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Z głębin naszej niewiedzy, niedoskonałości, egzystencjalnego
lęku i nierozstrzygalnych dychotomii nie umiemy wyrwać się
inaczej, jak tylko dokonując desperackiego skoku poza granice dostępnego nam wszechświata. Nie po to, aby wylądować
w Niebie; raczej po to, by odnaleźć możliwość innych reguł gry
w świat i egzystencję, innej jawy niż jawa istnienia.
Stanisław Lem
Istota rozumna musi mieć przed sobą to, co możliwe, a nadto
także i to, co jest niemożliwością.
Stanisław Lem

Projekt UTOPIA.NIE–MIEJSCE związany jest z ideą twórczego dialogu środowisk artystycznych z Polski i Niemiec. Zakłada prezentację
prac z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii, video oraz instalacji.
Projekt promuje działania profesorów, doktorantów studentów ale
także młodych, twórców, wprowadzając ich w przestrzeń międzynarodowych kontaktów artystycznych. Konfrontuje ich twórczość
z uznanym środowiskiem artystyczno – dydaktycznym uczelni artystycznych. Planowana ekspozycja w swym temacie oraz charakterze
odnosi się do myśli i dorobku Stanisława Lema, wpisując się również
w obchody urodzin pisarza organizowane przez Kraków Miasto Literatury Unesco.
Stanisław Lem to czołowy przedstawiciel polskiej fantastyki naukowej, filozof, futurolog i eseista. Jego twórczość porusza tematy takie
jak: rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia
się istot inteligentnych czy miejsce człowieka we wszechświecie.
Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa, refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat, a także

wernisaż:
5.05.2018
19:00
wystawa:
5.05–
21.06.2018

krytykę zarówno ustroju socjalistycznego, jak i zachodniego kapitalizmu. Termin zapożyczony do wystawy to UTOPIA. NIE–MIEJSCE.
Dzieje myślenia utopijnego sięgają historycznych początków kultury
europejskiej. Opisy społeczności żyjących w dobrobycie i powszechnym szczęściu znajdujemy już w mitach. Utopiści renesansowi na
ogół zachowywali przekonanie, że celem ostatecznym życia ludz-
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kiego jest zbawienie rozumiane religijnie, lecz zarazem odrzucali zasady etyczne, motywując to sytuacją społeczną ówczesnej Europy.
Sądzono, że obecność zła w życiu społecznym kładzie się cieniem
na etyce, chcąc wykazać jej nieskuteczność; kazało to na nowo
przemyśleć kwestię ideowych podstaw ustroju społecznego.
Normy moralne i prawo stanowione tworzą nierozerwalną jedność,
co w przekonaniu utopistów daje gwarancję eliminacji lub przynajmniej minimalizacji zła społecznego.
Z biegiem lat utopie stały się aktywnym składnikiem ideologii modernizmu (zamysłu przebudowy świata), którego odpowiednikiem w myśli społecznej jest zróżnicowany wewnętrznie socjalizm, reprezentowany przez partie i ich utopijne doktryny. Mimo że wszechstronnie
zdiagnozowano utopizm, współczesna kultura porusza się w jego
błędnym kole, o czym świadczą m.in. typowe dla utopizmu rewolucje,
spory ideologiczne czy natręctwo propagandowe.
Utopia jest człowiekowi niezbędna jako cel nigdy nie realizowalny,
marzenie i obietnica. Dlatego nawet w czasach tak anty-utopijnych
jak dziś, utopia wciska się wszędzie tam, gdzie jest obecny ludzki
strach i ludzka nadzieja, a przecież to rodzeństwo jest zwykle nierozłączne. Świat bez utopii kamienieje, ale czego jest utopia gwarantem? To sprzeczność nierozwiązalna.
Michał Sroka
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We cannot break out from the depths of our ignorance, imperfection, existential fear, and irresolvable dichotomies otherwise
than by making a desperate leap beyond the limits of the universe that is available to us. It is not about landing in heaven; it
is rather about finding possibilities of different rules for playing
the game of the world and existence, it is about finding another
consciousness than this of existence.
Stanisław Lem
A thinking being requires the impossible as well as the possible.
Stanisław Lem

The Utopia. Non–Place project is based on the idea of a creative dialogue between artists from Poland and Germany. It involves
a presentation of paintings, sculptures, photographs, videos, and art
installations. The project gives exposure to university professors and
PhD students, but also young artists to whom it offers the opportunity
to establish connections with their fellows from other countries, and
confront their work with the well-established art university environment. The theme and general character of this year’s exhibition
draws from the works and ideas of Stanisław Lem, thus contributing
to the writer’s birthday anniversary celebrations organized by Kraków
Miasto Literatury UNESCO.
Stanisław Lem is considered to be the most important Polish science
fiction writer; he was also a philosopher, futurologist, and essayist.
His works deal with the themes of the development of science and

opening:
5th May 2018
19:00
term of exhibition:
5th May–
21th June 2018

technology, human nature, communication with intelligent beings
from other planets, and the place of humans in the universe. Lem’s
texts also include scientific and philosophical commentaries on the
condition of contemporary society, as well as a critique of the socialist
and capitalist systems. The title of the exhibition – Utopia. Non–Place – is a direct reference to his work.
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The history of utopian thinking dates back to the very beginnings of
European culture. Descriptions of societies living in a state of welfare
and constant happiness can be found as early as in ancient myths.
The renaissance utopians generally maintained the belief that the
purpose of life is salvation, in the religious understanding of this term,
but at the same time they rejected ethical principles, basing it on the
then political situation of Europe. They believed that the presence
of evil in social life has a negative impact on ethics, which proves
its inefficiency. This made it necessary to rethink the question of the
ideological fundaments of the social system.
Moral norms and positive law form an inseparable unity which, according to the utopians, guarantees an elimination, or at least minimization, of social evil.
With time, utopias became an active element of the ideology of modernism (the idea of reconstructing the world), whose equivalent
in the realm of social thought is the internally varied concept of so-
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cialism, represented by political parties and their utopian doctrines.
Although utopianism has been well studied, contemporary culture
continues to move in its vicious circle, the evidence of which can be
seen, among others, in – typical for utopias – revolutions, ideological
debates, and relentless propaganda. Utopia is necessary for people
as a never-completed goal, a dream and a promise. For this reason,
even in times which are as anti-utopian as those today, utopia appears wherever human fear and human hope are present – and these
two are an inseparable couple. The world without utopia becomes
petrified, but what does utopia guarantee? This contradiction cannot
be resolved.

Michał Sroka
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Tłem do niniejszych rozważań jest wystawa Utopia. Nie–miejsce zorganizowana przez Fundację Transporter Kultury, której - wraz z Michałem
Sroką - miałem przyjemność być kuratorem. Tytuł tegorocznej wystawy
prezentującej prace krakowskich i niemieckich artystów stanowił odniesienie do twórczości Stanisława Lema, która – w założeniu twórców projektu – pobudzić miała artystów do refleksji i skłonić ich do sformułowania
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krytycznej wypowiedzi twórczej.
Pomijam tutaj samą ideę spotkań/wystaw polsko-niemieckich,
które zainicjowane zostały przez Jakuba Najbarta i Piotra Korzeniowskiego, wspomnieć jednak należy o jednym z kluczowych założeń całego
przedsięwzięcia. Jest nim prezentacja sztuki współczesnej w nietypowych
miejscach, które na czas trwania wystawy zmieniają swoje przeznaczenie. Pierwszą odsłona projektu Transporter Kultury, która od początku
przyjęła formułę biennale, była wystawa zorganizowana w 2010 roku
w Krakowie w przedwojennych magazynach papieru Alexandrowicza przy
ulicy Kamiennej. Owa przestrzeń ekspozycyjna na początku lat dziewięćdziesiątych stanowiła tło scenograficzne do nagrodzonego siedmioma
Oskarami filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. Fakt ten, jak sądzę, zaważył na jej tytule: Miejsce naznaczone. Markieter Ort.
Tegoroczna wystawa była zlokalizowana w ścisłym centrum Krakowa,
przy ulicy Pawiej, w sąsiedztwie Dworca Głównego/Galerii Krakowskiej,
w nowo wybudowanej inwestycji firmy Skanska High5ive. Tekst ten stanowi swoiste continuum mojej rozmowy z Arturem Wabikiem opublikowanej
w ostatnim numerze Głosu Plastyków.
W listopadzie zeszłego roku, w trakcie malowania konkursowego muralu
projektu Marcina Czaji, który był realizowany na bocznej fasadzie Galerii Krakowskiej, wielokrotnie obserwowałem jak podróżni z walizkami
pośpiesznie kroczący pod rusztowaniami, trzymając w rękach smartfony
próbowali bezskutecznie dostać się na perony dworca. Czyżby Galeria
Krakowska pełniąca – chcąc, nie chcąc – funkcję bramy do miasta minęła się ze swoim przeznaczeniem wynikającym z zajmowanego przez
nią miejsca? Nie-miejsca? Gdzie zniknął Dworzec Główny? Stojąc na
rusztowaniu, wyobrażałem sobie myśli skonfundowanych turystów nie potrafiących przełożyć tego co pokazywała im mapa Google na rzeczywistą
topografię miejsca, czy raczej nie-miejsca. To właśnie wtedy pojawiła się
u mnie po raz kolejny myśl nad specyfiką tej przestrzeni. Myśl ta w konsekwencji doprowadziła do nieodpłatnego użyczenia przez firmę Skanska
lokali pod wystawę Utopia. Nie–miejsce.
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Termin utopia pochodzi od tytułu eseju Utopia (1516) Tomasza Morusa.

przestrzeniach. Zacząłem jednak dostrzegać, że miejsca ekspozycyjne

Tytuł dzieła Morusa nie jest jednoznaczny, ponieważ mógł zostać utwo-

przypominają w istocie miejsca tranzytu, między którymi, niczym szlakami

rzony zarówno od greckiego outopos (gr. ou – nie, topos – miejsce,

komunikacyjnymi, płyną masy nawigowanych przez przewodniki ludzi,

nie-miejsce, miejsce, którego nie ma), jak i od eutopia (dobre miejsce).

którzy dzięki tablicom informacyjnym odhaczają, a następnie bezreflek-

Można przypuszczać, że ta dwuznaczność była przez Morusa zamierzo-

syjnie dokumentują zdjęciami kolejne zaliczone punkty – dzieła sztuki.

na. Termin nie-miejsce potocznie rozumiany jest natomiast jako przestrzeń

Wielowątkowy film Banksy’ego Wyjście przez sklep z pamiątkami jest

niczyja, przestrzeń posiadająca cechy będące odwrotnością miejsca.

