any przez
Êwiatowà krytyk´. To argument przeciwko próbom przej´cia organizacji tej imprezy przez
Êrodowiska architektoniczne, które zdajà si´ ciàgle nie rozumieç, ˝e Biennale Architektury
to nie targi budowlane, ale najwa˝niejsza obecnie na Êwiecie impreza nadajàca kierunek
współczesnemu dyskursowi o architekturze, paralelna do Biennale Sztuki w Wenecji. Na obu
tych imprezach architektura sytuuje si´ jako jeden z najwa˝niejszych obecnie obszarów
refleksji kulturowych. Zach´ta potwierdziła swojà skutecznoÊç w roli organizatora tych wystaw
i nie wolno tych osiàgni´ç zaprzepaÊciç. 
Agnieszka Morawiƒska: SpotkaliÊmy si´ ze zró˝nicowanym nastawieniem Êrodowiska
architektów. Z pismem „Architektura-murator” nawiàzaliÊmy owocnà współprac´,
kontynuowanà do dzisiaj, natomiast frakcja SARP-owska domagała si´ przej´cia opieki
merytorycznej nad Biennale, uznajàc Zach´t´ i członków konkursowego jury za organy
niekompetentne w tej dziedzinie. Podj´ta przez nas próba zaproszenia jednego z głównych
oponentów do członkostwa w jury nie spotkała si´ z ˝adnym odzewem. Proces przygotowania
ekspozycji w Pawilonie Polonia podlegał stopniowej demokratyzacji. Podczas pierwszego
naszego udziału po latach przerwy krótki czas przygotowaƒ do otwarcia wystawy nie pozwolił
na rozwiàzania konkursowe. Dlatego na zasadzie rekomendacji, po publikacji antologii
Co to jest architektura?, swojà wystaw´ prezentował Adam Budak. W kolejnym roku odbył si´
konkurs zamkni´ty, który wygrali Gabriela Âwitek i Jarosław Kozakiewicz. Natomiast konkurs
do ostatniej edycji miał ju˝ charakter otwarty i ka˝dy mógł wziàç w nim udział, a prezes
Stowarzyszenia Architektów Polskich znalazł si´ w jury konkursu.
Maria Poprz´cka: Na pochwał´ i szczególnà uwag´ zasługujà tak˝e wydawnictwa
Zach´ty. Poza nagrodzonà ksià˝kà Zofii Dubowskiej-Grynberg nale˝y odnotowaç tak˝e pi´kny
katalog towarzyszàcy wystawie Włodzimierza Pawlaka oraz jednà z najlepszych publikacji,
jakie ukazały si´ w zwiàzku z rocznicà roku 1968 — ksià˝k´ wydanà przy okazji wystawy
Rewolucje 1968.
Nale˝ałoby tak˝e zastanowiç si´ nad kwestià statusu galerii: czy Zach´cie bardziej pomaga,
czy szkodzi fakt, ˝e nie podlega ona ustawie o muzeach. Status galerii wyklucza np.
nominowanie do Muzealnego Wydarzenia Roku, a przecie˝ ˝adna z instytucji muzealnych nie
przygotowała wystawy porównywalnej z Inwazjà dêwi´ku.
Agnieszka Morawiƒska: Niemuzealny status Zach´ty raczej słu˝y galerii. Korzystnà
stronà tej sytuacji jest choçby mo˝liwoÊç profilowania kolekcji, na co nie mogà sobie pozwoliç
muzea. Nie moglibyÊmy tak˝e zrezygnowaç z wolnych czwartków, które sà wpisane
w działalnoÊç muzealnà.
Jacek Dehnel: Czy po przeprowadzonej aukcji Zach´ta nie spotkała si´ z zarzutem
wyprzedawania majàtku narodowego?
Agnieszka Morawiƒska: Nie spotkaliÊmy si´ z takimi głosami w mediach. OtrzymaliÊmy
list od profesora Stefana Gierowskiego z uwagami. Natomiast inna nieprzyjemna rzecz miała
miejsce w ostatnim czasie. Chodzi o uczestnictwo Zach´ty w tegorocznej Nocy Muzeów. Jak
wiadomo, galeria od poczàtku istnienia tej inicjatywy brała w niej udział. Jednak w tym roku
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ogromne ograniczenie bud˝etowe stawia nas w szczególnej sytuacji — Zach´ta musiała
zrezygnowaç z kilku wystaw, inne byliÊmy zmuszeni przedłu˝yç w czasie, aby uniknàç pustych sal
i zadbaç o oszcz´dnoÊci. W porozumieniu z pokrewnymi instytucjami postanowiliÊmy wystàpiç
do Urz´du Miasta o wsparcie finansowe tego wydarzenia. jego koszty nie byłyby du˝ym
obcià˝eniem dla bud˝etu Ratusza — to około 10 tys. zł na instytucj´. Po wst´pnych
rozmowach, które odbył profesor Andrzej Rottermund z Prezydent Miasta, Hannà Gronkiewicz-
-Waltz, skierowaliÊmy do Pani Prezydent pismo z proÊbà o dofinansowanie, podpisane przez
dyrektorów CSW Zamku Ujazdowskiego, Zamku Królewskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
i Zach´ty. W odpowiedzi dostaliÊmy arogancki list od p.o. zast´pcy dyrektora Biura Promocji
Miasta, Andrzeja Maƒkowskiego. 
El˝bieta Sobiecka: W uzasadnieniu odmowy pojawiła si´ tak˝e kwota, którà Urzàd Miasta
przeznacza na wydatki zwiàzane z kulturà, jest to 700 mln zł. 
Andrzej Starmach zapytał o losy procesu w sprawie o uszkodzenie zdj´ç Eustachego
Kossakowskiego. 
Agnieszka Morawiƒska: Proces toczy si´ przed sàdem pierwszej instancji.

Plany Zach´ty na lata 2009 i 2010

Agnieszka Morawiƒska przedstawiła plan wystaw Zach´ty w 2009 i 2010 roku.
Marta LeÊniakowska: O ile został obni˝ony bud˝et galerii?
Jolanta Wodnicka: O kwot´ 370 tys. zł, co stanowi około 5% całoÊciowego bud˝etu
instytucji.
El˝bieta Sobiecka: W rzeczywistoÊci ograniczenie bud˝etu nie sprowadza si´ wyłàcznie do
tej kwoty. Wraz z powierzeniem nam przez MKiDN prowadzenia biura wniosków pozbawiono
nas prawa do aplikowania o owe fundusze oraz kandydowania do programów operacyjnych.
To w sumie daje nam znacznie wy˝szà kwot´ odci´cia potencjalnych Êrodków, nawet około
1,5 mln zł.
Agnieszka Morawiƒska: Podczas rozmów zostaliÊmy zapewnieni przez przedstawicieli
Ministerstwa, ˝e brak mo˝liwoÊci wyst´powania o dodatkowe fundusze b´dzie
zrekompensowany znacznie wygodniejszym rozwiàzaniem. Poniewa˝ decyzje dotyczàce
programów operacyjnych zapadajà z du˝ym opóênieniem, cz´sto ju˝ po terminie wystawy, którà
miały dofinansowywaç, wedle nowej propozycji mieliÊmy z wyprzedzeniem zapoznawaç si´
z mo˝liwoÊciami dofinansowania. Niestety, obietnice te nie potwierdziły si´ i zostaliÊmy
zmuszeni do rezygnacji z wystaw m.in. Verushki i kilku wystaw monograficznych, a wystawa
Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne zostanie przedłu˝ona a˝ do sierpnia. Kilka innych
wystaw otrzymało dofinansowanie z zewnàtrz. W lipcu zaprezentujemy projekt fotograficzny
Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”, w całoÊci sfinansowany
przez Agor´. Do współpracy przy tym projekcie zaproszeni zostali: Dominique Roynette —
dziennikarka, dyrektorka artystyczna francuskich dzienników, współautorka graficznych
koncepcji „Gazety”, oraz Piotr Wójcik — fotograf, szef działu fotograficznego „Gazety”.
Kolejnà prezentacjà finansowanà z zewnàtrz b´dzie czwarta edycja konkursowej wystawy
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank. Planujemy tak˝e pokaz kolekcji Zach´ty
w eksperymentalnej odsłonie — powierzyliÊmy nasze zbiory artyÊcie, Karolowi
Radziszewskiemu. W dalszej kolejnoÊci zaplanowaliÊmy pokazy, które wymagajà ju˝ własnych
nakładów finansowych, m.in. wideoinstalacji Douglasa Gordona i Philippe’a Parreno Zidane:
A 21st Century Portrait, prezentowanej w 2006 roku na targach sztuki Art Basel.
Magda Kardasz: Projekcja ta ma swoje dwie wersje, kinowà oraz galeryjnà. W Zach´cie
pokazana zostanie ta druga — na dwuekranowej projekcji prezentowany jest mecz mi´dzy
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Realem Madryt a Villarealem w nietypowym uj´ciu z 17 kamer. To film skłaniajàcy do dyskusji
nad rolà sportu i idoli we współczesnej kulturze. Mamy te˝ zamiar, przy wsparciu sponsorów,
rozwinàç ten pokaz o prace kilku innych artystów o pokrewnej tematyce: Sleep Andy’ego
Warhola, David (Êpiàcy David Beckham) Sam Taylor-Wood z kolekcji National Gallery
w Londynie oraz prace Pawła Kruka. Chcemy tak˝e podjàç wàtek charytatywnej działalnoÊci
Zidane’a (np. jego udział w otwarciu boiska piłkarskiego na Brzeskiej w Warszawie) i połàczyç
to z działaniami artystycznymi Pawła Althamera (odtworzenie akcji Modelki) czy francuskiego
artysty algierskiego pochodzenia, Kadera Attii.
Agnieszka Morawiƒska: W listopadzie planowana jest wystawa retrospektywna
Zbigniewa Libery, zaÊ w grudniu długo przygotowywana prezentacja Allana Sekuli oraz
projekt opracowany przez Mari´ Brewiƒskà pt. Wszystkie stworzenia du˝e i małe. I jak zawsze,
co dwa lata Towarzystwo Brata Alberta urzàdza w Zach´cie swojà wystaw´ przedaukcyjnà.
W 2010 planujemy wystaw´ francuskiej artystki Annette Messager, zwyci´zczyni Biennale
w Wenecji w 2007 roku. Pokaz, nad którym pracujemy, ma byç tak˝e rozszerzony o prezentacj´
w Moskwie w ramach sezonu francuskiego w tym mieÊcie. Zobaczymy, jak uda si´ to
zorganizowaç, bo strona francuska, ogromnie zainteresowana wystawà, nagle wi´ksze siły
skierowała na pokaz w Moskwie ni˝ w Warszawie.
JesteÊmy tak˝e zobowiàzani umowà do pokazania twórczoÊci Rajmunda Ziemskiego, zmarłego
kilka lat temu profesora ASP w Warszawie, oraz prezentacji twórczoÊci Jana Lebensteina
w oparciu o nowe materiały i prywatne kolekcje, którà to wystaw´ opracowuje Piotr Kłoczowski.
Planujemy równie˝ du˝à prezentacj´ wspólnà z Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig
w Wiedniu zatytułowanà Gender Check.
Rainer Fuchs: Kuratorem wystawy jest Bojana Pejiç z Serbii, mieszkajàca w Berlinie. Jednak
koncepcja tego projektu opiera si´ na szerokiej mi´dzynarodowej współpracy naukowców,
badaczy i krytyków sztuki z krajów Europy Wschodniej i Ârodkowo-Wschodniej. Zostali oni
poproszeni o wytypowanie, poczàwszy od lat 60., dzieł, które w ró˝ny sposób dotykajà
zagadnienia płci. Szczególnà i wyjàtkowà cechà projektu jest mo˝liwoÊç pokazania po raz
pierwszy tak wszechstronnej reprezentacji dzieł dotyczàcej tego czasu, zagadnienia i regionu.
Znane sà liczne pokazy obejmujàce ten okres i tematyk´ w sztuce Zachodu, szczególnie w sztuce
amerykaƒskiej, natomiast Gender Check b´dzie stanowiła uzupełnienie, korekt´ tego niepełnego
dotàd obrazu. Towarzyszyç jej b´dzie katalog z esejami krytycznymi oraz zbiór tekstów (reader)
uwzgl´dniajàcy kluczowe manifesty i rozprawy z ró˝nych dziedzin — filozofii, socjologii, literatury,
historii sztuki — w których zagadnienia płci miały szczególne znaczenie. Planowane jest tak˝e
sympozjum oraz specjalny program filmowy uzupełniajàcy wystaw´. B´dzie to wi´c
przedsi´wzi´cie interdyscyplinarne, które, mamy nadziej´, zaowocuje zainteresowaniem
i współpracà ze strony innych instytucji sztuki w Europie Zachodniej i Wschodniej. 
Agnieszka Morawiƒska: Czy sà szanse na finansowanie projektu ze Êrodków Unii
Europejskiej, skoro łàczy on inicjatyw´ trzech instytucji z trzech ró˝nych krajów, co spełnia jedno
z kryteriów aplikacyjnych?
Rainer Fuchs: Projekt jest rzeczywiÊcie idealny dla próby pozyskania finansowania unijnego.
Dlatego MUMOK jest w bliskim kontakcie z Kumu w Estonii i z CCA w Wilnie. Byç mo˝e tak˝e
fundacji ERSTE b´dzie, mimo kryzysu, dobrym êródłem wsparcia. Wystawa jest wielkim
mi´dzynarodowym przedsi´wzi´ciem, wi´c pociàgnie za sobà du˝e koszty, m.in. zwiàzane
z wypo˝yczeniami, ubezpieczeniami i transportami. Ale cieszymy si´ z mo˝liwoÊci prezentacji
blisko 400 dzieł ponad 200 artystów, z których wiele nie było nigdy wczeÊniej pokazywane.
Agnieszka Morawiƒska: Kolejne projekty to retrospektywa Katarzyny Kozyry oraz wystawa
Neo Raucha, a tak˝e, w cyklu prezentacji sztuki współczesnej ró˝nych krajów, ekspozycja sztuki
Indii przygotowywana przez Magd´ Kardasz.
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Jacek Dehnel: Które wystawy zostały wykreÊlone z planu Zach´ty w zwiàzku z ci´ciami
bud˝etowymi i czy b´dà włàczone w dalszy plan w bardziej sprzyjajàcym czasie?
Agnieszka Morawiƒska: Jedyna wystawa usuni´ta z programu Zach´ty to pokaz Verushki,
pozostałe b´dà włàczone do planów w kolejnych latach. Prezentacja dotyczàca futuryzmu
europejskiego jest planowana w roku 2011. 
Magda Kardasz przedstawiła najbli˝szy program Kordegardy. Zaprosiła na dyskusj´
panelowà o nieznanych aspektach ˝ycia imigrantów w Warszawie, zamykajàcà wystaw´ Doroty
Podlaskiej: 
— Nast´pna wystawa to Stra˝ miejska Grzegorza Drozda, który zdecydował si´ na stworzenie
nowej wersji Stra˝y nocnej Rembrandta z udziałem stra˝ników miejskich. To wielkoformatowa
fotografia w formie lightboxu, której towarzyszy film dokumentujàcy sesj´ fotograficznà. 

Agnieszka Morawiƒska zaprosiła wszystkich zgromadzonych do dyskusji nad
przedstawionymi planami wystawowymi.
Krzysztof Knittel przyjàł z aprobatà plany wystaw polskich artystów: Pawła Althamera,
Katarzyny Kozyry, Jana Lebensteina, Zbigniewa Libery i Jerzego Stajudy. Przedstawił te˝ kilka
własnych rekomendacji dalszych wystaw, m.in. Cezarego Bodzianowskiego, Krzysztofa
Zar´bskiego, Grzegorza Rogali, Jerzego Kosałki, Joanny Rajkowskiej, Zofii Kulik, Pawła Kwieka,
Przemysława Kwieka, Jerzego Truszkowskiego, Józefa Robakowskiego i Krzysztofa Bednarskiego.
Agnieszka Morawiƒska: Joanna Rajkowska w ubiegłym roku wykonała swój projekt
w ramach wystawy Inne miasto, inne ˝ycie i jego dokumentacja zostanie kupiona do kolekcji
Zach´ty.
Maria Poprz´cka: Z radoÊcià przyj´łam wiadomoÊç o zakupie do kolekcji Zach´ty pracy
Piotra Wysockiego Aldona. Inna ciekawa realizacja tego artysty to Szepty, prezentowane
podczas finisa˝u kina Relax.
Marta LeÊniakowska: Chciałabym zaproponowaç zorganizowanie wystawy dwóch naszych
architektów, Witolda Zandfosa i Jana Karczewskiego, którzy na fali emigracji lat 60. opuÊcili
Polsk´ i osiedli we Francji, gdzie wspólnie z architektem Michelem Lefebvre’em powołali grup´
Miasto, zajmujàcà si´ tworzeniem utopii architektoniczno-artystycznych. Była to jedna
z najciekawszych grup w nurcie architektury wizjonerskiej lat 60. DziałalnoÊç tej zapoznanej
grupy jest doskonale udokumentowana i jej pokazanie byłoby wa˝nà sprawà. Sà w Warszawie
historycy sztuki, którzy badajà obcnie t´ problematyk´ i mogliby zajàç si´ projektem od strony
merytorycznej, a i sami twórcy sà bardzo otwarci na współprac´. To temat bardzo teraz noÊny,
zwiàzany z aktualnie prowadzonymi na Êwiecie badaniami. Jego prezentacja wpisywałaby si´
w cykl wystaw sztuki póênego modernizmu i sàdz´, ˝e warto byłoby zorganizowaç małà sesj´
naukowà z udziałem historyków sztuki, antropologów kultury i filozofów, aby przyjrzeç si´ tej
problematyce we wszystkich aspektach.
Andrzej Mencwel przywołał nazwisko Ronalda Greenberga, grafika współpracujàcego
z Grotowskim.
Agnieszka Morawiƒska podzi´kowała za wszystkie propozycje i zaproponowała rozmow´
na temat wystawy dla dzieci.
Joanna Kinowska: Projekt Interaktywny plac zabaw powstał we współpracy z WRO Art
Center we Wrocławiu, stworzony przez trzech kuratorów-artystów: Patrycj´ Mastej, Dominik´
Sobolewskà i Pawła Janickiego. Wystawa cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem dzieci
i rodziców. Takich inicjatyw brakuje, jest na nie wielkie zapotrzebowanie, jednak powinny to byç
wystawy opracowane we współpracy ze specjalistami. Z naszej strony opiek´ nad tym
projektem przej´ła nagrodzona za ksià˝k´ Zach´ta do sztuki Zofia Dubowska-Grynberg. Pokazy
dla dzieci wymagajà gruntownego przygotowania i dobrego pomysłu, nie robi si´ ich wcale
szybciej i łatwiej. Dział edukacji Zach´ty ma w planach stworzenie wystawy na bazie prac
z kolekcji z ich interaktywnymi odpowiednikami. Chcemy zaprosiç do współpracy grafików,
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projektantów, architektów, aby to oni, w drodze konkursu, zaproponowali najciekawsze
rozwiàzania anga˝ujàce w sztuk´ współczesnà najmłodszych widzów. Wa˝ne, aby propozycje te
miały odpowiedni poziom i nie były tylko polem zabawy, ale tak˝e uczyły. Nie chcemy korzystaç
z kolejnych gotowych rozwiàzaƒ, zale˝y nam na tworzeniu własnych.
Agnieszka Morawiƒska poprosiła zebranych o uwagi na temat planów edukacyjnych galerii.
Marta LeÊniakowska: Mam spostrze˝enie dotyczàce spotkaƒ dyskusyjnych na temat
architektury. OdejÊcie od formuły wykładu i zastàpienie go dyskusjà nie sprawdza si´.
Pozostaje wra˝enie niewłaÊciwego doboru dyskutantów, słabej spójnoÊci tematycznej, zaÊ
publicznoÊç rzadko zabiera głos w dyskusji. Wyraênie spadła liczba uczestników spotkaƒ.
Proponuj´ powrót do formuły wykładu, której zdajà si´ sprzyjaç zagadnienia z obszaru
architektury. Warto te˝ ujmowaç tematyk´ architektury czy fotografii w szerszym kontekÊcie
kulturowym, zapraszajàc specjalistów z ró˝nych dziedzin. Natomiast doskonale sprawdza si´
formuła dyskusji z udziałem publicznoÊci podczas oprowadzaƒ kuratorskich i spotkaƒ na
wystawie. Mam tu osobiÊcie bardzo dobre obserwacje. 
Krzysztof Pomian: Przechodzenie w zast´pstwie wykładu do bardziej nowoczesnej formuły,
jakà jest dyskusja, cz´sto owocuje rozmyciem odpowiedzialnoÊci i wymagaƒ wobec
panelowiczów. Do wykładu trzeba si´ przygotowaç.

Agnieszka Morawiƒska omówiła prezentacj´ w Pawilonie Polonia na tegorocznym
Biennale Sztuki w Wenecji: 
— Projekt GoÊcie autorstwa Krzysztofa Wodiczki, którego kuratorem jest Bo˝ena Czubak,
dotyczny problemu Innego, jego alienacji i akceptacji. Projekcja stworzy w pawilonie iluzj´
okien, przez które b´dzie mo˝na oglàdaç sylwetki osób — emigrantów pracujàcych przy myciu
szyb i słuchaç ich rozmów. Jest to instalacja bardzo wymagajàca pod wzgl´dem technicznym
i bardzo kosztowna, zwłaszcza, ˝e spadła wartoÊç złotówki w stosunku do euro.
Pierwsze zdj´cia odbyły si´ w Rzymie, gdzie próbowano zebraç na potrzeby projektu grup´
robotników emigrantów. Nast´pne prace zdj´ciowe i casting na uczestników projektu miały
miejsce w Warszawie, obecnie ekipa prowadzi nagrania w studiu filmowym w Łodzi. 
Po otwarciu wystawy GoÊcie w Pawilonie Polonia, wieczorem odb´dzie si´ przyj´cie
współorganizowane przez Fundacj´ Signum z Poznania w jej nowej siedzibie, Palazzo Doná
na Campo San Polo. Otwarciu wystawy b´dzie patronowaç Galerie Lelong z Nowego Jorku,
która reprezentuje Wodiczk´. 
Dzi´kuj´ wszystkim członkom Rady za udział w spotkaniu i zapraszam do obejrzenia wystaw
w galerii. 

Na kolejnych stronach:
Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne
Peter Kogler, Bez tytułu, 2008, instalacja
multimedialna
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
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Wystawy
w galerii
Zach´ta

Marek Piasecki. Fragile
28 listopada 2008 – 1 lutego 2009
kuratorka wystawy: Joanna Kordjak-Piotrowska
współpraca ze strony Zach´ty: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Paulina Tyro-Niezgoda
sala nr 3, 7 

W latach 50. i 60. Marek Piasecki (ur. 1935)
był zwiàzany ze Êrodowiskiem artystycznym
Warszawy i Krakowa i uczestniczył
w wa˝niejszych prezentacjach polskiej sztuki
współczesnej. W 1967 wyjechał do Szwecji,
gdzie mieszka do dziÊ. Od tego czasu
obecnoÊç Marka Piaseckiego w polskim ˝yciu
artystycznym była marginalna, a jego
zapomniane w Polsce oeuvre przypomniała
dopiero kilka lat temu krakowska Galeria
Starmach. Wystawa w Zach´cie była pierwszà
próbà całoÊciowego uj´cia bogatej
i wielowàtkowej twórczoÊci krakowskiego
artysty, uwzgl´dniajàcà ró˝ne dziedziny plastyki
— malarstwo, grafik´, rzeêb´, a tak˝e
fotografi´, w tym fotografi´ reporta˝owà.
Wystawa powstała dzi´ki bogatym, dotàd
nieopracowanym zbiorom podkrakowskiego
archiwum twórcy, a tak˝e kolekcjom polskich
oraz szwedzkich muzeów (Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum
Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Muzeum Narodowego w Krakowie,
Malmö Konstmuseum, Skissernas Museum
w Lund) i galerii (Galerii Starmach, Galerii
Piekary, Galerii 86), a tak˝e prywatnych
właÊcicieli. Pokazano przede wszystkim prace
z lat 1956–1975, z okresu najwi´kszej
aktywnoÊci twórczej Piaseckiego: zarówno jego
eksperymenty z pogranicza malarstwa, grafiki
i fotografii: heliografie, „miniatury” (prace

wykonane technikà mieszanà łàczàcà
fotografi´, heliografi´ i techniki graficzne) oraz
kola˝e i obiekty przestrzenne. Pokazano
asambla˝e (tzw. skrzynki — wykorzystujàce
gotowe elementy zamkni´te
w charakterystycznych ramach-pudełkach),
a tak˝e prace wykonane podczas pobytu
artysty w Szwecji — niewielkich rozmiarów
obiekty malowane na czarno, z drewna,
metalu oraz szkła. Wystawa zaprezentowała
tak˝e fotograficznà twórczoÊç artysty: fotografie
i fotomonta˝e z cyklu Lalki oraz zdj´cia
reporta˝owe publikowane m.in. na łamach
„Tygodnika Powszechnego”. Ten rozdział jego
twórczoÊci wydaje si´ szczególnie godny
uwagi, podobnie jak fotografie ukazujàce
aktorów, przedstawienia oraz scenografi´
Teatru na Tarczyƒskiej (póêniej Teatru
Osobnego). Na wystawie pokazano tak˝e
fotograficznà dokumentacj´ zlikwidowanej
pod koniec lat 90. krakowskiej pracowni
artysty. Aran˝acja ekspozycji pozwoliła
przywołaç atmosfer´ owego „alchemicznego
laboratorium”. 

publikacje: katalog, plakat, plakat edukacyjny
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, wykłady,
warsztaty
ekspozycj´ w dniach 1 stycznia – 1 lutego zwiedziło 10 150 osób 

Ekspozycja w Zach´cie była bardzo potrzebna, poniewa˝ nie
znaliÊmy całego dorobku Piaseckiego — artysty samotnego,
który swoje mieszkanie i wszystko, co si´ w nim znajdowało,
traktował jak obiekt, w którym, jak w rzadkich realizacjach
awangardowych, zacierała si´ granica mi´dzy twórczoÊcià
a ˝yciem codziennym. Czy celem Piaseckiego było poj´cie:
„cudownoÊci”, „pi´kna konwulsyjnego” czy „magicznoÊci”
w prze˝ywanej rzeczywistoÊci, aby wyrwaç si´ ze znoju ponurego,
socjalistycznego ˝ycia? To pytania, które powstajà po obejrzeniu
omawianej wystawy.
Krzysztof Jurecki, Artysta osobny, „Exit” nr 1/77, 2009

Nikt nie kwestionuje bardzo wysokiej rangi twórczoÊci Marka
Piaseckiego. Mimo t, do chwili obecnej była ona w Polsce znana
raczej fragmentarycznie. Zmienia to wystawa Fragile
w warszawskiej Zach´cie, której najwi´kszà zaletà jest ukazanie
dorobku artysty w jego ciàgłoÊci rozwojowej, pozwalajàcej na
przeÊledzenie kolejnych etapów, w których od fotografii
reportersko-dokumentalnej doszedł on do surrealnych obiektów
i zdj´ç w słu˝bie symbolu.
Agnieszka Gniotek, Widzenie szklanego oka, „Sztuka.pl”
nr 2/155, 2009

* Szczegó∏owy opis wydarzeƒ towarzyszàcych wystawom s. 55–58.
** Szczegó∏owy opis katalogów i innych publikacji towarzyszàcych

wystawom s. 71–72.
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Pod Êcianà
7 grudnia 2008 – 25 stycznia 2009
kuratorka wystawy: Maria Brewiƒska
sala nr 1 (Matejkowska), 2 (Narutowicza), 8, 9, 10, klatka
schodowa

Murale, kojarzone przede wszystkim
z malarstwem Êciennym, stały si´ pretekstem dla
ró˝norodnych interwencji w architektur´ wn´trz
galerii Zach´ta. Oprócz malarskich, klasycznych
murali zrealizowano tak˝e nie-murale —
instalacje na Êcianach z wydruków
wielkoformatowych, w pewien sposób
powtarzajàce lub imitujàce efekty malarskie,
jak równie˝ instalacje anektujàce Êciany przez
zastosowanie niekonwencjonalnych materiałów.
W tym projekcie istotne było wpisanie działaƒ
artystów w kontekst klasycyzujàcej przestrzeni
wystawowej Zach´ty. Zawładn´li oni zastanà
architekturà — jej historia si´ga poczàtku
XX wieku, a w latach 50. zyskała ona nowy
kontekst za sprawà estetyki white cube.
Jednorodny i obiektywny „biały szeÊcian” galerii
uchodzi we współczesnym wystawiennictwie za
przestrzeƒ uniwersalnà, w której uwaga widza
ma skupiaç si´ na dziełach sztuki, b´dàcych na
ogół materialnymi obiektami. Poboczne
znaczenia, zwiàzane z rzeczywistoÊcià czy
otoczeniem wystawy, ulegajà neutralizacji, gdy˝
odbiór dzieł poprzedza percepcja przestrzeni
galerii. Od czasu rewolucji w sztuce
i w wystawiennictwie na przełomie lat 50. i 60.
Êciana nie jest ju˝ tylko podporà czy podło˝em
dla dzieła, lecz bywa cz´sto aktywnym
uczestnikiem, polem konfrontacji albo
powierzchnià, w którà artyÊci usiłujà ingerowaç. 
W Zach´cie architektura wn´trz tworzy
przestrzeƒ niezwykłà, ale niełatwo poddajàcà
si´ przekształceniom. ArtyÊci uczestniczàcy
w projekcie zostali poproszeni o zmierzenie si´
z nià i stworzenie instalacji — murali/nie-murali
— anektujàcych architektur´ monumentalnych
powierzchni Êcian galerii. W wyniku tych działaƒ
powstała nowa przestrzeƒ, w której odbiorca
poczuł sił´ iluzji, koloru i pozornie
nieograniczonych form — w skali wi´kszej od
tej, jakà ma obraz zamkni´ty ramà, ale
ograniczonej jednak wielkoÊcià budynku. Widz,

który na ogół przyjmuje sposób odbioru
wyznaczany przez zawieszane na Êcianie obrazy,
w przypadku murali otrzymuje nieokreÊlone
wektory percepcji — mo˝e przyjàç ka˝dy
mo˝liwy punkt widzenia. 
ArtyÊci bioràcy udział w wystawie: Wojciech
Bàkowski, Jan Christensen, Maurycy Gomulicki,
Katarzyna Kozyra/The Midget Gallery, Josefine
Lyche, Mark Mulroney, Anna Myca, Robin
Rhode, Yngvild K. Rolland, Paul Zografakis

publikacje: folder, plakat
wydarzenia towarzyszàce: warsztaty, koncerty
ekspozycj´ w dniach 1–25 stycznia zwiedziło 8839 osób

W os∏upienie wprawi∏a mnie informacja przeczytana w Gazecie
Sto∏ecznej o wystawie Pod Êcianà w Galerii Zach´ta. [...]
Pornograficzne grafiki Maurycego Gomulickiego w wielkim
formacie w Narodowej Galerii Sztuki, do tego dofinansowane ze
Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego — tego
jeszcze nie by∏o. [...] Chcia∏bym wiedzieç jakiego rodzaju
„duchowe wzbogacenie”, zdaniem Pana Ministra, przyniesie
spo∏eczeƒstwu pokazywanie w Narodowej Galerii Sztuki grafik
rodem z — przepraszam — szaletu publicznego i czy uwa˝a Pan,
ze skojarzenie na arenie mi´dzynarodowej „polskiej szko∏y”
z tego rodzaju „twórczoÊcià” jest istotnie promocja naszego
kraju? Stanowczo protestuj´ przeciwko wspó∏finansowaniu takich
przedsi´wzi´ç z publicznych (a wi´c i tak˝e moich) pieni´dzy!
[List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10 XII 2009]

Szanowni Paƒstwo,
zapoznaliÊmy si´ ze wszystkimi g∏osami krytyki zwiàzanymi
z wystawà „Pod Êcianà”. Znajdujemy wiele podobieƒstw w treÊciach
tych komentarzy, które choç przys∏ane przez ró˝nych Nadawców,
operujà cz´sto jednakowymi sformu∏owaniami i podobnymi
uzasadnieniami w poincie, prowadzàcymi do bliêniaczych
wniosków — wspó∏finansowania „pornografii” z publicznych
pieni´dzy oraz stworzenia zagro˝eƒ wobec praw i niewinnoÊci
dzieci w postaci organizowanych przez Zach´t´ warsztatów
plastycznych towarzyszàcych tej wystawie.
Pragniemy w zwiàzku z tym wyraênie podkreÊliç, nie dyskutujàc ju˝
z „wpisanym w nasz statut propagowaniem sztuk pi´knych”, (bo tu nie
istnieje jeden kanon, którego granice wyznacza nagoÊç oraz jedno
medium, które nie wykracza poza prac´ malarskà na p∏ótnie, a nie
obejmuje ju˝ np. komiksu), staramy si´, ˝eby program Zach´ty
prezentowany za pieniàdze podatnika zapewnia∏ naszym widzom
kontakt z nowà sztukà we wszystkich jej najbardziej interesujàcych
przejawach. W∏aÊnie dlatego, ˝e dzia∏amy za publiczne pieniàdze
dok∏adamy wysi∏ków, aby nasze wybory by∏y jak najbardziej
pluralistyczne, nawet za cen´ oskar˝eƒ o eklektyzm. [...] 
[Oficjalna odpowiedê Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki na
protesty, 10 XII 2009]
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Disco Zach´ta
Budynków ˝ycie po ˝yciu
13 grudnia – 25 stycznia 2009
Druga edycja projektu Budynków ˝ycie po ˝yciu. Pierwsza —
Hotel Polonia zdobyła nagrod´ Złotego Lwa na
11. Mi´dzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji.
kuratorzy wystawy: Grzegorz Piàtek, Jarosław TrybuÊ
artyÊci: Nicolas Grospierre, Kobas Laksa
dêwi´k: Lena Pejt
oprawa graficzna: Magdalena Piwowar
oprawa muzyczna wernisa˝u: dj lenar
scenografia: Mateusz Âwi´torzecki, Grzegorz Rytel
współpraca ze strony Zach´ty: Małgorzata Osiƒska
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Druga edycja nagrodzonego Złotym Lwem
projektu „The Afterlife of Buildings”,
prezentowanego w Pawilonie Polskim podczas
11. Mi´dzynarodowej Wystawy Architektury
w Wenecji to przewrotna prezentacja fotografii
i fotomonta˝y szeÊciu wa˝nych budynków
zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach.
Kuratorzy i artyÊci zadali pytanie, co stanie si´
z   tymi budowlami, gdy zaniknie przypisana
im funkcja? Co stanie si´ z Bibliotekà
Uniwersytetu Warszawskiego, gdy ksià˝ki
zostanà zdigitalizowane? Co poczàç
z biurowcem Metropolitan Normana Fostera,
gdy zmieni si´ model pracy biurowej? Co
z terminalem lotniczym, gdy pod wpływem
wzrostu cen ropy latanie znów b´dzie luksusem?
Z sanktuarium w Licheniu, gdy nawet Polacy
przestanà chodziç do koÊcioła? Obiekty te, dziÊ
wa˝ne i presti˝owe, zaprezentowane zostały
„przed” i „po” wielkiej zmianie. Przed — na
uroczystych, nastrojowych zdj´ciach Nicolasa
Grospierre’a. Po — w hipotetycznej przyszłoÊci,
na surrealistycznych fotomonta˝ach Kobasa
Laksy. A swojà funkcj´ zmieniły nie tylko
budynki, ale i sale wystawowe Zach´ty.
Udział Polski w 11. Mi´dzynarodowej Wystawie
Architektury w Wenecji sfinansowało Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

publikacje: folder, plakat
wydarzenia towarzyszàce: warsztaty, spotkania, dyskoteka
w czasie wernisa˝u
ekspozycj´ w dniach 1–25 stycznia zwiedziło 8839 osób