genialnym w swej prostocie opisem takich miejsc – nie-miejsc. Czym

W zdefiniowaniu problemu za punkt odniesienia należy przyjąć publikację

bowiem różnią się kolejne wystawy stałe, czasowe, monograficzne czy

francuskiego antropologa Marc’a Auge zatytułowaną Nie-miejsca. Wpro-

tematyczne? Czym różnią się sale i przestrzenie ekspozycyjne? Na tak

wadzenie do antropologii hipernowoczesności. Nie-miejsca – pisze

postawione pytania wytrawny odbiorca sztuki znajdzie wystarczającą

Auge – tworzą zarówno rozwiązania niezbędne do przyspieszonego

ilość odpowiedzi, aby dalej uczestniczyć w tym tranzycie: lotnisko, rynek,

przemieszczania się osób i dóbr (drogi ekspresowe, bezkolizyjne

muzeum, sklep, autostrada, hotel. Jeśli zastanowić sie jednak nad tym

skrzyżowania, porty lotnicze), jak i same środki transportu, wielkie

co łączy ze sobą miejsca wystawiające sztukę, to dojść można to wnio-

centra handlowe, ale także obozy przejściowe, w których stłoczeni są

sku, że – o zgrozo – zdecydowana ich większość jest właśnie nie-miej-

uchodźcy z całej planety. […] Przestrzeń, której nie można zdefinio-

scami. Nieustająco powraca do mnie chęć zestawienia przywoływanych

wać ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako historycz-

przez Auge wesołych miasteczek z przestrzeniami eksponowania sztuki.

nej, definiuje nie-miejsca […] trasy powietrzne i kolejowe, autostrady,

Objazdowe wesołe miasteczka zatrzymane w miejscach-nie-miejscach.

ruchome przybytki zwane „środkami transportu” (samoloty, pociągi,

Ogromne centra handlowe, lotniska, autostrady, hotele, miejsca atrakcji

samochody), porty lotnicze, dworce i stacje kosmiczne, wielkie sieci

turystycznych – w tym galerie i muzea ze swoimi sklepami z pamiąt-

hoteli, wesołe miasteczka, supermarkety, skomplikowane węzły ko-

kami – w pewnym sensie niczym się od siebie nie różnią. W pogoni za

munikacyjne, wreszcie – sieci kablowe lub bezprzewodowe działają-

oryginalnością i wyjątkowością, ustanawianiem/udowadnianiem na nowo

ce w przestrzeni pozaziemskiej i służące tak dziwnej komunikacji, że

nowego miejsca te straciły swój indywidualny charakter. Przestrzeń nie–

łączy ona jednostkę wyłącznie z innym obrazem jej samej. Publikacja

miejsca – pisze Marc Auge – nie tworzy ani szczególnej tożsamości,

pochodzi z 1992 roku a treść w niej zawarta nie uległa dezaktualizacji

ani relacji, lecz samotność i podobieństwo. Nie pozostawia też już

– wręcz odwrotnie. Konkluzją do jakiej dochodzi Marc Auge jest to, że

miejsca na historię, choćby przetworzoną na element spektaklu,

nie–miejsce jest przeciwieństwem utopii: istnieje i nie kryje w sobie

czyli najczęściej w aluzyjne teksty. Rządzą tu aktualność i presja

żadnego społeczeństwa organicznego.

chwili. Nie-miejsca przemierzamy w pospiechu i dlatego mierzy się
je w jednostkach czasu. Te szlaki nie funkcjonują bez zegarów, bez

Jednym z podstawowych pytań jakie wielokrotnie sobie stawiałem uczest-

tablic informujących o przyjazdach i odjazdach[...].

nicząc w projektach Fundacji Transporter Kultury było pytanie o miejsce
sztuki – o przestrzeń jej prezentacji. Nie mam wcale pewności czy obec-

Niespełna rok temu miałem okazję odwiedzić Muzeum Kolumba w Kolo-

nie wypracowane systemy instytucjonalnego jej eksponowania – zarówno

ni. Wybudowane w latach 2003-2007 muzeum zawdzięcza swoją nazwę

sztuki dawnej jak i współczesnej – pełnią swoją funkcję i czy aby ta funk-

gotyckiemu kościołowi pw. św. Kolumby zbombardowanemu podczas II

cja została odpowiednio zdefiniowana. Na przestrzeni ostatnich kilku lat,

Wojny Światowej. Przestrzenie wystawowe są nadbudowane na ruinach

przy okazji odwiedzania polskich i europejskich wystaw, zdarzało mi się

świątyni i tworzą, również poprzez eksponowane dzieła sztuki, zintegro-

zatrzymywać się w miejscu – dosłownie – i obserwować miejsca, w któ-

waną całość. Nie będę ukrywał, że doświadczenie tego miejsca wywarło

rych się znalazłem. To, co widziałem, było dla mnie trudne do przyjęcia,

na mnie silny wpływ i zmieniło sposób zwiedzania przestrzeni ekspo-

mimo że będąc samemu twórcą i artystą nie obca mi jest pokusa two-

zycyjnych i odbioru sztuki w ogóle. Miałem też niewątpliwe szczęście

rzenia prac, które docelowo mogłyby być eksponowane w takich właśnie

zobaczyć nowo otwartą, roczną wystawę muzeum zaraz po wernisażu.
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Prezentowane na niej prace nie były jeszcze opatrzone podpisami co

współczesnej. W trakcie trwania wystawy wielokrotnie miałem możliwość

w znaczący sposób wpłynęło na ich odbiór. Nie chciałbym zbytnio sku-

obserwowania tego jak przypadkowi przechodnie, nierzadko turyści, prze-

piać się tu na moich doświadczeniach z tego miejsca – dosć powiedzieć,

kraczając próg naszej wystawy zatrzymywali się w MIEJSCU i nie mogąc

że z pewnością zamierzam tam powrócić – ale pozwolę sobie przywołać

rozpoznać przestrzeni, wahali się czy wejść, czy wyjść. Śmiem przypusz-

tu słowa Petera Zumthora, architekta i twórcy Muzeum Kolumba: Dobry

czać, że dyskomfort jaki powodował u nich brak podpisów pod pracami –

budynek musi mieć zdolność wchłaniania ludzkiego życia, które do-

informacji o produkcie/marce – był na tyle silny, że nawet gdyby wewnątrz

konuje się w miejscach, w szczególny sposób napełniając je energią.

prezentowane były dzieła klasyków sztuki współczesnej, ich zachowanie

Jeśli obiekty architektoniczne czerpią tylko z zasobów globalnych,

byłoby takie same. Najbardziej rozbawiła mnie scenka, kiedy grupa kobiet

nie pozwalając rozwinąć się konkretnemu miejscu, lub zamykają się

zaraz po wejściu na wystawę zatrzymała się, rozejrzała, po czym jedna

wyłącznie w granicach tradycji, powtarzając to, co miejsce im podsu-

z nich stwierdziła: Nie, to nie tutaj. Tutaj jest jakiś remont. Słowa zostały

wa, odczuwamy pewien rodzaj napięcia między elementami pocho-

wypowiedziane przed obiektem Jana Tutaja. Kobiety zaraz potem wyszły.

dzącymi z szerszego świata a tym, co lokalne.
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Wspólnie z Michałem Sroką, z którym miałem przyjemność być w Muzeum

Z perspektywy kuratora – tym bardziej twórcy i artysty – nie wiadomo czy

Kolumba, podjęliśmy decyzję by podobnie jak tam, nie umieszczać podpi-

śmiać się, czy płakać. Sytuacje takie jak ta opisana wyżej z jednej strony

sów przy pracach artystów uczestniczących w opracowywanej przez nas

powodują chęć budowania wystaw w bezpieczniejszych miejscach – miej-

wystawie. W zamian przygotowaliśmy mapę ekspozycji z opisami prezen-

scach przeznaczonym do prezentowania dzieł sztuki. Z drugiej jednak

towanych prac. Wystawa zlokalizwana była w trzech pomieszczeniach na

strony w ich wyniku pojawia się też silniejszy impuls, aby jeszcze bardziej

parterze świeżo oddanego oddanego do użytku biurowca High5ive, które

wejść w relacje z nie-miejscami, z ich przestrzenią, funkcją i znaczeniem.

dzięki otwartym, przeszklonym witrynom umożliwiały przechodzącym ulicą

Interesującym wydaje się być infekowanie, zaznaczanie, naznaczanie

Pawią przechodniom oglądanie ekspozycji z zewnątrz. Jednym z wyma-

i oswajanie nie-miejsc. Charakterystyczną cechą projektów Fundacji

gań jakie postawili przed nami właściciele miejsca, było jak najmniejsze

Transporter Kultury jest efemeryczność tych działań, czasowe otwiera-

ingerowanie w tkankę architektoniczną wnętrza. Wylewka betonowa na

nie przestrzeni na co dzień niedostępnych zwykłemu zjadaczowi chleba.

posadzce, ściany z pustaków i płyt kartonowo-gipsowych posiadające

Ten rodzaj zawirusowania przestrzeni miejskiej, wprowadzania dzieł do

ślady montażu. Pod sufitem odkryte instalacje – kanalizacyjna, elektrycz-

miejsc-nie-miejsc jest wartością samą w sobie. Być może wypuszczenie

na, przeciwpożarowa i wentylacyjna. Surowa przestrzeń czekająca na

tego wirusa na krakowskie pole mogłoby przewietrzyć ciągi komunikacyj-

adaptację nowego najemcy stała się wyzwaniem samym w sobie. Wybór

ne pomiędzy nie-miejscami.

dzieł i ich aranżacja nastąpiła w wyniku propozycji prac samych artystów,
którzy wraz z zaproszeniem otrzymali opis projektu oraz dokumentacje

Kamil Kuzko

fotograficzną przestrzeni ekspozycyjnej wraz z ograniczeniami, które postawił przed nami właściciel. Oszczędność i synteza przy jednoczesnej
próbie pozostawienia każdemu z prezentowanych dzieł oddechu były
punktami wyjścia dla zaaranżowania tej wymagającej przestrzeni. Już
w trakcie wernisażu dało się zauważyć dyskomfort wśród oglądających
będący wynikiem braku podpisów prac. Zastosowany przez nas zabieg
ten nie był oczywiście niczym nowym, ale zmuszając odbiorców do stania
się bardziej samodzielnymi w odbiorze sztuki (widzowie chcący zidentyfikować prezentowane prace i dowiedziec się o nich czegoś więcej, musieli
na własną rękę poslugiwać się planem wystawy), obnażył schemat atuomatycznego i bezrefleksynego mechanizmu oglądania i odbioru sztuki
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The background to the present considerations is the Utopia. Non–Place
art exhibit, organized by Fundacja Transporter Kultury, and curated by
Michał Sroka and the author of this text. The title chosen for this year’s
presentation of works by Cracowian and German artists is a reference to
the literature of Stanisław Lem, whose ideas were to serve as an inspiration for the project participants, and encourage them to pose questions.
art meetings/exhibits initiated by Jakub Najbart and Piotr Korzeniowski, it

E

is important to mention one of the key tenets of this endeavor – namely,
that the presented contemporary art pieces are displayed in untypical
places which, for the duration of the exhibit, change their intended func-
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tion. The first edition of Fundacja Transporter Kultury’s biannual project
was organized in 2010, in Cracow, in the pre-war Aleksandrowicz’s Paper
Warehouse buildings on Kamienna street. The same place was used
in the beginning of the 1990s as the scenery of Steven Spielberg’s seven Oscar-winning movie Schindler’s List. I believe that this fact had
a decisive influence on the choice of exhibition’s title: A Marked Place.
Markieter Ort.
This year’s exhibition was located in the very center of Cracow – the High5ive office building complex recently completed by Skanska company
on Pawia street, located in the direct vicinity of the Central Train Station
and Galeria Krakowska shopping mall. It is therefore not a coincidence,
that the present text is a continuation of my conversation with Artur Wabik, published in the most recent issue of Głos Plastyków.
Last October, while taking part in the painting of Marcin Czaja’s winning
mural project on one of the side walls of Galeria Krakowska, I had the
opportunity to observe a recurring scene: commuting tourists, carrying
their suitcases and phones, rushed under the scaffoldings, attempting
– in vain – to enter the train platforms adjacent to the building. Could it
be that Galeria Krakowska, which – intentionally or not – performs the
function of the gate to the city, failed to fulfill the role that it was intended
to perform as built in this particular place? Non-place? Where did the
Central Train Station disappear? Looking from above, I was imagining
the thoughts of the confused tourists unable to transpose what Google
Maps showed them on the actual topography of the place, or rather the
non-place. It was at that time, that I had a certain revelation about the
specificity of such spaces. The direct consequence of this revelation was
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the arrangement made with Skanska company, who agreed to offer us,

Europe, I often stopped – literally – to observe those places. The things

free of charge, its rental of office space for the Utopia. Non-Place exhibit.

I have seen were difficult for me to accept, even though, as an artist and
creator myself, I am not a stranger to the temptation of creating art which
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The term utopia comes from the title of Thomas More’s 1516 essay Uto-

might be shown in such venues. My observations, however, led me to

pia. The meaning of the title is ambiguous: the term might have been

the realization that exhibitions places began to resemble transit points,

coined from the Greek term outopos (ou – not, topos – place; a non-

through which, as if through communication routes, masses of people

-place, a place which does not exist), as well as eutopia (a good place).

flow, navigating with the help of guide books and museum description

It can be assumed, however, that achieving such ambiguity was More’s

labels, locate, check off, and then mechanically photograph the reached

intention. The other term – non–place – is most commonly understood

destinations-pieces of art.

as space which is not owned by anyone, a space which possesses featu-

Exit Through the Gift Shop – the multi-layered documentary made by

res contradictory to those of a place. The text to be taken as a referen-

Banksy – in a brilliant, yet simple manner describes such places – non-

ce point for the proper understanding of this concept is the work of the

-places. What, therefore, are the differences between the multitudes of

French anthropologist, Marc Auge, entitled Non–Places: Introduction to

permanent, temporary, monographic, and thematic exhibitions? What are

an Anthropology of Supermodernity. The author explains the notion

the differences between exhibition rooms and spaces different in which

of a non–place writing: The installations needed for the accelerated

art is shown? An art connoisseur will be able to find a sufficient number

circulation of passengers and goods (high-speed roads and railways,

of answers to these questions allowing him to continue to take part in

interchanges, airports) are just as much non-places as the means of

the transit. The airport, main square, museum, gift shop, highway, ho-

transport themselves, or the great commercial centers, or the exten-

tel. However, if we consider the similarities between spaces where art

ded transit camps where the planet’s refugees are parked. [...] A spa-

is presented, it might turn out that the vast majority of them are – oh,

ce which cannot be defined as relational, or historical, or concerned

the horror – non–places. I am constantly tempted to compare art exhibit

with identity will be a non-place. [...] All the air, rail and motorway

places to leisure parks mentioned by Auge – both are non-places offe-

routes, the mobile cabins called ‚means of transport’ (aircraft, trains

ring entertainment. Giant shopping centers, airports, highways, hotels,

and road vehicles), the airports and railway stations, hotel chains,

places of interest – including galleries and museums, together with their

leisure parks, large retail outlets, and finally the complex skein of

merchandise stands – are, in a way, all alike. The pursuit of originality

cable and wireless networks that mobilize extraterrestrial space for

and uniqueness, the continuous strive to prove and create something

the purposes of a communication so peculiar that it often puts the

new resulted in their uniformity. As Auge writes: The space of non-pla-

individual in contact only with another image of himself. Although the

ce creates neither singular identity nor relations; only solitude and

text was written in 1992, the ideas expressed by Auge have not lost their

similitude. [...] There is no room there for history unless it has been

significance; in fact, they have become even more relevant. The conc-

transformed into an element of spectacle, usually in allusive texts.

lusion reached by Auge is that the non-place is the opposite of utopia:

What reigns there is actuality, the urgency of the present moment.

it exists, and it does not contain any organic society.

Since non-places are there to be passed through, they are measured
in units of time. Itineraries do not work without timetables, lists of

One of the main questions that I have many times asked myself when ta-

departure and arrival times […].

king part in projects organized by Fundacja Transporter Kultury concerned
the place of art – the nature of space in which art should be presented.

Not more than a year ago, I had the opportunity to visit the Columba

I am not sure whether the developed institutional systems of exhibiting art

Museum in Cologne. The Museum, built in the years 2003-2007, owes

(both classical and contemporary) that are in use nowadays perform their

its name to the gothic St. Columba church, which was destroyed during

function properly and whether this function has been properly defined. In

World War II bombardments. The exhibit space, built on the ruins of the

the last few years, visiting different museums and galleries in Poland and

church, together with the exhibited art, create an integrated whole. I have
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to say that the experience had a huge impact on me and changed my per-

in perceiving art (the viewers wanting to identify and read about the art

spective on visiting art galleries and perceiving art, in general. I was also

pieces had to use the provided map of the exhibition and navigate in the

lucky enough to see the Museum’s annual exhibit right after its opening.

space on their own), we were able to expose the automatized and unre-

The presented artworks were still without the description labels which si-

flective manner in which contemporary art is seen/perceived. During the

gnificantly changed my reception of the presented collection. I would not

exhibit, many times I had the chance to see how random pedestrians,

like to describe the way I experienced the museum in too much detail –

often tourists, entered the building and then stopped and stood still in one

suffice to say, I certainly intend to return there – but I would like to quote

PLACE, unable to recognize the space they were in, hesitating whether

here the words of Peter Zumthor – the Museum’s architect: A good buil-

they should go in or go out. I dare to think that the discomfort of the

ding must be capable of absorbing human life which takes place in

viewers caused by the lack of labels – informing about the product and

its environment and charges it with a special aura. If buildings draw

its brand name – was so strong, that even if the exhibition had included

only from global resources and make it possible for a given place to

the works of the greatest classics of contemporary art, the viewers would

develop, or if they confine themselves to the limits set by tradition

have still acted in the same way. The scene which amused me the most

and repeat what a repeat what the given place suggests them, we

involved a group of women who, after entering the exhibit, stopped and

experience a certain tension between the elements coming from the

looked around in confusion. Standing in front of Jan Tutaj’s art object, one

outside world and that which is local.

of the women finally said: No, that’s not the place. This place is being

As curators of the Utopia. Non–Place exhibition, together with Michał

remodeled. After this, the women immediately left.

Sroka – with whom I had the pleasure of visiting the Columba Museum
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– we decided to follow the example of the Cologne venue and not pla-

Looking at such situations from the perspective of a curator – and even

ce information labels next to the presented works of artists. Instead, we

more so, a creator and an artist – one knows not whether to laugh or

prepared a presentation board showing a map of the exhibition with the

cry. On the one hand, incidents like these give rise to the strong feeling

identified and described pieces. The exhibition was organized in three

that art should be presented in safer places – places, which were inten-

rooms situated on the ground floor of one of the newly completed High5ive

ded to serve the purpose of exhibiting art. On the other hand, however,

office buildings, whose large windows allowed pedestrians walking on Pa-

they evoke also a stronger, contrarian impulse to enter into an even de-

wia street to see the exhibition from outside. One of the conditions under

eper relationship with non-places, to interact with the space, its function,

which of the owners of the building gave us permission to use it was that

and meaning. The concept of infecting, marking, and taming non-places

we interfered as little as possible in its interiors. Concrete floors, hollow

seems interesting. A characteristic feature of Fundacja Transporter Kultu-

brick and plasterboard walls showing signs of recently finished construc-

ry’s projects is that they are ephemeral in nature and that they open – for

tion work. Piping, electric wires, fire protection and ventilation systems

a limited time – spaces which otherwise would remain inaccessible for

exposed under the ceiling. This raw space, waiting to be adapted to the

regular people. This way of infecting public space and bringing art into

needs of its future tenants, constituted a challenge in itself. The choice of

non-places is a value in itself. Perhaps doing so in Cracow might put

artworks and their arrangement was an outcome of the suggestions made

some fresh air into the communication routes which connect the different

by the artists who, together with their exhibition invitations, were sent

non-places in the city.

a description of the entire project, a photographic documentation of the
exposition space, and a list of restrictions made by the building’s owners.
Simplicity and synthesis, with a simultaneous attempt to leave each of the
presented artworks room to breathe were the main ideas we had in mind
when arranging this demanding space. At the opening of the exhibition,
it was possible to notice a discomfort of the visitors, which resulted from
the missing exhibition labels. Our decision not to use them was certainly
nothing new, however, by forcing the viewers to become more self-reliant