Wchodz´ do Zach´ty, a tam — lew. Złoty. Wyeksponowany
w szklanej gablocie. Najwy˝sze trofeum weneckiego Biennale

Sztuki, które pierwszy raz w historii przeglàdu — od 1895 roku
— przypadło Polakom. [...] Nie jest to zwykła powtórka, lecz
okazja do refleksji — czemu za czas jakiÊ b´dzie słu˝ył najstarszy
wystawowy salon stolicy? Wystawa nosi prowokacyjny tytuł Disco
Zach´ta. Zgodnie z nazwà, w parterowych pomieszczeniach
galerii urzàdzono sale taneczne. Na podłodze wala si´ warstwa
srebrzystego confetti, u sufitu kr´càce si´ lustrzane kule; na
Êcianach migajà „zajàczki” Êwiateł. Z głoÊników dobiegajà
dziwne dêwi´ki — ni to hałas miejski, ni dêwi´kowy kola˝.
Kakofonia pozbawiona rytmu i harmonii. To futurystyczna
zabawa DJ Lenara, który prorokuje, ˝e za pół wieku dyskoteki
i kluby opanuje właÊnie taki typ muzyki. Jednak najwa˝niejszà
cz´Êç prezentacji stanowià light-boxy (podÊwietlane Êwiatłem
gabloty). Motywem przewodnim sà presti˝owe polskie budowle.
Monika Małkowska, Taƒce w galerii, „Rzeczpospolita”
nr 7, 9 I 2009

Paul McCarthy & Benjamin
Weissman
Seanse robótek r´cznych
7 lutego – 22 marca 
kuratorka wystawy: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Karin Seinsoth, Paul McCarthy
sala nr 8, 9, 10

Paul McCarthy to jeden z najbardziej znanych
artystów performans, wideo i filmu. Jego
sztuka jest silnie powiàzana ze specyfikà
amerykaƒskiego ˝ycia. W sposób niezwykle
radykalny zmaga si´ z traumami społeczeƒstwa
konsumpcyjnego, łamie tabu, prowokuje
i wyÊmiewa ikony popkultury: Hollywood, filmy
Disneya, sitkomy, etos Dzikiego Zachodu,
gwiazdy kina. Jego twórczoÊç charakteryzuje
skłonnoÊç do przeładowanej, chaotycznej
i groteskowej estetyki. W kr´conych przez
artyst´ filmach przera˝ajà niekontrolowane
zachowania i nieuzasadnione okrucieƒstwo
bohaterów, odpychajà odniesienia
skatologiczne i seksualne. Jednak˝e, jak
podkreÊla sam McCarthy, jego twórczoÊç jest
tylko na pozór pokrewna działaniom równie
kontrowersyjnych artystów performans jak
akcjoniÊci wiedeƒscy czy Chris Burden.
W przeciwieƒstwie do nich on jedynie odgrywa
role i sytuacje, kreuje swój własny teatr
z makabrycznymi bohaterami, scenografià
niczym pułapka i notorycznie powtarzajàcymi
si´ rekwizytami (np. słynnym ju˝ keczupem
udajàcym krew). Paradoksalnie jednak, Êwiat
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stworzony przez McCarthy’ego nie jest przez
to mniej wstrzàsajàcy. Pokazane na wystawie
rysunki sà efektem współpracy Paula
McCarthy’ego i jego przyjaciela Benjamina
Weissmana. Seanse robótek r´cznych
zainicjowała w roku 1997 praca 1/2 chłopca.
Te wykonane technikà mieszanà rysunki
powstały w czasie wspólnych wieczornych
spotkaƒ obu artystów przy stole. Tytuł wystawy
nawiàzuje do nieformalnego wymiaru
artystycznej współpracy, w której dzi´ki
improwizacji i repetycjom udało si´ dotrzeç do
podÊwiadomoÊci i wyzwoliç swobodnà
ekspresj´. Wydanym po raz pierwszy w formie
katalogu rysunkom towarzyszył niepublikowany
wczeÊniej wspólny tekst artystów. W ramach
wystawy w sali kinowej Zach´ty
zaprezentowaliÊmy tak˝e wybór filmów Paula
McCarthy’ego. Wystawie towarzyszył autorski
katalog zaprojektowany przez Paula
McCarthy’ego i Louise Sun w angielsko-
-włosko-polskiej wersji j´zykowej, wydany 
przez Galleria Civica di Arte Contemporanea
w Trydencie i Zach´t´. Wystawa
zorganizowana we współpracy z Galleria
Civica di Arte Contemporanea w Trydencie
i Kumu kunstimuuseum w Tallinie.

publikacje: katalog, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, filmy
ekspozycj´ zwiedziło 36 828 osób

Dotàd nie widzieliÊmy w Polsce tych prac, ale teraz mamy
okazj´, by poznaç Paula McCarthy’ego z innej, bardziej
prywatnej strony. Zach´ta prezentuje rysunki, które artysta od
10 lat robi z przyjacielem Benjaminem Weissmanem w ramach
towarzyskich spotkaƒ. Pornografia na haju, ekspresja
podÊwiadomoÊci — tak mo˝na by podsumowaç efekty tych sesji.
W ruch poszły flamastry, ołówki, w´giel, a mo˝e i spore iloÊci
u˝ywek. Sà prace Êwietnie rysowane, malarskie, sà bazgroły
jakby przeniesione z zeszytu szkolnego. Jeszcze inne
przypominajà komiksy. Pojawiajà si´ zabawne teksty. I niemal
wszystko kr´ci si´ wokół seksu — penisy, waginy, perwersyjne
stosunki. Zabawne i mroczne zarazem.
Joanna Ruszczyk, Co na to Freud?, „Newsweek Polska”
nr 9, 1 III 2009

Trawestujàc André Bretona, mo˝na nawet powiedzieç, ˝e
współczesny artysta b´dzie infant terrible albo nie b´dzie go
wcale. Paul McCarthy jest wyjàtkowo terrible. […] To, co
McCarthy i Weissman odnaleêli na „poziomie podÊwiadomoÊci”,
wymyka si´ ju˝ z zakresu kompetencji krytyka, a rozwa˝ania, czy
owoce „wolnej ekspresji” sà dobrà czy złà sztukà, prowadziłyby
prosto w pułapk´ zastawionà przez artystów.
Stach Szabłowski, Niechlujni panowie, „Dziennik. Polska,
Europa, Âwiat” nr 55, 6 III 2009

Makabryczna, straszna, seksualna, brzydka, groteskowa — to
tylko kilka z wielu okreÊleƒ, jakich u˝ywa si´, mówiàc o sztuce
Paula McCarthy’ego. Uczył takie sławy jak Cindy Sherman
i bracia Chapman. Teraz mo˝emy poznaç wycinek jego własnej
twórczoÊci stworzonej wspólnie z przyjacielem Benjaminem
Weissmanem. […] A co wypływa ze współpracy rysunkowej?
Wizualnie prace sà bez zarzutu, bardzo ciekawe, troch´
historyczne, ciemne. Ich rzetelna interpretacja z pozycji
psychoanalitycznych mogłaby z pewnoÊcià dostarczyç ciekawego
materiału. 
Natalia KaliÊ, Obsesje, obsesje…, „Art & Business”
nr 3, 2009

23
Paul McCarthy & Benjamin Weissman. Seanse robótek r´cznych
Fragment ekspozycji (fot. Jacek Gładykowski)
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Carolee Schneemann, Grzegorz Sztwiertnia,
Hannah Wilke, Zbigniew Warpechowski.
Wystawa przygotowywana przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zach´t´
Narodowà Galerià Sztuki we współpracy
z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu w ramach Roku Grotowskiego. 

publikacje: ksià˝ka, gazeta, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, spotkania,
filmy, konferencja
ekspozycj´ zwiedziło  37 387 osób

Byç mo˝e jest czymÊ oczywistym stwierdzenie, ˝e teatr
Grotowskiego, który odnowił sposób bycia aktora na scenie
i poszukiwał nowych relacji pomi´dzy ciałem i tekstem, był
równoczesny z odnowieniem Êrodków sztuki w zachodnim
performansie. Ale nikt tego wczeÊniej nie zestawił na wystawie. [...]
Âwietnie zaaran˝owana jest przestrzeƒ tej wystawy, wielka siła
obrazów i pot´˝na energia, którà czuje si´ w starych dokumentach,
np. pokazujàcych çwiczenia aktorów Grotowskiego.
Dorota Jarecka, Mi´Ênie i włókna sztuki performance’u,
„Gazeta Wyborcza” nr 43, 22 II 2009

Na Performerze mnóstwo Grotowskiego, jest tak˝e dru˝yna
marzeƒ klasyki sztuki performance — od Vito Acconciego
i Naumana przez An´ Mendiet´, Marin´ Abramoviç i Carolee
Schneemann po Akcjonistów Wiedeƒskich. A do tego mamy
jeszcze voodoo, May´ Deren, indyjskà gnoz´, tarantell´,
kalwari´ i nawet Matk´ Courage Bertolta Brechta. [...] Oglàdana
z dystansu klasyka performance’u jaki si´ jako piekielne
panoptikum. Marina Abramoviç krzyczy jak op´tana, Vito
Acconci bije si´ z własnym cieniem, Bruce Nauman przemierza
swojà pracowni´. Performerzy, najcz´Êciej nago, wijà si´
w drgawkach, zadajà sobie ból, spływajà krwià i potem. Teatr
Grotowskiego tak˝e bywał mocno konwulsyjny, a ciało
poddawał on skrajnym przecià˝eniom. 
Stach Szabłowski, Chasydyzm, joga i flower power,
„Dziennik. Polska, Europa, Âwiat” nr 61, 13 III 2009

Mimo wszystkich zbie˝noÊci, Performer pokazuje przede
wszystkim historie równoległe. Tym ciekawsza jest sala
zamykajàca wystaw´. PoÊwi´cono jà dwóm dialogom. Pierwszy
prowadzi sam Grotowski. Przypomniano tu filmy mówiàce
o zjawiskach, którymi si´ inspirował i do których si´ odwoływał.
Sà tu haitaƒskie rytuały, pekiƒska opera, wschodnie medytacje,
ale te˝ polska ludowa religijnoÊç. Drugi dialog prowadzà
z Grotowskim współczeÊni artyÊci. Grzegorz Sztwiertnia nakr´cił
przeÊmiewczy film Krótka historia teatru polskiego. Roman
Dziadkiewicz pokazał seri´ prac nawiàzujàcych do działaƒ

Performer 
14 lutego – 22 marca 
kuratorzy wystawy: Magda Kulesza, Jarosław Suchan,
Hanna Wróblewska
projekt ekspozycji: Jarosław Kozakiewicz
sala nr 1 (Matejkowska), 2 (Narutowicza), 3, 4, 5, 6, 7

Wàtki z twórczoÊci Grotowskiego zostały
zaprezentowane przez pryzmat sztuk
wizualnych: filmowa dokumentacja z prób,
przedstawieƒ, çwiczeƒ aktorskich oraz wywiady
z re˝yserem zestawione z dziełami artystów,
których łàczà z nim wspólne inspiracje lub
jednakowe podejÊcie do sztuki, ciała,
duchowoÊci. Wystawa wyrosła z potrzeby
przemyÊlenia twórczoÊci Grotowskiego jako
zjawiska istotnego nie tylko w perspektywie
rozwoju teatru, ale te˝ w kontekÊcie szerzej
rozumianych przemian kulturowych drugiej
połowy XX wieku, których Êwiadectwem stały
si´ sztuki wizualne, teatr, literatura i filozofia.
Tytuł wystawy Performer to tak˝e tytuł jednego
z tekstów Jerzego Grotowskiego. Georges
Banu pisał o owym tekÊcie, ˝e „nale˝y [go]
czytaç jako wskazówki z trasy, a nie klauzule
programu, ani jako dokument koƒcowy,
spisany, zamkni´ty”. Podobnie nale˝ało czytaç
wystaw´: jej celem nie była całoÊciowa
prezentacja dzieła Grotowskiego, nie miała
charakteru ona monografii wybitego re˝ysera
i antropologa teatru. Była raczej kolekcjà
„zapisków” dokonanych na    marginesie tego,
co bywa postrzegane jako główny korpus
dzieła Grotowskiego. Wystawa nie opierała si´
na próbach rekonstrukcji słynnych spektakli czy
te˝ dokonaƒ z okresu poteatralnego. Była
natomiast próbà zrekonstruowania (poprzez
prezentacj´ dokumentalnych zapisów çwiczeƒ,
fragmentów prób i spektakli, rozmów
z Grotowskim) sposobu myÊlenia tego twórcy
na temat ciała jako miejsca doÊwiadczania
pierwotnej duchowej rzeczywistoÊci.
ArtyÊci: Marina Abramoviç, Marina
Abramoviç/Ulay, Vito Acconci, akcjoniÊci
wiedeƒscy (Günther Brus, Otto Muehl,
Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler), Lygia
Clark, Roman Dziadkiewicz, Joan Jonas, Ana
Mendieta, Bruce Nauman, Gina Pane,

Performer

Zbigniew Warpechowski i Roman Dziadkiewicz
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Po lewej: Trening w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, 1972,
film (cz´Êç I i II); po prawej: Bruce Nauman, Odbijanie dwóch
piłek pomi´dzy podłogà a sufitem w zmiennym rytmie,
1967–1968, film, dzi´ki uprzejmoÊci Electronic Arts Intermix
(EAI), New York, © 2009 Bruce Nauman/Artists Rights Society
(ARS), New York (fot. Rafał Szczepankowski)24
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Interaktywny plac zabaw

Autorzy wystawy: Dominika Sobolewska, Paweł Janicki, 
Patrycja Mastej (fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Fragmenty ekspozycji

Interaktywny plac zabaw
17 lutego – 26 kwietnia 
autorzy: Patrycja Mastej, Dominika Sobolewska,
Paweł Janicki
kurator: Paweł Janicki
współpraca ze strony Zach´ty: Zofia Dubowska-Grynberg
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Zupełnie wyjàtkowa wystawa, podczas której
mo˝na było dotknàç wszystkich „eksponatów”,
a nawet pobawiç si´ zabawkami-instalacjami.
Ten nietypowy plac zabaw przypominał troch´
laboratorium, w którym eksperymentuje si´
i obserwuje, co si´ wydarzy, gdy postàpimy
w ten czy inny sposób. Zabawki działały na
zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i w´chu (np.
mo˝na było poczuç zapach kory i trawy).
Niektóre instalacje powstały dzi´ki ró˝nym
technicznym sztuczkom: czujnikom ruchu,
komputerom i kamerom, które zostały skrz´tnie
ukryte. Przy okazji zabawy stworzono te˝ szans´
zapoznania si´ z ró˝nymi dziwnymi poj´ciami.
Mo˝na było dowiedzieç si´ czym sà faktura,
perspektywa, mieszanie barw, i przekonaç si´,
˝e tak naprawd´ te poj´cia wcale nie sà
trudne. Interaktywny plac zabaw to autorski
projekt wrocławskich artystek: Patrycji Mastej
i Dominiki Sobolewskiej, które we współpracy
z Pawłem Janickim z Centrum Sztuki WRO
poszerzyły swojà adresowanà do dzieci
wystaw´ o interaktywny system umo˝liwiajàcy
zabaw´ z fakturà, Êwiatłem i kolorem. Wystaw´
prezentowało ju˝ Centrum Sztuki WRO we
Wrocławiu (gdzie pomysł powstał) oraz CSW
w Toruniu. W Warszawie została uzupełniona
o nowà, premierowà instalacj´ przygotowanà
specjalnie dla goÊci Zach´ty. Dodatkowà
atrakcjà było kino prezentujàce ciekawy
program filmów animowanych wybranych
z Antologii Polskiej Animacji Polskiego
Wydawnictwa Audiowizualnego. 

publikacje: folder, plakat
wydarzenia towarzyszàce: warsztaty, spotkania 
ekspozycj´ zwiedziło  62 856 osób

Przyjemnie jest obserwowaç, jak dziecko oswaja si´ ze sztukà
współczesnà, jakie to dla niego ciekawe i naturalne. [...] Tutaj
trzeba wszystkiego samemu popróbowaç, daç si´ ponieÊç
wszystkim zmysłom. A cały ten pasjonujàcy spektakl, którego
dziecko jest twórcà czy współtwórcà odbywa si´ przy pomocy

wielkiego re˝ysera, w których fascynacji towarzyszy brak powagi.
Byç mo˝e dystans jest rzeczà niezb´dnà w Êwi´towaniu rocznic.
Piotr Kosiewski, MyÊli niedopowiedziane, „Tygodnik
Powszechny” nr 9, 1 III 2009

Wydaje si´, ˝e dostrzegalna na wystawie troska o kontrol´
dyskursu wynika z dà˝enia do ochronienia twórczoÊci
Grotowskiego przed bł´dnà interpretacjà. Na wystawie widaç
wysiłek wło˝ony w prób´ przekazania mo˝liwie kompletnego
i jasnego komunikatu o Grotowskim. Zwiàzane jest to z jednej
strony z tym, ˝e jego poszukiwania teatralne majà charakter
doÊç hermetyczny i wymagajà wprowadzenia pomagajàcego
uniknàç nieporozumieƒ i nadinterpretacji. Z drugiej natomiast
strony — przyszedł czas konfrontacji postaci Grotowskiego
z pokoleniem, które nigdy nie miało okazji zobaczyç ˝adnego
z jego spektakli na ˝ywo i obecnie mo˝emy (te˝ zaliczam si´ do
tej grupy) korzystaç jedynie z przekazów z drugiej r´ki, które
pozostawiajà wiele luk, wobec których nasza wyobraênia mo˝e
dosyç dowolnie improwizowaç.
Agnieszka Sosnowska, Performer w oku kamery,
www.obieg.pl, 10 III 2009

Performer w stołecznej Zach´cie jest nietypowym pokazem:
zestaw filmowych dokumentów emitowanych non stop na
kilkudziesi´ciu du˝ych ekranach i małych plazmach. Opisy prac
le˝à (!) na podłodze podÊwietlone specjalnymi lampkami.
Uprzedzam: tego nie da si´ szybko zaliczyç. [...]
Współczesne prace stanowià zaskakujàcà puent´. Grzegorz
Sztwiertnia stworzył parodi´ Ksi´cia Niezłomnego, ustawiajàc
w stosownych pozach à la CieÊlak modela z ASP. Nast´pnie
puÊcił wideo w przyspieszonym tempie. Odbràzowił pomnik.
Monika Małkowska, Laboratorium ciała, „Rzeczpospolita”
nr 41, 18 II 2009 

W tej konfrontacji performerzy zawsze przegrajà — muszà
przegraç, nie majà biegłoÊci aktorów Teatru Laboratorium. Nie
mo˝na zestawiaç kunsztu, mistrzostwa CieÊlaka, z amatorskimi
(przynajmniej jeÊli chodzi o sprawnoÊç cielesno-wokalnà)
działaniami performerskimi np. Mariny Abramoviç. Ale nie
deprecjonowałbym tego, czego na tym polu dokonujà
performerzy. W ich wypadku — tak jak w wypadku aktorów
Grotowskiego — cenne jest rzucenie si´ do działania całym
sobà. [...] Na wystawie pokazuje si´ film Sztuka jako wehikuł
z rejestracjà legendarnej Akcji. Jest to samo w sobie
wydarzenie, bo za ˝ycia Grotowski pozwalał obejrzeç ten film
tylko wybraƒcom, a w Zach´cie podczas projekcji ruch jest jak
na stacji metra: wchodzà spóênieni nawet o kwadrans;
wychodzà, ˝eby porozmawiaç przez telefon; trzaskajà drzwiami;
niektórzy wychodzà przed koƒcem, bo im si´ znudziło. JeÊli si´
ten film obejrzy od poczàtku do koƒca w skupienia, to mo˝na
pojàç, co Grotowski  miał na myÊli, mówiàc, ˝e Performer to
zarazem tancerz, wojownik i kapłan, oraz ˝e rytuał to
performance, czyli akt.
Performer przegrywa z aktorem. Wywiad Mirosława
Spychalskiego z Leszkiem Kolankiewiczem,
„Dziennik. Polska, Europa, Âwiat” nr 61, 13 III 2009
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nowoczesnych technologii — ka˝dy gest rejestrujà czujniki
ruchu, komputery i kamery. Malowanie Êwiatłem czy przejÊcie
przez labirynt kolorowych szeÊcianów, gdzie kolory mieszajà si´
i zmieniajà jak w kalejdoskopie, to dla dzieci niezapomniane
prze˝ycie. Przy okazji, zupełnie bez wysiłku i nudy uczà si´,
czy jest perspektywa, faktura czy jak mieszajà si´ barwy.
Małgorzata Czyƒska, Zabawa na całego, „Sztuka.pl”
nr 4/157, 2009

Wyobraêcie sobie, ˝e stoi przed wami kilka niewielkich
pojemników — m.in. z wodà, korà, kamieniami, trawà. Kiedy
dotykacie na przemian kolejnych elementów, na ekranie
zmieniajà si´ kolory. Nagle wyrastajà drzewa, pojawiajà si´
owady, zwierz´ta. Skaliste wzgórze zmienia si´ w pi´knà łàk´,
ocean w jezioro i na odwrót. Gerardowi najbardziej podobała
si´ instalacja, w którà — jak to on mówi — „mógł tak waliç,
a z ró˝nych stron wyskakiwały takie pi´kne obrazy, kółka, plamy,
zderzajàc si´ i łàczàc. I to jeszcze grało”. Z kolei tata Gerarda
zajàł si´ „malowaniem Êwiatłem”. Wkrótce pomogła mu w tym
Dominika, próbujàc (nie było to łatwe) namalowaç serce. 
Dorota Wy˝yƒska, Na placu zabaw, czyli w Zach´cie
(Stołeczna mama), „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Co Jest
Grane” nr 43, 20 II 2009

Otwarta w poniedziałek ekspozycja prze˝ywała wczoraj
prawdziwe obl´˝enie. Bardziej i mniej zorganizowane grupy
oraz rodzice z pociechami — wszyscy bawili si´ Êwietnie.
Nawet ci poczàtkowo zdezorientowani. Niezwykły plac zabaw
pozwala bowiem na wszystko to, czego zazwyczaj w muzeach
i galeriach robiç nie wolno. [...] SzeÊcioletni Piotrek przyszedł
tu z babcià Irenà. Bada ró˝nice mi´dzy fakturami kamieni, kory
i właÊciwoÊci wody. Ich dotkni´cie zmienia obraz wyÊwietlany
na specjalnym ekranie. Chłopiec jest tak zafascynowany, ˝e nie
chce ani na chwil´ odrywaç si´ od zabawy. Za to babcia dzieli
si´ z nami swoimi wra˝eniami. — Te eksponaty sà naprawd´
wspaniałe. ˚ałuj´, ˝e kiedy ja byłam dzieckiem, nie było takich
atrakcji — mówi.
Igor Seider, Dobra zabawa w sztuk´, „˚ycie Warszawy”
nr 41, 18 II 2009

Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki
wizualne
7 kwietnia – 2 sierpnia 
kuratorzy wystawy: Agnieszka Morawiƒska, Fran˜ois
Quintin
współpraca: Anna Tomczak
projekt ekspozycji: Marcin Kwietowicz, Albert Salamon, Patryk
Zakrocki, Michał Anuszewski
sala nr 1 (Matejkowska), 2 (Narutowicza), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, klatka schodowa

Wystawa zorganizowana przez Zach´t´
Narodowà Galeri´ Sztuki zbiegła si´ z XIII
Festiwalem Beethovenowskim w Warszawie.
Pokaz był propozycjà odczytania estetycznych
relacji pomi´dzy sztukami wizualnymi i muzykà
w kontekÊcie współczesnej kultury. Zamiast
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Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne

Od lewej: El˝bieta Penderecka, Bogdan Zdrojewski, 
Agnieszka Morawiƒska podczas otwarcia wystawy 
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Katarzyna Kozyra, Letnia opowieÊç, 2008, wideo
Robert KuÊmirowski, R-35, 2008–2009, instalacja

Êledziç histori´ tych zwiàzków pokazano, jak na
rozmaite sposoby artyÊci posługujà si´
obrazem i dêwi´kiem, rozszerzajàc znaczenia,
sugerujàc skojarzenia, podpowiadajàc nastroje
czy wr´cz przeciwnie, podkreÊlajàc przesłanie
poprzez kontrast charakteru muzyki i obrazu.
PodejÊcie takie mo˝e obejmowaç całoÊç
muzyki, a zarazem całoÊç sztuki. Wystawa
skupiła si´ szczególnie na punktach styku
pomi´dzy ró˝nymi gatunkami muzycznymi,
estetykami, kulturami. Była te˝ próbà
pokazania, w jaki sposób pewne muzyczne
konteksty okreÊlonych dzieł ujawniajà krytyczny
dystans wobec kulturowych, społecznych,
historycznych czy politycznych norm, do których
owe dzieła si´ odnoszà. UporczywoÊç
beztroskiej melodii w pami´ci tych, którzy
doÊwiadczyli wygnania, niezwykłe połàczenie
zespołu muzyki dawnej i ludowej orkiestry,
harmonia chóru w kontekÊcie nierównoÊci
społecznych, siła zespołu rockowego albo
orkiestry d´tej interpretowana jako historia
narodu, melodia fletu jako odległe echo
rewolucji… Przywoływane gatunki połàczyły si´
z obrazami, wywołujàc rozmaite skojarzenia,
dêwi´czne konfrontacje, budzàc pami´ç. Na

wystawie znalazły si´ prace blisko 40 polskich
i zagranicznych artystów w tematycznych
sekwencjach: Nowa Opera, Droga, Natura,
Techno, Pop, Cisza, Performans Muzyczny,
Jazz, Muzyka Tradycyjna. 
ArtyÊci: Marina Abramoviç, Francis Alÿs,
Mirosław Bałka, Dominique Blais, Andrzej
Bieƒkowski, Libia Castro & Ólafur Ólafsson,
Jeremy Deller, Latifa Echakhch, Rodney
Graham, Amy Granat & Drew Heitzler,
Graham Gussin, Matthew Day Jackson,
Krzysztof Knittel, Peter Kogler, Katarzyna
Kozyra, Robert KuÊmirowski, Piotr Lutyƒski,
Tadeusz Makowski, Jacek Malczewski,
Christian Marclay, Céleste Boursier-Mougenot,
Paweł Mykietyn, Ana Prvacki, Mark Raidpere,
Anri Sala, Wilhelm Sasnal, Denis Savary, Jacek
Sempoliƒski, Tomasz Tatarczyk, Caecilia Tripp,
Su-Mei Tse, Artur ˚m  ijewski

publikacje: katalog, przewodnik-folder, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, filmy,
warsztaty, spotkania
ekspozycj´ zwiedziły 42 734 osoby

28
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I właÊnie zachwianiu konwencjonalnych proporcji oraz relacji
mi´dzy dêwi´kiem i obrazem poÊwi´conych zostało wiele
najciekawszych prac przedstawionych na Inwazji dêwi´ku.
Kwartet wideo Christiana Marclaya w wymiarze muzycznym
stanowi dopieszczony i wedle dzisiejszych standardów spójny
miks nagraƒ pochodzàcych z ró˝nych tradycji, epok, kontekstów.
Dysonans pojawia si´ w warstwie wizualnej: prezentowane na
czterech ekranach oryginalne nagrania koncertów i starych
filmów rozpadajà si´ na szereg drobnych, niepowiàzanych ze
sobà narracji. To rozdarcie pomi´dzy widzeniem i słyszeniem
wyÊmienicie ilustruje odr´bnoÊç, specyfik´, a nawet polemiczny
potencjał drugiego.
Michał Mendyk, Przekombinowana lekcja Êwiadomego
słuchania, „Dziennik. Polska, Europa, Âwiat” nr 87, 14 IV 2009

Wystawa fascynuje subtelnym połàczeniem dêwi´ku i obrazu,
który doÊwiadczany na co dzieƒ pozostaje niedostrzegany.
Specyficzne zatrzymanie czasu, osiàgni´te, co znamienne,
poprzez zmian´ odgłosów i obrazów, stanowi kolejnà
niematerialnà wartoÊç warszawskiej ekspozycji. WejÊcie do
stworzonego w Zach´cie intrygujàcego, pełnego emocji Êwiata
barw i dêwi´ków, podkreÊlonych półmrokiem galeryjnych sal,
jest doznaniem, którego warto doÊwiadczyç. 
Aldona Tołysz, Zach´cam do Zach´ty, www.artpapier.com,
15 V 2009

Opera? Obecna. Trzy wielkoformatowe (ponad 3 m wysokoÊci)
podÊwietlane fotografie Rodneya Grahama pokazujà muzyków
z orkiestry symfonicznej. Zda si´ — grajà. Tak mo˝na sàdziç na
podstawie ich mimiki, póz i gestów: siedzà przy pulpitach
z nutami, trzymajà w odpowiednich pozycjach instrumenty.
I... cisza, która si´ wzmaga. ˚aden dêwi´k nie dobiega, jak
z XVI-wiecznych obrazów Caravaggia i jego naÊladowców. [...]
Muzyka elektroniczna? Prosz´ bardzo, jest. W Sali Narutowicza

widza oplata sieç pulsujàcych, abstrakcyjnych obrazów
(autorstwa Petera Koglera), rzutowanych z projektorów na
wszystkie Êciany. Komputerowa animacja zgrana została
z muzykà (Franz Pomassl). Kiedy wizje sà przyjazne człowiekowi
— motyw muzyczny płynie łagodnà falà; gdy obrazy przywodzà
na myÊl okratowanà cel´, dêwi´ki stajà si´ opresywne.
Monika Małkowska, Zwiedzanie z pomocà uszu,
„Sztuka.pl” nr 6/159, 2009

Music is likewise a metaphor for cultural identity in Artur
Zmijewski’s video Our Songbook, 2003, in which a group of
elderly Polish Jews living in Israel try to recollect songs from their
youth. By depicting their fragmented memories, the work evokes
their fading ties with their country of origin, while referencing the
destruction of Poland’s Jewish community and of a culture that
even its last surviving members can barely recall. In a more
poetic vein, Céleste Boursier-Mougenot’s sound installation
Prototype for Index, 2007, explores the similarities between
a computer keyboard and a piano. As a gallery assistant types
a text on a computer, a piano plays back a series of
corresponding sounds, transforming a routine activity into
a seductive musical work. Meanwhile, Rodney Graham’s triptych
light box captures a fictional performance of a fourteenth-
century musical composition. The performance is set in the
1970s, at the height of the early-music revival, while the
composition’s atonality prefigures twentieth-century music.
The work blurs fiction and reality, past and present, while
underscoring the role of music in civilization. Music and culture,
music and society, music as a mnemonic device—these are just
some of the salient themes pertaining to the dialogue between
music and visual art today.
Rahma Khazam, Invasion Of Sound, www.artforum.com, 
14. 06.09
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NaÊladowania natury bynajmniej nie miała na celu instalacja
dêwi´kowa Krzysztofa Knittla Pory roku (2007), w przeciwieƒstwie
do tak samo zatytułowanych słynnych utworów Vivaldiego,
Haydna lub Głazunowa. Jest czystej wody muzykà konkretnà —
uchwyconymi czułym mikrofonem i zapisanymi na magnetofonie
dêwi´kami otoczenia, dêwi´kami pór roku w Êwiecie przyrody
i cywilizacji. A˝ trudno uwierzyç, ˝e gdy si´ zamknie oczy, potrafi
tak silnie pobudzaç wyobraêni´; to muzyczne słuchowisko mo˝e
dostarczyç wi´cej obrazów ni˝ niejeden album fotograficzny,
ba, niejeden film.
Krzysztof Bilica, Dêwi´kobrazy w Zach´cie, „Ruch
Muzyczny” nr 16/17, 23 VIII 2009