Kamil Kuzko
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Miejsce, którego nie ma, nieosiągalne, pojawiające się w wizjach,
czasem zkazywanych i ośmieszanych przez resentymentalne maksymy, trzeźwy realizm albo skutkiem rozmaitych (np. historycznych)
urazów. Przedmiot nieustającego, permanentnego dążenia ludzkości.
Oczywiście popełniano rozmaite błędy dwojakiego rodzaju. Pierwszy
polega na zakazie rozważania projektów utopii zgodnie z zasadą to
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tylko szkodliwa strata czasu ponieważ stanu idealnego nie da
się osiągnąć. Błąd polega tu na tym, że chociaż stanu idealnego nie
da się (zresztą nie jest to pewne) osiągnąć to jednak modele idealizowane stanowią podstawowe narzędzie optymalizowania konstrukcji
rzeczywistych, realnych. Wie o tym każdy inżynier i każdy przyrodnik
(zwłaszcza fizyk). Przykładowo: podstawowe zasady funkcjonowania
silników cieplnych opracowywane są na podstawie teoretycznego
modelu silnika pracującego bez tarcia, zbudowanego z doskonałych
izolatorów i przewodników, w którym medium robocze stanowi gaz
doskonały. To wzór optymalizacji, utopijna podstawa. Zakaz rozważania utopii jest istotnym hamulcem rozwoju i narzędziem wszystkich
mniej lub bardziej jawnie totalitarnych systemów władzy. Możliwy jest
oczywiście błąd przeciwny. Budowanie doskonałego silnika czy społeczności ot tak po prostu, już. To pierwsze nie przychodzi do głowy
inżynierom to drugie zdarzało się politykom i filozofom. Skutki bywały nie tyle opłakane co straszne. Doskonałe (cokolwiek by to miało
znaczyć) społeczeństwo musi składać się z doskonałych ludzi. Trzeba więc przemocą uczynić ich takimi a opornych wyeliminować po
czym zadekretować osiągnięcie raju ziemskiego lub co najmniej jego
bliskości (i biada wątpiącym). Tego rodzaju bolesne doświadczenia
dodatkowo wzmacniają niechęć do utopii – staje się ona czymś źle
widzianym, tolerowanym może u małych dzieci, a i to krótko. Jednak
choć rzadko przebłyskująca w świadomości powszechnej idea utopii
działa stale, jest siłą przemożną, praca nie ustawała nigdy.
Miejsce ukryte w odległej krainie albo jeszcze odleglejszej przyszłości. Od najdawniejszych czasów snuto o nim opowieści, konstruowano projekty, spierano się, wyruszano na poszukiwania albo próbowano budować. Miejsce bez miejsca i miejsce nigdzie, a jednak jest to
miejsce, w którym żyjemy. Gdyby któryś z dawnych utopistów znalazł
się we współczesnym świecie byłby zdumiony ubóstwem własnych
pomysłów. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, długość życia, łatwość
komunikacji, dostępność ciepła, jedzenia, ubrania, możliwości kształcenia… W niewielkim sklepie obok mojego mieszkania mogę z ła-
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twością kupić potrawy, o których starożytni imperatorzy nie mogli nawet

nym miejscem bez lokalizacji, która byłaby specjalnie, egzystencjal-

pomarzyć (bo nie wiedzieli o ich istnieniu). Że są trudności? Że często

nie moja. Każdy może być i żyć wszędzie i na tym polega miejsce

jesteśmy niezadowoleni? Że tak nie jest na całej Ziemi? To prawda, jest

bez miejsca.

jednak zasadnicza różnica w dyskomforcie powodowanym brakiem pra-

Wysoce skomplikowane, przekraczające możliwości ludzkiego ro-

cy odpowiadającej aspiracjom a tym z powodu nadchodzącej śmierci

zumienia środowisko cywilizacyjne zapewnia komfort ale zarazem

z głodu albo od dżumy. Zresztą te dolegliwości także stale próbujemy

izoluje. Pojawia się poczucie czasem ulotnej a czasem dojmującej

zmniejszyć, utopia rośnie, rozwija się, przenika coraz dalej. Żyjemy

nierealności a wraz z nim tęsknota i lęk rzeczywistości. Usiłowania

w stale pogłębiającej się utopii.

przebicia się do rzeczywistości zaczynają stanowić jeden z głównych

Czy to dobrze? Czy wszystko jest w porządku? Nie całkiem, utopia

motywów sztuki i filozofii. Jednak rzeczywistość naga nie zapośred-

ma bowiem swoje niebezpieczeństwa, głęboko ukryte równie znako-

niczona przez środowisko (cywilizacyjne, kulturowe) jawi się jedno-

mite w smaku co jadowite w działaniu. Jedną z jej idei jest stworze-

cześnie jako groźba, ostateczne, apokaliptyczne monstrum. Niektó-

nie środowiska zaspokajającego wszystkie potrzeby, najlepiej zanim

rzy czerpią więc natchnienie z grozy bytu i obojętności (wszech)

zostaną ujawnione, zanim poczujemy głód czy zimno. Współczesne

świata. W końcu, wobec trudności z osiągnięciem celu zjawia się

inteligentne domy uczą się kiedy mieszkańcy zechcą zapalić światło

rezygnacja, pozostaje tylko kombinatoryczna gra dotychczasowym

i włączają je z optymalnym wyprzedzeniem. Mieszkaniec idealnego

dorobkiem, tym co wytworzone, co pod ręką (a wszak wszystko zo-

domu mógłby w końcu nie zdawać sobie sprawy z tego, że w ogóle ma
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stało już stworzone i jest pod ręką albo komputerową myszką).

jakieś potrzeby. Traci stymulację, motywację, poczucie sensu (czemu

Pomimo tego obraz całości bynajmniej nie jest pesymistyczny. Dla-

oczywiście można zaradzić, wyleczyć usuwając ten atawistyczny brak

czego? Ponieważ jesteśmy istotami, w szerokim sensie twórczymi,

przystosowania do superdobrobytu, możliwym sposobem jest po prostu

mamy twórczość we krwi, w genach w samej istocie. Potrzeby twór-

obniżenie inteligencji). Wszystko to wymaga jednak aby skonstruowane

czości nie można zaspokoić z zewnątrz tak jak nie można zjeść za

środowisko stało się inteligentniejsze i sprawniejsze od tych, których

kogoś obiadu (chociaż doskonale można zjeść komuś). Doskonale

otaczać ma opieką. Natomiast inteligencja, czy aktywność ludzi staje

widać to na przykładzie sztuk plastycznych. Jakkolwiek część kryty-

się zbędna – w skrajnym przypadku, w utopijnej (ale niecałkiem niere-

ków ogłasza (stara tradycja) koniec sztuki to na świecie dosłownie

alnej) przyszłości są oni żywienie czy wręcz życi przez skonstruowane

miliardy ludzi najzupełniej się tym nie przejmują, malując, rysując czy

otoczenie. Jednym słowem stają się jego pasożytami, w najdosłowniej-

rzeźbiąc w najlepsze (choć nie zawsze najlepiej) dość zajrzeć na in-

szym, stosowanym w biologii, sensie. Stąd już tylko krok do zmierzchu

stagram. W końcu wszystkie utopie włącznie z tą naszą powszednią

bogów, totalnej zagłady czyli uniezależnienia środowiska od coraz bar-

to dzieła twórczości i stale tworzone.

dziej uwstecznionych pasożytów. Przecież to ono jest teraz naprawdę

Parę stron, trochę zdań, zapewne problem utopii zasługuje na więcej

żywe, twórcze, działające, następny etap ewolucji zostaje osiągnięty.

ponieważ choć nie często poruszany stanowi w pewien sposób klucz

W literaturze znajdowało to swój wyraz w rozlicznych opowieściach

do rozumienia tak sytuacji współczesnej jak i historii. Dlatego warto

o buncie robotów (tytuł powieści Karela Čapka) i ze znakomitym mi-

malować, rysować, pisać, myśleć i organizować wystawy poświęco-

strzostwem było kilkakrotnie rozwijane w twórczości Stanisława Lema

ne nie–miejscu.

(doskonałe maszyny wywodziły się wszak od ohydnych bladawców
co stanowiło wstydliwą część ich historii). Jednym słowem utopia
może być pułapką z niesłychanym wysiłkiem budowaną przez ludzkość w nadziei uwolnienia się od wysiłku wszelkiego.
Nie–miejsce, miejsce bez miejsca to określenie dobrze oddaje naturę
utopii. Nie w tym jednak sensie, że jej po prostu nie ma, ale w innym:
zanikają w niej miejsca. Miejsca życia ludzi, cały świat staje się jed-

Kajetan Młynarski
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A place which does not exist, a place which is unattainable, a place which
appears only in visions – visions which are sometimes forbidden and ridiculed with resentful adages rooted in the sober realist perspective and vario-
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us traumas (for instance, historical). The object of a relentless, never-ending

sideration of the utopia, based on the idea that doing so is a harmful waste
of time, because an ideal state can never be achieved. The mistake here
lies in the fact that even though an ideal state cannot be achieved (which, in
fact is not certain), ideal models constitute a basic tool of optimizing the actual,
currently existing constructs. This fact is something that every engineer and
natural scientist (particularly a physicist) is very much aware of. To illustrate,
the principles of heat engine mechanics have been developed basing on a theoretical model of an engine working without friction, built from ideal insulators
and conductors, and having as its operating medium an ideal gas. It is an ideal
to be pursed in the optimization of the engines, it is their utopian foundation.
Prohibiting the consideration of the utopia is, therefore, a significant setback
in development; this prohibition is also a tool used by all more-or-less openly
totalitarian political systems. There is, however, the second kind of mistake,
which is the opposite of the former: it is the actual building of an ideal engine –
or society – without any consideration at all, just like that. And while the idea of
building ideal engines does not enter the minds of engineers, building ideal societies was something that politicians and philosophers attempted to do many
times in the past – and its outcomes were always terrifying. An ideal society
(whatever this term is supposed to mean) has to be made up of ideal people.
This means, that the people need to be made ideal by force, and those who
resist must be eliminated; once this is done, heaven on earth – or something
similar – may be proclaimed (and woe unto those who dare to doubt it). These
kinds of painful experiences reinforce the resentment towards the utopia – it
starts to be perceived as something bad, something which may be tolerated as
a part of children’s behavior, and even in this case, only for a while. Yet, even
though the utopia only rarely becomes a part of a common imagination, it has
never ceased to exist as it is an overpowering force.
A place which is hidden in a remote land, or even a more remote future.
Since ancient times it has been the subject of tales, schemes, debates, quests, and attempted construction projects. A place which has no place and
is nowhere, and yet it is the place we live in. If one of the old utopians would
find himself in today’s world, he would be surprised with the indigence of
his or her own ideas. Health care, safety, life expectancy, easy transport,
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availability of warmth, food, clothing, education... In a small store next to

A non–place – a place, which does not have its place – captures the

my place I can get the kinds of food which the ancient emperors could

nature of the utopia very well. Not in the sense that the utopia does not

not even think of (because they had not known about their existence).

exist: it is that in the utopia places disappear. The places where people

And that we are still experiencing some difficulties? And that we are often

live, the entire world becomes one place with no particular localization

not satisfied? And that things are not equally good on the whole Earth?

that would be existentially theirs. Everyone can be and live anywhere,

Indeed – this is true, however, there is a fundamental difference between

and this is what the concept of a place without its place is about.

a discomfort caused by having a job which fails to meet our expectations

The highly complicated civilization environment, which exceeds the ca-

and the discomfort that comes from facing death, hunger, or the plague.

pabilities of human understanding, provides comfort, but, at the same

And, as a matter of fact, we constantly attempt to minimize those pro-

time, isolates. It gives rise to an elusive and sometimes poignant feeling

blems. The utopia keeps growing, it develops, and penetrates our lives.

of unrealness, which appears together with a longing for – and, simulta-

We are living in a constantly escalating utopia.