Ludzie, wydarzenia, przemiany.
20 lat fotografii „Gazety
Wyborczej”
12 maja – 12 lipca 
kuratorzy wystawy: Dominique Roynette, Piotr Wójcik,
Joanna Kinowska
projekt ekspozycji: Grzegorz Rytel
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Ta wystawa nie miała swojej chronologii.
Kuratorzy odrzucili tradycyjny sposób
ekspozycji, nie chcieli, by rocznicowa
ekspozycja była tylko popisem sztuki
fotografowania. Skupili si´ na tym, co wspólne
dla autorów i czytelników — na doÊwiadczeniu
wolnoÊci. Pokaz miał wielu bohaterów. WÊród
nich wielcy Polacy: Jerzy Giedroyc, Wisława
Szymborska, Andrzej Wajda. A obok:
urz´dnicy, nauczycielki, rolnicy, feministki,
Romowie, bezrobotni, anonimowi przechodnie
czy nietypowe spotkania współobywateli,
których Jerzy Gumowski fotografował z lotu
ptaka. Jednak głównym bohaterem była
zmiana. PodkreÊlały to sekwencje fotografii
sprzed dwóch dekad kontrastujàce z obrazami
współczesnoÊci. Zmian´ zarejestrowali równie˝
amatorzy, bo tak˝e ich prace znalazły si´ na
wystawie. Zdj´cia mo˝e niedoskonałe, ale
szybkie i szczere. Kolejnym bohaterem wystawy
były zbiorowe emocje: wydarzenia polityczne,
ekonomiczne, religijne, sportowe. Niekoƒczàce
si´ debaty o kształcie polskiej szkoły, reformie
słu˝by zdrowia, KoÊciele, homofobii, lustracji,
antysemityzmie. I wreszcie codziennoÊç
ka˝dego z nas nieuj´ta w ramy wydarzeƒ i dat.
Kalejdoskop zaskakujàcych, dynamicznych
sytuacji, w których zawiera si´ paradoks —

polska rzeczywistoÊç dorasta do europejskiej
normy. Z wielu zdj´ç jakby wyparowała
nadwiÊlaƒska egzotyka. Fotografowie „Gazety”
skorzystali z przełomu demokratycznego —
tancerka flamenco w Sewilli, arabscy imigranci
pod Pary˝em, sycylijscy rybacy, hippisi z USA,
bezdomne dzieci w Petersburgu, król
rumuƒskich Cyganów, uchodêcy z Kosowa,
polskie Bo˝e Narodzenie w Edynburgu —
zapis bogactwa i ró˝norodnoÊci Êwiata. Ale
w obiektywach fotografów znalazły si´ te˝
miejsca szczególne: Czeczenia, Palestyna,
Afganistan, Irak, kraje afrykaƒskie i ludzkie
˝ycie naznaczone wojnà. 

publikacje: plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, warsztaty,
spotkania
ekspozycj´ zwiedziły 22 844 osoby

Multimedialna wystawa Ludzie, wydarzenia, przemiany to
wielka podró˝ w przeszłoÊç. Rejestruje społeczne, polityczne,
a cz´sto tak˝e osobiste doÊwiadczenia Polaków w ostatnim
dwudziestoleciu. Podró˝à tà nie rzàdzi jednak chronologia, 
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WolnoÊç od-zysku
18 lipca – 30 sierpnia 
kuratorki wystawy i projekt ekspozycji: Anna Bargiel,
Karolina Bujnowicz, Joanna Ruszczyk, Beata
Seweryn, Ida Smakosz, Natalia Zawiejska —
Muzealnicze Studia Kuratorskie przy Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagielloƒskiego 
opieka merytoryczna: Maria Brewiƒska
sala nr 11 (Mały Salon), 12, hol

Wystawa WolnoÊç od-zysku dotyczyła kryzysu
i ró˝nych jego kontekstów, a tak˝e momentu
wyczerpania, jakiego w dobie kryzysu
doÊwiadczamy. Wynikła z potrzeby zatrzymania
si´ w p´dzie ku wcià˝ rosnàcej produkcji
i konsumpcji. „Za du˝o!” — chce si´ zawołaç
za Jacques’iem Derridà. Nadmiar i brak
stanowià najwa˝niejsze poj´cia okreÊlajàce
kryzysowà rzeczywistoÊç. JednoczeÊnie mimo
finansowej zapaÊci bł´dne koło konsumpcji
i produkcji toczy si´ dalej — w wielu aspektach
˝ycia kryzys wydaje si´ byç odległy i nierealny.
Wystawa stanowiła komentarz tej sytuacji. 

a jej cel to nie tylko wspomnienie. Raczej refleksja nad tym,
co przyniosła nam wolnoÊç, jak jà rozumiemy, na ile z niej
korzystamy. [...]
Wystawa pokazuje setki ludzkich twarzy, nie zamazuje ró˝nic,
nie ucieka od trudnych spraw (ró˝nice kulturowe, religijne,
antysemityzm, homofobia). A przede wszystkim nie ocenia.
Zach´ca do umiaru i skromnoÊci.
Lidia Ostałowska, WolnoÊç w obiektywie, „Gazeta
Wyborcza” nr 110, 12 V 2009

To inna wystawa, ni˝ te, do których jesteÊmy przyzwyczajeni.
Zdj´cia nie tylko wiszà na Êcianach, ale wyÊwietlane sà w light-
-boxach. [...]
Ten ostatni dział (codziennoÊç — zwykłe, szare ˝ycie) stanowi
szczególne wyzwanie dla fotografów, zdj´cie bowiem, by było
ciekawe, powinno pokazywaç coÊ niezwykłego, a tu pokazano
zwykłà codziennoÊç. Ale i z tej trudnoÊci fotografowie „Gazety
Wyborczej” potrafili wybrnàç w sposób mistrzowski. 
Wojciech Tuszko, Âwiadectwo dwudziestoleci, „Foto-Kurier”
nr 6, 2009

Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii 
„Gazety Wyborczej”

Agnieszka Morawiƒska i Adam Michnik na otwarciu wystawy
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Fragment ekspozycji
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WolnoÊç od-zysku

Kuratorki wystawy, Maria Brewiƒska (z tyłu) 
i Agnieszka Morawiƒska na otwarciu wystawy
Jadwiga Sawicka, Cytaty, 2009, light-box
Angelika Markul, Plash, 2009, rzeêba z lodu
Katarzyna Jozfowicz, Gry, 2002, instalacja
(wszystkie fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)

Âwiat sztuki podlega tak˝e zale˝noÊciom
ekonomicznym, stàd pytanie o sytuacj´ dzieła
sztuki i rynku sztuki w czasach recesji. Czy
zgodnie z hasłem „Wszystko zysk” grupy
Two˝ywo ka˝da produkcja artystyczna ma
przynosiç dochód? Czas kryzysu zmusza do
innych działaƒ, alternatywnych zachowaƒ
opartych na powÊciàgliwoÊci, si´ganiu wstecz,
poszukiwaniu nowych jakoÊci w posiadanym ju˝
„kapitale artystycznym”. Obok
niskobud˝etowych, specjalnie stworzonych na
wystaw´ prac było sporo powstałych w wyniku
recyklingu, zapo˝yczeƒ, powtórek,
przeszukiwaniu archiwów — to jedne
z mo˝liwych działaƒ twórczych wa˝nych
zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak
i ekologii.

publikacje: folder, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie
ekspozycj´ zwiedziło  7755 osób

Zaskakujàco, kryzys w redakcji młodych kuratorek okazał si´
doÊç wdzi´cznym tematem, a jeszcze bardziej — zgrabnym
pretekstem do przypomnienia sobie paru kultowych prac
i modnej kilka lat temu strategii artystycznego samplowania.
Wyszła z tego wystawa zdecydowanie nieszkolna, na pewno
ponad Êrednià zaanga˝owana. […] Nad pracami góruje wielki
napis „Wszystko zysk”, zło˝ony z czerwonych i czarnych
przeplatajàcych si´ liter. To typograficzna gra grupy Two˝ywo,
idealnie podsumowujàca kilkanaÊcie radykalnie antykryzysowo-
-antysystemowych projektów, pod którymi podpisali si´ inni
artyÊci.
Anna Theiss, Topnienie w galerii pod czujnà kontrolà,
„Dziennik. Polska, Europa, Âwiat” nr 178, 31 VII 2009

Wa˝nym mottem wystawy — wa˝nym odniesieniem — wydajà
si´ jednak przywołane przez Jadwig´ Sawickà słowa Guy
Deborda: „Całkowita ciemnoÊç, oczy zamkni´te na ogrom
katastrofy”, migajàce na Êcianie kolejnej sali wystawowej czy te˝
cytaty umieszczone na papierowych tasiemkach, opływajàcych
tom ze Straconymi złudzeniami Balzaca, na przykład „Oszustwo
zaspokojenia samo si´ demaskuje”. Wprowadzajàc w kràg
haseł, które dały poczàtek rewolucji ’68, artystka przypomina
tamtà diagnoz´ społeczeƒstwa, tamten sprzeciw i bunt.
To, ˝e tamta cenzura wcià˝ okazuje si´ dla współczesnej sztuki
najwa˝niejsza, bo zarówno pod wzgl´dem formalnym, jak
i w sposobie myÊlenia rok 1968 wcià˝ trwa. Tyle tylko, ˝e ju˝
bez rewolucji.
Zofia Jabłonowska-Ratajska, Sztuka z odzysku?,
„Arteon” nr 9, 2009
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Doskonałym przykładem jest Pendrospektywa Roberta
KuÊmirowskiego. Artysta, który otrzymał propozycj´ z Zach´ty,
pracował jednoczeÊnie nad pracami do Wenecji, Aten, Londynu
i Lublina (w sumie w ciàgu ostatniej dekady wziàł udział
w 160 wystawach). Produkcja nowego dzieła byłaby fizycznie
niemo˝liwa, dlatego zaproponował cyfrowy zapis
dotychczasowej swojej artystycznej działalnoÊci w postaci
pendrive’a, który mo˝emy oglàdaç w Zach´cie w małej
gablotce.
Agnieszka Kowalska, Sztuka na czas kryzysu, „Gazeta
Wyborcza — Stołeczna” nr 169, 21 VII 2009

Siusiu w torcik. Prace ze zbiorów
Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki
5 wrzeÊnia – 22 listopada 
kurator wystawy: Karol Radziszewski
współpraca ze strony Zach´ty: Małgorzata Bogdaƒska-
-Krzy˝anek, Joanna Egit-Pu˝yƒska
sala nr 1 (Matejkowska), 2 (Narutowicza), 3, 4, 5, 6, 7 

To piàta z kolei prezentacja wyboru prac ze
zbiorów Zach´ty. Na wystawie mo˝na było
zobaczyç rzadko lub nigdy dotàd
nieprezentowane dzieła. Kurator pokazu,
artysta Karol Radziszewski dokonał ich
subiektywnej selekcji oraz reinterpretacji,
umieszczajàc je w nowych, nieraz
zaskakujàcych kontekstach. Tytuł wystawy jest
cytatem zaczerpni´tym od klasyka polskiego
konceptualizmu, Edwarda Krasiƒskiego. Artysta
napisał kiedyÊ krótki wierszyk: „CoÊ mnie korci,
aby zrobiç siusiu w torcik”. Zach´ta posiada
unikatowà realizacj´ Krasiƒskiego
przygotowanà na monograficznà wystaw´
artysty w 1997 roku. Jest to instalacja
przestrzenna z reprodukcjami fotograficznymi
w skali 1:1 Bitwy pod Grunwaldem Jana
Matejki oraz innych obrazów nale˝àcych przed
wojnà do zbiorów Zach´ty. Pokazujàc t´
instalacj´ na wystawie, kurator zaprezentował
właÊciwie „zbiór w zbiorze”. Praca Krasiƒskiego
jest te˝ punktem wyjÊcia do bardziej ogólnych
rozwa˝aƒ o relacji oraz zakresie poj´ç artysta
i kurator. Wystawa koncentrowała si´ głównie
na zbiorach malarstwa, ale te˝ rzadziej
pokazywanych pracach graficznych, zwłaszcza
z lat 60. i 70., ze szczególnym uwzgl´dnieniem
ró˝norodnych uj´ç aktu kobiecego. Kurator
dokonał licznych interwencji w samà aran˝acj´
ekspozycji, podejmujàc gr´ z przestrzenià

galerii i dziełami, a jednoczeÊnie zadajàc
pytanie o status i charakter kolekcji. 
Karol Radziszewski został nagrodzony
Paszportem Polityki 2009 w kategorii Sztuki
Wizualne „Za odwag´ i nowatorstwo w
prezentacji sztuki na wystawie Siusiu w torcik
w warszawskiej Zach´cie; za ciekawe
poszukiwania w sztuce, za ró˝norodnoÊç
dokonaƒ i konsekwentnà postaw´ artystycznà,
wyra˝anà we wszystkim, czego si´ podejmuje”
(uzasadnienie jury). 

publikacje: gazeta, plakat, plakat edukacyjny
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, warsztaty,
wykłady, spotkania, sesja, kanał TV Zach´ta na youtube.com 
ekspozycj´ zwiedziło 16 298 osób

Spacerujàc po salach Zach´ty, pomalowanych na pstry seledyn,
intensywny fiolet i mocny oran˝, pełnych malarskich kuriozów,
dziwadeł i potwornoÊci, nie sposób si´ nie uÊmiechnàç. Karol
Radziszewski przygotował wystaw´, która dostarcza najprostszej,
emocjonalnej uciechy. Siusiu w torcik to pokaz, na którym prace
pokazuje si´ palcami, niemal˝e skaczàc od jednej do drugiej,
głoÊno wymieniajàc si´ uwagami i gestykulujàc. [...]
Z dekoracyjnej sztuki Radziszewski ulepił wi´c dekoracyjny fryz,
a Zach´t´ zamienił w gabinet kolekcjonera o złym smaku.
I dobrze — w momencie, gdy co druga wystawa zamienia si´
w „metanarracj´” o kolekcjach i archiwach — modnych w tym
sezonie niczym deseƒ w grochy w zeszłym — za sprawà Siusiu
nad´ty balon p´kł z hukiem. Okazało si´, ˝e mo˝na zrobiç
wystaw´ o kuratorstwie, a tak˝e, niech b´dzie, o kolekcjonowaniu,
do oglàdania, a nie do czytania. W mojej optyce jest wi´c
Siusiu w torcik tak˝e udanà karykaturà tych nudnawych,
przegadanych ekspozycji. Ale przede wszystkim jest pokazem
lekkim, zgrabnym — chciałoby si´ powiedzieç: kuratorsko
udanym — a generujàcym przy tym szereg wa˝kich pytaƒ. 
Jakub Banasiak, Strumieniem w kolekcj´, www.obieg.pl
5 XI 2009

Ale nie chodzi tu o pojedyncze dzieła, lecz o ich zestawienia:
ka˝da sala to opowieÊç w obrazkach. Jest komentarz do
malarstwa socrealizmu, przewija si´ temat to˝samoÊci seksualnej
i w ogóle ciała. Mo˝na tropiç wàtki gejowskie, np. w grafikach
w duchu surrealistycznym, których tu wiele. Dobrze si´ t´
wystaw´ oglàda — jest zabawna, wesoła, ironiczna, przewrotna.
Na tytułowym torciku Radziszewski poło˝ył wisienk´. W jednej
z sal jest „skandal na zamówienie”, jako ˝e Zach´ta ze skandali
jest znana, a ju˝ dawno ˝adnego nie miała. Niech ma!
W nagrod´ za poczucie humoru i dystans do samej siebie.
Joanna Ruszczyk, Zach´ta do siusiu, „Newsweek Polska”
nr 37, 13 IX 2009

Film prezentowany raz w tygodniu stał si´ od razu głównà
atrakcjà. Przewijajàce si´ w karierze artystycznej Radziszewskiego
wàtki gejowskie miały tu niebagatelny wpływ. On sam jednak
powtarza, ˝e taki właÊnie efekt chciał osiàgnàç. [...] Zastanawia
mnie, czy reakcje wynikajà z trudnej do zrozumienia wizji artysty,
czy te˝ sà wynikiem naszej polskiej „tolerancji”. Pewnie to drugie,
zwa˝ywszy, ˝e wi´kszoÊç wypowiedzi pojawiła si´ jeszcze przed
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otwarciem wystawy. Uwa˝am, ˝e zamieszanie wokół niej zbyt
szybko nie ucichnie. Mam jednak nadziej´, ˝e Zach´ta poradzi
sobie z nieprzychylnymi głosami i nie zrezygnuje
z prezentowania rzeczy nietypowych i Êmiałych.
Marek Nowicki, Skandale na zamówienie, „Sztuka.pl”
nr 9/162, 2009

CałoÊci przedsi´wzi´cia patronuje Edward Krasiƒski i jego
odtworzony projekt z 1997 roku. Jest to aran˝acja przestrzenna
z reprodukcjami fotograficznymi w skali 1:1 Bitwy pod
Grunwaldem oraz innych obrazów nale˝àcych przed wojnà do
zbiorów Zach´ty. Przez fotografie na wysokoÊci 130 cm
przebiega charakterystyczna niebieska linia. Ta ingerencja
w ustalony historyczny porzàdek jest zabiegiem, po który równie˝
si´ga Radziszewski. Tylko, ˝e jego działanie jest ukryte. Dokonuje
operacji na zastanej rzeczywistoÊci w zupełnie inny sposób, bo
realizuje to pod maskà kpiny, prowokacji, przewrotnej zabawy,
bez dosłownej, fizycznej ingerencji w obiekt. 
Katarzyna Urbaƒska, Masa magazynowa, „Sztuka.pl”
nr 10/163, 2009

Wydawaç by si´ mogło, ˝e przedsi´wzi´cie było skazane na
sukces: wnikliwe spojrzenie kuratora, chwytliwy
i niesubordynowany tytuł, aureola artysty gejowskiego, a do
tego gejowski pornos. Jednak te składniki nie wystarczà, by
przygotowaç strawnà wystaw´. Radziszewski zbytnio zaufał
własnym sàdom estetycznym, uto˝samiajàc kuriozalne
z interesujàcym. Sam fakt zamiany ról (artysta wyst´pujàcy w roli
kuratora) czy wykorzystanie kuratorskich strategii w sztuce

nikogo dziÊ nie dziwi. Takie taktyki stosujà  z powodzeniem na
przykład Goshka Macuga i Marysia Lewandowska. Radziszewski
dostał do r´ki nowe narz´dzia i najwyraêniej nie do koƒca
wiedział, co z nimi zrobiç. Jakby z Lego Duplo próbował
przeskoczyç na Lego Technics. Nie chc´ przez to powiedzieç,
˝e rola kuratora jest trudniejsza ni˝ artysty, wr´cz przeciwnie —
od artysty wymagałbym czegoÊ wi´cej.
Karol Sienkiewicz, Zach´ta w posadach dr˝y,
www.dwutygodnik.com.pl nr 14, 2009

Jestem w szoku. Nie tylko ja zresztà. Znam opinie obywateli,
którzy natkn´li si´ na ten film. Nawet Ci, którzy nie sà jakimiÊ
szczególnie zaanga˝owanymi katolikami, byli zbulwersowani
tym, ˝e Narodowà Galeri´ Sztuki Zach´ta zamieniono
w obleÊne pornokino. KtoÊ, kto do tego dopuÊcił, zapomniał
chyba, czym dla wielu Polaków jest Zach´ta, ˝e jest ona ÊciÊle
zwiàzana z historià Polski. To jest profanacja tego miejsca,
której nie mo˝na przemilczeç.
Zach´ta została sprofanowana. Wywiad Marcina Austyna
z posłem Arturem Górskim (PiS), „Nasz Dziennik” nr 237,
9 X 2009

Siusiu w torcik

Małgorzata Bogdaƒska-Krzy˝anek, Karol Radziszewski,
Agnieszka Morawiƒska, Joanna Egit-Pu˝yƒska na konferencji
prasowej (fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Karol Radziszewski, Drang nach West(end), 2004, 
instalacja malarska
Edward Krasiƒski, Instalacja, 1997 (fragment)
(wszystkie fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
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Paweł Jarodzki. Najlepsze 

Fragment wystawy: Bez tytułu, 2009, akryl, płyta; Papier 16,
2004, rysunek 
Paweł Jarodzki udziela wywiadu dziennikarzowi radiowej Dwójki
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)

Paweł Jarodzki. Najlepsze
12 wrzeÊnia – 18 paêdziernika 
kuratorka wystawy: Hanna Wróblewska
współpraca: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Paweł Jarodzki, Hanna Wróblewska
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

To monograficzna wystawa artysty, który
debiutował w latach 80. jako twórca i lider
legendarnej ju˝ wrocławskiej grupy Luxus.
Poza dokumentacjà wczesnych prac artysty
(głównie rysunków i komiksów) zaprezentowane
zostały obrazy z ostatnich pi´tnastu lat. Pastisz
poetyki pop artu, wykorzystanie szablonów
tworzonych na podstawie zdj´ç prasowych, ale
i ornamentów czy roÊlin, nawiàzywanie
zarówno do popkultury, historii sztuki, polityki,
wpadajàce w ucho przeÊmiewcze hasła —
to tylko niektóre z cech tej inteligentnej
i przewrotnej sztuki. „Kto nie kupuje ten nie je”
— grozi jeden z obrazów, „Tylko sztuka ci´ nie
oszuka” — zapewnia inny, „Malarze sà ciàgle
jeszcze atrakcyjni” — uspokaja kolejny…

Szablon, papier, blacha cynkowa, płótno,
sklejka, porzucony obraz innego malarza —
wszystko to mo˝e staç si´ elementem kolejnej
malarskiej kompozycji. Prócz obrazów Jarodzki
tworzy tak˝e obiekty-rzeêby, pisze, jest
kuratorem w BWA Awangarda oraz profesorem
ASP we Wrocławiu. Wystawie towarzyszyła
ksià˝ka składajàca si´ z komiksu Jarodzkiego
The Street Wall Journal oraz pełniàcej rol´
katalogu drugiej cz´Êci z tekstami artysty oraz
tekstem Hanny Wróblewskiej.

publikacje: ksià˝ka, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, spotkanie
z artystà na wystawie, warsztaty, spotkania
ekspozycj´ zwiedziły 7 732 osoby

W nowych pracach coraz wyraêniejszà rol´ odgrywa
ornamentalna organizacja obrazu. Wizerunki i pasy dekoracji
funkcjonujà tu na równych zasadach, niczym na orientalnych
kobiercach albo w tamtejszych Êwiàtyniach, gdzie zakaz
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tworzenia wizerunków łàczy si´ z teologicznym znaczeniem
totalnoÊci ornamentu. Ciekawà rol´ w tej zrekonstruowanej
konstelacji pełnià nawiàzania do radykalnych gestów Duchampa
i Man Raya, powtarzane niczym znak stop w telegramie,
akcentujà moment, w którym obraz utonàł w powodzi obrazów.
Coraz bardziej Êwiadomà i autonomicznà rol´ zaczyna
odgrywaç równie˝ tekst. Nie tylko ten pojawiajàcy si´ w obr´bie
płótna. Katalog wystawy, który Jarodzki w dwóch trzecich
wypełnił stronicami swojego komiksowego The Street Wall
Journal, a w kolejnej jednej trzeciej tekstami napisanymi na
przestrzeni ostatnich kilku lat, pokazuje znaczenie, jakie
w twórczoÊci artysty pełnià fikcja, monta˝ atrakcji i inne strategie
wzmacniania przekazu. Nie ma sensu broniç sztuki przed
naporem obrazów. Niech bronià si´ inni.
Anka MituÊ, W imi´ ró˝y. Malarstwo Pawła Jarodzkiego,
„Sztuka.pl” nr 10/163, 2009

W Zach´cie i Art New Media pokazano nowsze prace, takie
w których nie ma ju˝ trashu i kontrkultury lat 80. Jest za to zapis
tego, jak szablon na przełomie dwóch rzeczywistoÊci społeczno-
-kulturowych zaczàł wyra˝aç nowe treÊci — polemizowaç
z obiegiem sztuki i nowymi jego instytucjami (prace opatrzone
hasłami typu „Malarze sà ciàgle atrakcyjni”), przedrzeêniaç
sztuk´ łatwà i dost´pnà (sala w Zach´cie wypełniona ró˝anymi
kompozycjami). Wszystko w przewrotny i czerpiàcy
z mainstreamu sposób.
Anna Theiss, Szablon na lata, „Dziennik. Polska, Europa,
Âwiat” nr 183, 18–20 IX 2009

Spojrzenia 2009 — Nagroda
Fundacji Deutsche Bank. 4. edycja
19 wrzeÊnia – 15 listopada 
kuratorka wystawy: Maria Brewiƒska
współpraca: Julia Leopold
projekt ekspozycji: Maria Brewiƒska
sala nr 8, 9, 10, hol

Wystawa była prezentacjà siedmiu artystów
nominowanych do nagrody, ich działalnoÊci
artystycznej, która w ciàgu ostatnich dwóch lat
przyciàgn´ła szczególnà uwag´ krytyków
i kuratorów. Czwarta edycja Spojrzeƒ wyłoniła
twórców, którzy posługujà si´ przede wszystkim
j´zykiem wideo i filmu. ArtyÊci nominowani to
Wojciech Bàkowski, Olaf Brzeski, Bogna
Burska, Wojtek Doroszuk, Anna Konik, Anna
Molska i Zorka Wollny. Na tegorocznych
Spojrzeniach zaprezentowali oni nowe prace
stworzone specjalnie na wystaw´ oraz te
powstałe w ciàgu ostatnich kilku lat.
W ramach wystawy odbył si´
koncert/performans Zorki Wollny Ballada na
gmach Zach´ty inspirowany historià galerii.
22 paêdziernika 2009 roku decyzjà
mi´dzynarodowego jury najbardziej
interesujàcym artystà młodej polskiej sceny
artystycznej uznany został Wojciech Bàkowski.
Zwyci´zca otrzymał w nagrod´ 15 000 euro.
Drugà nagrodà (pobyt studyjny w Villa
Romana we Florencji) wyró˝niona została
Anna Molska, natomiast nagrod´ publicznoÊci
otrzymał Wojtek Doroszuk.
Wystawa została zorganizowana przez
Fundacj´ Deutsche Bank, Deutsche Bank S.A.
i Zach´t´ Narodowà Galeri´ Sztuki pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. 

publikacje: katalog, plakat, plakat edukacyjny
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzanie kuratorskie, warsztaty,
spotkania, performanse
ekspozycj´ zwiedziło 13 917 osób

Anna Molska i Wojciech Bàkowski pokazali w Zach´cie wspólnà
(co jest novum na konkursowej wystawie) realizacj´ —
dwuekranowà instalacj´ Ukoƒczone. Jest to zapis doÊç
abstrakcyjnej sytuacji rozgrywajàcej si´ w scenerii opuszczonego
lotniska. Grupa sprawnych m´˝czyzn, co nie jest bez znaczenia
dla wydêwi´ku całoÊci, jednakowo ubranych, porusza si´ na
wózkach-fotelach, b´dàcych czymÊ mi´dzy pojazdem
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rehabilitacyjnym a designerskim meblem. M´˝czyêni wykonujà
na nich rodzaj układu choreograficznego, którym kierował
Bàkowski. [...] Efekt wspólnej pracy artystów jest bardzo
interesujàcy, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e ich wzajemne wizje
artystyczne i stosunek do sztuki w Ukoƒczone idealnie si´
uzupełniły: element dekonstrukcji i rewizji modernistycznych
utopii, szczególnie w naszym polskim, peerelowskim wydaniu
u Molskiej oraz poczucie absurdu i jego wizualno-j´zykowa
reprezentacja u Bàkowskiego.
Magdalena Wicherkiewicz, Kraksa, czarny film
i zauroczenie, „Art & Business” nr 11, 2009

Najprzyjemniej byłoby zerknàç na Spojrzenia od strony samej
konkursowej ekspozycji, która w tym roku jest wyjàtkowo spójna
i interesujàca. [...] SzeÊciu z siódemki nominowanych pokazało
prace wideo, które to medium stanowi dla nich główne
narz´dzie artystycznego wyrazu. W tym kontekÊcie prace Olafa
Brzeskiego poprzez kontrast stajà si´ przestrzennà dominantà
ekspozycji. Konfrontacja z Katastrofà na schodach Zach´ty —
staroÊwieckà gablotà na kółkach, która w niewyjaÊnionych
okolicznoÊciach „stoczyła si´” ze stopni szacownej instytucji, jest
bardzo mocnym, ustawiajàcym optyk´ recepcji całej wystawy,
akcentem. Z gabloty prawie wysunàł si´ na posadzk´
niezgrabny, rzeêbiarski obiekt. 
Ewa Opałka, Gra Spojrzeƒ, www.obieg.pl, 5 XI 2009

Znamienne, ˝e najlepsza praca Wojciecha Doroszuka Special
Features powstała ze Êcinków po innych jego filmach. Jej
arbitralna narracja jest o wiele ciekawsza ni˝ jego pozostałe
oparte na potocznym realizmie filmy, które nu˝à, nawet jeÊli
mówià o ciekawych rzeczach: nieczynnym tureckim parku
rozrywki, ˝yciu transseksualisty w Ankarze czy doÊwiadczeniach
polskiego patomorfologa. Podobała mi si´ te˝ instalacja Anny
Konik Willa zauroczonych, która zaprasza do wn´trza i staje si´
swoistym rozwijajàcym si´ w czasie filmowym labiryntem.
Dorota Jarecka, Czekajàc na polskiego Turnera, „Gazeta
Wyborcza” nr 230, 1 X 2009

Portret XXI wieku
27 paêdziernika – 29 listopada 
kuratorka wystawy: Magda Kardasz
współpraca: Anna Tomczak
projekt ekspozycji: Magda Kardasz
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Wystawa zło˝ona była z dwóch cz´Êci.
Pokazowi wideoinstalacji Zidane: Portret XXI
wieku autorstwa dwóch Êwiatowej sławy
artystów wizualnych Êredniego pokolenia:
Douglasa Gordona z Wielkiej Brytanii
i Philippe’a Parreno z Francji towarzyszyły
prace artystów polskich i zagranicznych:
Pawła Althamera, Kadera Attii, Pawła Kruka
i Andy’ego Warhola. Osià prezentacji były
nast´pujàce konteksty: Zinedine Zidane jako

Portret XXI wieku

Douglas Gordon, Philippe Parreno, Zidane: A 21st Century
Portrait, 2006, instalacja
Kader Attia, Rochers Carrés, 2009, seria fotografii
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
Paweł Kruk, Larger than Life, 2000, wideo, kolekcja Zach´ty
Narodowej Galerii Sztuk

Na poprzedniej stronie:
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank. 4. edycja

Anna Molska i Kuba Bàkowski, Ukoƒczono, 2009, 
instalacja wideo
UroczystoÊç ogłoszenia wyników. Przy mikrofonie zdobywca
głównej nagrody Wojciech Bàkowski 
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
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idol sportu/popkultury oraz jako wzór do
naÊladowania przez grupy słabsze
społecznie/mniejszoÊci narodowe w bogatych
krajach/miastach w drodze do osiàgni´cia
sukcesu w ˝yciu (nie tylko w sporcie). W ten
kontekst wpisały si´ projekty artystów
zaanga˝owanych społecznie, pokrewne
działalnoÊci, jakà Zidane prowadzi po
zakoƒczeniu kariery sportowej. Centralnym
punktem pokazu była wideoinstalacja
zbudowana z kadrów meczu. Przez 90 minut
widzowie mogli oglàdaç Zidane’a,
rejestrowanego przez 17 kamer, na boisku
w czasie rozgrywki mi´dzy Realem Madryt
i Villarrealem. Ka˝da z kamer pokazuje boisko
z innej perspektywy, lecz dla ka˝dej z nich
najwa˝niejszy jest Zidane. Sportowiec
prezentowany jest na ró˝ne sposoby: od
zbli˝eƒ pokazujàcych np. jego nadgarstek, po
plan daleki, w którym jest jednym z wielu
graczy. Praca ta prowokuje pytania o rol´
sportu i sportowców — idoli i bohaterów we
współczesnej kulturze. Podobnych zagadnieƒ
w swojej twórczoÊci dotykajà: Paweł Althamer,
który na potrzeby wystawy przygotował nowà
wersj´ akcji Modelki — pokazu mody
w wykonaniu pi´knych dziewczyn i kobiet
z warszawskiej Pragi oraz Kader Attia —
francuski artysta o algierskich korzeniach,
pokazujàc film Correspondence (2003)
opowiadajàcy o swojej rodzinie z Algierii
i Francji i seri´ fotografii Rocher Carreés
(2009) — projekt o marzeniach o ˝yciu
w lepszym Êwiecie.

publikacje: gazeta, plakat, plakat edukacyjny
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzenie kuratorskie, warsztaty,
spotkania, filmy
ekspozycj´ zwiedziło 7 217 osób

Dwie z kamer wyposa˝one były w obiektywy wysokiej
rozdzielczoÊci, które pozwoliły wykonaç precyzyjne zbli˝enia
twarzy gracza. W filmie mo˝emy nie tylko zobaczyç krople potu
spływajàce po czole Zidane’a, ale te˝ usłyszeç najmniejsze
nawet jego westchnienie. [...] Nie jest to zwykła, technicznie
ulepszona relacja z meczu, gdzie kamery Êledzà piłk´, akcj´.
Tu, w centrum uwagi jest tylko jeden zawodnik, który
niekoniecznie w danym momencie kreuje sytuacj´ na boisku.
Widzimy bohatera, idola, bo˝yszcze. W tle pojawia si´
hipnotyczna muzyka zespołu Mogwai, przebitki z telewizyjnej
transmisji meczu i innych newsów tego dnia. Cytowane sà

wypowiedzi Zidane’a, który opowiada, co czuje na boisku
w trakcie gry.
Agnieszka Kowalska, Zidane — bohater naszych czasów,
„Gazeta Wyborcza — Stołeczna” nr 252, 27 X 2009

Nie nale˝´ do fanów futbolu, jednak rzecz mnie wciàgn´ła.
Bo te˝ nie o gr´ w niej chodzi, lecz o psychologiczny wizerunek
tytułowego bohatera. Dwa wielkie ekrany wypełniajà ciasno
kadrowane sceny z meczu przeplatane gigantycznymi zbli˝eniami
oblicza bohatera. Autorzy filmu wyciszyli odgłosy stadionu,
zamiast tego podło˝yli spokojnà muzyk´. Dopiero gol
eksploduje triumfalnym rykiem trybun. Prosty monta˝owy zabieg,
a celnie oddaje wewn´trzny spokój Zidane’a. [...] Kopiujàc
idola, jego tropami wejdzie si´ na szczyt? Paweł Althamer dał
takà szans´ dziewczynom z warszawskiej Pragi. Do jego projektu
Modelki mogła si´ zgłosiç ka˝da odwa˝na i atrakcyjna panna.
Po profesjonalnej „obróbce” amatorki udawały modelki. Przez
jeden wernisa˝owy wieczór błyskały wokół nich flesze, goÊcie
podziwiali urod´ i kreacje, inne baby zazdroÊciły. ˚àdza sławy
to uniwersalna twarz XXI wieku. 
Monika Małkowska, Zidane i dziewczyny z Bródna,
„Rzeczpospolita” nr 253, 28 X 2009

Niewiele wystaw mo˝na obejrzeç w towarzystwie kilkuletnich
chłopców z dumà noszàcych piłkarskie szaliki Juventusu Turyn
i Realu Madryt. W tym przypadku to nic dziwnego — najwi´ksza
atrakcjà ekspozycji w Zach´cie jest film Douglasa Gordona
i Philippe’a Parreno Zidane — Portret XXI wieku. [...] Przypomina
pozbawiony komentarza film przyrodniczy, gdzie wa˝niejsze sà
emocje, ruchy i gesty Êledzonego przez kamery obiektu, ni˝ jego
bezpoÊredni wpływ na najbli˝sze otoczenie. Autorzy ani przez
chwile nie mitologizujà Zidane’a — majà bowiem ÊwiadomoÊç,
˝e widzowie sami przypiszà mu podyktowana przez kultur´
masowà pozycj´ boiskowego nadczłowieka.
Jakub Demiaƒczuk, Mo˝liwoÊç Zidane’a, „Dziennik. Polska,
Europa, Âwiat” nr 218, 6–8 XI 2009

Zbigniew Libera. Prace 1982–2008
31 listopada 2009 – 7 lutego 2010 
kuratorka wystawy: Dorota Monkiewicz
współpraca ze strony Zach´ty: Julia Leopold 
projekt ekspozycji: Robert Rumas
sala nr 1 (Matejkowska), 7, 8, 9, 10

Wystawa Zbigniewa Libery to pierwszy w Polsce
retrospektywny przeglàd twórczoÊci artysty,
obejmujàcy trzy dekady jego aktywnoÊci
w sztuce. Paradoksem jest, ˝e twórczoÊç Libery,
czołowego artysty polskiej sztuki krytycznej nie
doczekała si´ wyczerpujàcej monograficznej
prezentacji i publikacji. Projekt Zach´ty
Narodowej Galerii Sztuki realizowany w Êcisłej
współpracy z artystà, wypełnił t´ luk´.
Na wystawie znalazły si´ wszystkie
najwa˝niejsze prace artysty oraz pokazywane
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po raz pierwszy filmy, zdj´cia i dokumenty
z lat 80. (np. zwiàzane z okresem działalnoÊci
Kultury Zrzuty). 
Zaprezentowane zostały słynne urzàdzenia
korekcyjne, stworzone w latach 90. (Universal
Penis Expander, 1995; Body Master, 1998),
b´dàce wa˝kim komentarzem ról, jakie
narzuca kultura i społeczeƒstwo. Kilka prac
Libera poÊwi´cił zagadnieniom płci
i wychowania, wykorzystujàc formy
zaczerpni´te z zabawek powszechnie
dost´pnych na rynku (Ciotka Kena, 1994;
Łó˝eczka porodowe, 1996). Potencjał zabawek
stałe si´ jednym z ulubionych motywów
w twórczoÊci artysty (wiertarki-karabiny Drill
Machine Pistol, 1997–1998). W Sali
Matejkowskiej znalazł si´ najsłynniejszy zestaw
pomysłu Libery — Lego. Obóz koncentracyjny
z 1996 roku, jedno z najwa˝niejszych dzieł

polskiej sztuki wspó  łczesnej. Osobnà cz´Êç
wystawy wypełniły nowsze prace odnoszàce si´
do nawyków widzenia, a tak˝e historii sztuki
neoawangardowej w Polsce. Fenomen
powidoków pami´ci i nieograniczone
mo˝liwoÊci manipulowania medium fotografii
stały si´ punktem wyjÊcia cyklu Pozytywy z lat
2002–2003. Na ekspozycji znalazły si´
równie˝ ksià˝ka artystyczna Zbigniewa Libery:
Co robi łàczniczka z 2005 roku (z tekstem
Darka Foksa), w której Libera skompilował
wizualnà opowieÊç o łàczniczce powstania
warszawskiego z fotografii prasowych, zdj´ç
z internetu i okładek czasopism, a tak˝e
fotografie z ksià˝ki The Gay, Innocent and
Heartless z 2008 roku.