neously, a fear of – reality. The attempts of breaking through to reality

Is living in the utopia a good thing? Well, not exactly. Utopia comes with

are becoming one of the main motifs of art and philosophy. However, the

its own, deeply hidden dangers, which are as delicious to us as they are

raw reality, unfiltered through the environment (civilizational, cultural),

venomous. One of the aims of the utopia is to create an environment in

appears as a threat, an ultimate, apocalyptic monstrosity. Some thus

which all of our needs are satisfied, possibly before we even become

draw their inspiration from the horror of existence and the indifference

aware of them, before we start to feel hunger or cold. Today’s smart

of the (uni)verse. In the end, the difficulties with achieving the desired

houses learn when their inhabitants want to turn on the lights, so that

goal bring resignation, and the only thing which is left is a combinatorial

the lights are automatically turned at an optimal advance. An inhabitant

game played with what has already been achieved or made, played with

of such an ideal house could eventually be even unaware of having any

whatever is at hand (and everything has already been created, every-

needs at all. He or she would no longer be stimulated and lose the moti-

thing is at hand, or is just one click away).

vation, sense of purpose (this atavistic unaccommodation to the state

Despite all of the above, the current state of affairs is not hopeless. Why?

of such super-welfare can, of course, be cured: a possible solution lies

Because we are creatures who are creative, in a broad understanding of

in lowering people’s intelligence). All of this, however, requires creating

this term. Creativity is in our blood, in our genes, it is our very essence.

an environment which would become more intelligent and more efficient

The need to create cannot be satisfied from the outside, just as it is

than the people whom it is supposed to sustain. In such conditions, the

impossible to eat a dinner for someone (although it is possible to eat

intelligence of the people and their activity becomes redundant – in an

someone’s dinner). This can be perfectly seen on the example of fine

extreme case, in the utopian future (which is not entirely unrealistic), pe-

arts. Regardless of the critics’ proclamations of the end of art (which is in

ople are even fed or lived by a constructed environment. Put differently,

itself an old tradition), literally billions of people worldwide totally ignore

people become parasites of this environment, in the exact, biological

their words and continue to enjoy painting, drawing, and sculpting (even

understanding of this concept. From this point there is only one step

if they are not particularly skilled at it) – it is enough to check the Insta-

to the fall of the gods, a total annihilation, that is, the liberation of the

gram. After all, all utopias, including our daily utopia, are pieces of art

environment from its increasingly deteriorating parasites – it is therefore

which never cease to be created.

the environment that is now alive, creative, active; the next stage of

A few pages, some sentences. Certainly, the subject of utopia deserves

evolution has been reached. Such scenarios have appeared in literature,

something more, because even though it is not discussed often, it is – in

in numerous stories about the rise of the robots (title of the book by

a way – the key to understanding the current situation and history. For

Karel Čapek), which was a theme perfectly developed in the works of

this reason, it is important to paint, draw, write, think, and organize exhi-

Stanisław Lem (the perfect robots were therefore a creation of the ugly

bitions about the non–place.

palefaces, which was a shameful part of the robots’ history). To sum it
up, the utopia can be a trap built with a humongous effort by mankind
who dreams of living an effortless life.

Kajetan Młynarski
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NIE–MIEJSCE, to dziwny splot i zależność czegoś konkretnego, wymiernego i określonego z jednoczesnym zaprzeczeniem, z negacją.
Miejsce zazwyczaj oznacza punkt albo obszar w przestrzeni i czasie.
Można je wskazać, opisać; można określić jego cechy. Miejsca są
różne – zazwyczaj utożsamiamy je z konkretną lokalizacją w fizycznej przestrzeni; ale skoro przestrzenie bywają różne, to idąc za tą
konsekwencją możemy powiedzieć, że bywają też miejsca mniej

Połączenie miejsca z jego zaprzeczeniem stwarza dziwną - rzec by
można – niekomfortową sytuację. Nagle coś, co dotychczas było roz-

/

poznawalne, uchwytne, znajome, staje się obce, niepewne i trudne
do ogarnięcia… Czym jest NIE–MIEJSCE?? Czy jest miejscem bez

IE
–MIEJSC

E
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nalnym, społecznym czy duchowym…

N

NO

uchwytne, nie-fizyczne – bardziej o charakterze mentalnym, emocjo-

nazwy, bez imienia? Wszystko, co człowiek nazwie, określi imieniem
staje się obecne, rozpoznane, znajome, a tym samym powołane do
istnienia, zrozumiałe i konkretne. Wobec tego NIE–MIEJSCE to coś,
czego nie ma, to nieurzeczywistniony i nieuświadomiony charakter
przestrzeni, to nieokreślona albo niewiadoma jej funkcja; to miejsce
potencjalne, bez świadomości istnienia. Czy są takie miejsca?!
Oczywiście, i to jest ich wiele, albo wręcz można powiedzieć, że jest
ich nieskończenie wiele! …ale o tym później.
Teraz na chwilę pozostawmy na marginesie MIEJSCE i NIE–MIEJSCE, a popatrzmy na jedną z najbardziej charakterystycznych dla
człowieka czynności, obecną od samego początku jego dziejów – tą,
poprzez którą człowiek czyni świat sobie podległym...
Nazywanie określa, konstytuuje i urzeczywistnia. Wyrywa z chaosu,
porządkuje. Zgoda! A co, jeśli nazwiemy coś błędnie, źle; jeśli nadamy czemuś niewłaściwe imię? Co wtedy? Jeśli przyjmiemy punkt
widzenia, w którym konieczność nazywania, a przez to określania
jest stale obecna we wszelkiej ludzkiej aktywności, na różnych poziomach, a bez niej niemożliwa jest jakakolwiek dalsza wymierna
działalność człowieka, to rysuje się dość ciekawa sytuacja psychologiczna… Nazywanie staje się trochę synonimem procesu porządkowania rzeczywistości (oczywiście w wymiarze ludzkim i na jego
użytek). Potrzebujemy nazywać rzeczy, stany, sytuacje, emocje, aby
móc je okiełznać, aby móc je ogarnąć. To nasz proces rozumowania
i rozumienia. To dzięki niemu możemy panować nad rzeczami, nad
procesami, nad formami, nad światem. Ale przecież człowiek popełnia błędy, myli się – również w nazywaniu rzeczy i miejsc, w określa-
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niu ich, w nadawaniu im imion. Jeśli człowiek myli się w nazywaniu,

nie-nazywać, nie może niczego dotknąć bez języka. Nie działamy

to tym samym myli się w porządkowaniu.

i nie myślimy poza obszarem, którego wcześniej sobie nie nazwie-

Jak coś już sobie nazwiemy, to czujemy się dobrze i bezpiecznie

my. Nazwy jednak mogą być różne – trafne i nie; takie, które coś

– wiemy, czym to jest, mamy tego świadomość. Skąd jednak wie-

otwierają i umożliwiają, albo takie, które coś zamykają i ograniczają.

my, że nazwaliśmy to coś dobrze, albo właściwie?! Musimy to, co

Do której kategorii można zaliczyć NIE–MIEJSCE, niech każdy sam

nazwaliśmy zderzyć z innymi, wcześniej nazwanymi rzeczami, ob-
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spróbuje sobie odpowiedzieć…

serwując czy nazwa się sprawdza, potwierdza, wchodzi w relacje,

Ostatni projekt artystyczny Fundacji Transporter Kultury, spotyka ze

łączy się… To proces weryfikowania, który w praktyce nigdy się nie

sobą różnych artystów z Polski i z Niemiec w konkretnej przestrzeni,

kończy i cały czas przebiega. Po pewnym czasie okazuje się, że

a zatem można powiedzieć, że też i w konkretnym MIEJSCU. Jak

wiele rzeczy, przez lata źle nazywaliśmy, bo ktoś znalazł i dowiódł

wielokrotnie bywało również w projektach z poprzednich lat i tym ra-

niekonsekwencji albo błędu. Wówczas poprawiamy, korygujemy,

zem nie jest to przestrzeń stricte przeznaczona do prezentacji sztuki.

zmieniamy nazwę. Bywa, że ta zmiana pociąga za sobą konieczność

Zatem stanowi wyzwanie, jest nieobojętnym elementem. Co więcej

zmiany nazw innych rzeczy. Czasem musimy systemowo zmieniać

przestrzeń prezentacji projektu UTOPIA. NON–PLACE jest miej-

całe konglomeraty nazw z powodu uświadomienia sobie jednej fun-

scem nieukonstytuowanym, miejscem w stanie przejściowym, o jesz-

damentalnej, ale błędnej nazwy. Innym razem dowiadujemy się, że

cze nieokreślonym przeznaczeniu i funkcji. Jest w istocie NIE–MIEJ-

całe pokolenia żyły w błędnie nazywanym świecie. Pomyślmy – jak

SCEM. Surowe pomieszczenia w nowo powstałym biurowcu High5ive

często mamy z tym do czynienia?! Tak było, tak jest i tak będzie…

przy ul.Pawiej 7, w Krakowie, zrealizowanym przez firmę Skanska,

W człowieku równie ważne jest to, co rzeczywiste, jak to, co wyobra-

są jeszcze niesprecyzowane – w pewnym sensie nienazwane. Mogą

żone. Wciąż staramy się oddzielać jedno od drugiego…

w przyszłości nabrać różnego charakteru, najprawdopodobniej ko-

Teraz wróćmy do meritum. Kiedy uświadomimy sobie, że każde

mercyjnego, ale na razie ta kwestia pozostaje otwarta… Wejście ze

MIEJSCE, to innymi słowy przestrzeń nazwana – czyli taka, która

sztuką w taki obszar nie jest łatwe. Taka przestrzeń zmusza każdego

jest; która ma swoje wymiary, której rola i funkcja jest określona i czy-

artystę do indywidualnego negocjowania warunków, na jakich jego

telna. Z tej perspektywy chyba łatwiej będzie nam zobaczyć i pojąć,

praca wejdzie z nią w kontakt. A jeśli wejdzie to, co z tego kontaktu

czym jest jej odwrotność, albo zaprzeczenie. No właśnie – czym jest

wyniknie, jakie będą skutki tego dialogu? Taka przestrzeń jest wyma-

i jakie ma cechy?