Zbigniew Libera. Prace 1982–2008
Artysta na tle swoich prac: You Can Shave 
the Baby, 1995; Hermafrodyta, ok. 1986 
(fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)
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Zbigniew Libera. Prace 1982–2008
Seria Pozytywy, 2002–2003

Tematy podnoszone przez Liber´ (przede
wszystkim kwestia Holocaustu), jak i same
prace, od poczàtku wywoływały goràce debaty
publiczne w Polsce i za granicà. Stały si´
przedmiotem zarówno zaci´tych polemik
prasowych, jak i uniwersyteckich analiz oraz
konferencji naukowych. 
Projekt wraz z przekrojowym katalogiem
w dwóch wersjach j´zykowych, polskiej
i angielskiej, powstał we współpracy z BWA
Wrocław — Galerie Sztuki Współczesnej.
Publikacja została dofinansowana ze Êrodków
Instytutu Adama Mickiewicza. 

  p  ublikacje: katalog, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzenie kuratorskie, filmy,
spotkania
ekspozycj´ do dnia 31 grudnia 2009 zwiedziło 8 966 osób

Mocne uderzenie Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki. W jej
wn´trzach pokazano ponad sto prac Zbigniewa Libery.
To pierwsza retrospektywna wystawa artysty. Âwietna. […]
Nowsze pracy zostały w ka˝dej z sal skonfrontowane
z twórczoÊcià artysty z lat 80. W tych filmach i zdj´ciach,
opowiadajàcych o umierajàcej babce artysty, jest najwi´kszy we
wszystkich pracach Libery bunt, niedowierzanie, oburzenie

rzeczywistoÊcià. I powaga, która została w póêniejszych latach
zastàpiona szyderstwem. Bardzo dobry pomysł i projekt wystawy
tym bardziej skłaniajà do zastanowienia si´ nad sednem
twórczoÊci samego artysty. 
Karolina Wigura, Uwaga: Libera, „Dziennik. Polska,
Europa, Âwiat” nr 284, 4–6 XII 2009

Zbigniew Libera jest jednym z najwa˝niejszych polskich artystów
ostatnich dwóch dekad. A jednak nikt mu dotychczas nie
zorganizował du˝ej retrospektywnej wystawy. To wstydliwe
zaniedbanie nadrabia właÊnie stołeczna Zach´ta. […]
Na wystawie zgromadzono praktycznie wszystko, co Libera
dotychczas stworzył, co daje widzowi mo˝liwoÊç własnej
interpretacji. To osobna, ciekawa i wa˝na sztuka, zasługujàca
zarówno na takà ekspozycj´ (z dobrym katalogiem), jak i na
uwag´ wszystkich miłoÊników sztuki współczesnej w kraju.
Piotr Sarzyƒski, Co robi Libera, „Polityka” nr 49, 5 XII 2009

Cykl Pozytywy (2003) ma ponadindywidualne przesłanie.
To wielkoformatowe zdj´cia inscenizowane na modł´
„kultowych” prasowych fotek. Dramatycznych, patetycznych.
Libera cynicznie przerobił je na nice. Oto Che na marach.
O dziwo, ˝yje! Podpiera si´ na łokciu, ˝eby pociàgnàç sztacha.
Inny kadr: Mieszkaƒcy. Uj´cie do złudzenia przypominajàce
wyzwolenie jeƒców hitlerowskiego obozu — z tym, ˝e przed
obiektywem artysty pozujà zadowoleni, syci i wypocz´ci
uczestnicy pleneru artystycznego. „Obozowy” klimat został
uzyskany minimalistycznymi Êrodkami — ktoÊ nosi pi˝am´,
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inny owinàł si´ kołdrà, a pierwszy plan przecinajà rozciàgni´te
horyzontalnie sznurki. Libera uÊwiadamia, jak łatwo
manipulowaç odbiorcami wychowanymi na mass mediach. Nie
wierzà oczom, lecz propagandzie. Miło wpuszczaç ich w maliny.
Monika Małkowska, Artysta, który utuczył Barbie,
„Rzeczpospolita” nr 281, 1 XII 2009

Wystawa w Zach´cie nie jest łatwa w odbiorze. Nie jest tak,
˝e po latach przechodzimy ju˝ oboj´tnie obok obozu
koncentracyjnego z klocków lego, karabinów-wiertarek, łó˝eczek
porodowych w zestawie dla małych dziewczynek czy filmu
Obrz´dy intymne, w którym Libera pokazuje brutalnie i dobitnie
proste czynnoÊci, które wykonywał przy swojej niedoł´˝nej babci.
To wcià˝ bolesne, aktualne prace. Dzi´ki mało znanym
fotografiom i archiwaliom z lat 80. wystaw´ przepełnia te˝
atmosfera młodzieƒczego buntu i bezkompromisowoÊci.
Agnieszka Kowalska, Libera niemuzealny, „Gazeta
Wyborcza — Stołeczna” nr 281, 1 XII 2009

Patrzàc wstecz na prace Libery, zdałam sobie spraw´, ˝e
w zestawach Lego. Obóz koncentracyjny wi´êniowie obozu, czyli
białe szkielety zaczerpni´te z zestawów do zabawy w piratów,
majà przylepione do twarzy sztuczne szerokie uÊmiechy. A wi´c
manipulacja społecznymi zachowaniami przez zabaw´, którà
ujawnił w tej pracy Libera, ma jeszcze inne psychologiczne
warstwy.[…] Na wystawie zobaczymy rzeêb´ z lat 90. — bram´
zrobionà z pospawanych metalowych pr´tów, ale za niskà, ˝eby
mo˝na było pod nià przejÊç, chyba ˝e na kolanach. W łuku ma
napis „Christus Ist Mein Leben”, gdzie „b” napisane jest
charakterystycznà czcionkà z du˝ym górnym i małym dolnym
brzuszkiem — jak w słowie ”Arbeit” nad bramà w Auschwitz.
W tej pracy pojawia si´ ju˝ podstawowe dla póêniejszych prac
Libery przekształcenie znanych motywów przez mutacj´.
Odczytujemy ten napis jako omyłkowy, jako potkni´cie j´zykowe,
które uderza bardziej w to, co nieÊwiadome, ni˝ w to, co jest
łatwym do nazwania i uÊwiadomionym problemem. 
Dorota Jarecka, Zmutowany Êwiat Zbigniewa Libery, „Gazeta
Wyborcza” nr 280, 30 XI 2009

Allan Sekula. Polonia i inne
opowieÊci
12 grudnia 2009 – 28 lutego 2010 
kuratorka wystawy: Karolina Lewandowska
współpraca: Anna Tomczak
projekt ekspozycji: Allan Sekula, Karolina Lewandowska
sala nr 2 (Narutowicza), 3, 4, 5, 6

Wystawa była pierwszym indywidualnym
pokazem Allana Sekuli (ur. 1951) w Polsce.
Połàczyła najstarsze i najnowsze prace, choç
nie miała charakteru klasycznej retrospektywy.
Skonstruowana została wokół dwóch głównych
zagadnieƒ: społecznego zaanga˝owania 
oraz poszukiwania obszaru, w którym to, co
prywatne, osobiste łàczy si´ z tym, co
uniwersalne i powszechne. 

Problematyka ta jest najmocniej
zaakcentowana w najnowszej pracy Allana
Sekuli, zrealizowanej specjalnie dla Zach´ty
oraz galerii uniwersyteckiej The Renaissance
Society w Chicago. To tytułowa Polonia i inne
opowieÊci, w której artysta dotyka wàtków
bardzo osobistych, zwiàzanych z polskimi
korzeniami jego rodziny ze strony ojca, jak
i ogólnym problemem emigracji, Polonii
chicagowskiej i szeroko uj´tych relacji polsko-
-amerykaƒskich, widocznych w gospodarce
czy polityce.
Prezentacji tej pracy towarzyszà fotografie
(pokazane w formie projekcji slajdów)
wykonane przez Sekul´ w czasie jego pierwszej
podró˝y do Polski, zimà 1990 roku (Chodzenie
po wodzie, 1990/1995). Stanowià one
ciekawy kontrapunkt dla zdj´ç powstałych
w 2009 roku. Pokazujà nasz kraj w poczàtkach
przemian, które doprowadziły do wstàpienia
Polski do NATO i Unii Europejskiej. Pozostałe
prace to dziÊ ju˝ prawie podr´cznikowy wybór
z twórczoÊci Allana Sekuli, trzymajàcy si´
jednoczeÊnie wyodr´bnionego wàtku
społecznego zaanga˝owania, krytycznej
analizy najbli˝szej przestrzeni (rodzina, praca)
oraz krytyki niezwykle w fotografii
amerykaƒskiej skodyfikowanego j´zyka
fotografii dokumentalnej. 
Wystawie zamiast klasycznego katalogu
towarzyszy ksià˝ka z najnowszym projektem
artysty i interesujàcymi tekstami: samego
Allana Sekuli oraz Hilde van Gelder, Katarzyny
Ruchel-Stockmans i Hamzy Walkera.

publikacje: ksià˝ka, plakat, plakat edukacyjny
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzenie kuratorskie, spotkania,
warsztaty
ekspozycj´ do dnia 31 grudnia 2009 zwiedziły 4 793 osoby

Polonia i inne opowieÊci stanowià zaledwie cz´Êç ekspozycji
w Zach´cie. Projekt potraktowany został jako punkt wyjÊcia do
szerszej narracji, budowanej przez wczeÊniejsze prace artysty.
Łàczy je metafora morska — morze budzàce zarówno nadziej´,
jak i niepokój. Na ostatnich zdj´ciach w uło˝onym labiryntowo
cyklu Polonia… widzimy warszawskich bezdomnych na terenie
byłej fabryki traktorów w Ursusie, budujàcych łódê, którà
zamierzajà opłynàç Êwiat. To bezrobotni stoczniowcy, dawni
pracownicy stoczni Gdaƒskiej i członkowie SolidarnoÊci.
W sàsiednim pomieszczeniu oglàdamy pokaz slajdów Chodzenie
po wodzie — fotografie powstały w najgor´tszych momentach
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polskiej transformacji, w czasie wyborów prezydenckich zimà
1990 roku. [...] W wizualnoÊci polskich miast okresu przemian
Sekula odnajduje morskie symbole. „Nadzieja na wolnà Polsk´
przybrała jako swój symbol kotwic´” — pisze. Nawet w haku
portowego dêwigu dostrzega kształt litery „S”.
Karol Sienkiewicz, Pi´çdziesiàty pierwszy stan USA,
www.dwutygodnik.com.pl nr 21, 2010

Znaczna cz´Êç prac zbiega si´ wokół zainteresowaƒ społeczno-
-politycznych, co ilustruje, na przykład, cykl Czekajàc na gaz
łzawiàcy komentujàcy pierwszy protest alterglobalistów w Seattle
w 1999 roku. Pokaêny pokaz 81 slajdów buduje nastrój,
wykorzystuje motyw oczekiwania. Zatrzymuje si´ na moment
przed kulminacjà, ˝eby potem odwróciç uwag´ w stron´
obserwujàcych zza szyb polityków i powróciç na pole zamieszek
ju˝ po fakcie, gdy młodzi ludzie ocierajà łzawiàce oczy, gdzie jest
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te˝ fotografik, który był jednym z protestujàcych. Obserwacja jest
zaanga˝owana, ale nie agresywna, nie ma scen walki,
szarpaniny. Tworzy si´ opowieÊç, czysta relacja miesza si´
z poetykà fotograficznej wypowiedzi. [...] ˚eby zobaczyç gwóêdê
programu, tytułowà Poloni´ i inne opowieÊci przeszedłem przez
jeszcze jednà salk´. Tam, na Êcianie, tryptyk. I musz´ przyznaç,
˝e niewiele dzieł tak zaskakuje swoim pi´knem jak trzy fotografie
cyklu Drogi Billi Gatesie. Nurkujàcy człowiek, zachodzàce
słoƒce, w tle dom, niewiele, a czuj´, ˝e na temat artystycznych,
czysto formalnych walorów tej pracy mo˝na by popełniç niejeden
esej.
Aleksander Hudzik, O Polakach i coÊ ponadto, czyli Allan
Sekula w Zach´cie, www.artbazaarartdiary.blogspot.com,
15 XII 2009
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Wszystkie stworzenia du˝e i małe
19 grudnia 2009 – 21 lutego 2010 
kuratorka wystawy: Maria Brewiƒska
współpraca: Anna Tomczak, Joanna WaÊko
projekt ekspozycji: Maria Brewiƒska
sala nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Wystawa była rozwini´ciem wàtku
zasygnalizowanego podczas innej wystawy:
Ciepło/zimno — Letnia miłoÊç w Zach´cie
w 2007 roku, odnoszàcej si´ do miłoÊci,
tak˝e miłoÊci człowieka do zwierzàt.
Obecna wystawa koncentruje si´ wyłàcznie
na problematyce Êwiata zwierz´cego,
ró˝norodnych jego uj´ciach oraz rozmaitych
sposobach wizualizacji tego zagadnienia
w sztuce. Punktem wyjÊcia była ch´ç
przekroczenia idei antropocentryzmu, która
sytuuje człowieka w centrum Êwiata jako
gatunek uprzywilejowany, o najwy˝szym
statusie ontologicznym. 
Pokazywane na wystawie prace pokazały Êwiat
zwierz´cy w jego ró˝norodnych aspektach:
zwiàzanych z mniej lub bardziej zaanga˝owanà
obserwacjà, przyjemnoÊcià patrzenia,
dotykania czy posiadania przez udomowianie,
przyjemnoÊci doÊwiadczanej przez same
zwierz´ta w trakcie zabawy, ale i kwestii
spychania ich egzystencji do getta zwanego
ogrodem zoologicznym. Odnosiły si´ równie˝
do kwestii trudnych dotyczàcych towarowego
wykorzystywania zwierzàt, zadawania im bólu
i cierpienia, spo˝ywania ich ciał. 
ArtyÊci: Marina Abramovic & Charles Atlas,
Vito Acconci, Pilar Albarracín, Dan Attoe, Roger
Ballen, Kuba Bàkowski, Joseph Beuys, Bogna
Burska, John Bock, Olaf Brzeski, Mircea Cantor,
David Claerbout, Marcus Coates, Anna D´bska,
Mark Dion, VALIE EXPORT, Angus Fairhurst,
Peter Fischli & David Weiss, Peter Friedl, Leszek
Golec & Tatiana Czekalska, Douglas Gordon,
Jean-Charles Hue, El˝bieta Janczak-Wałaszek,
Agnes Janich, Christian Jankowski, Marina
Kappos, Mike Kelley, Kristof Kintera, Grzegorz
Kowalski, Igor Krenz, Natalia LL, Dominik
Lejman, Marcin Maciejowski, Artur Malewski,
Rafał Milach & Andrzej Sidor, Ciprian Mureşan,
Yach Paszkiewicz, Włodzimierz Pawlak,

Wszystkie stworzenia du˝e i małe

Leszek Golec &  Tatiana Czekalska, ReCollection, 2006,
technika mieszana
Olaf Brzeski, Snoopy, 2004, ˝ywica poliestrowa, stołek

Na poprzedniej stronie:
Allan Sekula. Polonia i inne opowieÊci
Rolnik pracujàcy na polu w miejscu dawnego lotniska, gdzie
làdowały samoloty CIA przewo˝àce niebezpiecznych terrorystów.
Szymany, Polska, czerwiec 2009, wydruk cyfrowy
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Elisa Pône, Marc Quinn, Józef Robakowski,
Zygmunt Rytka, Alain Séchas, Deborah Sengl,
Carolee Schneemann, Rudolf Schwarzkogler,
Dusan Skala, Gabrielle Stellbaum, Eric Swenson,
Javier Téllez, Gabriela Vanga, Bill Viola, Martin
Walde, Marek Wasilewski, Boyd Webb, William
Wegman, William Wegman & Robert Breer,
Paweł Wi´ckowiak, The Wooster Group,
Wunderteam, Erwin Wurm

publikacje: gazeta, plakat
wydarzenia towarzyszàce: oprowadzenie kuratorskie, spotkania,
filmy, warsztaty
ekspozycj´ do dnia 31 grudnia 2009 zwiedziły 2 903 osoby

Tytuł otwartej wczoraj wystawy Wszystkie stworzenia du˝e i małe
zapo˝yczony został z serii ksià˝ek angielskiego lekarza
weterynarii i pisarza Jamesa Herriota — pełnej ciepła i humoru
kroniki ˝ycia weterynarza w dolinach Yorkshire. Jednak
mi´dzynarodowa ekspozycja w Zach´cie nie jest sielankowà
opowiastkà w stylu Zwierzyƒca dla dzieci. Choç ciepła i humoru
w niej nie brakuje. […]
W ostatniej, mrocznej sali, w której rozlega si´ krakanie wron
sfilmowanych w koÊciele przez Douglasa Gordona i gdzie
czarny kot spoglàda na nas swoim jedynym zdrowym okiem,

stoi niezwykła rzeêba Artura Malewskiego — staruszek
przypominajàcy Charlesa Darwina, poroÊni´ty sierÊcià
jak daleki praprzodek człowieka.
Agnieszka Kowalska, Zwierz´ca strona sztuki, „Gazeta
Wyborcza — Stołeczna” nr 297, 19–20 XII 2009

W naszej kulturze istnieje tendencja do postrzegania
rzeczywistoÊci przez pryzmat uprzywilejowanej pozycji człowieka.
Wra˝liwoÊç artystów, których prace zostały zebrane w Zach´cie,
pozwoliła im na odejÊcie od antropocentrycznego postrzegania
Êwiata. Blisko 80 twórców z całego Êwiata, w tym tak˝e z Polski,
dostrzegło w naszych braciach mniejszych potencjalnie
interesujàce pola artystycznych eksploracji. […] Âwiat zwierzàt
przedstawiany w ich pracach jest ró˝norodny, cz´sto
zaskakujàcy. [...] WÊród zebranych na ekspozycji prac b´dà
instalacje, rzeêby, projekcje, fotografie. Znajdziemy tu prace
b´dàce wynikiem mniej lub bardziej zaanga˝owanej obserwacji
— koegzystencji z pupilami, ich udomowienia, ale tak˝e
problemu ograniczania ich wolnoÊci przez kraty ogrodów
zoologicznych. 
Agnieszka Fabrycy, Zwierz´ta przemówià głosem artystów,
„Polska” nr 296, 18 XII 2009

Wszystkie stworzenia du˝e i małe

Douglas Gordon, Patrzàc w dół z jego czarnym, czarnym ee,
2008, wideo, dzi´ki uprzejmoÊci Douglas Gordon Studio
W gł´bi od lewej: Dan Attoe, Silne narkotyki, 2008, instalacja,
dzi´ki uprzejmoÊci Bleibtreu Galerie Berlin; Ciprian Mure˜an,
Dog Luv, 2009, wideo, dzi´ki uprzejmoÊci artysty i Plan B
Gallery Cluj/Berlin
Kristof Kintera, Widz´, widz´, widz´, 2008, technika mieszana
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znajdziemy wÊród nich pocztówkowych
widoków, takich jak Statua WolnoÊci w Nowym
Jorku czy ogromny napis HOLLYWOOD na
wzgórzach Los Angeles. Wiechowskà interesujà
bardziej „złe dzielnice”, zapomniane (Coney
Island, New Jersey), których czas ÊwietnoÊci
minàł, choç jej Êlady jeszcze gdzieniegdzie
widaç; nietypowe widoki znanych miast,
których bez wskazówki zawartej w tytule pewnie
byÊmy nie rozpoznali. Najwi´cej zdj´ç
pokazuje Nowy Jork, przy czym miasto zostało
uj´te z niezwykłej perspektywy (np. oczami
bohaterki filmu Mulholland Drive Davida
Lyncha). Jedno ze zdj´ç wybranych przez
artystk´ do powi´kszenia pozwala lepiej
zrozumieç ide´ wystawy. Widok zaÊnie˝onego
ogrodu przegrodzonego ornamentem
z oszronionej siatki przenosi nas do
nierealnego Êwiata zimowej bajki. Czy to tak˝e
jakaÊ cz´Êç Nowego Jorku spoza centrum, czy
prowincjonalne miasto Ârodkowego Zachodu?
I znowu tytuł odkrywa prawd´ — to Szczecin,
rodzinne miasto artystki. Wplatanie do prac
elementów subiektywnych, zaczerpni´tych ze

Wystawy
w galerii
Kordegarda
Kierujàca galerià Magda Kardasz realizuje
program Pokój z widokiem, poÊwi´cony
problemom nowoczesnego miasta. Ka˝dej
wystawie towarzyszy folder.

Monika Wiechowska
Echa miasta
10 stycznia – 22 lutego

Ten cykl fotografii powstał rok wczeÊniej
podczas pobytu na stypendium w Stanach
Zjednoczonych. Zdj´cia zdajà si´
dokumentowaç stopniowe wchodzenie autorki
w krajobraz (głównie miejski) tego kraju.
Tworzà obraz skrajnie subiektywny, naznaczony
wra˝liwoÊcià i doÊwiadczeniami. Nie
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sfery prywatnej i zestawianie ich z tym, co
powszechnie widoczne, indyferentne,
podlegajàce publicznemu osàdowi,
charakteryzuje metod´ twórczà Moniki
Wiechowskiej. Wykonane przez nià zdj´cie
nigdy nie jest bezstronnym czy stylizowanym
zapisem. 

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e autorka pokazu Echa miasta nie
postrzega Êwiata z obecnej perspektywy. Jej prace mo˝na
okreÊliç jako fotograficzne thrillery. [...] Monika Wiechowska ma
dryg do intryg. Ustawia kamer´ tam, gdzie innym nie przychodzi
do głowy. Przykładowo Los Angeles pokazała jako ocean
wie˝owców i Êwiateł majaczàcy za siatkà przy poboczu drogi.
Manhattan — jako wysp´ wie˝owców wyrastajàcych ponad
cmentarzem. Korty tenisowe w Flushing Meadows, gdzie
odbywajà si´ tenisowe turnieje US Open, uchwyciła przez Êcian´
szklanych tafli, całkowicie deformujàcych widok.
Monika Małkowska, Strasznie, bo pusto, „Rzeczpospolita
— Po godzinach”, 13 II 2009

Dorota Podlaska
Prosto, za garniturami w prawo
14 marca – 3 maja

Projekt poÊwi´cony został niezwykłemu,
hybrydycznemu miejscu, jakim był warszawski
Stadion Dziesi´ciolecia. Artystka przeniosła
czàstk´ swojego „Jarmarku Europa” do galerii
Kordegarda. Pokaz noszàcy charakter
osobistego Êwiadectwa, daleki był od intencji
wystawiania pomnika znikajàcemu miejscu.
Przenoszàc Stadion na Krakowskie
PrzedmieÊcie — „klasyczny” szlak turystyczny
Warszawy, artystka z właÊciwym jej poczuciem
humoru i wra˝liwoÊcià przedstawiła oswojony
przez siebie kawałek miasta, gdzie co niedziel´
spotyka si´ ze znajomymi na pysznym obiedzie
w alejce wietnamskich barów. Autorka
zaprezentowała instalacj´ rzeêbiarskà oraz
dokumentacj´ akcji artystycznej, w czasie której
wcieliła si´ w bazarowà panià z wózkiem,
oferujàcà zamiast przekàsek i ciepłych
napojów, maÊci i eliksiry na trapiàce
emigrantów bolàczki: samotnoÊç, problem
z legalizacjà pobytu czy zapewniajàce
finansowe powodzenie. Projekt opowiadał te˝
o polskich inteligentach zafascynowanych
Stadionem, miłoÊnikach wietnamskich

obiadów i klientach sklepów z egzotycznymi
produktami, dla których „wejÊcie” w inny,
ciekawy Êwiat, ju˝ si´ dokonało. 

Pierwsza cz´Êç wystawy to instalacja rzeêbiarska rekonstruujàca
stadionowe stragany widziane z lotu ptaka. Na górze niskich
konstrukcji — umownych stoisk — umieszczone zostały zdj´cia
blaszanych dachów autentycznych straganów. Nie wiadomo, co
tam naprawd´ kryje si´ pod fotografiami. Stadion odtworzony
przez artystk´ jest nieprzenikniony i bardzo tajemniczy. [...]
Prace Podlaskiej zyskujà nowy sens poprzez pokazanie ich
w Kordegardzie, przy centralnym trakcie. Umieszczenie Prosto, za
garniturami w prawo w takiej przestrzeni to oddanie stadionowi,
miejscu oficjalnie zmarginalizowanemu, szacunku i uwagi.
I dowód na to, ˝e rozró˝nienie na centrum i peryferie to pieÊƒ
przeszłoÊci. Na mocy własnego wyboru dowolne miejsce
w mieÊcie mo˝e byç tym najwa˝niejszym. Nawet nieistniejàcy ju˝
stadion, który tak oczarował Podlaskà.
Karolina Szulajewska, Stadionowa samotnoÊç, „Dziennik.
Polska, Europa, Âwiat” nr 96, 24 IV 2009

Dorota Podlaska. Prosto, za garniturami w prawo
Fragment ekspozycji

Na poprzedniej stronie:
Monika Wiechowska. Echa miasta
Fragment ekspozycji
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Grzegorz Drozd. Stra˝ miejska, 2009, light-box

Baku, Erywaƒ, Tbilisi: Odbiór! 
Kaukaskie miasta
Fragment ekspozycji5050

Rembrandta w nowych warunkach (za
scenografi´ posłu˝ył zdobiony hol główny
i klatka schodowa Zach´ty); jak równie˝
dokumentacj´ zarejestrowanà podczas sesji ze
stra˝nikami. Filmy i nagrania, z którymi
widzowie mogli si´ zapoznaç, to rzadka
mo˝liwoÊç wczucia si´ w atmosfer´ procesu
twórczego. Grzegorz Drozd starał si´ ukazaç na
wystawie tak˝e proces formowania si´ grupy.
Zostawił uczestnikom akcji du˝à swobod´
w wyborze ustawienia i ekspresji twarzy.
Paradoksalnie, w porównaniu z dziełem
Rembrandta uzyskał efekt wi´kszego porzàdku.
Widaç było, ˝e stra˝nicy miejscy to grupa
przewa˝nie młodych ludzi (du˝o wÊród nich
kobiet), dumnie prezentujàcych nowoczesny
sprz´t, którego na co dzieƒ u˝ywajà w pracy.
Podczas otwarcia wystawy zagrał niezwykły zespół,
tzw. tribute band — grajàcy covery gigantów
rocka, zespołu The Police, The Stra˝miejska

Grzegorz Drozd
Stra˝ miejska
9 maja – 21 czerwca 

Przygotowujàc projekt do Kordegardy Grzegorz
Drozd połàczył dwa ulubione wàtki swojej
twórczoÊci: akcje miejskie, w których odnosi si´
do rozmaitych aspektów ˝ycia we współczesnej
Warszawie oraz dialog z pracami innych
artystów. Jego Stra˝ miejska przywołujàca
sławne dzieło Rembrandta z 1642 roku
Kompania strzelców Fransa Banninga Cocqa
i Willema van Ruytenburcha (od poczàtku
XIX wieku potocznie nazywane Stra˝à nocnà),
powstała z udziałem grupy warszawskich
stra˝ników miejskich — współczesnych
organizatorów ruchu i stró˝ów porzàdku
w mieÊcie. Drozd postanowił odtworzyç
to dzieło, u˝ywajàc jednej z ulubionych technik
dzisiejszych artystów — fotografii. Na wystawie
mo˝na było zobaczyç wielkoformatowy
lightbox inscenizujàcy w luêny sposób obraz
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z Wrocławia, zało˝ony przez tamtejszego stra˝nika
— Damiana Szewczyka i jego kolegów: Macieja
Burniaka i Dariusza Biłego. 

Szefowa promocji Stra˝y Miejskiej Beata Rodziewicz na hasło
„Rembrandt” o˝ywiła si´: — Nie baliÊmy si´ akcji z artystà.
Przypadło nam to nawet do gustu. Bo artysta chciał pokazaç
wszystkie typy prowadzonych przez nas działaƒ — od patrolu
eko, przez prewencj´, po zabezpieczenia. No i ta idea, ze ka˝dy
na jego fotografii b´dzie wa˝ny. Bez wzgl´du na to, czy szef
referatu, czy zwykły funkcjonariusz. [...]
Rembrandta wczeÊniej nie znałem. Przyznam, ˝e do malarstwa
wi´kszej wagi nie przykładałem. Bo dla mnie do tej pory artyÊci
tacy dziwni byli. ˚yjà w innym Êwiecie. Ale po tej sesji okazało
si´, ˝e trzeba w tej pracy si´ nagłówkowaç, przemyÊleç wszystko
wczeÊniej. Ja bym na takie pomysły nie wpadł. 
Igor Seider, Robert Rybarczyk, Stra˝ m  iejska
Rembrandta, „˚ycie Warszawy” nr 107, 8 V 2009

Baku, Erywaƒ, Tbilisi: Odbiór! 
Kaukaskie miasta
27 czerwca – 30 sierpnia
kuratorzy wystawy: Ewa Chacztrian (Armenia), D˝achangir
Selimchanow (Azerbejd˝an), Rusiko Oat & Wato
Tsereteli (Gruzja)
ze strony Kordegardy: Magda Kardasz, Krzysztof Gutfraƒski 

Była to wystawa zbiorowa poÊwi´cona
problematyce miejskiej, a zarazem cz´Êç
wi´kszego przedsi´wzi´cia — Festiwalu
Transkaukazja 2009 organizowanego przez

Fundacj´ Inna Przestrzeƒ — multidyscyplinarnej
prezentacji współczesnej kultury paƒstw
Kaukazu. W ramach pokazu artyÊci z Armenii,
Azerbejd˝anu i Gruzji, posługujàcy si´
w swojej twórczoÊci fotografià, filmem czy
tworzàcy przestrzenne obiekty, zaprezentowali
krytycznà wizj´ pejza˝u miejskiego w tym
skomplikowanym geopolitycznie rejonie
Êwiata. Ukazujàc krajobraz i architektur´
naznaczone historià i przemianami społeczno-
-ekonomicznymi, zaprezentowali
charakterystycznà dla bloku postsowieckiego
ciekawà i przygn´biajàcà jednoczeÊnie wizj´
rozpadu Imperium. W retrofuturystycznej
opuszczonej architekturze, skonfrontowanej
z zawłaszczonym przez artystów j´zykiem
reklamy nowoczesnego miasta odnaleêç
mo˝na było trudnà transformacj´, zwyci´ski
pochód kapitalizmu i pytania o to, co mo˝na
zrobiç z przeszłoÊcià. Wystawa dowiodła,
˝e rejon Kaukazu jest bli˝szy Polsce ni˝
kiedykolwiek wczeÊniej.
ArtyÊci bioràcy udział w wystawie: Waram
Agasjan (Armenia), Czyngiz Babajew, Orhan
Husejnow, Farid Mamedow i Tarlan Gorczu,
Jejhun Ojadow (Azerbejd˝an), Gio Sumbadze
(Gruzja)
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KiedyÊ stolice Gruzji, Armenii, Azerbejd˝anu znaliÊmy
z dowcipów i piosenek. Wydawały si´ egzotyczne i... troch´
nierealne. Wystawa dowodzi, ˝e wyglàdajà zdumiewajàco
swojsko — jak wi´kszoÊç aglomeracji byłego czerwonego bloku.
W panoramach dominujà kontrasty: szklane wie˝owce
i tradycyjne orientalne budowle, przepych i n´dza, rozbudowa
i rozpad. Znamienna jest fotograficzna seria Ruiny naszych
czasów Armeƒczyka Warama Agasjana. Rozległe, jałowe
przestrzenie. Na bezludziu — zadziwiajàce monstra: jeszcze nie
wykoƒczone, a ju˝ zdewastowane tandetne konstrukcje. „Spady”
po poprzednim systemie. Skàd my to znamy?
Monika Małkowska, Kaukaz ska˝ony socrealizmem,
„Rzeczpospolita — Po godzinach” nr 166, 17 VII 2009

Szymon Kobylarz
Echelon70
5 wrzeÊnia – 18 paêdziernika

Najnowszy projekt Szymona Kobylarza,
przygotowany specjalnie dla Kordegardy, to
kolejny eksperyment tego artysty z przestrzenià
galerii i artystycznymi gatunkami. Tytuł wystawy
nawiàzuje do nazwy pot´˝nego systemu kontroli
przesyłu danych elektronicznych, budzàcego od
pewnego czasu ˝ywe dyskusje. ˚ycie
współczesnych ludzi jest poddawane coraz
wi´kszej kontroli. Szczególnie mieszkaƒcy miast
czujà si´ obserwowani przez system miejskich
kamer czuwajàcych nad ich bezpieczeƒstwem.
ÂwiadomoÊç bycia kontrolowanym rodzi obawy
o zbytnie ograniczanie wolnoÊci. Z jednej strony
chcemy si´ czuç bezpieczniejsi w przera˝ajàcym
współczesnym Êwiecie, z drugiej zaczynamy
mieç poczucie utraty kontroli nad własnym
˝yciem. Takà właÊnie orwellowsko-miejskà
legend´ wziàł na warsztat Szymon Kobylarz,
którego w szczególny sposób pociàgajà
ostatnio zagadnienia z pogranicza nauki,
techniki, wojskowoÊci i spiskowej teorii dziejów.
„Zdziwaczałe” wynalazki, które wyszły poza
ramy pierwotnych zało˝eƒ, stały si´ obiektami
szczególnego zainteresowania twórcy. Kobylarz
lubi opowiadaç historie, budowaç równoległe
rzeczywistoÊci, myliç tropy, zastawiaç na widza
pułapki. Zwiedzanie jego wystaw przypomina
nieraz podró˝ po Êwiecie wirtualnej gry. I tym
razem artysta zaprosił widza do puszczenia
wodzy wyobraêni, snucia domysłów i szukania
własnych odpowiedzi na intrygujàce pytania,
które wywołała wystawa. 

Naprzeciwko gablot ustawiony został naturalnej wielkoÊci
manekin z głowà tkwiàcà w monstrualnym, przeszło
dwumetrowej Êrednicy, hełmie-antenie. W centralnej cz´Êci
ekspozycji znajduje si´ natomiast podwieszony na stalowej lince
mniejszy hełm, który zwiedzajàcy mo˝e zało˝yç na głow´.
Wewnàtrz, w kompletnej ciemnoÊci przerywanej rozbłyskami
wskaênika LED, słychaç tylko szum małego wentylatora. [...]
Instalacja Szymona Kobylarza ma natomiast charakter
progresywny. Nakierowana jest na rzeczywistoÊç zewn´trznà,
jednoczeÊnie te˝, mimo ˝e daleko jej do tendencyjnych
opowieÊci o amerykaƒskim Wielkim Bracie, posiada spory
potencjał krytyczny. W kàcie galerii, cz´Êciowo zasłoni´ta
tymczasowà Êcianà, umieszczona została niewidoczna na
pierwszy rzut oka niewielka kulista antena. Element ten wyznacza
jedno z mo˝liwych odczytaƒ projektu, a mianowicie jako wyraz
refleksji nad zasi´giem i powszechnoÊcià inwigilacji we
współczesnym, skazanym na dyktat technologii, Êwiecie.
Maciej Pieczyƒski, Niebezpieczny stan bezpieczeƒstwa i inne
pułapki, „Art & Business” nr 10, 2009

Szymon Kobylarz. Echelon70
Fragment ekspozycji

Maciek St´piƒski. Warsaw City Tennis Clubs
Fragment ekspozycji
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Maciek St´piƒski
Warsaw City Tennis Clubs
23 paêdziernika – 6 grudnia

W swoim najnowszym projekcie Maciek
St´piƒski sportretował wybrane fragmenty
miejskiego pejza˝u Warszawy; opowiada
o miejscach bliskich jemu samemu, o owych
Warsaw City Tennis Clubs — w niektórych
z nich jako młody tenisista trenował lub
startował w zawodach. Tytuł wystawy
(rzeczywista nazwa jednego z klubów)
przywołuje czasy póênej komuny, kiedy to tenis
był sportem elitarnym, symbolem lepszego,
„zachodniego” stylu ˝ycia (j´zyk angielski
w nazwie nie jest przypadkowy), a warszawskie
kluby tenisowe na tle powszechnej szaroÊci
mogły uchodziç za miejsca ekskluzywne.
DziÊ to w wi´kszoÊci obiekty opuszczone lub
zaniedbane. Âlady zu˝ycia widoczne sà
w architekturze budynków, a zdziczała
roÊlinnoÊç przej´ła władz´ nad wi´kszoÊcià
terenu. Paradoksalnie, w opozycji do kondycji
obiektów, fotografie St´piƒskiego sà pi´kne.
Decyduje o tym przede wszystkim staranny
wybór kadru, uchwycenie napi´cia form i treÊci

ukrytych w obrazie. Efekt ten wzmocniony
został przez wybór fotograficznej techniki —
główna cz´Êç wystawy to starannie oprawione
w ramy odbitki cibachromowe. Decyzja artysty
była Êwiadoma — cibachrome to technika
odchodzàca w przeszłoÊç, ust´pujàca pod
naporem wszechobecnej digitalizacji. Pozwala
ona osiàgnàç nieporównywalnà z innymi
ostroÊç i gł´bi´ obrazu, swoisty efekt elegancji.
Wystawa Maçka St´piƒskiego nie jest tylko
opowieÊcià o sporcie; lecz raczej historià
o mieÊcie w momencie zmiany, jednoczàcà
w obrazie przeszłoÊç i przyszłoÊç.

Wizja St´piƒskiego nie ma nic wspólnego blichtrem
Wimbledonu, kontraktami reklamowymi Marii Szarapowej
opiewajàcymi na okràgłe sumy czy choçby szalonymi fryzurami
Borisa Beckera. [...] — zamiast konceptu rytmicznego treningu,
spoconych tenisistów, którzy raz po raz do perfekcji b´dà
dopracowywaç forehand i backhand — otrzymujemy wizj´
totalnie rozproszonej przestrzeni, zastygłej, jakby zaczarowanej.
I przede wszystkim pustej. Bez wiwatujàcej publicznoÊci, kamer
skupionych na przegubach zawodników, falujàcych tenisowych
spódniczek i białych trampek. Za to z chwastami, rozrytà ziemià,
rdzà.
Ewelina Kustra, Tenis po warszawsku, „Dziennik. Polska,
Europa, Âwiat” nr 213, 30 X – 1 XI 2009
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na drugiej drewnianych palet. Estetyka tej
instalacji (zderzenie miejskiej, murowanej
architektury z prowizorycznoÊcià drewnianych
konstrukcji) przywodzi na myÊl maj 2005 roku,
kiedy to witryny sklepów w centrum Warszawy
zabite zostały płytami ze sklejki dla
zabezpieczenia przed atakiem przeciwników
globalizacji; atakiem, który nigdy nie nastàpił. 

Program wystaw o tematyce miejskiej Pokój
z widokiem od wiosny 2010 b´dzie
kontynuowany pod szyldem projekt
KORDEGARDA w nowej siedzibie przy ulicy
Gałczyƒskiego 3. 

Paweł Borkowski [le Fafe]. Panki/Banki
Fragment ekspozycji (fot. Marek Krzy˝anek © Agencja Medium)

Na nast´pnej stronie: 
Prawa człowieka w obiektywie. 
60 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Fragment ekspozycji (fot. Joanna Kinowska)

Paweł Borkowski [le Fafe]
Panki/Banki
10–30 grudnia 

To kolejna prezentacja tego zdolnego artysty,
po kilku latach przerwy, które poÊwi´cił na
prac´ projektowà. Jednym ze êródeł inspiracji
dla wystawy jest trapiàca jego samego
dysleksja — motyw psujàcych si´ neonów
tworzàcych j´zykowe lapsusy pojawia si´
w pracach pokazywanych na wystawie
nieprzypadkowo.
Ulubionà technikà artystycznà le Fafe jest
rysunek. Dominował on tak˝e w Kordegardzie,
choç projekt był wielomedialny i interaktywny.
Na Êcianach zawisły obrazy w syntetyczny
sposób przedstawiajàce fragmenty
eklektycznego pejza˝u stolicy. Pojawia si´
w nich zabawa ze słowem oraz element
„analogowej interakcji” (niektóre fragmenty
kompozycji widz mo˝e wprawiç w ruch dzi´ki
prostemu pociàganiu za sznurek). Wewn´trznà
przestrzeƒ galerii wypełniły formy rzeêbiarskie
udajàce bloki mieszkalne z uło˝onych jedna
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Wydarzenia,
projekty
goszczàce
w galerii
Zach´ta
i galerii
Kordegarda

Czy Szwajcaria istnieje? 
O współczesnej sztuce w Szwajcarii 
Wykład Fanni Fetzer promujàcy
nowy numer „Czasu Kultury”: 
Mity Szwajcarii
19 stycznia 
Sala multimedialna

Ostatni w 2008 roku numer „Czasu Kultury” poÊwi´cony był
mitom Szwajcarii — kraju bardzo dobrze rozpoznawalnego,
o czytelnej to˝samoÊci, ciekawej kulturze, o którym myÊlenie
u nas obarczone jest jednak wieloma stereotypami. Chcemy
pokazaç Szwajcari´ nie jako kraj czekolady i bankierów,
ale jako interesujàcà konfliktowà przestrzeƒ kultury. 
Fanni Fetzer (1974) — dyrektorka Kunsthaus Langenthal,
w latach 1998–2004 pracowała w redakcji miesi´cznika
kulturalnego „Du”. W latach 2004–2006 była wicedyrektorkà
Kunstmuseum w Thun. Publikuje w pismach o sztuce, prowadzi
wykłady na ró˝nych uczelniach. Mieszka w Zurychu.

Pokaz prac sitcom.award 2008
i rozmowa z laureatem
12 lutego
Sala multimedialna

Istniejàcy od 2006 roku sittcomm.award, jest nagrodà
przyznawanà artystom zajmujàcym si´ fotografià, pochodzàcym
z: Albanii, Białorusi, BoÊni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji,
Czarnogóry, Czech, Estoni, Grecji, W´gier, Kosowa, Litwy, Łotwy,
Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji,
Słowenii, Turcji i Ukrainy. Wst´p — Roman Babjak.
Mi´dzynarodowe jury w składzie: Karol Hordziej (Polska),
Pavel Vanãát (Czechy), Petrányi Zsolt (Wegry) i Roman Babjak
(Słowacja) spoÊród finalistów (Erdei Krisztina, W´gry; Filip
Berendt, Polska; Matija Brumen, Słowenia; Maroš Krivý,
Słowacja) wyłoniło laureata — Filipa Berendta z Polski.
Organizacja: CEE PhotoFund, Zach´ta Narodowa Galeria
Sztuki

Prawa człowieka w obiektywie
60 lat Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka
26 lutego – 8 marca
Galeria Kordegarda

Na wystawie przedstawiono fotografie, które zakwalifikowane
zostały do drugiego etapu konkursu Amnesty International.
Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów przypadajàcej
na 10 grudnia 2008 60. rocznicy podpisania Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Organizatorzy konkursu pragn´li,
aby fotograficy z całej Polski — zarówno zawodowi, jak
i amatorzy — pokazali, czym dla nich sà prawa człowieka,
w jaki sposób kształtujà ˝ycie ich samych, a tak˝e innych ludzi. 
Jury konkursowe w składzie: Andrzej Âwietlik — wybitny polski
fotografik, współtwórca grupy artystycznej Łódê Kaliska, Jerzy
Katolik — prezes Zarzàdu Corporate Services Sp. z o.o. oraz
Adam Sanocki — członek Zarzàdu Amnesty International,
wybrali 60 fotografii. Na wystawie w Kordegardzie mo˝na było
zobaczyç 12 prac laureatów oraz pozostałe prace
finałowe.WÊród zakwalifikowanych do finału fotografii
u˝ytkownicy portalu PlFoto.com wytypowali 12 zwyci´skich
prac, z których powstał unikatowy kalendarz Amnesty
International na rok 2009. 

Spotkanie promocyjne
premierowego numeru 
Widok. WRO Media Art Reader
27 lutego
Sala multimedialna

Od kina absolutnego do filmu przyszłoÊci. Materiały z historii
eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu to podtytuł publikacji,
wydanej przez WRO Media Art Center. Otwiera ona seri´
wydawniczà poÊwi´conà teorii, estetyce i historii sztuki nowych
mediów. W spotkaniu udział wzi´li mi´dzy innymi: Hanna
Wróblewska, Edwin Bendyka oraz Piotr Krajewski. Tematem
dyskusji były nietypowe praktyki artystyczne budowane z dala
od kinematografii rozumianej jako przemysłowe wytwarzanie
obrazów.
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13. Mi´dzynarodowe Sympozjum 
Beethoven. Natura i kultura
6–7 kwietnia
Sala multimedialna

Sympozjum w ramach 13. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga
van Beethovena. Udział wzi´li: Mieczysław Tomaszewski,
Constantin Floros, Eero Tarasti, Petra Weber-Bockholdt,
Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Helmut Loos,
Hermann Jung, Marcin Trz´siok, Magdalena Chrenkoff,
Agnieszka Draus, Regina Chłopicka. 
Sympozjum organizowane przez Akademi´ Muzycznà
w Krakowie, finansowane przez  Fundacj´ Współpracy Polsko-
-Niemieckiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

Koncert CHOP — Pre China Tour
25 kwietnia 
Sala multimedialna

W Zach´cie zaprezentowali si´ „eksperymentaliÊci” Warsaw
Electronic Festival. Koncert rozpocz´li muzycy, którzy
przygotowywali si´ do trasy koncertowej po Chinach, tworzàcy
polsko-chiƒski projekt CHOP. Ten wyst´p był dla nich rodzajem
próby generalnej przed tym niezwykłym tournée, którego
przebieg mo˝na było Êledziç na specjalnym blogu:
www.wef.pl/chinatour. W finale zabrzmiał Gold Plated Face,
najnowszy projekt szefa artystycznego WEF, Jarosława Grzesicy.

Noc Muzeów
16 maja

W tym roku odwiedzajàcy nas goÊcie mieli okazj´ oglàdaç na
fasadzie galerii Êwietlnà projekcj´ przygotowanà specjalnie na t´
okazj´ przez Partnera Nocy Muzeów w Zach´cie — Polskà Grup´
Energetycznà. W ramach Nocy Muzeów w sali multimedialnej
Zach´ty odbył si´ maraton koncertowy z udziałem artystów sceny
Warsaw Electronic Festival. Koncerty trwały od godz. 19 do
1 w nocy i były okazjà do prezentacji rodzimej współczesnej
elektroniki w jej najbardziej eksperymentalnym wydaniu. Muzyk´
wzbogaciły wizualizacje artystów wideo. Zagrali: Grzegorz
Zawadzki, Łukasz Ciszak, Avell, Antiharmonix, Michał Wolski,
Krzysiek Cybulski, Nmls, mikolaj menes, Dagiel, ASDF, Guiddo,
Xlorite i Gold Plated Face. Wizualizacje: Dr.76_21, JQM,
Joanna Jurczak, kikla

Spotkanie promocyjne 
drugiego numeru 
Widok. WRO Media Art Reader 2
2 czerwca
Sala multimedialna

Widok. WRO Media Art Reader 2 Nam June Paik. Driving Media
to pierwsza w Polsce publikacja poÊwi´cona sztuce i wpływowi
Nam June Paika. Ksià˝ka i załàczone DVD zawierajà wybór
tekstów wygłoszonych podczas konferencji towarzyszàcej
wystawie Driving Media, wzbogacone o istotne publikacje
êródłowe oraz archiwalne materiały telewizyjne stacji WDR
i WRO, wywiady i dokumentacj´ fotograficznà wystawy. 
W rozmowie udział wzi´li: Hanna Wróblewska,
Ryszard W. Kluszczyƒski i Piotr Krajewski.

Warsaw Electronic Festival
Toshinori Kondo, Gold Plated Face,
Arctic-Sunrise, Capitan Commodore
6 czerwca

Toshinori Kondo zagrał w Zach´cie a˝ dwa koncerty: wspólny
z projektem Gold Plated Face oraz koncert solowy Spiritual
Nature, kulminujàc tym samym wspaniały program doby
z muzykà inspirowanà technologià. Podczas 20 godzin wydarzeƒ
Warsaw Electronic Festival z 6 na 7 czerwca w Zach´cie
i Mandali wystàpiło łàcznie ponad 20 formacji muzycznych
i wizualnych w tym: Arctic Sunrises, Capitan Commodore, RND,
Dagiel i inni. Równolegle trzech czołowych artystów sceny
Warsaw Electronic zwiàzanych z projektem CHOP realizowało
tras´ po Chinach. Gold Plated Face to wspólna realizacja
premierowego projektu szefa festiwalu, Jarka Grzesicy
z wizualnà oprawà Philippa Geista, berliƒskiego specjalisty

Noc Muzeów, 16 maja 2009 (fot. Joanna Kinowska)

Koncert CHOP — Pre China Tour, 25 kwietnia 2009
(fot. WEF/Gary)

Spotkanie promocyjne premierowego numeru 
Widok. WRO Media Art Reader, 27 lutego 2009
(fot. Stanisław Welbel)
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od minimalistycznych wizualizacji wielkiego formatu oraz
z goÊcinnym udziałem Toshinori Kondo. Spiritual Nature to
solowy projekt Toshinori Kondo, doskonale odzwierciedlajàcy
jego filozoficznà natur´ poszukiwacza i eksperymentalisty.

Nigdy nie zrobiłem pracy
o HolocauÊcie…
Panel dyskusyjny w ramach
projektu Ulica Pró˝na 2009
2 wrzeÊnia
Sala multimedialna

Czy sztuka umie mówiç o HolocauÊcie? Czy mo˝na unikaç
banalizacji tego tematu? W jakim stopniu odniesienie do
Holocaustu wynika z kontekstu dzieła, a w jakim ze Êwiadomego
wyboru artysty? Czy we współczesnej sztuce polskiej temat ten
poruszany jest zbyt rzadko czy zbyt cz´sto? Czy istniejà granice
prowokacji, których w odniesieniu do Holocaustu przekraczaç nie
wolno?  Czy we współczesnym polskim, publicznym dyskursie
stosunek Polaków do Holocaustu jest tematem rzetelnej refleksji?
Jak w tym dyskursie odnajdujà si´ artyÊci? — te pytania wyznaczały
zakres tematyczny panelu. W dyskusji udział wzi´li: Sylwia Chutnik,
Ewa Mikina, Roman Kurkiewicz, Oskar Dawicki. Panel
poprowadził Grzegorz Gauden.
Wydarzenie towarzyszyło projektowi Ulica Pró˝na 2009
i Warszawskiemu Festiwalowi Kultury ˚ydowskiej Warszawa
Singera. Realizacja dzi´ki wsparciu Zach´ty Narodowej Galerii
Sztuki i Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt.

Wr´czenie nagrody im. Krystiany
Robb-Narbutt
9 wrzeÊnia
Sala multimedialna

Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt po raz drugi przyznała
nagrod´ artystycznà. 
Jury konkursu w składzie: Agnieszka Morawiƒska, Dorota
Jarecka, Agnieszka ˚echowska, Joanna Sosnowska, Jarosław
Kozakiewicz oraz Paweł Susid w tegorocznej edycji przyznało
nagrod´ Jerzemu Kosałce. W trakcie spotkania odbyła si´
prezentacja rejestracji wideo wybranych performansów Jerzego
Kosałki. Wprowadzenie do uroczystoÊci: Paweł Jarodzki, który
nominował do nagrody jej laureata, Jerzego Kosałk´.

Co kryje si´ wewnàtrz czarnego
szeÊcianu?
Prezentacja projektu Muzeum
Współczesnego Wrocław
12 paêdziernika
Sala multimedialna

Jesienià 2008 został rozstrzygni´ty konkurs na koncepcj´
budynku Muzeum Współczesnego Wrocław. Zwyci´˝ył projekt
Nizio International Design/DCK — Pracownia Projektowa
Damian Cyprian Kotwicki. Obecnie projektowanie

Muzeum Współczesnego Wrocław wchodzi w ostatni etap —
zaakceptowany został właÊnie projekt budowlany. Zaproszeni
goÊcie mówili o dyspozycji przestrzennej, rozwiàzaniach
funkcjonalnych i technologicznych, programie i kolekcjach oraz
o miejscu nowego muzeum na mapie instytucji kulturalnych
Wrocławia. Muzeum Współczesne Wrocław wraz z Muzeum
Architektury, Akademià Sztuk Pi´knych, Muzeum Narodowym we
Wrocławiu i Panoramà Racławickà utworzy wrocławski kwartał
muzeów w otoczeniu Parku Słowackiego. Powstanie muzeum
nowej generacji, w którym fascynujàcej przygodzie ze sztukà
współczesnà towarzyszyç b´dzie rozbudowany program
sp´dzania wolnego czasu. Muzeum zostanie otwarte dla
publicznoÊci w 2014 roku. W spotkaniu udział wzi´li: Mirosław
Nizio, Paweł Jarodzki, Piotr Krajewski, Dorota Monkiewicz.

Projekcja filmu Kongres
niedokoƒczony (2009)
re˝. Agnieszka Arnold
15 paêdziernika
Sala multimedialna

Film powstał wokół wydarzeƒ wrzeÊniowego Kongresu Kultury
Polskiej w Krakowie. Dokument odwołuje si´ do  dramatycznie
przerwanych obrad Kongresu w grudniu 1981 roku. Ówczesna
dyskusja  o kształcie i miejscu kultury w społeczeƒstwie miała
charakter wyjàtkowy, w obliczu niepewnego jutra pozwolono
sobie na całkowità swobod´ wyobra˝ajàcà idealne rozwiàzania. 
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Alexei Borisov & Ilia Belorukov, Borisov/Nosova/Belorukov/
Nasung, Borisov/Nosova/Belorukov/Nasung & Gold Plated Face.

Konferencja i koncert
Warsaw Electronic Festival
20 listopada
Sala multimedialna

Ideà Warsaw Electronic Festival Conference była propagacja
rozwoju naszej sceny, szersze, bardziej interdyscyplinarne
spojrzenie na działalnoÊç artystycznà oraz otwarta dyskusja na
temat planowanych zmian w narz´dziach słu˝àcych artystom
sceny Warsaw Electronic Festival.
Prelegenci: Jacek Grzesica, Jerzy Szczerbakow, Roch Forowicz,
Mariusz Adamiak, Tadeusz Sudnik, Robert Jeszke, Grzegorz
Bojanek, Wojciech Dagiel. Po zakoƒczeniu konferencji odbył si´
koncert improwizowany.

XI edycja wystawy przedaukcyjnej
Bliêniemu swemu...
2–11 grudnia
Kurator wystawy: Emil Jurkiewicz
Sale nr 11 (Mały Salon), 12, 13

Była to XI aukcja organizowana przez Towarzystwo Pomocy im.
Âw. Brata Alberta, które nale˝y do najwi´kszych pozarzàdowych
organizacji charytatywnych w Polsce. Istnieje od 25 lat, prowadzi
102 placówki opieki, domy dla bezdomnych, hospicja i domy
dziecka, wydaje dziennie kilkadziesiàt tysi´cy darmowych
posiłków. Jednym ze sposobów zdobywania funduszy na
działalnoÊç sà kwesty, koncerty i aukcje charytatywne.
Na aukcji licytowano prace 239 artystów (m.in. Magdaleny
Abakanowicz, Stefana Gierowskiego, Józefa Szajny, Jacka
Sempoliƒskiego, Rafała Olbiƒskiego, Gustawa Zemły, Adama
Myjaka, Tadeusza Dominika, Jana Tarasina).

WRO 09 in tour
16 grudnia
Sala multimedialna

Przygotowany przez dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego
zestaw prezentujàcy najciekawsze prace z mi´dzynarodowego
programu 13. Biennale Sztuki Mediów WRO 09. Podczas
Biennale zaprezentowanych zostało ponad 300 dzieł
zrealizowanych w ciàgu ostatnich dwóch lat. Znaczna ich cz´Êç
miała we Wrocławiu swoje Êwiatowe premiery, zaÊ znakomita
wi´kszoÊç pokazana została w Polsce po raz pierwszy.
Zró˝nicowany tematycznie i formalnie zestaw ukazuje
współczesne nurty, tendencje i osobowoÊci aktywne na polu
sztuki wideo. Wyrafinowane kompozycje wizualne to
eksperymenty formalne, próby nowej narracji, dokamerowe
inscenizacje, wreszcie recykling istniejàcych materiałów.
Prowadzenie: Piotr Krajewski — dyrektor artystyczny
Mi´dzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO, prezes
Fundacji WRO, kurator projektów artystycznych.

W filmie o komentarz poproszono uczestników Kongresu z roku
1981 i tegorocznego oraz inne osoby wa˝ne dla współczesnej
kultury polskiej. Inspiracjà do refleksji jest tekst Tadeusza Kantora
wygłoszony w grudniu 1981 roku, dotyczàcy niemo˝noÊci
komunikacji mi´dzy ludêmi sztuki a władzà paƒstwowà.
Film autorstwa Agnieszki Arnold został wyprodukowany przez firm´
Prasa i Film dzi´ki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum
Kultury, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Agnieszka Arnold — polska dokumentalistka, re˝yserka
i reporterka telewizyjna. Autorka wielu filmów o mniejszoÊciach
etnicznych i religijnych. Laureatka Nagrody Wielkiej Fundacji
Kultury (2001).

Pokaz filmu Vera Icon, Ewa Kuryluk,
re˝. Cederic Schiltz, Francja 2009
21 paêdziernika
Sala multimedialna

„Film Cederica Schiltza o Ewie Kuryluk […] jest swobodnà, co
nie znaczy nieuporzàdkowanà, wypowiedzià autorskà, w której
dokument przeplata si´ z inscenizacjà, a ˝ycie ze sztukà. Powstał
z obrazów nakr´conych salach warszawskiej Zach´ty w trakcie
wystawy artystki w 2003 roku oraz ze scen sfilmowanych w jej
paryskiej pracowni trzy lata póêniej” — Joanna Sitkowska-Bayle.
Produkcj´ filmu umo˝liwiła GREC — Groupe de Recherches et
d’Essais Cinématographiques, reprezentowana przez J. Sitkowskà-
-Bayle.
Organizatorzy: Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki oraz galeria
ART+on 

Koncert inauguracyjny cyklu
WEFCON
14 listopada
Sala multimedialna

Koncert zapowiadał tras´ rosyjskiej i polskiej sceny avant-jazz-
elektro-nowej. Trzech rosyjskich twórców oraz kilku polskich
wykonawców, w tym sam Kim Nasung, zagrali w trakcie
ogólnopolskiej trasy organizowanej przez Mind Twisting Records
przy wsparciu Warsaw Electronic Festival. Punktem
kulminacyjnym wieczoru była improwizacja na bazie tekstów
przygotowanych przez Gold Plated Face. Zagrali: Kim_Nasung,

Koncert inauguracyjny cyklu WEFCON, 14 listopada 2009
(fot. Piotr Nowak)
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12–14 XI Poland Street Undergrund. Kontrol
Cz´Êc projektu POLSKA! YEAR
kuratorka wystawy: Julia Leopold
Współorganizowana przez Zach´t´ Narodowà Galeri´ Sztuki
i Instytut Polski w Londynie

Wystawy
w kraju
i za granicà
organizowane
przez 
kuratorów
Zach´ty
lub przy ich
wspó∏udziale
28 III – 3 IV Prace wideo z wystawy Performer
Kuratorzy wystawy: Magda Kulesza, Jarosław Suchan,
Hanna Wróblewska
Centrum Sztuki WRO, Wrocław

Inne miasto, inne ˝ycie
Kuratorka wystawy: Joanna Sokołowska
Prezentacje prac wideo i dyskusje zwiàzane z projektem
realizowanym w Zach´cie:
5–10 V XIII Biennale Sztuki Mediów. WRO 09 Expanded City,
Wrocław 
10 VI Rotor Association for Contemporary Art, Graz  
11 XI Program Vilnius Coop: Gaps, Fictions and Practices
towarzyszàcy Urban Stories: X Baltic Triennial of International Art,
Wilno 

22 VIII – 27 IX Arbeiter verlassen die Arbeitsstätte
Kuratorka wystawy: Joanna Sokołowska
Galerie Für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Lipsk

30 VIII – 6 IX Ulica Pró˝na 2009
kuratorka: Krystyna Piotrowska
asystentka: Anna Tomczak
Warszawa

12 IX – 15 X DABAR!/TERAZ! Sztuka z Litwy
kuratorka wystawy: Magda Kardasz
Galeria Arsenał, Białystok 

6–31 X Bez granic. 20 lat póêniej…
Wystawa polskich stypendystów Kulturkontakt
kuratorka wystawy: Magda Kardasz
Austriackie Forum Kultury, Warszawa
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18 V Agnieszka Morawiƒska, wykład Brzmienie.
Dêwi´czàce obrazy wygłoszony na zaproszenie Galerii Arsenał
w Białymstoku, Wy˝sza Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica

19–23 V Magda Kardasz, udział w mi´dzynarodowym
sympozjum A Utopia of Modernity: Zlín w zwiàzku z planem
wystaw w Kordegardzie, Zlín i Praga 

21–24 V Marta Dàbrowska, udział w 54.
Mi´dzynarodowych Targach Ksià˝ki, Pałac Kultury i Nauki,
Warszawa 

31 V – 4 VI Gabriela Âwitek, udział w mi´dzynarodowej
konferencji Expertise: Media Specificity and Interdisciplinarity,
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv
University, Tel Awiw, Izrael. Referat: Lost in Intertextuality

3–7 VI Agnieszka Morawiƒska, Hanna Wróblewska,
Julia Leopold, Olga Gawerska, Anna Muszyƒska,
Anna Tomczak, Małgorzata Osiƒska, Andrzej
Bialik udział w otwarciu 53. Mi´dzynarodowej Wystawy
Sztuki w Wenecji

4 VI Zofia Dubowska-Grynberg, udział w sympozjum
Zapomniane dzieciƒstwo w kulturze i sztuce współczesnej.
Referat: Jak opowiadaç dzieciom o sztuce współczesnej

11–16 VI Agnieszka Morawiƒska, udział w konferencji
Rebels, Martyrs and Others Rethinking Polish Modernism Tate
Britain i Birkbeck College University of London. Referat:
Exhibiting Polish Modernism

26–29 VI Gabriela Âwitek, udział w mi´dzynarodowej
konferencji Architecture and Phenomenology 2, Kyoto Seika
University, Kioto, Japonia. Referat: When Architecture Fails:
Representations of Homeworld 

27 VII – 2 VIII Joanna Sokołowska, udział w Summer
Seminars’ For Contemporary Art Curators Towards Collaborative
Curating, Erywaƒ, w ramach grantu Kultura Polska na Âwiecie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14–15 VIII Gabriela Âwitek, udział w spotkaniu „Pami´tanie
Miłosza”. Spotkanie w piàtà rocznic´ Êmierci Poety, OÊrodek
„Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Fundacja Pogranicze,
Krasnogruda-Sejny