gająca przez swoje surowe niezdefiniowanie. To za jej sprawą projekt

NIE–MIEJSCE to też przestrzeń, ale nie-nazwana; taka, której nie

artystyczny staje się dziwną otwartą przygodą, próbą sił – koniecz-

sposób nadać jednego, konkretnego, zamkniętego imienia. Przez

nym, choć w istocie utopijnym dialogiem z NIE–MIEJSCEM… Spo-

to staje się dla człowieka niekomfortowa, niebezpieczna, trudna

tkaniem z nieokreślonością, z procesem, z tym, co potrafimy nazwać,

i kłopotliwa. Czy to znaczy, że taka przestrzeń jest dysfunkcyjna,

ale i z tym, co nazywaniu się wymyka…

nieużyteczna, mniej wartościowa albo nieciekawa? Chyba nie…
przecież w ten sposób staje się bardziej realna i bliższa swojej istocie. W końcu Nauka cały czas dowodzi, że przestrzeń nie jest stała.
NIE–MIEJSCE kładzie ogromny akcent na elastyczny jej potencjał.
To innymi słowy przestrzeń w procesie, zmieniająca się, nieukształtowana, płynna. Chyba się zgodzimy, że na poziomie mentalnym
MIEJSCE lokalizuje i unieruchamia, zaś NIE–MIEJSCE ożywia, uruchamia i otwiera… sprawia, że wyruszamy w podróż…
NIE–MIEJSCE to w końcu też nazwa i jak każda nazwa określając –
ogranicza. Ale już wcześniej powiedzieliśmy, że człowiek nie potrafi

Piotr Korzeniowski
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A NON–PLACE is a peculiar concept combining something specific, material, and defined with its exact opposite and negation. The
term place, as such, usually signifies a point or an area in space
and time. It is something that can be shown and described, it is
something which possesses identifiable features. Places differ from
each other – usually we think of them as specific locations in the
physical space. But since there are many different kinds of spaces,
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we can conclude that there are also places which are less-percep-
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tible, non-physical – places of a rather mental, emotional, social, or
spiritual nature...
The idea of place which is not a place evokes a feeling one might
describe as awkward. Something recognizable, perceptible, familiar
suddenly becomes alien, uncertain, and difficult to grasp... What is
a NON–PLACE? Is it a place which does not have a name? All that
man gives a name to becomes present, recognized, familiar, and
thus called into being, understandable and specific. A NON–PLACE
is, therefore, something which does not exist, it is the unmaterialized and unacknowledged aspect of space, it is its unspecified or
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unknown function; it is a potential place devoid of a sense of itself.
Do such places exist? They certainly do and, in fact, they do exist
in multitudes, or – it could even be said – they exist in an infinite
number! But to this we will return later.
For now, let us put the concepts of PLACE and NON–PLACE aside, and focus on one of the most characteristic acts performed by
humans since the very beginning of history – the act through which
humans subdue the world...
The act of naming describes, constitutes, and makes real. It brings
out from chaos and puts into order. Agreed! But what happens if we
name something incorrectly? What happens if we give something
a wrong name? What happens then? If we assume a perspective
in which the necessity of naming – and, therefore, defining – is something ever-present in all forms and on all levels of human activity,
and without which any kind of substantial human activity becomes
impossible, an interesting psychological mechanism becomes revealed... The act of naming can be seen as equivalent to the process
of ordering reality (clearly, in a human scale, and for the use of humans). We need to name things, states, situations, emotions in order to manage them, in order to grasp them. It is the way we reason
and understand. Naming allows us to control things, actions, forms,
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the world. But humans do make mistakes – also when naming and

have a fixed shape, a space which is liquid-like. I think it is possible

describing things and places. And if people make mistakes naming,

to agree that, on a mental level, a PLACE localizes and immobili-

they also make mistakes ordering.

zes, whereas a NON–PLACE invigorates, mobilizes, and opens...

Once we name something, we feel good and secure – we know what

A NON-PLACE, however, is a name too and, just like all other na-

we have managed to name the thing properly, or accurately? In order

mes, it simultaneously describes and limits. But as we have already

to do so, we have to compare the named thing with other things we

agreed, it is impossible for humans not to name things, it is impos-

have previously named, and observe whether the name we have cho-

sible not to touch something without the use of language. We do

sen stands the test and becomes confirmed, whether it interacts and

not act and do not think outside the territory which we have not pre-

connects with other names... This is the process of verifying which, in

viously named. Names can, of course, be different – accurate and

practice, always takes place and never ends. After some time, it turns

inaccurate; they can open up and enable, but they can also confine

out that over the years we have been calling many things the wrong

and limit. The question as to which category the term NON–PLACE

way because someone finds and proves an inconsistency or mistake

belongs to is something that every person should attempt to answer

that we had made. When this happens, we correct, we rectify, we
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A NON–PLACE sets us off on a journey...

this something is, we are aware of its being. Yet how do we know if

on his or her own...

change the wrong name. It may happen that the introduced change

Fundacja Transporter Kultury, in their latest art project Utopia. Non–

makes it necessary to change the names of other things. Sometimes

Place, brings together various artists from Poland and Germany in

realizing one fundamental, yet erroneous, name forces us to systema-

a specific space, or – as it could also be said – in a specific PLA-

tically rename entire conglomerates of names. Other times, we learn

CE. Just as it was in the case of several projects from the past, it

that entire generations have been living in an incorrectly named world.

is not a space which was intended to strictly serve the purpose of

Let’s think – how often do we deal with such situations? This is the

exhibiting art. For this reason, the space constitutes a challenge;

way things were, are, and will always be... In humans, that which is

it is not something neutral. Additionally, the space selected for the

real is as important as that which is imagined. We constantly try to

project has not been fully constituted yet – it remains in a transition

separate one from the other...

stage, and still does not have a specified purpose and function. It is

Now let’s return to the main issue. Once we realize that every PLACE

a space which is, in fact, a NON–PLACE. The raw interior of the new

is, put differently, a space which has been named – meaning, that it is

High5ive office building, built by Skanska company on Pawia 7, in

a space which exists, which has its dimensions, and the role of which

Cracow, is still not defined – it is, in a certain way, unnamed. In the

has been defined and remains clear – it will become easier for us to

future, it might serve a number of functions, most probably of a com-

see and understand what the opposite, or a contradiction, of a PLACE

mercial character, but for now this matter remains open... Exhibiting

is. Therefore, what is a NON–PLACE and what are its characteristics?

art in such a setting is not an easy task. The space forces every ar-

A NON–PLACE is also a space, but one which has not been named;

tist to individually negotiate the terms on which his or her artwork will

it is a space which cannot be given one specific and encapsulating

interact with the environment. And if this interaction occurs – what

name. Because of this, this space becomes inconvenient, dangerous,

will be its result, what will be the outcome of the dialogue between

difficult, and problematic for people. Yet does this mean that it is a spa-

art and space? Such a space is demanding because it is raw and

ce which is dysfunctional, useless, less valuable, or uninteresting?

undefined. It is the reason why an art project becomes a strange,

Rather not... In this way, space becomes more authentic and closer to

open adventure, a test of strengths – a necessary, although in ac-

its original nature. After all, scientists continue to prove that space is

tuality utopian dialogue with the NON-PLACE... An encounter with

not something constant. The concept of a NON–PLACE puts a strong

indeterminacy, with the process, with this which we can name, but

emphasis on the flexible potential of space. A NON–PLACE is a spa-

also with that which defies naming...

ce in transition, a space which is changing, a space which does not
Piotr Korzeniowski
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mieszka live:
Kraków Cracow
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studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

praca work:
Profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, twórca
wielu międzynarodowych
projektów artystycznych
Professor at Academy
of Fine Arts in Cracow,
author of many international
artistic projects
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sztuka art:
malarstwo, rysunek,
fotografia, obiekty
i instalacje
painting, drawing,
photography

Zbigniew Bajek Relikwiarze. Pasja V (The Reliquaries. Passion V)
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W cyklu Relikwiarze nawiązuję do przedmiotów, słów, ludzi, miejsc, wydarzeń, które
pojawiły się na mojej drodze i... decydowały o jej kierunku; wpływały na moje wybory, których konsekwencją były spotkania
z innymi, był udział w historiach, których
nie planowałem. Relikwiarze nie przywołują ludzi, miejsc – przybliżają do wyobrażeń
o nich. Tak naprawdę, budują zupełnie nowe
opowieści, w których cienie rzeczywistych
spotkań i rzeczywistych przestrzeni, co najwyżej je lekko zabarwiają.
In the Reliquaries series I allude to objects,
words, people, places, events which appeared
on my way and... decided about its direction;
they influenced my choices which resulted in
meetings with other people and taking part
in events, which I did not plan. Reliquaries do
not bring back people and places – they bring
closer to the way they are imagined. In fact,
they create totally new stories, in which the
shadows of the actual meetings and existing
spaces only gives them a slight coloring.
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sztuka art:
sztuka transmedialna
transmedial art

Andrzej Bednarczyk Wędrowiec (The Wanderer)

60

Każdy obraz świata zawiera luki, lecz dla tych którzy go
utworzyli, są niedostrzegalne. Niewiedza o niewiedzy towarzyszy nieustępliwie poznaniu.
Stanisław Lem Solaris
Each world view contains gaps, though for those who have
formed it they are unnoticeable. Ignorance about ignorance
accompanies cognition uncompromisingly.
Stanisław Lem Solaris
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Urlike Beckmann Brain 2.0
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Michalina Bigaj Disingenous nature II

BIGAJ

mieszka live:
Kraków Cracow

A

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Rzeźby
Academy of Fine Art in Cracow,
Sculpture Department

praca work:
www.michalinabigaj.com

N

66

MICHAL
I
67

sztuka art:
rzeźba, obiekt,
fotografia
sculpture, objects,
photography

Michalina Bigaj Disingenous nature III

68

69

praca work:
www.inkenboje.de

sztuka art:
malarstwo, video,
fotografia
painting, video,
photography

Inken Boje homage to Joseph Beuys

Inken Boje homage to Franz West

B

Inken Boje homage to Roman Signer

Inken Boje homage to Marina Abramović

mieszka live:
Dusseldorf Dusseldorf

JE

studia study:
Kunstakademie Duesseldorf
Kunstakademie Duesseldorf

O

70

INKEN
71

Utopia nie może stać się rzeczywistością bez spojrzenia
na naszą historię i naszych
bohaterów i bohaterki. Do ludzi
tych próbuję się do zbliżyć, fizycznie i psychologiczne, tak
by nauczyć się na przyszłość.

Utopia cannot become reality
without looking at on our history and our heroes and heroines. Mine are artists and in
the photo series in good company I try to get close to them,
physically and psychological
in order to learn for the future.

Inken Boje Graffiti

72
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mieszka live:
Kraków Cracow

74

I
Bartosz Czarnecki Untitled

K

praca work:
www.bartoszczarnecki.pl

Bartosz Czarnecki Untitled

R
CZA NEC

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

Z

B A R TOS
75

sztuka art:
malarstwo
painting

Bartosz Czarnecki Untitled

Bartosz Czarnecki Untitled

76
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Bartosz Czarnecki Untitled

C.U. Frank Hommage a Stanislaw Lem (Hołd dla Stanisława Lema)

mieszka live:
Dusseldorf Dusseldorf

praca work:
www.cufrank.de

NK

studia study:
Wuerzburg Komunikatsion Design
Wuerzburg Komunikatsion Design

78

C.U. FR
A
79

sztuka art:
malarstwo
painting

Kiedy patrzy na dzisiejszy świat
i bliską przyszłość, widzi go niczym obraz o dwóch stronach.
Z jednej strony, dostrzega ludzką
niedoskonałośc i rozszczepienie,
możliwości i ograniczenia, polityczny rozwój i niepowodzenia;
z drugiej strony szuka innej rzeczywistości, tej, która znajduje
się wewnątrz każdej istoty ludzkiej, jak odwaga, nadzieja, prawda, nieugięci ludzie z marzeniami
i celami bez presji.
When he looks at the world today
and in the near future he realizes
it like a picture with two sides. On
the one hand he recognizes the
human imperfection and splittering, medial possibilities and its
limits, political developments and
failures on the other, he is looking
for another reality, the one found
inside the individual human being like courage, hope, true, unbroken people with dreams and
goals without pressure.
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C.U. Frank Hommage a Stanislaw Lem (Hołd dla Stanisława Lema)

81

SBECHER

mieszka live:
Dusseldorf Dusseldorf

praca work:
www.hilsbecher.de

IL

studia study:
Wupertal, Architektura Wnętrz
i Grafika
Wupertal, Interior Design
and Grafik

H

82
sztuka art:
instalacje i obiekty
ze szkła
glass objects and
installation

Klaus U. Hilsbecher BabylonIV, LightPixel, Cathedral

KLAUS
83

One can imagine utopia as a society that generates most desirable and almost perfect quality
for it´s citizens. One example is heaven – a no
place. Until today there have been social systems, political ideology, technological progress,
referring to utopias. The district Nova Huta in
Krakow is an unfinished example of an ideal utopian city. My contributions to the exposition are:
Three buildings of light, made of glass, they are
placed on the map of Nova Huta, they arise from
Utopias with light as medium of knowledge.

84

Można wyobrazić sobie utopię jako społeczeństwo, które generuje najbardziej pożądaną i niemal doskonałą jakość dla swoich obywateli.
Jednym z przykładów jest niebo – Nie–Miejsce.
Do dziś istnieją systemy społeczne, ideologia
polityczna, postęp technologiczny, odnoszący
się do utopii. Nowa Huta w Krakowie jest niedokończonym przykładem idealnego utopijnego
miasta. Mój wkład w tę ekspozycję to: Trzy budynki światła, wykonane ze szkła, umieszczone
na mapie Nowej Huty, powstają z utopii światłem
jako medium wiedzy.
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TU R S KI

mieszka live:
Kraków Cracow

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
murale
painting, drawing,
mural art

AP

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

K

86

ARTUR
87

Artur Kapturski Untitled

Artur Kapturski Untitled

88
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Artur Kapturski Untitled

A

mieszka live:
Kraków Cracow

praca work:
www.emiliakina.com

IN

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

K
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EMILIA
91

sztuka art:
malarstwo, fotografia
painting, photography

In the work „Idyll” I use old blinds that once gave out private space, protecting from prying eyes, but also separating
from what is outside. I combine this theme with a printout
referring to the famous „Idyll” screen saver attached to the
system Microsoft Windows XP. Idyll or place called „the land
of happiness.” Space longed-for, desirable, but whether it really exists. Currently, „Idylla” is virtual a dummy of the current landscape around Sonoma County, California. A picture
saved by the photographer space, it disappeared with the moment the shutter button was pressed. The utopian landscape
is a place more rooted in the virtual world than in the real
world. Come on, there is sterilized, detached from its point
on the map, more real digitally than geographically. Theme
I combine this with the green screen. The photographic background becomes the place of projection, clean potentiality.

93

Emilia Kina Idylla

92

W pracy pt. „Idylla” wykorzystuję stare rolety niegdyś wydzielające czyjąś prywatną przestrzeń, chroniące przed wścibskim wzrokiem, ale i oddzielające od tego co na zewnątrz.
Motyw ten zestawiam z wydrukiem nawiązującym do słynnego wygaszacza ekranu „Idylla” grafika dołączona do systemu
Microsoft Windows XP. Idylla czyli miejsce określane jako:
“kraina szczęśliwości”. Przestrzeń upragniona, pożądaną,
lecz czy istniejąca na prawdę. Obecnie Windowsowska „Idylla” jest wirtualną atrapą obecnego krajobrazu okolic Sonoma
County w stanie Kalifornia. Zapisany przez fotografa obraz
miejsca, przepadł bezpowrotnie wraz z momentem wciśnięcia
spustu migawki. Utopijny krajobraz jest miejscem bardziej
zakorzenionym w wirtualnym świecie niż w rzeczywistym.
Chodź istnieje, jest wyjałowiony, oderwany od swojego punktu na mapie, bardziej realny cyfrowo niż geograficznie. Motyw
ten zestawiam dodatkowo z “green screenem”. Fotograficzne
tło staje się miejscem projekcji, czystą potencjalnością.

mieszka live:
Kraków Cracow

Wojciech Kopeć Dożynki (The Harvest Festival)

KOPEĆ

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

sztuka art:
malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne,
instalacje i obiekty
painting, drawing, graphic design,
installations and objects

H
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WOJCIE
C
95

NIE–MIEJSCE to oddziałujący konwencją symulakrum obszar aktywności kulturowo-ludycznej zdefiniowany niejasną topografią tkaną przez asocjacje i inscenizacje pamięci. Otoczony mgławicą materii – wehikułów treści rytuałów
wydaje się być jedyną UTOPIĄ, która nam pozostanie.

96

The NON-PLACE is an area of cultural-ludic activity, acting
through the simulacraic convention, and defined by an unclear topography weaved by memory associations and reenactments. Surrounded by a nebula of matter – the vehicles of the
rituals’ content – the NON-PLACE seems to be the only kind
of UTOPIA which we will be left with.
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98

RZ

ENIOW

mieszka live:
Kraków Cracow

S

KI

praca work:
Profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie,
prezes Fundacji Transporter
Kultury Professor at
Academy of Fine Arts
in Cracow, Director
of Culture Transporter
Foundation
www.piotrkorzeniowski.com

O

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

PIOTR K
Piotr Korzeniowski Szumy mantryczne II (Mantric Noise II)

99

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
instalacje, video art
painting, drawing,
installations, video art

Piotr Korzeniowski Osobista pustynia XXIV (Personal Desert, XXIV)

100
Idea w rękach człowieka, zderzona z materią,
poddana działaniu czasu się degraduje, wykrzywia, zniekształca. Ideał to nieosiągalna
utopia. Z perspektywy ludzkiej cała rzeczywistość jest poniekąd śladem i obrazem pewnej
idei. Ale ta w formie czystej jest nieosiągalna...
Idea i jej zniekształcenie trwają w związku. Jedno uzupełnia drugie... Czy to działa w obie strony? Chyba tak... Czy bylibyśmy w stanie zbliżyć się do kształtu, gdyby nie doświadczenie
zniekształcenia? Czy było by tak wiele różnych
zastosowań idei, gdyby nie wielość i różnorodność form jej degradacji?

The idea in the hands of the people, collided
with matter and subjected to the work of time,
becomes degraded, contorted, disfigured. The
ideal is an unattainable utopia. From the human perspective, the entire reality is, in a way,
a trace and an image of a certain idea. But this
idea in its pure form is unattainable... The idea
and its distortion remain in a relationship. One
complements the other... Does this work in
both ways? Rather yes... Would we be able to
„get closer” to the shape without experiencing
distortion? Would there be so many applications of the idea without the multiplicity and
variety of the forms of its degradation?
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mieszka live:
Fuerth Fuerth

EIN

studia study:
Instytut ds. Pracy z Młodzieżą
w Gautling
Youth Work Institute in Gautling

sztuka art:
fotografia, obiekty i instalacje
photography, objects and installations

UT

102

LUTZ K
R
103

104

105

Lutz Krutein Heading for the Promised Land

I

Edie Kucharzewski Die Gutenberg Galaxis (Gutenberg Galaxy)

RZEW
S
K

mieszka live:
Norymberga Nurnberg

sztuka art:
malarstwo, rzeźba, rysunek
painting, sculpture, drawing

HA

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Norymberdze, FAU Erlangen,
Uniwersytet we Fryburgu
Kunstakademie in Nurnberg,
FAU Erlangen,
University in Fryburg

C
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EDIE KU
107

108

109

mieszka live:
Kraków Cracow

KO

studia study:
Wydział Artystyczny Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej,
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

praca work:
www.kamilkuzko.com

UZ

110

KAMIL
K
111

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
murale
painting, drawing,
mural art

Kamil Kuzko Z cyklu Obrazy eksterytorialne (Exterritorial Paintings, Bez tytułu (Untitled)

112

113
(...) Cokolwiek robimy bowiem, robimy w życiu, i doświadczenie
pokazuje, że matematyka również nie jest azylem doskonałym, ponieważ mieszkaniem jest język. Ta informacja roślinna wkorzeniła
się w świat i w nas. Porównanie to zawsze za mną chodziło, nawet
wtedy jeszcze, kiedy nie umiałem go przełożyć na język dowodu.
Stanisław Lem Głos Pana
Whatever we do, we do in life; and, as experience has demonstrated, neither is mathematics the perfect retreat, because its habitation is language. This informational plant has its roots in the world
and in us. This comparison has always been with me, even before
I was able to put it into the language of a proof.
Stanisław Lem Master’s Voice

mieszka live:
Kraków Cracow

LCZARE

K

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

MI

114
Dariusz Milczarek Fort

sztuka art:
malarstwo, fotografia, projektowanie graficzne
painting, photography, graphic design

DARIUS
Z
115

116

117

A

mieszka live:
Kraków Cracow

CH

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

sztuka art:
malarstwo, rysunek, grafika użytkowa
painting, drawing, graphic design

U
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KAJA M
119

Kaja Mucha Tymczasem dres (Meanwhile the Tracksuit)

Rysunki od pierwszej strony szkicownika, aż po ostatnią
stronę tworzą nieprzypadkowy ciąg zdarzeń. Otwarte kompozycje, przechodząca przez strony linia, wędrująca planeta,
są podstawą gry w świat tej niewielkiej książki. A na ten świat
zerka sam Stanisław Lem.
The drawings in the sketchbook, from the first to the last page,
create an intentional, thought-through chain of events. The
open compositions, the line which crosses through all pages,
the moving planet – all of these are the foundation of playing
the game of world in this small book. The world, which being
looked at by Stanisław Lem himself.