14–15 IX Hanna Wróblewska, spotkanie organizacyjne
w sprawie wystawy Gender Check (polski tytuł: Płeç?
Sprawdzam!), która odb´dzie si´ w Zach´cie w 2010 roku,
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig w Wiedniu

23–25 IX Agnieszka Morawiƒska, udział w Kongresie
Kultury Polskiej,  Kraków

23–26 IX Hanna Wróblewska, spotkanie z artystkà Annette
Messager, której wystawa prac odb´dzie si´ w Zach´cie w 2010
roku oraz udział w otwarciu 3. Biennale Sztuki Współczesnej
w Moskwie

Spotkania,
sympozja
w kraju
i za granicà
15 IX 2008 – 15 IX 2009 Joanna Sokołowska, pobyt na
stypendium kuratorskim w Galerie für Zeitgenössische Kunst
Leipzig (Stipendium für Kuratorinnen aus Osteuropa der Galerie
für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) und der Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen)

15–16 I Agnieszka Morawiƒska, udział w otwarciu
wystawy Goshki Macugi w Kunsthalle w Bazylei; spotkanie
w Wiedniu z Rainerem Fuchsem i Bojanà Pejiç w sprawie
wystawy Gender Check

15–16 I Maria Brewiƒska, udział w otwarciu wystawy
Goshki Macugi w Kunsthalle w Bazylei

30 I Gabriela Âwitek, wykład Zastosowanie programu
MuseumPlus w Zach´cie Narodowej Galerii Sztuki, w ramach
spotkania DigiMuz (Mi´dzymuzealnej Grupy do spraw
Digitalizacji), Centralne Muzeum Morskie, Gdaƒsk

19–22 II Zofia Koêniewska, pobyt studyjny (Study Visit on
the American Fundraising Model) organizowany przez King
Badouin Foundation, Nowy York 

22 IV Joanna Sokołowska, wykład Another City, Another
Life — Artistic Interventions and the Transformation of Warsaw
w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas (GWZO) na Uniwersytecie w Lipsku

23–26 IV Magda Kardasz, udział w Kongresie IKT
(International Association of Curators of Contemporary Art),
Helsinki

9 V Gabriela Âwitek, wykład Od Night Climbers do Spider-
Mana. Alternatywny przewodnik po architekturze, w ramach
wykładów otwartych Legendy nowoczesnoÊci, Teatr Narodowy,
Warszawa

11–12 V Julia Leopold, udział w monta˝u i otwarciu wystawy
Katarzyny Kozyry Twarze/Faces, Muzeum Sztuki w Łodzi 

12 V Agnieszka Morawiƒska, wykład Brzmienie.
Malarstwo i muzyka, Akademia Sztuk Pi´knych we Wrocławiu,
Biuro Wystaw Artystycznych — Galerie Sztuki Współczesnej,
Wrocław
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28–30 IX Agnieszka Morawiƒska, udział w otwarciu
wystawy Gustava Metzgera w Serpentine Gallery w Londynie

IX–XI Gabriela Âwitek, współpraca z Fundacjà Galerii
Foksal, redakcja naukowa ksià˝ki Awangarda w bloku. 
Wybrane aspekty twórczoÊci oraz studio Henryka Sta˝ewskiego
(1894–1988) i Edwarda Krasiƒskiego (1925–2004),
Warszawa 2009

X Maria Brewiƒska, wizyta w Londynie w zwiàzku z wystawà
Goshki Macugi

11 X Joanna Sokołowska, udział w konferencji Art Moves,
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki czasu, Toruƒ

26–29 X Joanna Kinowska, Zofia Dubowska-
-Grynberg, Stanisław Welbel, udział w konferencji
Edukacja a nowoczesne muzeum oraz prezentacja edukacyjnej
działalnoÊci Zach´ty, Kraków

27 X Agnieszka Morawiƒska, wr´czenie nagród drugiej
edycji konkursu Dobroczyƒca Kultury Polskiej, Zamek Królewski,
Warszawa  

4–5 XI Karolina Lewandowska, udział w sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wielkie i małe historie
fotografii. Referat: Fotoreporta˝ w tekstach: od autonomii do
zaanga˝owania

6 XI Agnieszka Morawiƒska, El˝bieta Sobiecka,
udział w otwarciu wystawy Kolekcja. DwadzieÊcia lat Galerii
Starmach, Muzeum Narodowe w Krakowie 

5–8 XI Marta Dàbrowska, udział w 13. Targach Ksià˝ki,
Kraków 

6–11 XI Magda Kardasz, podró˝ studyjna do Brukseli
i Walonii na zaproszenie Ambasady Belgii w Warszawie oraz
przedstawicielstwa dyplomatycznego Wspólnoty Francuskiej
Walonia-Bruksela i Regionu Walonii, w zwiàzku z planowanà
wystawà w Zach´cie

12–15 XI Agnieszka Morawiƒska, Hanna
Wróblewska, udział w otwarciu wystawy Gender Check oraz
w mi´dzynarodowej konferencji towarzyszàcej tej wystawie,
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wiedeƒ

12–15 XI Agnieszka Morawiƒska, udział w panelu Fuck
Your Gender, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien,
Wiedeƒ

13–14 XI Karolina Lewandowska, współorganizacja
seminarium-warsztatu Archiwalna goràczka. Archiwa
współczesnej historii i sztuki w Polsce po 1989 r., udział w panelu
Od kolekcji do archiwum, Dom Spotkaƒ z Historià, Uniwersytet
Warszawski

18 XI Agnieszka Morawiƒska, Hanna Wróblewska,
udział w spotkaniu poÊwi´conym problemom nowych muzeów
sztuki współczesnej w Polsce zorganizowanym przez Sekcj´
Polskà AICA, Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków

19–21 XI Gabriela Âwitek, udział w LVIII Ogólnopolskiej
Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Historia sztuki
dzisiaj, Poznaƒ. Referat: „Zwrot przestrzenny?” Historia sztuki
a współczesne praktyki artystyczne

24 XI Gabriela Âwitek, udział w festiwalu WolaArt,
MiastoProjektWola, Klubokawiarnia Chłodna 25, Warszawa.
Wykład: Osiedle za ˚elaznà Bramà. Praktyki artystyczne
w miejscu pami´ci

24 XI Zofia Dubowska-Grynberg, Anna Owsiany,
konsultacje z dyrektorami szkół w Miesiàczkowie i Zaborowie
w zwiàzku z projektem Zach´ta na kółkach

18–20 XII Julia Leopold, wizyta w Museum modern er Kunst
Stiftung Ludwig Wien w Wiedniu w zwiàzku z przygotowaniami
wystawy Gender Check
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Na nast´pnej stronie:
Fragment instalacji Krzysztofa Wodiczki GoÊcie w Pawilonie
Polonia na 53. Mi´dzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji
(fot. Olga Gawerska)

Nagrody, dyplomy
i pełnione funkcje
Kuratorzy i organizatorzy wystawy Hotel Polonia. Budynków ˝ycie
po ˝yciu (Złoty Lew dla polskiego pawilonu 11. Mi´dzynarodowej
Wystawie Architektury w Wenecji) otrzymali kulturalnà nagrod´
warszawskiej „Gazety Co Jest Grane” — WDECH¢ 2008
w plebiscycie publicznoÊci. 

W 49. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksià˝ek na
Najpi´kniejsze Ksià˝ki Roku 2008, Jury Konkursu w składzie:
Józef Wilkoƒ — przewodniczàcy, Jan Bokiewicz, Andrzej Heidrich,
Katarzyna Iwanicka, Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław
Wasilewski i prof. Stanisław Wieczorek przyznało nagrod´
w kategorii Katalogi, Bibliofilskie i Inne pracy zbiorowej pod
red. Zofii Machnickiej Dada East? Rumuƒskie konteksty dadaizmu,
projekt graficzny Tomasz Bierkowski, wydanej przez Zach´t´
Narodowà Galeri´ Sztuki.
W konkursie wzi´ło udział 89 wydawnictw, które nadesłały
165 tytułów, nominowano do nagród i wyró˝nieƒ 96 ksià˝ek. 

Zach´ta otrzymała wyró˝nienie w I edycji konkursu Fotograficzna
Publikacja Roku 2008 organizowanego przez Galeri´ f5
i Ksi´garni´ Fotograficznà z Krakowa w kategorii Katalog za
publikacj´ Hotel Polonia. Budynków ˝ycie po ˝yciu, pod redakcjà
Grzegorza Piàtka i Jarosława Trybusia, projekt graficzny Magda
Piwowar.

W kwietniu 2009 Zofia Dubowska-Grynberg otrzymała za ksià˝k´
Zach´ta do sztuki nagrod´ TVP Kultura — Gwarancja kultury za
„osiàgni´cia w twórczym rozwoju dzieci i młodzie˝y”. Ksià˝ka
wydana we współpracy z wydawnictwem Muchomor w 2008 roku,
projekt graficzny Natka Luniak.

Maria Brewiƒska, prowadzenie seminarium na Muzealniczych
Studiach Kuratorskich na Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie
(rok akademicki 2008/2009 i semestr 2009/2010)
Maria Brewiƒska, członkini jury The Larry Aldrich Award,
przyznawanej przez The Aldrich Contemporary Art Museum
Ridgefield (nominowała Christiana Marclaya, laureata nagrody
w 2009 roku)
Maria Brewiƒska, wiceprezes Sekcji Polskiej Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
Agnieszka Morawiƒska, komisarz Pawilonu Polonia na
53. Mi´dzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji
Agnieszka Morawiƒska, członek Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie
Agnieszka Morawiƒska, członek Rady Muzeum przy Muzeum
Okr´gowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Agnieszka Morawiƒska, członek jury drugiej edycji konkursu
Dobroczyƒca Kultury Polskiej, Zamek Królewski, Warszawa
Agnieszka Morawiƒska, udział w grupie ekspertów, którzy
wytypowali dzieła polskich artystów do zakupu przez Parlament
Europejski 
Agnieszka Morawiƒska, członek AICA — The International
Association of Art Critics; ICOM — The International Council

of Museums; CIMAM ICOM International; Stowarzyszenia
Historyków Sztuki; Rady Ambasadorów przy Europejskiej Akademii
Dyplomacji
El˝bieta Sobiecka, reprezentowanie Agnieszki Morawiƒskiej w jury
drugiej edycji konkursu Dobroczyƒca Kultury Polskiej, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 
Gabriela Âwitek, przewodniczàca Zespołu Sterujàcego, Priorytet 2:
Sztuki Wizualne
Gabriela Âwitek, wiceprzewodniczàca Rady Naukowej, Instytut
Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
Gabriela Âwitek, stypendium Visiting Research Fellowship 2010,
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, The University
of Edinburgh, Wielka Brytania
Gabriela Âwitek, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckoroƒskich
2010, Londyn
Gabriela Âwitek, publikacja Writing on Fragments: Philosophy,
Architecture, and the Horizons of Modernity, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Gabriela Âwitek, publikacja Od Night Climbers do Spider-Mana.
Alternatywny przewodnik po architekturze, w: Legendy
nowoczesnoÊci, red. M. Dziewulska, M. Rochowski, Teatr
Narodowy, Warszawa 2009, s. 171–183
Gabriela Âwitek, publikacja Redundant Places, w: Emily Andersen:
Paradise Lost & Found, Hotshoe Books, London 2009, s. 7–10
Gabriela Âwitek, publikacja Commentary, w: Warszawa: Projects
for the Post-Socialist City, red. M. Dorrian, Edinburgh 2009,
s. 62–63
Gabriela Âwitek, publikacja Vernaculus. Uwagi o regionalizmie
w architekturze, „Czas Kultury”, 2009 nr 2, s. 64–73
Gabriela Âwitek, publikacja Od figury do ciała. Transgresje
architektury, „Kultura Współczesna”, 2009 nr 1, s. 29–39
Anna Tomczak otrzymała tytuł magistra na Uniwersytecie
Warszawskim w Instytucie Kultury Polskiej (Wydział Polonistyki) na
podstawie pracy magisterskiej Analiza i interpretacja filmu
Caravaggio Dereka Jarmana, pod kierunkiem dr Seweryna
KuÊmierczyka
Hanna Wróblewska, członek Rady Programowej Galerii Arsenał
w Białymstoku
Hanna Wróblewska, członek Komisji Stypendialnej — sekcja
plastyczna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obrady
w kwietniu i listopadzie 2009)
Hanna Wróblewska, udział w obradach jury 9. Konkursu Gepperta
Hanna Wróblewska, udział w obradach jury 4. edycji konkursu
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank
Hanna Wróblewska, członek AICA — The International Association
of Art Critics oraz IKT — International Association of Curators of
Contemporary Art
Hanna Wróblewska, lider Zespołu Zadaniowego Ochrona
TwórczoÊci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
członek grupy inicjatywnej Obywatelskiego Forum Sztuki
Współczesnej i Rady Programowej Domu Pracy Twórczej w Wigrach
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53.
Mi´dzynarodowa
Wystawa Sztuki
w Wenecji

Krzysztof Wodiczko. GoÊcie
7 czerwca – 22 listopada 
komisarz Pawilonu Polonia w Wenecji: Agnieszka
Morawiƒska
kuratorka: Bo˝ena Czubak
asystentka komisarza: Małgorzata Osiƒska

Tytułowymi bohaterami projekcji Krzysztofa
Wodiczki sà imigranci, którzy — nie b´dàc
„u siebie” — pozostajà „wiecznymi goÊçmi”.
„Inni”, „obcy” — to poj´cia kluczowe
w praktyce artystycznej Wodiczki, zarówno

w projekcjach, Pojazdach, jak
i w zaawansowanych technologicznie
Instrumentach dajàcych mo˝liwoÊç
komunikowania, wypowiedzenia si´,
zaznaczenia swojej obecnoÊci w przestrzeni
publicznej tym, którzy pozbawieni praw,
pozostajà niemi, niewidoczni, bezimienni.
Projekt opracowany przez artyst´ specjalnie na
Biennale w Wenecji przekształcił wn´trza
pawilonu wystawowego w miejsce oglàdania
tego, co dzieje si´ na zewnàtrz — za iluzjà
okien, ich projekcjà na pozbawione otworów
okiennych Êciany pawilonu. Poszczególne
cz´Êci projekcji, obrazy okien organicznie
wpisane w architektur´ pawilonu, otwierajà
jego wn´trze na wirtualne i zarazem
rzeczywiste sceny: widaç imigrantów myjàcych
okna, odpoczywajàcych, rozmawiajàcych ze
sobà, oczekujàcych na prac´, wymieniajàcych
uwagi na temat trudnej sytuacji bytowej,
niemo˝noÊci dostania pracy, kłopotów
z legalizacjà pobytu.
Zwiàzany z zagadnieniem wielokulturowoÊci
i obcoÊci temat pracy, dotyka jednego
z najbardziej ˝ywotnych problemów
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współczesnego Êwiata, zarówno w skali
globalnej, jak w ramach jednoczàcej si´ Europy;
jest istotny dla polityki unijnej, w której dyskurs
akceptacji i legalizacji łàczy si´ z procedurami
regulacji ruchów migracyjnych. Autor
współpracował z imigrantami przebywajàcymi
w Polsce i we Włoszech, pochodzàcymi z
ró˝nych regionów Êwiata: z Czeczenii, Ukrainy,
Wietnamu, Rumunii, Sri Lanki, Libanu,
Bangladeszu, Pakistanu czy Maroka. 

publikacje: katalog, ulotka

The national pavilions in the Giardini are mostly disappointing.
France, Germany, Spain and Japan have all mounted deeply
embarrassing shows: bloated, pretentious and superficial by turns.
Poland, on the other hand, provides one of the strongest with an
affecting installation about immigrant workers by the MIT-based
artist Krzysztof Wodiczko. In a darkened space, Wodiczko projects
eight blurred films in the shape of arched windows against the walls
and one in the shape of a rectangular “skylight” onto the ceiling.
The films show blurred silhouettes of workers welding, drilling and
washing the windows. Through headphones, we hear the voices of
these “aliens” discussing their often heartbreaking predicaments.
The whole thing was neither didactic nor overcomplicated. It was
very simple, very moving.
Sebastian Smee, Venice Sees a Flood of Creativity, at the
Biennale and Beyond, „The Boston Globe”, 14 VI 2009

Pierwsze wra˝enie jest imponujàce. Polski pawilon nie ma okien,
ale Wodiczko wyÊwietlił je na Êcianach z projektorów wideo.
Za oknami o mlecznych szybach majaczà jakieÊ postaci, dajà nam
znaki, chcà wejÊç do Êrodka. Ta praca spodobałaby si´
rozkochanym w optycznych złudzeniach artystom baroku:
wykreowana przez Wodiczk´ iluzja jest niezwykle sugestywna.
Okazuje si´ jednak, ˝e to barokowe teatrum zostało stworzone nie
po to, by zwodziç oko, lecz by podra˝niç nasz zmysł etyczny.
Majaczàce postaci sà emigrantami. Wodiczko zrobił t´ prac´, aby
oddaç im głos, stworzyç przestrzeƒ, w której wysłuchamy opowieÊci
ludzi na co dzieƒ społecznie niewidzialnych i niesłyszalnych.
Stach Szabłowski, Mi´dzynarodowy labirynt sztuki
współczesnej, „Dziennik. Polska, Europa, Âwiat” nr 137, 13–14 VI
2009

Najlepszà ekspozycjà w pawilonach narodowych w Giardini wydaje
si´ byç polska wideoinstalacja Krzysztofa Wodiczki zatytułowana
GoÊcie, pokazujàca imigrantów, bezimiennych tułaczy. [...] Autor,
z jednej strony odgradzajàc widza, z drugiej pozostawiajàc go
w sytuacji du˝ej bliskoÊci w stosunku do oglàdanych postaci,
akcentuje dwuznaczny status imigrantów, ich efemeryczne istnienie
na marginesie społecznoÊci. W wysmakowanej formie, działajàcej
wymownie zarówno obrazem, jak i dêwi´kiem, Wodiczko podàł
temat wielokulturowej problematyki innoÊci, który jest niezwykle
aktualny w kontekÊcie zjednoczonej Europy czy post´pujàcej
globalizacji.
Magdalena Durda-Dmitruk, Weneckie kreacje,
„Art & Business” nr 7–8, 2009

Ten manifest nierozumianych i niechcianych ludzi nabiera
szczególnej wymowy w kontekÊcie miejsca, jakim jest Biennale —
obszaru odgrodzonego od reszty miasta, do wst´pu, do którego
uprawnia tylko zakup biletu (co mo˝e byç metaforà restrykcyjnych
praw Unii Europejskiej), w którym ludzie odpoczywajà i delektujà
si´ sztukà. Âciany polskiego pawilonu w Wenecji to jednoczeÊnie
mury zewn´trzne ogrodów. Imigranci zaglàdajà przez nie, próbujàc
przedostaç si´ do Êrodka, dotrzeç do publicznoÊci, która nie zdaje
sobie sprawy z ich dramatycznej sytuacji. Pawilon Polski zamienia
si´ w swego rodzaju azyl, ambasad´, gdzie mogà przemówiç we
własnym imieniu.
Katarzyna Boratyn, Niechciani goÊcie, „Arteon” nr 7, 2009

Weitaus raffinierter spiegelt Krzysztof Wodiczko die reale in die
selbst erschaffene Welt der Kunst. Auf die Milchglasfenster des
polnischen Pavillons scheinen sich die außerhalb des Gebäudes
flanierenden Besucher als Umrisse zu projizieren; man erkennt
Eltern mit Kinderwagen, aber auch vereinzelte Personen, die sich
gegen die Scheiben drücken, um ins Innere des Raumes zu blicken. 
Und dann beobachtet man in gleicher Weise auf dem Glasdach
den Schrubber, mit dem es gereinigt wird. Tatsächlich geht es
Krzysztof Wodiczko um Migranten, um ihre Geschichte, die er dem
Biennale-Publikum in seiner ästhetisch überaus eleganten
Raumprojektion als dessen eigene verkauft. Wer drückt da sein
Gesicht an die Scheibe, der hochwillkommene Biennale-Gast oder
der ungebetene Migrant? 
Brigitte Werneburg, Weltenwürfe, „Tageszeitung”, 5 VI 2009

Biennale visitors are “guests” here too, of which they are reminded
by the images of immigrants trying, from time to time, to peek
inside. Both sides experience an inability to overcome the gap
separating them. The project addresses the discourse
of acceptance and legalization that is accompanied by often-
-restrictive immigration policies. Wodiczko worked with immigrants
based in Poland and Italy, but coming from different countries of
the world such as Chechnya, Ukraine, Vietnam, Romania,
Sri Lanka, Libya, Bangladesh, Pakistan or Morocco. In his Venice
project, Wodiczko combines the unique experience of his earlier
indoor projections, staged in galleries or museums, which opened
the otherwise isolated art world to the outside world, with
a performative nature of his outdoor projections which allowed
participants to animate public buildings with images of their faces
or hands and the sounds of their voices.
Meg Rotzel, MIT Professor Krzysztof Wodiczko exhibits
“Guests”at Venice Biennale’s Polish Pavilion, http://web.mit.edu/
arts/announcements/prs/2009/0611_Wodiczko_Biennale.html 

Il faut aussi aller au pavillon hongrois, pour le Projet W de Peter
Forgacs, qui se donne l’histoire de la médecine et de
l’anthropologie pour sujet; chez les Finlandais, qui, avec Jussi Kivi,
exposent le r˘ve de tous les petits gar¯ons, devenir sapeur-
pompier; ou au pavillon polonais, pour la composition de
lumi˜res, de sons et d’ombres de Krzysztof Wodiczko,
probablement le meilleur pavillon de la Biennale.
Harry Bellet, Philippe Dagen, La Biennale de Venise
en panne de directions, „Le Monde”, 5 VI 2009

Otwarcie wystawy Krzysztofa Wodiczki GoÊcie
w Pawilonie Polonia

Od lewej: Jarosław Mikołajewski, Piotr ˚uchowski, 
Bo˝ena Czubak, Krzysztof Wodiczko, Agnieszka Morawiƒska
Od lewej: Bo˝ena Czubak, Ewa Harabasz, Krzysztof Wodiczko,
Piotr ˚uchowski 
(fot. Olga Gawerska)
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W 2009 roku zakupiliÊmy do kolekcji prace:
Wojciech Bàkowski, Film mówiony 3, 2008, wideo, 9’41”, ed. 2/3 
Wojtek Doroszuk, Tumor imaginis, 2008, wideo, 29’30”, ed. 1/5 
Wojtek Doroszuk, Raspberry Days, 2008, wideo, 18’30”, ed. 4/5 
Wojciech Fangor, SM 33, 1974, olej, płótno, 133 x 133 cm
Robert KuÊmirowski, Jazda godzinna na czas, 2007, wideo, ed. 1/3
(zakup sponsorowany przez Fundacj´ Sztuki Polskiej ING)
Karol Radziszewski, Chwalcie łàki umajone, 2007, wideo, 3’09”,
ed. 1/5 
Karol Radziszewski, Âciana, 2008, wideo, 6’36”, ed. 1/3  
Joanna Rajkowska, Złoto i srebro, 2008, wideo, 14’00”, ed. 1/3 
Joanna Rajkowska, Camping Jenin, 2008, wideo, 34’00”, ed. 1/3
(zakup sponsorowany przez Fundacj´ Sztuki Polskiej ING)
Marek Sobczyk, Eurodeputowani atakujà instalacj´ (taniec), 2008,
tempera, płótno, 160 x 142 cm  
grupa WUNDERTEAM, Przyczepa, 2005, wideo, 11’16”, ed. 1/5 

Kolekcja dzie∏
sztuki
Współczesna kolekcja Zach´ty zawiera ponad 3 tysiàce obiektów,
które dokumentujà szereg wa˝nych zjawisk w sztuce polskiej od
koƒca lat 40. do czasów najnowszych. Kolekcja jest systematycznie
uzupełniana o prace polskich twórców Êredniego i młodego
pokolenia, głównie tych, których wystawy pokazywane sà
w Zach´cie oraz o obiekty sztuki realizowane przy udziale galerii.
W tym roku zakupy były dokonywane dzi´ki funduszom z aukcji,
która odbyła si´ 28 listopada 2008 roku.
Kolekcja obejmuje działy: malarstwo — 672 obiekty, rzeêba —
98 obiektów, grafika — 2379 obiektów, rysunek — 295 obiektów,
fotografia — 45 obiektów, nowe media — 41 obiektów. Marek Sobczyk, Eurodeputowani atakujà instalacj´ (taniec), 2008,

tempera, płótno (fot. J. Sielski)
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Zach´ta otrzymała w darze: 
Katarzyna Kozyra, OpowieÊç letnia, 2008, wideo, 20’40”, ed. pp
(dar artystki)
Karol Radziszewski, Ostrze˝enie, 2009, akryl, płótno, 150 x 100 cm
(dar artysty)
Andrzej Tobis, Bildwörterbuch Teutsch und Polnisch mit 53
Farbtaflen, 2007–1954, pudełko z 53 fotografiami, ed. 11/30
(dar Ars Cameralis Silesiae Superioris)
Zbigniew Libera, z cyklu Mistrzowie, 2003–2009: Jan Âwidziƒski
(Magazyn Gazety Wyborczej), wydruk fotograficzny, płyta dibond,
70 x 50,5 cm, 2 x (70,5 x 91,5 cm), 70,5 x 100,5 cm; Zofia Kulik
(Na Dworze), wydruk fotograficzny, płyta dibond, 6 x (70,5 x 100,5
cm); Andrzej Partum (Gazeta Wyborcza), wydruk fotograficzny, płyta
dibond, 70,5 x 100,5 cm, 70 x 50,5 cm; Incydent z Kantorem
(Trybuna), 70,5 x 100,5 cm; Leszek Przyjemski/Anastazy WiÊniewski
(Polityka), wydruk fotograficzny, płyta dibond, 2 x (70,5 x 100,5 cm),
ed. 3/10

Zach´ta otrzymała licencj´ na u˝ytkowanie instalacji wideo
Krzysztofa Wodiczki GoÊcie (2009), która była pokazywana na
tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji oraz kopi´ wystawienniczà
instalacji wideo Anny Molskiej i Wojciecha Bàkowskiego
Ukoƒczono (2009, 15’20”) prezentowanà na wystawie Spojrzenia
2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank
Zbiory grafiki zostały wzbogacone o prace:
Halina Chrostowska, Monolog z cyklu Komedianci, 1961,
technika metalowa mieszana, papier, 60 x 73,5 cm
Halina Chrostowska, Epilog, 1962, technika metalowa mieszana,
papier, 59 x 71,5 cm
Stanisław Rzepa, W odlewni luster, bd., technika metalowa
mieszana, papier, 33 x 40 cm
Do depozytu przyj´liÊmy:
Wojciech Fangor, SM 31, 1974, olej, płótno, 133 x 133 cm
Agnieszka Polska, Wakacje z profesorem, 2008, wideo, 6’30”,
ed. 4/5 

Opiek´ nad zbiorami sprawuje dział inwentarzy i zbiorów.
Pracownicy tego działu zajmujà si´ inwentaryzacjà, dokumentacjà
i digitalizacjà prac oraz pozyskiwaniem nowych obiektów.
Realizujà działania z zakresu profilaktyki konserwatorskiej,
zmierzajàce do zapewnienia dziełom sztuki bezpiecznych
warunków eksponowania, przechowywania i transportu. Jednym
z podstawowych zadaƒ działu jest udost´pnianie dzieł z kolekcji
instytucjom i osobom zainteresowanym (kuratorom, artystom,
studentom, pracownikom naukowym, wykładowcom
akademickim, dziennikarzom) oraz promocja kolekcji. Obiekty
ze zbiorów po˝yczane sà na wystawy organizowane przez galerie
i muzea w Polsce i za granicà.
W tym roku 102 obiekty z naszej kolekcji i depozytu goÊciły na
ró˝nych wystawach poza Zachetà. Od 4 wrzeÊnia do 22 listopada
135 mniej znanych obrazów i grafik ze zbiorów, głównie z lat 70.,
mo˝na było oglàdaç w ramach autorskiego projektu młodego
artysty i kuratora Karola Radziszewskiego Siusiu w torcik. Prace ze
zbiorów Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki (patrz: Wystawy
w galerii Zach´ta, s. 33–35)
Pod koniec roku przeprowadzona została inwentaryzacja
w magazynach dzieł sztuki Zach´ty. 
W 2009 roku Zach´ta kontynuowała współprac´  z firmà
Art Office (wypo˝yczanie obrazów z kolekcji do dekorowania
pomieszczeƒ biurowych) oraz z Agencjà Fotograficznà Medium
(dystrybucja zdj´ç obiektów z kolekcji). 
Opiek´ konserwatorskà nad kolekcjà Zach´ty sprawował Paweł
Sadlej i konserwatorzy z CROATON — Konserwacja i restauracja
obiektów, dzieł sztuki sp.z o.o. 

Dzia∏ edukacji
Dział edukacji tworzy program towarzyszàcy wystawom
w Zach´cie, zajmuje si´ popularyzacjà wiedzy o sztuce,
udost´pnia informacje o aktualnym programie galerii Zach´ta
i galerii Kordegarda. Organizuje wykłady, spotkania z artystami,
historykami i krytykami sztuki, sesje naukowe, projekcje filmowe,
warsztaty, promocje ksià˝ek. 
W 2009 roku program edukacyjny został ÊciÊlej powiàzany
z wystawami prezentowanymi w galerii Zach´ta i galerii
Kordegarda. Staramy si´, aby jak najwi´cej spotkaƒ
organizowaç na wystawach, rozmawiaç o twórczoÊci artystów,
oglàdajàc ich prace. W 2009 roku do wi´kszoÊci wystaw
zorganizowaliÊmy spotkania z cyklu Przyjdê i zadaj pytanie, które
sà okazjà do rozmowy na wystawie z krytykiem, historykiem
sztuki, znawcà tematu. O swojej twórczoÊci z publicznoÊcià
rozmawiali równie˝ sami artyÊci przy okazji wystaw
monograficznych: Paweł Jarodzki, Allan Sekula i Maciek
St´piƒski. Wa˝nà okazjà do poszerzenia wiedzy o wystawie sà
równie˝ niedzielne oprowadzania kuratorskie, autorskie czy
mo˝liwoÊç skorzystania z usługi przewodnika. 
Ponadto organizowane sà wykłady, prezentacje, promocje,
dyskusyja panelowa, spotkania autorskie i inne wydarzenia
niedotyczàce wystaw, cz´sto we współpracy z innymi instytucjami
naukowymi i kulturalnymi (np. z Centrum Sztuki WRO).
Wa˝nym dopełnieniem wystawy Inwazja dêwi´ku był cykl
wykładów dotyczàcych relacji pomi´dzy sztukami wizualnymi
i muzykà. Wystawie Siusiu w torcik. Prace ze zbiorów Zach´ty
Narodowej Galerii Sztuki towarzyszyła sesja dyskusyjna
dotyczàca projektów artystów i instytucji z wykorzystaniem
kolekcji i zbiorów dzieł sztuki oraz znaczenia kolekcji
w budowaniu to˝samoÊci instytucji.
Istotnym uzupełnieniem programu wystaw sà projekcje filmowe.
W 2009 roku zorganizowano dwa programy filmowe: do
wystawy Inwazja dêwi´ku oraz Portret XXI wieku. W przypadku
wystawy Paul McCarthy & Benjamin Weissman. Seanse robótek
r´cznych pokazaliÊmy kilka filmów Paula McCarthy’ego,
poszerzajàc tym samym prezentacj´ jego twórczoÊci, natomiast
w trakcie trwania wystawy Performer program filmowy stanowił
uzupełnienie wystawy — umo˝liwiał obejrzenie w całoÊci filmów,
których fragmenty znalazły si´ na wystawie (koordynacja
programu: Katarzyna Pszczołowska).
Ponadto w roku 2009 kontynuowano dotychczasowe spotkania
cykliczne, ale ich program podporzàdkowany został aktualnym
wystawom. 
Program wystaw był punktem wyjÊcia dla spotkaƒ działajàcego
przy Zach´cie od poczàtku lat 60. Koła MiłoÊników Sztuki,
skupiajàcego głównie młodzie˝ licealnà i studenckà.
KMS to spotkania z młodymi artystami, połàczenie dyskusji
z publicznoÊcià i akcji artystycznej w formie warsztatów.
Od połowy 2009 roku tematem łàczàcym działania KMS jest
dyskusja nad kulturà i sztukà lat 80. w Polsce oraz o jej wpływie
i znaczeniu dla artystów dzisiaj (koordynacja programu
Karolina Vyšata, Stanisław Welbel). 
Kontynuowano równie˝ cykl Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka
współczesna i seniorzy. Jego celem jest przybli˝enie sztuki
najnowszej osobom starszym oraz przełamanie stereotypu,
˝e jest ona trudna w odbiorze. Spotkania odbywajà si´ raz
w miesiàcu na wybranej wystawie. Dyskusja po obejrzeniu
ekspozycji prowadzona jest wspólnie przez dwie historyczki
sztuki: Barbar´ Dàbrowskà i Mari´ Kosiƒskà (koordynacja
programu: Barbara Dàbrowska).
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Warsztaty rodzinne (fot. J. Kinowska)

Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy (fot. Z. Dubowska-Grynberg)

Zofia Dubowska-Grynberg prowadzi warsztat z cyklu 
Zach´ta na kółkach (fot. M. Komornicka)

i Magda Bravo, a od paêdziernika 2009 Maria Âwier˝ewska.
Nie sposób pominàç wystawy skierowanej do dzieci Interaktywny
plac zabaw, zorganizowanej we współpracy z Centrum Sztuki
WRO. Trwajàca dwa miesiàce, była jednym wielkim warsztatem
i swoistym wprowadzeniem do sztuki współczesnej i nowych
mediów. Obejrzała jà rekordowa liczba widzów (ponad 60
tysi´cy, w tym 336 grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli).
Du˝à popularnoÊcià cieszyły si´ warsztaty muzyczno-plastyczne
do wystawy Inwazja dêwi´ku oraz warsztaty na temat kolekcji
Zach´ty przygotowane w czasie trwania wystawy Siusiu w torcik.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliÊmy specjalne warsztaty
muzyczne Przestrzenie dêwi´kowe prowadzone przez Krzysztofa
Topolskiego „Arszyna”.
W ramach rozszerzania oferty dla dzieci dwukrotnie goÊciliÊmy
Teatr Czarodziejskiej Kury, który wystawił znakomite
przedstawienia dla najmłodszych: Tajemnicza maszyna i Krowa
And˝elajna.
Pod koniec roku, w zwiàzku z dotacjà otrzymanà z Fundacji
Orange, rozpocz´liÊmy realizacj´ programu Zach´ta na kółkach,
który b´dzie kontynuowany do czerwca 2010 roku.
Przy warsztatach współpracowało 7 osób (koordynacja
programu dla dzieci Zofia Dubowska-Grynberg).
W dziale edukacji odbywajà praktyki studenci wydziałów historii
sztuki, kulturoznawstwa, edukacji artystycznej i pedagogiki
polskich uniwersytetów. Współpracujemy z Narodowym Centrum
Kultury w programach sta˝owych. W 2009 roku współpracowało
z nami 27 praktykantów, 4 sta˝ystów. Przy wystawie Interaktywny
plac zabaw pomagało nam 75 wolontariuszy.

Oprowadzanie z przewodnikiem to najbardziej klasyczna forma
poznawania wystaw. W ka˝dà pierwszà niedziel´ po otwarciu
nowej ekspozycji opowiada o niej kurator, najlepiej znajàcy jej
tajniki. W miar´ mo˝liwoÊci staramy si´ organizowaç równie˝
oprowadzania autorskie, kiedy twórcy opowiadajà o swoim
warsztacie i dziełach. We wszystkie pozostałe niedziele w cenie
biletu wst´pu do galerii zwiedzajàcy mogà skorzystaç z usługi
przewodnickiej. W dziale edukacji mo˝na zamawiaç
oprowadzania dla grup zorganizowanych — w 2009 roku
oprowadzono 428 takich grup (łàcznie 9590 osób), z czego a˝
336 grup po wystawie Interaktywny plac zabaw. W ciàgu roku
z oprowadzania interaktywnego, zakładajàcego aktywny udział
uczestników w zwiedzaniu wystawy, skorzystało 25 grup
młodzie˝y. Z działem edukacji współpracowało w 2009 roku
trzynastu przewodników. 
Dział edukacji wykorzystuje nowoczesne metody informowania
o aktualnym programie wystaw i wydarzeƒ w galerii Zach´ta
i galerii Kordegarda. W ka˝dy piàtek wysyłamy e-mailowy
newsletter Tydzieƒ wydarzeƒ (103 newslettery wysłane w 2009
roku). Ogłoszenia zamieszczane sà równie˝ w portalach
społecznoÊciowych. Pod koniec 2009 roku grupa Zach´ty
na Facebooku liczyła ponad 3000 członków. Informacje
o wydarzeniach wyÊwietlane sà tak˝e codziennie na
23 wielkoformatowych ekranach Infoscreen, zainstalowanych
na dworcach metra.
W 2009 roku wydanych zostało pi´ç numerów dwuj´zycznego
polsko-angielskiego Informatora o galeriach warszawskich /
What’s on In Warsaw Galleries. Informator zawiera program

W pierwszym półroczu kontynuowano program spotkaƒ
o fotografii, ale w zmienionej formule. W ramach cyklu spotkaƒ
dyskusyjnych Pytania o fotografi´ teoretycy, artyÊci oraz
specjaliÊci z ró˝nych dziedzin fotografii rozmawiali o przyszłoÊci
fotoreporta˝u oraz o fotograficznym rynku wydawniczym.
Pozostałe spotkania z fotografami zorganizowane w 2009 roku
były wydarzeniami towarzyszàcymi wystawie Ludzie, wydarzenia,
przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej” (koordynacja
programu: Joanna Kinowska).
W 2009 roku prowadzono nadal spotkania promujàce kolejne
numery czasopisma „Czas Kultury”. W dyskusjach udział wzi´li
redaktorzy pisma i zaproszeni specjaliÊci (koordynacja:
Benjamin Cope).
Podobnie jak w ubiegłych latach, współorganizowaliÊmy
koncerty, warsztaty i wykłady Warsaw Electronic Festival.
W ramach projektu WEF.LIVE.LAB, powstałego w wyniku
współpracy i podpisania umowy Zach´ty z Fundacjà „Sztuka
i technologia”, w 2009 roku otwarte zostało w Zach´cie
eksperymentalne studio nagraniowe (koordynacja programu:
Magdalena Komornicka).
W programie edukacyjnym istotne miejsce zajmujà warsztaty.
Sà to zaj´cia o charakterze teoretyczno-praktycznym dla dzieci
i młodzie˝y szkolnej, a tak˝e dla całych rodzin. Towarzyszà one
wystawom, ale równie˝ odbywajà si´ niezale˝nie od nich.
W 2009 roku warsztaty rodzinne odbywały si´ w ka˝dà niedziel´
w dwóch grupach utworzonych według wieku dzieci. W ramach
warsztatów rodzinnych kontynuowany był cykl Zach´ta czyta
dzieciom. Zaj´cia dla najmłodszych widzów (3–6 latków),
zorganizowane wokół nowoÊci wydawniczych, odbywały si´ raz
w miesiàcu, w soboty i prowadziły je Zofia Dubowska-Grynberg
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ponad 30 warszawskich galerii i muzeów oraz szczegółowe opisy
aktualnych i nadchodzàcych wystaw w galerii Zach´ta i Kordegarda. 

DziałalnoÊç działu edukacji w liczbach 

program towarzyszàcy wystawom: 
18 796 uczestników
72 spotkaƒ, 2653 uczestników  
w tym:
5 wykładów, 5 prelegentów, 89 słuchaczy
2 spotkania z artystà na wystawie, 2 artystów, 45 uczestników
1 sesja dyskusyjna na wystawie, 1 moderator, 5 uczestników
dyskusji, 20 słuchaczy
5 spotkaƒ na wystawie z cyklu Przyjdê i zadaj pytanie,
6 prowadzàcych, 121 uczestników
5 spotkaƒ Koła MiłoÊników Sztuki, 7 prowadzàcych,
146 uczestników
9 spotkaƒ z cyklu Patrzeç/Zobaczyç, sztuka współczesna
i seniorzy, 5 prowadzàcych, 372 uczestników
2 panele dyskusyjne, 3 moderatorów, 8 uczestników dyskusji,
29 słuchaczy
6 spotkaƒ z fotografami, 3 prowadzàcych, 15 fotografów,
447 słuchaczy
30 projekcji filmowych, 30 filmów, 4 programy filmowe,
1224 widzów
8 performansów, 1 grupa artystyczna, 160 widzów
125 warsztatów teoretyczno-praktycznych, 4007 uczestników
428 oprowadzonych wycieczek, w tym 25 interkatywnie,
9590 uczestników
10 oprowadzaƒ kuratorskich, 42 oprowadzania niedzielne
przez przewodników (w cenie biletu), 609 widzów

Noc Muzeów: koncerty, 13 wykonawców, 4 autorów
wizualizacji, 2000 uczestników przy frekwencji na wystawie
7000 osób

działania poza programem wystaw: 
1940 uczestników
2 spotkania z cyklu Czas Kultury w Zach´cie, 6 uczestników
dyskusji, 25 słuchaczy
2 spotkania dyskusyjne z cyklu Pytania o fotografi´,
1 moderator, 8 uczestników dyskusji, 210 słuchaczy
3 promocje ksià˝ek, 1 autor, 8 osób dyskutujàcych,
175 uczestników
6 wykładów, 6 prelegentów, 195 słuchaczy
6 koncertów, 2 dni warsztatów muzycznych, 520 uczestników
1 projekcja filmu, 20 widzów
4 spotkania goÊcinne, 1 wr´czona nagroda, 125 uczestników
1 spotkanie dla nauczycieli, 4 prowadzàcych, 30 uczestników
2 szkolenia dla nauczycieli, 3 prelegentów, 2 przewodników,
120 uczestników
1 sympozjum, 12 wykładów, 12 prelegentów, 90 słuchaczy
22 warsztatów teoretyczno-praktycznych, 990 uczestników,
w tym 10 z cyklu Zach´ta czyta dzieciom, 345 uczestników
54 sobotnio-niedzielne dy˝ury merytoryczne
27 praktykantów 
4 sta˝ystów
75 wolontariuszy
13 przewodników
7 prowadzàcych warsztaty teoretyczno-praktyczne
103 wysłane newslettery
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30 600 artystów posiada dokumentacj´ indywidualnà. 
4866 recenzji prasowych zostało opracowanych i dołàczonych
do dokumentacji artystów i wystaw. 
705 katalogów wystaw pozyskano do działu dokumentacji. 
24 studentów (historii sztuki, kulturoznawstwa,
bibliotekoznawstwa) odbyło zaj´cia fakultatywne. 
555 osób skorzystało z materiałów działu dokumentacji
i biblioteki

baza danych MuseumPlus
W elektronicznej bazie danych MuseumPlus dost´pne sà: 
— pełne kalendarium wystaw w galerii Zach´ta (1256 wystawy)
i w galerii Kordegarda (681 wystawy) z lat 1950–2008
— 31312 nazwisk artystów
— lista katalogów wystaw prezentowanych w galerii Zach´ta
z lat 1928–2009
— pełna lista katalogów wystaw prezentowanych w galerii
Kordegarda w latach 1950–2009
— katalog wideoteki (537 pozycji)

Dzia∏
dokumentacji
i biblioteka
Dział gromadzi dokumentacj´ wystaw prezentowanych
w galeriach Zach´ta i Kordegarda oraz innych wydarzeƒ
artystycznych organizowanych przez obie galerie od 1950 roku. 
Druki dokumentujàce wystawy to: zaproszenie, katalog, plakat,
materiały przygotowane na konferencj´ prasowà, plany sal
z rozmieszczeniem eksponowanych prac, spis prac na wystawie,
dokumentacja fotograficzna (konferencja prasowa, wernisa˝,
ekspozycja, poszczególne dzieła), recenzje prasowe. 
Dział gromadzi równie˝ informacje o twórczoÊci artystów
polskich tworzàcych po 1945 roku; dotychczas zebrano
dokumenty dotyczàce 30 600 artystów. Zbiór poszerza si´
systematycznie o nazwiska artystów młodszego pokolenia;
w 2009 roku utworzono dodatkowo 429 kart ewidencyjnych. 

W dziale dokumentacji znajduje si´ tak˝e: 
— archiwum fotograficzne (zdj´cia cyfrowe, diapozytywy,
negatywy) dotyczàce wystaw organizowanych w galeriach
Zach´ta i Kordegarda od 1950 roku oraz fotografie prac
wybranych artystów 
— zbiór katalogów wystaw prezentowanych w galerii Zach´ta
(około 1320 tytułów) i galerii Kordegarda (580 tytułów)
— druki zwarte zwiàzane z działalnoÊcià Towarzystwa Zach´ty
Sztuk Pi´knych (sprawozdania, przewodniki, katalogi —
209 tytułów).

W ramach zaj´ç fakultatywnych studenci historii sztuki,
bibliotekoznawstwa lub kulturoznawstwa rokrocznie odbywajà
w dziale praktyki z zakresu dokumentacji sztuki współczesnej. 

W tym roku zaszły du˝e zmiany w bibliotece. Profil naszych
zbiorów został ukierunkowany na współczesnà sztuk´ polskà.
Zmianie uległ te˝ dost´p do zbiorów: ksià˝ki dost´pne sà
w trybie prezencyjnym (wolny dost´p), czasopisma archiwalne
i katalogi nadal pozostajà w magazynach. W czytelni
udost´pniona jest równie˝ dokumentacja artystów polskich
(biblioteka i czytelnia czynne sà w poniedziałek, wtorek
i czwartek w godzinach 10–16). 
Przy okazji przeprofilowania zbiorów zorganizowano kiermasz
ksià˝ek (zdj´tych ze stanu biblioteki oraz wyprzedawanych przez
ksi´garni´ Zach´ty). Kiermasz trwał 4 dni i cieszył si´ du˝à
popularnoÊcià.
Ostatni rok to tak˝e rok, w którym — jako pierwsza biblioteka
w Warszawie (a mo˝e i w Polsce?) — zaistnieliÊmy na
Facebooku. DziÊ mamy tam 446 fanów.

DziałalnoÊç działu dokumentacji w liczbach: 
14 wystawom prezentowanym w galerii Zach´ta i 8 wystawom
w galerii Kordegarda zało˝ono dokumentacj´. 
1625 zdj´ç cyfrowych i 260 odbitek załàczono do dokumentacji
wystaw w galerii Zach´ta i galerii Kordegarda. 

Strona biblioteki na Faceooku

Na nast´pnej stronie:
Okładki ksià˝ek i katalogów wydanych przez Zach´t´
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Dzia∏
wydawnictw
W roku 2009 ukazały si´ nast´pujàce publikacje:

Raport roczny 2008
opracowanie: Maciej Gajewski
projekt graficzny: Jan Bokiewicz
wersja j´zykowa polska, wkładka w j´zyku angielskim
84 s., il. barwne, oprawa mi´kka
ISBN 978 83 60713 27 3

Paweł Jarodzki. Najlepsze
pod redakcjà Hanny Wróblewskiej
wst´p: Agnieszka Morawiƒska
teksty: Paweł Jarodzki, Hanna Wróblewska
projekt graficzny: Maciej Sikorzak
wersja j´zykowa polska z angielskim resume
108 s., il. barwne, oprawa twarda 
ISBN 978 83 60713 31 0

Performer
pod redakcjà Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana,
Hanny Wróblewskiej
wst´p: Magda Kulesza, Jarosław Suchan, Hanna Wróblewska
teksty: Paweł Polit, Łucja Iwanczewska, Andrzej Wajs,
Grzegorz Sztwiertnia, Roman Dziadkiewicz, rozmowa ze
Zbigniewem Warpechowskim — Dominik Kuryłek
projekt graficzny: Dorota Karaszewska
wersje j´zykowe: polska i angielska
ksià˝ka wydana we współpracy z Instytutem Teatralnym
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
128 s., il. czarno-białe, oprawa mi´kka
ISBN 978 83 60713 34 1 
wersja angielska: Performer
ISBN 978 83 60713 35 8

Allan Sekula. Polonia i inne opowieÊci
pod redakcjà Karoliny Lewandowskiej
wst´p: Suzanne Ghez, Agnieszka Morawiƒska
teksty: Allan Sekula, Katarzyna Ruchel-Stockmans,
Hilde Van Gelder, Hamza Walker, Karolina Lewandowska
projekt graficzny: Iwo Rutkiewicz
wersje j´zykowe: polska i angielska
ksià˝ka wydana we współpracy z The Renaissance Society 
at The University of Chicago
120 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka 
ISBN 978 83 60713 36 5

wersja angielska: Allan Sekula. Polonia and Other Fables
ISBN 978 83 60713 37 2
ISBN 0 941548 55 4

Katalogi

Inne miasto, inne ˝ycie
pod redakcjà Joanny Sokołowskiej i Benjamina Cope’a
teksty: Joanna Sokołowska, Benjamin Cope, Miško Suvakoviç
projekt graficzny: Dorota Karaszewska, Maciej Sikorzak
wersja j´zykowa polsko-angielska
136 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka 
ISBN 978 83 60713 26 6

Inwazja dêwi´ków
pod redakcjà Agnieszki Morawiƒskiej
wst´p: Agnieszka Morawiƒska
teksty: Agnieszka Morawiƒska, Fran˜ois Quintin,
Jacek Szerszenowicz
projekt graficzny: plantacja
wersja j´zykowa polsko-angielska
144 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka 
ISBN 978 83 60713 28 0

Krzysztof Wodiczko. Guests / GoÊcie
pod redakcjà Bo˝eny Czubak
wst´p: Agnieszka Morawiƒska
teksty: Bo˝ena Czubak, Ewa Lajer-Burcharth, rozmowa
z Krzysztofem Wodiczkà — John Rajchman
projekt graficzny: Iwo Rutkiewicz
wersja j´zykowa angielsko-polska
168 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka 
ISBN 978 83 60713 29 7
Charta ISBN 978 88 8158 758 2

Spojrzenia 2009
pod redakcjà Marii Brewiƒskiej i Julii Leopold
wst´py: Bogdan Zdrojewski, Tessen von Heydebreck,
Krzysztof Kalicki, Agnieszka Morawiƒska
teksty: Maria Brewiƒska, Piotr Krajewski, Jarosław Lubiak,
Paweł Jarodzki, Kamila Wielebska, Joanna Zieliƒska,
Ewa Gorzàdek, Karol Sienkiewicz, Dominik Kuryłek
projekt graficzny: Sebastian Bieganik
wersja j´zykowa polsko-angielska
84 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka 
ISBN 978 83 60713 30 3

Zbigniew Libera. Prace z lat 1982–2008
pod redakcjà Doroty Monkiewicz
wst´p: Agnieszka Morawiƒska, Marek Puchała
teksty: Dorota Monkiewicz, Łukasz Ronduda, Piotr Piotrowski
projekt graficzny: Tomasz Bierkowski
wersje j´zykowe: polska i angielska
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ksià˝ka wydana we współpracy z BWA Wrocław
304 s., il. barwne i czarno-białe, oprawa mi´kka
ISBN 978 83 60713 32 7
wersja angielska: Zbigniew Libera. Works from 1982–2008
ISBN 978 83 60713 33 4

Foldery do wystaw w Zach´cie

Performer
teksty: Magda Kulesza, Jarosław Suchan, Hanna Wróblewska
noty: Magda Kulesza, Julia Leopold, Karol Sienkiewicz,
Katarzyna Słoboda
projekt graficzny: Dorota Karaszewska
wersje j´zykowe polska i angielska

Interaktywny plac zabaw
teksty: Patrycja Mastej, Dominika Sobolewska, Paweł Janicki,
rozmowa z Patrycjà Mastej, Dominikà Sobolewskà
i Pawłem Janickim — Alek Tarkowski i Mirosław Filipiak
projekt graficzny: Maciej Sikorzak
wersja j´zykowa polska

WolnoÊç od-zysku
tekst: Jarosław Lipszyc
projekt graficzny: Grzegorz Laszuk K+S
wersja j´zykowa polsko-angielska

Portret XXI wieku
tekst: Magda Kardasz
opisy: Anna Tomczak
projekt graficzny: Dorota Karaszewska, Krzysztof Łukawski
wersja j´zykowa polska i angielska

Siusiu w torcik
teksty: Agnieszka Morawiƒska, rozmowa z artystà
Karolem Radziszewskim — kurator Karol Radziszewski 
projekt graficzny: Maciej Sikorzak
wersje j´zykowe: polska i angielska

Wszystkie stworzenia du˝e i małe
tekst: Maria Brewiƒska
projekt graficzny: Grzegorz Laszuk K+S
wersja j´zykowa: polska i angielska

Foldery do wystaw w Kordegardzie
projekt graficzny Jakub Jezierski, wersja j´zykowa polsko-angielska

Monika Wiechowska. Echa miasta
tekst: Magda Kardasz

Dorota Podlaska. Prosto, za garniturami w prawo
teksty: Ngo Van Tuong, Magda Kardasz

Grzegorz Drozd. Stra˝ miejska
teksty: Magda Kardasz

Baku, Erywaƒ, Tbilisi: Odbiór! Kaukaskie miasta
teksty: Magda Kardasz, Ewa Chaczatrian, D˝ahangir
Selimchanow, Rusiko Oat

Szymon Kobylarz. Echelon70
teksty: Wiesław B. Pietrzak, Monika R´bała, Magda Kardasz

Maciek St´piƒski. Warsaw City Tennis Clubs
teksty: Witold Kanicki, Magda Kardasz

Paweł Borkowski [le Fafe]. Panki/Banki
teksty: Paweł Borkowski, Magda Kardasz

Informatory

Dział Edukacji Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki
projekt graficzny: www.madeinpoland.in
wersja j´zykowa polsko-angielska

Informator o galeriach warszawskich
projekt graficzny: Jakub Jezierski,
wersja j´zykowa polsko-angielska
6 edycji (styczeƒ–marzec, marzec–czerwiec, czerwiec–wrzesieƒ,
wrzesieƒ–listopad, grudzieƒ–styczeƒ 2010
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Rzecznik prasowy odpowiada za kontakty z mediami i dba
o wizerunek Zach´ty. Wspólnie z działem marketingu bierze
czynny udział w organizacji i koordynacji wydarzeƒ
promocyjnych galerii, uczestniczy równie˝ w realizacji wybranych
projektów oÊwiatowych, a tak˝e w specjalnych wydarzeniach
towarzyszàcych wystawom prezentowanym w Zach´cie. 
Do zadaƒ rzecznika nale˝y współpraca z dziennikarzami,
organizacja konferencji prasowych, opracowanie materiałów
prasowych, komunikatów, komentarzy lub ewentualnych polemik
dotyczàcych publikacji na temat działalnoÊci galerii oraz głosów
samej publicznoÊci. Rzecznik kontaktuje si´ z osobami
zgłaszajàcymi uwagi lub poszukujàcymi informacji na temat
pracy galerii. Jest w stałym kontakcie z innymi instytucjami
kultury oraz czołowymi tytułami prasowymi, stacjami radiowymi
i telewizyjnymi. Dba o rzetelnà i terminowà dystrybucje
materiałów, odpowiada za udost´pnienie zdj´ç aktualnych
wystaw, koordynuje nagrania radiowe, filmowe i wywiady
prasowe. 
W 2009 roku Zach´ta zaprosiła dziennikarzy na 14 konferencji
prasowych i wernisa˝y.

Dzia∏
marketingu
i rzecznik
prasowy 
Dział marketingu odpowiedzialny jest za opracowanie
strategii promocyjnej i reklamowej galerii, a tak˝e planu
pozyskania dodatkowych funduszy (usług, produktów) na
działalnoÊç galerii od podmiotów prywatnych. Dział marketingu
koordynuje zdobywanie dotacji ministerialnych na projekty, jak
równie˝ Êrodków pozabud˝etowych od podmiotów publicznych
i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Do zadaƒ działu nale˝y
współpraca z patronami medialnymi, organizacja i koordynacja
imprez promocyjnych (takich jak Noc Muzeów), a tak˝e
współpraca przy wydarzeniach towarzyszàcych wystawom
organizowanym w Zach´cie.

Dział Marketingu koordynuje tak˝e działania fundraisingowe
zwiàzane z udost´pnianiem powierzchni Zach´ty na organizacj´
konferencji, imprez promocyjnych i gali jubileuszowych. W tym
roku z oferty Zach´ty skorzystały m.in. nast´pujàce instytucje
i firmy: TUiR Warta, ITAKA — Centrum Poszukiwaƒ Ludzi
Zaginionych, EUROZET Sp. z o.o., NASK, Bank Zachodni WBK,
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Cohn & Wolfe, Novo Nordisk Pharma, Principle Sp. z o.o.,
Helsiƒska Fundacja Praw Człowieka, Grupa Edukacyjna SA.

Reklama wystawy Zbigniew Libera. Prace z lat 1982–2008
(projekt Tomasz Bierkowski)

Na poprzedniej stronie:
Foldery do wystaw w Zach´cie 
Portret XXI wieku; Interaktywny plac zabaw

Plakat do wystawy Wszystkie stworzenia du˝e i małe
(projekt Grzegorz Laszuk K+S)
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Dział
multimediów
Nowy dział jest połàczeniem działu informatycznego
z multimedialnym. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie
u˝ytkowanego w galerii sprz´tu i jego oprogramowania —
od urzàdzeƒ audio/wideo na wystawach po komputery
pracowników. Zapewnia nagłoÊnienie imprez i spotkaƒ
organizowanych w Zach´cie. Oprócz obsługi wystaw do jego
głównych zadaƒ nale˝y prowadzenie programu MuseumPlus —
elektronicznej bazy danych wszystkich wystaw i zbiorów Zach´ty
oraz pomoc przy tworzeniu nowej strony internetowej galerii.
W przyszłoÊci planowane jest zintegrowanie bazy danych
archiwum Zach´ty ze stronà internetowà.
Ostatnio zostały zainstalowane nowe urzàdzenia sieciowe, dzi´ki
którym w całej Zach´cie mo˝na korzystaç z internetu
bezprzewodowego.

Ksi´garnia
artystyczna
Specjalizuje si´ w sprzeda˝y wydawnictw poÊwi´conych sztuce.
W obecnej formie działa od 1997 roku (wn´trze zaaran˝ował
Tomasz Osiƒski) i cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem
zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów ze wzgl´du na
bogatà ofert´ oraz konkurencyjne ceny. Ksi´garnia oferuje
albumy, ksià˝ki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu,
fotografii, rzeêby, architektury, teatru, filmu, oraz opracowania
naukowe poÊwi´cone kulturze, filozofii i socjologii, ale równie˝
reprodukcje dzieł znanych artystów. W ksi´garni znaleêç mo˝na
równie˝ liczne wydawnictwa dla dzieci ilustrowane przez
wybitnych grafików oraz ciekawe pamiàtki i gad˝ety z logo
Zach´ty. PrzygotowaliÊmy równie˝ dział bi˝uterii i drobnego
r´kodzieła oraz dział DVD z filmami dotyczàcymi sztuki
i realizacjami uznanych twórców. W 2009 roku ksi´garnia
artystyczna kontynuowała współprac´ przy współorganizacji
cyklu warsztatów plastycznych dla dzieci Zach´ta czyta dzieciom
oraz spotkaƒ promocyjnych ksià˝ek, jak równie˝ dbała o to,
aby oferta publikacji prezentowana na stronie internetowej
stworzonej we współpracy z ksi´garnià Serenissima, była coraz
bogatsza. Podj´ta została równie˝ współpraca z wydawcami
w celu przeprowadzenia czasowych wyprzeda˝y, czego efektem
były wyprzeda˝e: Słowo/obraz terytoria (6–31 paêdziernika
2009), Muzeum Sztuki w Łodzi (luty–grudzieƒ 2009) oraz
Wydawnictwa Hokus–Pokus (6–24 grudnia 2009). W 2009 roku
zwi´kszyła si´ równie˝ liczba miejsc, do których za
poÊrednictwem ksi´garni artystycznej dystrybuowane sà
publikacje Zach´ty. Dzi´ki naszym staraniom katalogi te
dost´pne sà w Krakowie, Wałbrzychu, Toruniu, Wrocławiu,
Poznaniu, w wielu miejscach w Warszawie, a tak˝e w Berlinie,
Kolonii, Amsterdamie i Londynie. W minionym roku ksi´garnia
była równie˝ współorganizatorem kiermaszu ksià˝ek, który miał
miejsce w dniach 4–8 listopada. SprzedawaliÊmy ksià˝ki b´dàce
nadwy˝kami magazynowymi oraz cz´Êç nakładów katalogów,
a tak˝e obrazy i rzeêby. Ksi´garnia administrowała równie˝
stoiskiem Zach´ty na Fotopolis EXPO w czasie Warszawskich Dni
Fotografii (23–25 paêdziernika 2009, Wytwórnia Wódek
Koneser). Prezentowane były publikacje Zach´ty z zakresu
fotografii oraz publikacje innych wydawnictw dost´pne jedynie
w naszej ksi´garni. Rozdawane były zaproszenia na
nadchodzàce wystawy fotograficzne — Allana Sekuli (Zach´ta)
oraz Maçka St´piƒskiego (Kordegarda), kalendarze towarzyszàce
projektowi Hotel Polonia oraz pocztówki. Ksi´garnia artystyczna
jest czynna w czasie otwarcia Zach´ty od wtorku do niedzieli
w godzinach 12–20, a tak˝e w czasie specjalnych wydarzeƒ oraz
imprez towarzyszàcych wystawom organizowanym przez galeri´. 
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Biuro
programów
operacyjnych
Od ponad roku w Zach´cie działa biuro programów
operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w którym rozpatrywane sà wnioski o  dotacj´ z programu
MKiDN: Wydarzenia artystyczne, priorytet 2 Sztuki wizualne.
W marcu 2009 roku w II naborze programu na rok 2009
rozpatrzono 163 wnioski, z czego 24 wnioskodawców otrzymało
dotacj´, 75 wniosków zawierało bł´dy formalne, a 64 otrzymało
ocen´ negatywnà. Pod koniec 2009 roku został przeprowadzony
pierwszy nabór programu Wydarzenia artystyczne priorytet
3 Sztuki wizualne na rok 2010, podczas którego do biura
programów operacyjnych wpłyn´ło 240 wniosków, 141 zostało
rozpatrzonych pozytywnie, 92 zawierały bł´dy formalne,
7 zostało odrzuconych bez rozpatrzenia. Przez ostatni rok biuro
zajmowało si´ udzielaniem informacji wnioskodawcom na temat
sposobów prawidłowego wypełniania wniosków, przyjmowaniem
i przeprowadzaniem procedury formalnej i rachunkowej
zarejestrowanych wniosków, przygotowaniem i obsługà obrad
Zespołu Sterujàcego, sporzàdzaniem umów i rozliczaniem
dotacji. Zespół biura programów operacyjnych jest w ciàgłym
kontakcie z MKiDN. Pracownicy biura posługujà si´ programem
komputerowym do ewidencji wniosków SZPON.

Kiermasz zorganizowany przez ksi´garni´ artystycznà i dział
dokumentacji, 4–8 listopada 2009
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Kalendarium
wystaw.
Spotkania
autorskie, 
sesje naukowe,
wyk∏ady,
promocje
ksià˝ek,
koncerty,
spektakle
teatralne,
projekcje
filmowe,
program
edukacyjny
towarzyszàcy
wystawom
i poza
programem
wystaw

4 I Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Disco Zach´ta:
Fotomonta˝, prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz
8 I Spotkanie z cyklu Pytania o fotografi´: PrzyszłoÊç
fotoreporta˝u. Udział wzi´li: Karolina Lewandowska,
Anna Brzeziƒska-Skar˝yƒska, Andrzej Kramarz, Piotr Janowski,
dyskusj´ moderowała Joanna Kinowska
9 I Wernisa˝ wystawy Monika Wiechowska. Echa miasta
(Kordegarda)
9 I Warsztaty towarzyszàce wystawie Marek Piasecki. Fragile:
ABC fotografii, prowadzenie: Marta Witkowska
11 I Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Marek Piasecki.
Fragile: Laboratorium sztuki, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
13 I Warsztaty towarzyszàce wystawie Marek Piasecki. Fragile:
ABC fotografii, prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz
14 I Spotkanie Koła MiłoÊników Sztuki towarzyszàce wystawie
Marek Piasecki. Fragile: Patrzenie przez rzeczy, Paweł Kula,
prowadzenie: Karolina Vyšata
16 I Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Disco Zach´ta, Jarosław TrybuÊ,
prowadzenie: Barbara Dàbrowska, Maria Kosiƒska
16 I Warsztaty towarzyszàce wystawie Marek Piasecki. Fragile:
ABC fotografii, prowadzenie: Agnieszka Pruszkowska
17 I Warsztaty fotograficzne towarzyszàce wystawie Marek
Piasecki. Fragile: Poka˝cie nam wreszcie ciemni´, prowadzenie:
Jakub Certowicz, J´drzej Sokołowski / FLATTENIMAGE.PL
18 I Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Pod Êcianà:
Szablony i vlepki, prowadzenie: Anna Owsiany
19 I Wykład z cyklu Czas Kultury w Zach´cie: Czy Szwajcaria
istnieje? O współczesnej sztuce w Szwajcarii, Fanni Fetzer,
Marek Wasilewski, Benjamin Cope
20 I Warsztaty towarzyszàce wystawie Marek Piasecki. Fragile:
ABC fotografii, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska, Agnieszka
Szostakiewicz
22 I Spotkanie z cyklu Przyjdê i zadaj pytanie na wystawie Disco
Zach´ta: Rozmowa o przyszłoÊci architektury, prof. Marta
LeÊniakowska
24 I Warsztaty fotograficzne towarzyszàce wystawie Marek
Piasecki. Fragile: Poka˝cie nam wreszcie ciemni´, prowadzenie:
Jakub Certowicz, J´drzej Sokołowski / FLATTENIMAGE.PL
24 I Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom: ˚ółty
smok, prowadzenie: Magda Bravo, Marta Witkowska
25 I Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystwie Disco Zach´ta:
Disco Zach´ta, prowadzenie: Marta Witkowska, Maria Âwier˝ewska
27 I Warsztaty towarzyszàce wystawie Disco Zach´ta: Czy szkoła
zawsze musi byç szkołà, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
27 I Warsztaty Animacja rewelacja!, prowadzenie: Magdalena
Olasiƒska
28 I Warsztaty Animacja rewelacja!, prowadzenie: Magdalena
Olasiƒska 
1 II Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Marek Piasecki.
Fragile: Kartka do przyjaciela, prowadzenie: Katarzyna
Rossowska
6 II Wernisa˝ wystawy Paul McCarthy & Benjamin
Weissman. Seanse robótek r´cznych
12 II Prezentacja prac sitcom.award 2008. Wst´p — Roman
Babiak. ArtyÊci finaliÊci: Erdei Krisztina (W´gry), Filip Berendt
(Polska) — tegoroczny zwyci´zca, Matija Brumen (Słowenia),
Maroš Krivý (Słowacja). Organizacja: CEE PhotoFund i Zach´ta
Narodowa Galeria Sztuki
13 II Wernisa˝ wystawy Performer
15 II Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Performer, Magda
Kulesza, Jarosław Suchan
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16 II Wernisa˝ wystawy Interaktywny plac zabaw
18 II Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer: Mutter
Courage und ihre Kinder, re˝. Peter Palitzsch, DDR, 1960
19 II Spotkanie z cyklu Pytania o fotografi´: Pisaç, czytaç
i oglàdaç. Udział wzi´li: Maja Herzog, Zbigniew Tomaszczuk,
Marta Majewska, Krzysztof Makowski, dyskusj´ moderowała
Joanna Kinowska.
19 II Spotkanie Instytutu Teatralnego towarzyszàce wystawie
Performer, projekt Biagini, Iwona Rusek
20 II Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Performer, prowadzenie: Barbara
Dàbrowska i Maria Kosiƒska
21 II Spotkanie Koła MiłoÊników Sztuki z artystami
towarzyszàce wystawie Performer: Krótkie wprowadzenie do
teatralnego Êwiata PieÊni Kozła — film, opowieÊç, przykłady
pracy z aktorem, Grzegorz Bral, Anna Zubrzycka; prowadzenie:
Karolina Vyšata
22 II Oprowadzenie kuratorskie po wystawie Paul McCarthy
& Benjamin Weissman. Seanse robótek r´cznych, Julia Leopold
22 II Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Gra w zapachy, prowadzenie: Marta Witkowska
23 II Projekcja filmów towarzyszàca wystawie wystawie Paul
McCarthy & Benjamin Weissman. Seanse robótek r´cznych:
Black and White Tapes II, 1970–1975; Rocky, 1976
25 II Wernisa˝ wystawy Prawa człowieka
w obiektywie. 60 lat Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (Kordegarda)
26 II Spotkanie Instytutu Teatralnego towarzyszàce wystawie
Performer, projekt Biagini, Iwona Rusek
27 II Spotkanie promocyjne premierowego numeru Widok.
WRO Media Art Reader. Udział wzi´li m.in.: Hanna
Wróblewska, Edwin Bendyk, Piotr Krajewski
28 II Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom: Pluk
z wie˝yczki, prowadzenie: Magda Bravo, Zofia Dubowska-
Grynberg
1 III Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Lalki, prowadzenie: Anna Owsiany
2 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Paul McCarthy &
Benjamin Weissman. Seanse robótek r´cznych: Heidi, re˝. Paul
McCarthy i Mike Kelley, 1991
5 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
rekonstrukcja audiowizualna spektaklu Ksià˝´ Niezłomny (1965)
5 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer: Divine
Horsemen: The Living Gods of Haiti, Maya Deren, USA, 1985
8 III Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Zabawa w przypadek — gra w ciemno,
prowadzenie: Maria Âwier˝ewska, Katarzyna Rossowska
9 III Projekcja filmów towarzyszàca wystawie Paul McCarthy &
Benjamin Weissman. Seanse robótek r´cznych: Malarz, Paul
McCarthy, 1991; WGG Test, Paul McCarthy, 2003
12 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
rekonstrukcja audiowizualna spektaklu Ksià˝´ Niezłomny (1965)
12 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
The Archival Films of Sri Ramana Maharshi — 1935 to 1950,
USA, 1990
13 III Wernisa˝ wystawy Dorota Podlaska. Prosto,
za garniturami w prawo (Kordegarda)
14 III Warsztat rodzinny towarzyszàcy wystawie Interaktywny
plac zabaw, prowadzenie: Anna Owsiany, Agnieszka
Szostakiewicz
15 III Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Gram w gr´!, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska

16 III Spotkanie z cyklu Czas Kultury w Zach´cie: promocja
ksià˝ki Marka Wasilewskiego Czy sztuka jest wÊciekłym psem?
Udział wzi´li: Marek Wasilewski, Agata Jakubowska, Maria
Brewiƒska, Stanisław Welbel
17 III Spotkanie z cyklu Przyjdê i zadaj pytanie na wystawie
Performer: Sztuka jako rzemiosło, sztuka jako doÊwiadczenie,
Urszula Kochanowska, dr Mateusz Kanabrodzki
19 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
rekonstrukcja audiowizualna spektaklu Ksià˝´ Niezłomny (1965)
19 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer: Yogis,
re˝. Peter Oswald, Szwajcaria, 1970
19 III Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna i
seniorzy na wystawie Interaktywny plac zabaw, prowadzenie:
Barbara Dàbrowska, Maria Kosiƒska, Zofia Dubowska-
Grynberg
20 III Zamkni´ta projekcja filmu towarzyszàca wystawie
Performer: rekonstrukcja audio-wizualna spektaklu Ksià˝´
Niezłomny (1965)
22 III Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Zgaduj-zgadula, prowadzenie: Anna Owsiany
24 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
rekonstrukcja audiowizualna spektaklu Ksià˝´ Niezłomny (1965)
24 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer: Akcja
— Sztuka jako wehikuł, re˝. Mercedes Gregory, OÊrodek Jerzego
Grotowskiego, Pontedera, Włochy, 1966
24 III Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Performer:
Le Chants des Fous. Les Baüls du Bengale, re˝. Georges Luneau,
Francja 1985
28 III Warsztaty z cyklu Zach´ta czyta dzieciom: Czerwony
Kapturek, prowadzenie: Magda Bravo, Zofia Dubowska-
-Grynberg
29 III Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Memory na dobre humory, prowadzenie:
Magdalena Olasiƒska
30 III Spotkanie z Andà Rottenberg, autorkà ksià˝ki Prosz´
bardzo. Spotkanie poprowadzili Dorota Jarecka i Roman
Kurkiewicz
5 IV Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Gra w faktury, prowadzenie: Marta Witkowska
6 IV Wernisa˝ wystawy Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne
6–7 IV 13. Mi´dzynarodowe Sympozjum Beethoven. Natura
i kultura w ramach 13. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena. Udział wzi´li: Mieczysław Tomaszewski, Constantin
Floros, Eero Tarasti, Petra Weber-Bockholdt, Małgorzata
Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Helmut Loos, Hermann Jung,
Marcin Trz´siok, Magdalena Chrenkoff, Agnieszka Draus,
Regina Chłopicka
8 IV Spotkanie Koła MiłoÊników Sztuki towarzyszàce wystawie
Interaktywny plac zabaw: Interakcja i interfejsy — introdukcja,
Paweł Janicki; prowadzenie: Karolina Vyšata
18 IV Szkolenie dla nauczycieli na wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne na zlecenie Fundacji TP SA. Dwa
wykłady: O sztuce po 1945 roku — wprowadzenie i Jak
o zjawiskach w sztuce rozmawiaç z uczniami, Karolina Vyšata 
19 IV Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Interaktywny plac zabaw II, prowadzenie: Agnieszka
Szostakiewicz
19 IV Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne, Agnieszka Morawiƒska
21 IV Panel dyskusyjny towarzyszàcy wystwie Dorota Podlaska.
Prosto, za garniturami w prawo: WejÊcie! Udział wzi´li: Dorota
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17 V Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Multimedialny instrument do tworzenia,
prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
19 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Agnieszka
Szostakiewicz
20 V Spotkanie z fotografami towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”: Polityka.
Udział wzi´li: Sławomir Kamiƒski, Wojciech OlkuÊnik, Piotr Wójcik,
prowadzenie: Joanna Kinowska
23 V Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom:
Czarodziejska kura, prowadzenie: Magda Bravo, Zofia Dubowska-
-Grynberg
24 V Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Nutowe abstrakcje, prowadzenie: Maria
Âwier˝ewska
24 V Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Ludzie, wydarzenia,
przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”, Dominique
Roynette, Piotr Wójcik, Joanna Kinowska
25 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Ludzie, wydarzenia,
przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”, prowadzenie: Jakub
Certowicz, J´drzej Sokołowski
26 V Wykład towarzyszàcy wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Inwazja dêwi´ku, czyli kłopot z agresorem, Grzegorz
Michalski
27 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Anna Owsiany
29 V Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat
fotografii „Gazety Wyborczej”, prowadzenie: Barbara Dàbrowska,
Maria Kosiƒska 
29 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Maria
Âwier˝ewska
30 V Szkolenie dla nauczycieli na wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne na zlecenie Grupy TP / Orange. Dwa wykłady:
Jak prowadziç warsztaty ze sztuki współczesnej w szkole i Zach´ta do
sztuki — działania edukacyjne dla najmłodszych w Narodowej Galerii
Sztuki, Zofia Dubowska-Grynberg, Magdalena Komornicka
30 V Warsztaty dla Fundacji Orange towarzyszàce wystawie
Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy,
prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz
31 V Warsztaty rodzinne z okazji Dnia Dziecka towarzyszàce
wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne: Przestrzenie
dêwi´ku, czyli warsztaty słuchania i tworzenia dêwi´ków,
prowadzenie: Krzysztof Topolski, Anna Owsiany
1 VI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Wielka cisza, re˝. Philip Gröning,
Niemcy, Szwajcaria, Francja 2005
2 VI Spotkanie promocyjne drugiego numeru Widok.
WRO Media Art Reader 2. W rozmowie udział wzi´li: Hanna
Wróblewska, Ryszard W. Kluszczyƒski, Piotr Krajewski
2 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie:
Agnieszka Pruszkowska
3 VI Spotkanie z fotografami towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Wojna. W spotkaniu udział wzi´li Krzysztof Miller i Damian
Kramski, prowadzenie: Joanna Kinowska
3 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie:
Maria Âwier˝ewska

Podlaska, Ify Nwamana, Magdalena Szeniawska, Ngô Văn
Tưởng, prowadzenie: Magda Kardasz, Krzysztof Gutfraƒski
24 IV Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne,
prowadzenie: Barbara Dàbrowska, Maria Kosiƒska
25 IV Koncert Zach´ta — CHOP — Pre China Tour w ramach
WEF Warsaw Electronic Festival. W koncercie udział wzi´li:
Eta Carinae (CHOP), Nejmano (CHOP), Minoo (CHOP),
Gold Plated Face. Wizualizacje: Pani K, JD Video
25 IV Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Kosmiczne zabawy ze Êwiatłem, prowadzenie:
Magdalena Kubecka
26 IV Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Interaktywny
plac zabaw: Kosmiczne zabawy ze Êwiatłem, prowadzenie:
Magdalena Kubecka
5 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Agnieszka
Pruszkowska
6 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Anna
Owsiany
6 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Magda
Kubecka
7 V Wykład towarzyszacy wystwie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Muzyka i kino — zwiàzki i rozstania, Jan
Topolski
8 V Wernisa˝ wystawy Grzegorz Drozd. Stra˝
miejska (Kordegarda)
8 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie: Agnieszka
Pruszkowska
8 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie: Maria
Âwier˝ewska
9 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Agnieszka
Szostakiewicz
10 V Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Inwazja
dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne: Co w rurach piszczy?,
prowadzenie: Anna Owsiany
11 V Wernisa˝ wystawy Ludzie, wydarzenia,
przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”
13 V Konferencja prasowa z pierwszà oficjalnà prezentacjà
projektu Krzysztofa Wodiczki GoÊcie / Guests w Pawilonie
Polskim na 53. Mi´dzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji
w 2009 
13 V Spotkanie Koła MiłoÊników Sztuki towarzyszàce wystawie
Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki wizualne, Piotr Bosacki,
prowadzenie: Karolina Vyšata
13 V Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie: Anna Owsiany
14 V Projekcja filmów towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Mi Curaçao, re˝. Caecilia Tripp,
Francja 2005; Paris Anthem, re˝. Caecilia Tripp, Francja 2008
16 V Noc Muzeów — Êwietlna projekcja przygotowana przez
Polskà Grup´ Energetycznà; koncerty z udziałem artystów sceny
Warsaw Electronic Festival (Grzegorz Zawadzki, Łukasz Ciszak,
Avell, Antiharmonix, Michał Wolski, Krzysiek Cybulski, Nmls,
mikolaj menes, Dagiel, ASDF, Guiddo, Xlorite i Gold Plated
Face) z wizualizacjami artystów wideo (Dr.76_21, JQM,
Joanna Jurczak, kikla)
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3 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie: Anna Owsiany
4 VI Wykład Ikonografia GRUPPY w Êwietle poezji tytułów
1982–1989, Jan Michalski
6 VI Koncert w ramach Warsaw Electronic Festiwal: Toshinori
Kondo, Gold Plated Face, Arctic-Sunrise, Capitan Commodore
6 VI Warsztaty dla fundacji Orange towarzyszàce wystawie
Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety
Wyborczej”: Historie malowane Êwiatłem, prowadzenie: Marta
Witkowska
7 VI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Fotostory, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
10 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie: Anna
Owsiany
10 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie:
Magdalena Olasiƒska
14 VI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Gazety ˝ycie po ˝yciu, prowadzenie: Katarzyna Rossowska
15 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Ludzie, wydarzenia,
przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”, Jakub
Certowicz, J´drzej Sokołowski
16 VI Wykład towarzyszàcy wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Słuchajàc. Patrzàc, Tomasz Cyz
16 VI Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie:
Zofia Dubowska-Grynberg
17 VI Spotkania z fotografami towarzyszàce wystawie
Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety
Wyborczej”: Sport. W spotkaniu udział wzi´li: Kuba Atys,
Bartosz Bobkowski, Mieczysław Michalak, prowadzenie:
Joanna Kinowska
18 VI Spotkanie na wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka i sztuki
wizualne: Muzyczne konteksty inwazji dêwi´ku, Michał Libera
18 VI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Rok diabła, re˝. Petr Zelenka, Czechy,
2002
19 VI Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Ludzie, wydarzenia, przemiany. 20 lat
fotografii „Gazety Wyborczej”, prowadzenie: Joanna Kinowska,
Barbara Dàbrowska
21 VI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Zawód — reporter, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
23 VI Wykład towarzyszàcy wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Mi´dzy muzykà Afryki a rytmem maszyn.
Afroamerykaƒski jazz i jego miejsce w sztuce europejskich
awangard: od dadaistów do Le Corbusiera, Przemysław Stro˝ek
24 VI Spotkania z fotografami towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Portret, studio, moda. W spotkaniu udział wzi´li: Adam Kozak,
Michał Mutor. Prowadzenie: Joanna Kinowska
25 VI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: WÊciekłoÊç i brud, re˝. Julien Temple,
Wielka Brytnia, 2000
26 VI Wernisa˝ wystawy Baku, Erywaƒ, Tbilisi:
Odbiór! (Kordegarda)
28 VI Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom: Muk
w podró˝y, prowadzenie: Anna Owsiany, Marta Dàbrowska

30 VI Wykład towarzyszàcy wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Figura dêwi´ku. Strategie definiowania muzyki
w kategoriach sztuk wizualnych, dr Michał Libera
1 VII Spotkanie z fotografami towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Fotoedytorzy. W spotkaniu udział wzi´li: Kinga Kenig,
Grzegorz Gospodarek. Prowadzenie: Joanna Kinowska,
Piotr Wójcik
2 VII Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Hawana Blues, re˝. Benito Zambrano,
Francja, Hiszpania, Kuba, 2005
5 VII Przedstawienie Teatru Czarodziejskiej Kury: Tajemnicza
maszyna Łukasza Kaniewskiego, re˝. Marta Âwiderska
7 VII Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Anna
Owsiany
7 VII Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku. Muzyka
i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie: Agnieszka
Pruszkowska
8 VII Spotkanie z fotografami towarzyszàce wystawie Ludzie,
wydarzenia, przemiany. 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”:
Fotoreporta˝. W spotkaniu udział wzi´li: Anna Bedyƒska,
Piotr Wójcik, Albert Zawada, Lidia Ostałowska, prowadzenie:
Karolina Lewandowska
9 VII Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Tango, re˝. Carlos Saura, Argentyna,
Hiszpania, 1998
15 VII Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Budujemy instrumenty, prowadzenie:
Magdalena Olasiƒska
15 VII Warsztaty towarzyszàce wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Muzyczne obrazy, prowadzenie:
Agnieszka Pruszkowska
16 VII Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Iberia, re˝. Carlos Saura, Hiszpania,
Francja, 2005
17 VII Wernisa˝ wystawy WolnoÊç od-zysku
19 VII Przedstawienie Teatru Czarodziejskiej Kury: Tajemnicza
maszyna Łukasza Kaniewskiego, re˝. Marta Âwiderska
23 VII Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Fados, re˝. Carlos Saura, Portugalia,
Hiszpania, 2007
26 VII Oprowadzanie kuratorskie po wystawie WolnoÊç od-
-zysku, studentki Muzealnych Studiów Kuratorskich przy Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloƒskiego
30 VII Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Inwazja dêwi´ku.
Muzyka i sztuki wizualne: Exils, re˝. Tony Gatlif, Francja, 2004
2 IX Panel dyskusyjny w ramach projektu Ulica Pró˝na 2009:
Nigdy nie zrobiłem pracy o HolocauÊcie... GoÊcie: Sylwia
Chutnik, Ewa Mikina, Roman Kurkiewicz, Oskar Dawicki,
prowadzenie: Grzegorz Gauden
4 IX Wernisa˝ wystawy Siusiu w torcik. Prace
ze zbiorów Zach´ty Narodowej Galerii Sztuki
4 IX Wernisa˝ wystawy Szymon Kobylarz.
Echelon70 (Kordegarda)
6 IX Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Siusiu w torcik,
Karol Radziszewski
9 IX UroczystoÊç wr´czenia nagrody artystycznej im. Krystiany
Robb-Narbutt Jerzemu Kosałce. Prowadzenie: Paweł Jarodzki,
Leszek Czajka
11 IX Wernisa˝ wystawy Paweł Jarodzki.
Najlepsze
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18 X Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Autoportret w obrazie, prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz
20 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik: Jak to
jest zrobione, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
20 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Dominika Ziółkowska
21 X Performans / koncert Zorki Wollny towarzyszàcy wystawie
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Ballada
na gmach Zach´ty
21 X Projekcja filmu o Ewie Kuryluk: Vera Icon, Ewa Kuryluk,
re˝. C. Schiltz, 2003. Słowo wst´pne: Agnieszka Morawiƒska
22 X Wernisa˝ wystawy Maciek St´piƒski. Warsaw
City Tennis Clubs (Kordegarda)
24 X Sesja dyskusyjna towarzyszàca wystawie Siusiu w torcik.
Udział w dyskusji: Andrzej LeÊniak, Jarosław Lubiak, Karol
Radziszewski, Karol Sienkiewicz, Joanna Zieliƒska, prowadzenie:
Hanna Wróblewska.
24 X Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom: Linea
w ogrodzie Moneta, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
25 X Performans / koncert Zorki Wollny towarzyszàcy wystawie
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Ballada
na gmach Zach´ty
25 X Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Spojrzenia
2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Nawiedzony dom,
prowadzenie: Anna Owsiany
26 X Wernisa˝ wystawy Portret XXI wieku
27 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Katarzyna Rossowska
28 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
28 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Anna Owsiany
3 XI Analizowany analizujàcy — pierwszy z cyklu autorskich
wykładów Marka Sobczyka Psycho/somo/socjo-analiza
4 XI Spotkanie Koła MiłoÊników Sztuki towarzyszàce wystawie
Siuiu w torcik: wykład Fragmenty z historii sztuki lat 80-tych,
czyli historia ciàgle zapomniana, Wojciech Kozłowski
5 XI Spotkanie z Piotrem Krajewskim z cyklu Przyjdê i zadaj
pytanie na wystawie Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji
Deutsche Bank: Przyjdê i zadaj pytanie, Piotr Krajewski
6 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Anna Owsiany
7 XI Warsztaty Kulturalne urodziny, prowadzenie: Anna
Owsiany, Katarzyna Sawko
8 XI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Nowa dyscyplina sportowa, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
10 XI Spotkanie wokół wystawy Portret XXI wieku: Bohaterowie
naszych czasów. Udział w spotkaniu: Paweł Kruk, Piotr Siuda,
Benjamin Cope, Magda Kardasz. Spotkaniu towarzyszyła
projekcja filmu dokumentalnego Fussball wie noch nie,
re˝. H. Costard, RFN, 1971.
10 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Anna Owsiany
10 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
10 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Paweł Jarodzki.
Najlepsze: Szablonowe zoo, prowadzenie: Anna Owsiany
12 XI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Portret XXI wieku:
Ucieczka do zwyci´stwa, re˝. J. Huston, USA, 1981
13 XI Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Siusiu w torcik, prowadzenie: Barbara
Dàbrowska, Maria Kosiƒska

13 IX Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Paweł Jarodzki.
Najlepsze, Hanna Wróblewska
13 IX Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
15 IX Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
18 IX Wernisa˝ wystawy Spojrzenia 2009 —
Nagroda Fundacji Deutsche Bank
20 IX Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Spojrzenia 2009
— Nagroda Fundacji Deutsche Bank, Maria Brewiƒska
20 IX Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Paweł Jarodzki.
Najlepsze: Jak to jest zrobione, prowadzenie: Anna Owsiany
22 IX Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
23 IX Performans / koncert Zorki Wollny towarzyszàcy wystawie
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Ballada
na gmach Zach´ty
24 IX Performans / koncert Zorki Wollny towarzyszàcy wystawie
Spojrzenia 2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Ballada
na gmach Zach´ty
25 IX Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Anna Owsiany
26 IX Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom:
Stefan Themerson Pan Tom buduje dom, prowadzenie:
Maria Âwier˝ewska
27 IX Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Paweł Jarodzki.
Najlepsze: Szablonowe zoo, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
30 IX Wykład New Slovak Photography, Lucia F. Fiserova,
Vaclav Macek, współpraca Instytut Słowacki
30 IX Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Anna Owsiany
1 X Spotkanie z Pawłem Jarodzkim z cyklu Przyjdê i zadaj
pytanie na wystawie Paweł Jarodzki. Najlepsze
4 X Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Spojrzenia 2009
— Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Co w gablocie piszczy,
prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
4–8 X Kiermasz ksià˝ek, organizacja: dział dokumentacji 
7 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Paweł Jarodzki. Najlepsze:
Szablonowe zoo, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
8 X Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Spojrzenia 2009 —
Nagroda Fundacji Deutsche Bank, Maria Brewiƒska
11 X Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Spojrzenia
2009 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank: Łapacz snów,
prowadzenie: Anna Owsiany
12 X Prezentacja projektu Muzeum Współczesnego Wrocław:
Co kryje si´ wewnàtrz czarnego szeÊcianu? Udział w spotkaniu:
Dorota Monkiewicz, Paweł Jarodzki, Piotr Krajewski, Mirosław
Nizio
13 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik: Jak to
jest zrobione, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
13 X Spotkanie z nauczycielami ze szkół województwa
mazowieckiego. Prezentacja programu edukacyjnego dla dzieci
i młodzie˝y, prowadzenie: Joanna Kinowska, Zofia Dubowska-
Grynberg, Magdalena Komornicka, Stanisław Welbel
15 X Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Paweł Jarodzki.
Najlepsze: Kongres niedokoƒczony, re˝. Agnieszka Arnold,
Polska, 2009
16 X Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Paweł Jarodzki. Najlepsze, prowadzenie:
Barbara Dàbrowska, Maria Kosiƒska
16 X Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik: Jak to
jest zrobione, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
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5 XII Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zbigniew Libera.
Prace z lat 1982–2008, Dorota Monkiewicz
5 XII Koncert Warsaw Electronic Festival, 10 db Ambiental
5 XII Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom:
Leo, Leo i morze, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
6 XII Warsztaty rodzinne: Zapakuj sobie prezent, prowadzenie:
Magdalena Olasiƒska
8 XII Analizowany analizujàcy — trzeci z cyklu autorskich
wykładów Marka Sobczyka Psycho/somo/socjo-analiza
9 XII Wernisa˝ wystawy Paweł Borkowski
[le Fafe]. Panki/Banki (Kordegarda)
11 XII Wernisa˝ wystawy Allan Sekula. Polonia
i inne opowieÊci
12 XII Spotkanie z artystà na wystawie Allan Sekula. Polonia
i inne opowieÊci, Allan Sekula
13 XII Warsztaty rodzinne: Zach´towe ozdoby choinkowe,
prowadzenie: Anna Piotrowska-Pyra
16 XII Prezentacja prac z mi´dzynarodowego programu
13. Biennale Sztuki Mediów WRO 09, Piotr Krajewski
16 XII Warsztaty towarzyszàce wystawie Allan Sekula. Polonia
i inne opowieÊci: Fotograficzne ABC, prowadzenie: Maria
Âwier˝ewska
18 XII Wernisa˝ wystawy Wszystkie stworzenia
du˝e i małe
19 XII Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom:
Làdowanie linowirusów, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
20 XII Przedstawienie Teatru Czarodziejskiej Kury:
Krowa And˝elajna Łukasza Kaniewskiego, re˝. Z. Solakiewicz

13 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recykling, prowadzenie: Magdalena Olasiƒska
14 XI Warsztaty Kulturalne urodziny, prowadzenie: Anna
Owsiany, Katarzyna Sawko
14 XI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Portret XXI wieku:
Paragon gola, re˝. S. J´dryka, Polska, 1969
14 XI Koncert Warsaw Electronic Festival, inauguracja cyklu
WEFCON: Kim_Nasung, Alexei Borisov & Ilia Belurokov,
Borisov/Nosova/Belurokov/Nasung, Borisov/Nosova/Belurokov/
Nasung & Gold Plated Face
15 XI Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Portret XXI wieku,
Magda Kardasz
15 XI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Portret XXI
wieku: Historia portretu, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
17 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Siusiu w torcik:
Artystyczny recycling, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
18 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Historia portretu, prowadzenie: Anna Owsiany
19 XI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Portret XXI wieku:
Sportowiec mimo woli, re˝. M. Krawicz, Polska, 1939
20 XI Warsztaty i koncert Warsaw Electronic Festival. Udział
wzi´li: Jarek Grzesica, Jerzy Szczerbakow, Roch Forowicz,
Mariusz Adamiak, Tadeusz Sudnik, Robert Jeszke, Grzegorz
Bojanek, Wojciech Dagiel
20 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
I ty mo˝esz zostaç superbohaterem, prowadzenie: Agnieszka
Szostakiewicz
20 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Historia portretu, prowadzenie: Anna Owsiany
21 XI Warsztaty i koncert Warsaw Electronic Festival
21 XI Warsztaty rodzinne z cyklu Zach´ta czyta dzieciom:
Od stóp do głów, prowadzenie: Maria Âwier˝ewska
22 XI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Portret XXI
wieku: Gry podwórkowe: kapsle, prowadzenie: Magdalena
Olasiƒska
24 XI Analizowany analizujàcy —  drugi z cyklu autorskich
wykładów Marka Sobczyka Psycho/somo/socjo-analiza
25 XI Spotkanie z artystà na wystawie Maciek St´piƒski.
Warsaw City Tennis Clubs w Kordegardzie
25 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Historia portretu, prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz
26 XI Projekcja filmu towarzyszàca wystawie Portret XXI wieku:
Gra o wszystko, re˝. A. Kotkowski, Polska, 1978
26 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Historia portretu, prowadzenie: Maria Âwier˝awska
27 XI Warsztaty towarzyszàce wystawie Portret XXI wieku:
Historia portretu, prowadzenie: Maria Âwier˝awska
29 XI Warsztaty rodzinne towarzyszàce wystawie Portret XXI
wieku: I ty mo˝esz zostaç superbohaterem, prowadzenie:
Katarzyna Rossowska
30 XI Wernisa˝ wystawy Zbigniew Libera. Prace
z lat 1982–2008
1 XI Wernisa˝ XI edycji wystawy przedaukcyjnej
Bliêniemu swemu...
3 XII Projekcje filmowe cz´Êç I towarzyszàce wystawie
Zbigniew Libera. Prace z lat 1982–2008: Kultura zrzuty
w Teofilowie w 1987 roku, realizacja Z. Libera, 1987; Made by
Libera, re˝. P. Sosnowski, TVP 1998, prowadzenie spotkania:
Zbigniew Libera.
4 XII Spotkanie z cyklu Patrzeç/Zobaczyç. Sztuka współczesna
i seniorzy na wystawie Zbigniew Libera. Prace z lat 1982–2008,
prowadzenie: Barbara Dàbrowska, Maria Kosiƒska
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Dyrekcja
i pracownicy
galerii Zach´ta
w 2009 roku*
Dyrektor
Agnieszka Morawiƒska

I zast´pca dyrektora
Hanna Wróblewska

Zast´pca dyrektora
El˝bieta Sobiecka 

Galeria Kordegarda
Magda Kardasz

Zespół kuratorów
Maria Brewiƒska
Julia Leopold 
Karolina Lewandowska 
Anna Tomczak

Dział inwentarzy i zbiorów
Małgorzata Bogdaƒska-Krzy˝anek — kierownik działu
Joanna Egit-Pu˝yƒska 
Joanna WaÊko

Dział edukacji
Joanna Kinowska — kierownik działu
Benjamin Cope
Zofia Dubowska-Grynberg
Stanisław Welbel

Dział dokumentacji i biblioteka
Gabriela Âwitek — kierownik działu (urlop naukowy 
1.10.2009 – 30.04.2010)
Inez Piechucka — p.o. kierownika działu
Maciej Gajewski
Aldona Głowala
Julia Koszewska
Monika Kozak (urlop wychowawczy do 14.08.2010)
Sebastian Madejski

Dział wydawnictw
Dorota Karaszewska — kierownik działu
Małgorzata Jurkiewicz
Krzysztof Łukawski
Jolanta Pieƒkos
Maciej Sikorzak

Finanse
galerii Zach´ta
w 2009 roku
dane przed zatwierdzeniem bilansu w tys. zł

Stan Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci i zobowiàzaƒ 384
na 31.12.2008 (w tym 312 tys. zł pozyskane 
z aukcji przeznaczone na zakupy dzieł sztuki)

Przychody ogółem 12 274
w tym:
dotacja podmiotowa z MKiDN 6 883
dotacja majàtkowa 0
zwi´kszenia dotacji 1 380
dochody własne 4 011
w tym:
ze sprzeda˝y biletów 401
ze sprzeda˝y wydawnictw i towarów 879
ze sprzeda˝y usług 2 039
dary finansowe i rzeczowe 285
pozostałe przychody 407

Wydatki ogółem 12 825
w tym:
na działalnoÊç wystawienniczà 3 964
na działalnoÊç edukacyjnà 118
na działalnoÊç dokumentacyjnà 54
zakupy inwestycyjne i roboty konserwatorskie 306
koszty utrzymania: płace i pochodne
oraz administracyjno gospodarcze 8 383
Stan Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci
i zobowiàzaƒ na 31.12.2009 118
[w tym 68 tys. zł pozostałych z aukcji (28.11.2008)
wyselekcjonowanych obrazów z kolekcji Zach´ta 
przeznaczone na zakupy dzieł sztuki]

Zakupy dzieł sztuki w 2009 244

Ârodki finansowe pozyskane przez galeri´ Zach´ta w 2009 roku
z dotacji podmiotowej, własnej działalnoÊci gospodarczej
i innych êródeł  zostały wykorzystane na cele statutowe, to jest
na organizacj´ wystaw, działalnoÊç wydawniczà zwiàzanà
z wystawami, działalnoÊç edukacyjnà i dokumentacyjnà.
Z własnych Êrodków zakupiono wyposa˝enie dla działu
dokumentacji w postaci specjalnych regałów metalowych
na gromadzonà dokumentacj´ oraz sprz´t dla potrzeb działu
realizacji wystaw. Ponadto wydatkowano kwot´ 204 tys. zł
na bie˝àce remonty i konserwacje budynku.

Warszawa, 05.02.2010
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Dział marketingu
Paulina Celiƒska — kierownik działu (urlop wychowawczy 
do 31.08.2010)
Zofia Koêniewska — p.o. kierownika działu
Wanda Uzi´bło
Katarzyna Winter
Aleksandra Zientecka

Rzecznik prasowy
Olga Gawerska

Ksi´garnia artystyczna
Marta Dàbrowska — kierownik działu
Małgorzata Jakubczak
Ewa Majsterek

Dział realizacji wystaw
Anna Muszyƒska — kierownik działu
Marek Janczewski
Krystyna Sielska

Dział multimediów
Michał Przykorski — kierownik działu
Krzysztof Boguszewski
Janusz D´bowski

Biuro programów operacyjnych
Paulina Rymkiewicz — kierownik działu
Barbara Baraƒska
Izabela Pastuszko
Dorota ˚urek

Grupa monta˝owa i stolarnia
Andrzej Bialik
Dariusz Bochenek
Stanisław Jabłoƒski
Maciej Lach
Remigiusz Olszewski

Dział finansowo-ksi´gowy
Danuta Skorupska — główna ksi´gowa
Bo˝ena Artyniew
Katarzyna Pałyska
Iwona Staszewska
Gra˝yna Suchorab

Dział administracji
Monika Popiołek — kierownik działu
Roman Baraƒski
Krzysztof Baraƒski
Jarosław Fik
Michał Lemaƒczyk
Łukasz Olejarczyk
Paweł Pietrzak
Aleksander Wodnicki

Sekretariaty
Monika Piesio
El˝bieta Grelik

Dział kadr
Natalia K´soƒ

Radca prawny
Janina Ejsmont-Sławiƒska

Zamówienia publiczne
Anna Sokólska

Kasa biletowa
El˝bieta Kaliƒska
Mirosława Rojek

Portiernia
Zdzisława Krajewska

Stała współpraca
Agnieszka Bagiƒska
Krzysztof Dàbrowski
Paweł Freus
Zygmunt Gowin
Stanisław Janiszewski
Magda Komornicka
Katarzyna Kwiatkowska
Arletta Liro
Teresa Mokrzycka
Katarzyna Pszczołowska
Andrzej Samuła
Jerzy Stachowski
Krzysztof Tyma
Anna Zdzieborska

*stan w dniu 31 XII 2009
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Wydawca Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki
plac Ma∏achowskiego 3, 00-916 Warszawa
dyrektor Agnieszka Morawiƒska
www.zacheta.art.pl

opracowanie Maciej Gajewski
redakcja Zespó∏
fotografie (jeÊli nie zaznaczono inaczej) Sebastian Madejski
według projektu graficznego Jana Bokiewicza 
redakcja techniczna Dorota Karaszewska
∏amanie Krzysztof ¸ukawski, Maciej Sikorzak
przygotowanie materia∏u ilustracyjnego i druk Argraf Sp. z o.o.
© Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010

ISBN 978 83 60713 38 9
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