120

121

BART

mieszka live:
Kraków Cracow

praca work:
Prezes Fundacji
Transporter Kultury
Director of Culture
Transporter Foundation

AJ

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

N
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JAKUB
Jakub Najbart Utopia

123

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
fotografia
painting, drawing,
photography

Jakub Najbart Dla Alicji

124

Jakub Najbart Dla Alicji

125

RSKI

mieszka live:
Kraków Cracow

sztuka art:
malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne
painting, drawing, graphic design

GÓ

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

D
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JAN PO
127

Jan Podgórski Sekwencja

128

W moim rozumieniu, utopią jest sytuacja,
w której pozostawione przeze mnie artefakty, ślady egzystencji będą przejrzystym
komunikatem dla przyszłych pokoleń. Interpretacja pierwotnego konceptu zniekształca się z czasem, a nawet znika pod warstwą
nieustająco napływających danych. Interpretacja dokonywana w przyszłości nie pozostanie bez wpływu zachodzących zmian
społeczno-kulturowych. W świecie sztuki przykładem tego są malowidła ścienne,
które niejednokrotnie były przemalowywane lub zakrywane warstwami tynku w celu
stworzenia przestrzeni dla innej kompozycji. Bywało, że w wyniku erozji malowidła te
pojawiały się na nowo, jak zdania wyrwane
z kontekstu.
In my understanding, the concept that the
artifacts I will leave behind – the traces of
my existence – will be a clear message for
the future generations, is an utopia. The interpretation of the original idea becomes distorted over time, or even disappears under
the constantly accumulating data. The future
interpretation will be influenced by the socio-cultural changes to come. In the world
of art, this can be seen on the example murals, which have been repainted, or covered
with layers of plaster to create space for new
compositions. It also happened that old murals, as a result of erosion, reappeared on the
walls, similar to sentences taken out context.
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Jan Podgórski Sekwencja (The Sequence)

DTKE

mieszka live:
Norymberga Nurnberg

praca work:
www.janusz-radtke.de

RA

studia study:
Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
w Gdyni
Artschool in Gdynia

130

JANUSZ
131

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
video
painting, drawing, video

132

133

Janusz Radtke Do poezji Antonio Porta

mieszka live:
Dusseldorf Dusseldorf

RAIMAN

N

studia study:
Universität für Angewandte
Kunst w Wiedniu
i Kunstakademie w Duesseldorfie
Universität für Angewandte
Kunst Wien
and Kunstakademie Duesseldorf

praca work:
www.johannes-raimann.at

ES

134

JOHANN
Johannes Raimann vor-stellung_1.2

135

sztuka art:
video, fotografia
video, photography

Johannes Raimann vor-stellung_1.2
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Jurgen Rosner Dot 05, Out of Control 01, WHIMM001

SNER

mieszka live:
Norymberga Nurnberg

praca work:
www.studio-rosner.de

RO

studia study:
Wyższa Szkoła Projektowania
w Norymberdze
Design School in Nurnberg

138

JURGEN
139

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
instalacje
painting, drawing,
installations

140

141

mieszka live:
Kraków Cracow

praca work:
www.filiprybkowski.pl

Filip Rybkowski Popiersie płaczącego satyra (The Bust of the Crying Satyr), Times New Roman

OWSKI

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

BK
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FILIP R
Y
143

sztuka art:
malarstwo, fotografia,
video, isntalacje
i obiekty
painting, photography,
video, installations and
objects

Obiektem centralnym instalacji jest mała nie pozorna deseczka z przytwierdzonym do niej fragmentem cegły. Element ten stanowił fragment
zabudowań dawnej Rzymskiej koloni Ulpia Triana znajdującej się niegdyś na terenach obecnych
Niemczech w okolicach dolnego Renu, datowany
pomiędzy pierwszym, a trzecim wiekiem naszej
ery. Przedmiot ten przeznaczony był na sprzedaż
jako „cegiełka” na dalsze prace archeologiczne.
Fragmenty te uległy rozproszeniu, aby nieistniejąca już całość mogła zostać zbadana i „odtworzona”. Zakreślając utopijny horyzont, każdorazowo
sytuujemy go w przyszłości, teraźniejszość traktując raczej w kategoriach poświęcenia i pewnej
inwestycji w odległe jutro które może nie nadejść.
144

145
The central element of the installation is an inconspicuous wooden board with an attached piece of
a brick. This brick piece comes from what used to
be one of the buildings in the Roman colony Upia
Triana, situated between the 1st and 3rd century
on the territories of the lower Rhine river, in present Germany. The object was sold as a part of
a fund-raiser for continuing archeological works
on the site. Thus, the buildings’ fragments were
dispersed so that the non-existent whole could
later be studied and “rebuilt”. Every time when
drawing an utopian horizon, we position it in the
future, while thinking of the present in terms of
a sacrifice and treating it as an investment in the
future, which might never come.

mieszka live:
Drezno Dresden

HWEIG
E
R

studia study:
Uniwersytet Humbolta w Berlinie
Humbold University in Berlin

praca work:
www.schweigwerk.de

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
obiekty i instalacje
painting, drawing,
objects and
installations

Detlef Schweiger Pose I, Pose II, Pose III, Pose IV

SC

146

DETLEF
147

148

149

OLEŃ

mieszka live:
Kraków, Nowy Sącz
Cracow, Nowy Sącz

SM

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

150
praca work:
www.justynasmolen.com

JUSTYN
A
151

sztuka art:
malarstwo, obiekt
artystyczny
painting, objects

Justyna Smoleń BLACK XIV, Forma cięta I, Forma cięta II (Cut Form I, Cut Form II)

152

153

Forma obrazu oraz obiektu ma nawiązywać do utopijnej
praktyki artystycznej opierającej się na zasadzie twórczego naśladownictwa natury, mimesis. Wybrane do pracy motywy charakteryzują się płynnością oraz zmiennością a wszelkie próby ich ujęcia wydają się niemożliwe
i wymuszają pewne uogólnienia.
The form of the painting and the object is a reference to
the utopian artistic practice of mimesis based on a creative imitation of nature. The elements selected for the
works are characterized by fluidity and changeability; all
attempts of depicting them seem impossible which necessitates making certain generalizations.

mieszka live:
Kraków Cracow

OKA

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

praca work:
www.michalsroka.pl

SR

154

MICHAŁ
155

sztuka art:
malarstwo, rysunek,
projektowanie
architektoniczne,
instalacje i obiekty
painting, drawing,
architectural design,
installations and objects

Jerzy Jarzębski Chaos na cenzurowanym:
Późna eseistyka Lema
156

Michał Sroka Utopia model (The Utopia Model)

Wizje przyszłości u Lema nie miały nigdy charakteru statycznego, nie były projektami przyszłego
świata ujmowanymi w jednym rzucie i w jednym planie czasowym. Jeśli coś fascynuje autora Summy
Technologiae, to dynamika procesów zachodzących
w czasie, przechodzenie skomplikowanych układów
społecznych i ekonomicznych z jednego stanu w drugi, współdziałanie wielu zmiennych, a w końcu —
losowy charakter znacznej części zachodzących po
drodze zjawisk. Właśnie owa losowość zdawała się
zawsze intrygować Lema…

157

Lem’s visions of the future never had a static character, they were
never projects of the future world encapsulated within one dimension
and one time. If there is one thing, which fascinates the author of
Summa Technologiae, it is the dynamics of processes which occur
in time, the transition of complicated social and economical constructs
from one state to the other, it is the mutual work of many variables,
and, finally, the random character of the majority of events occurring
on the way. It is this randomness that seemed to always intrigue Lem...
Jerzy Jarzębski Chaos na cenzurowanym:
Późna eseistyka Lema

mieszka live:
Kraków Cracow

ELMACH

WICZ

N

IE

158
praca work:
Profesor, Dziekan Wydziału
Malarstwa
Professor, Dean of Painting
Department

ST

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Painting Department

W I TO L D
159

sztuka art:
malarstwo, fotografia
painting, photography

Kontemplacja jego prac malarskich przywodzi
na myśl jedną z książek Stanisława Lema Solaris,
a szczególnie opis intelektualnego bytu podobnego oceanowi, wyrzucającego z siebie, to tu, to
tam, gigantyczne, koronkowo-drobiazgowe formy przestrzenne, jak gdyby góry lodowe, które
przy bliższej analizie okazują się być wizualizacjami niezwykle skomplikowanych równań czy
prawideł matematycznych.
Andrzej Bednarczyk
(fragment recenzji pracy magisterskiej
Witolda Stelmachniewicza, maj 1996 r.)
160
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The contemplation of the author’s paintings
brings to mind one of Stanisław Lem’s books
– Solaris – and particularly the description of
the intellectual entity which bore resemblance
to the ocean, washing ashore scattered, gigantic, lace-like, detailed forms, similar to icebergs,
which upon closer inspection turn out to be visualizations of incredibly complicated equations
or mathematical formulas.
Andrzej Bednarczyk
(excerpt from Witold Stelmachniewicz’s
M.A. work review, May 1996)

Witold Stelmachniewicz Untitled

mieszka live:
Kraków Cracow
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studia study:
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Painting Department

praca work:
www.michalstonawski.
blogspot.com
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sztuka art:
malarstwo, rysunek
painting, drawing

Michał Stonawski Gaz (Gas D)

Michał Stonawski Odłącznik (Disconnector)
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Z moich obrazów konstruuję wyspy w przestrzeni tak nieprawdziwe, że niezauważalne. Pewność,
że miejsce istnieje, jest podstawą jego iluzoryczności. Bliski jest mi opis utopii Szymborskiej.

With my paintings I build islands in space, so unreal
that they become unnoticeable. The certainty that a place exists is the foundation of its illusoriness. I appreciate the description of utopia given by Szymborska:

[...] Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach drobne ślady stóp
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.
Jak gdyby tylko odchodzono stąd
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.

[...] For all its charms, the island is uninhabited,
and the faint footprints scattered on its beaches
turn without exception to the sea.
As if all you can do here is leave
and plunge, never to return, into the depths.

Wisława Szymborska Utopia

Wisława Szymborska Utopia
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Kraków Cracow
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studia study:
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sztuka art:
malarstwo, instalacja, video art
painting, installation, video art
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Radek Szlęzak Życie wewnętrzne1 (Inner Life 1)

RADEK
167

168

Monochromatyczne, girlandowe formy przedstawione na obrazach nawiązują swym kształtem do
wewnętrznych organów ludzkiego ciała. W tym sensie reprezentują to, co wewnętrzne, ale i bez chirurgicznej ingerencji ukryte. Owym formom towarzyszą utrzymana na granicy czytelności fragmenty
tekstów zapożyczone z podręczników dotyczących
zdrowia psychicznego, które posługując się językiem arbitralnej klasyfikacji balansują często na
cienkiej granicy pomiędzy nauką a paranauką. Gest
zestawiania dwóch materii jest symbolicznym zespoleniem dwóch substancji: duchowo-psychologicznej oraz cielesno-fizjologicznej.
The monochromatic, garland-like forms presented on the paintings are reminiscent of the interior body organs of a human. In this sense, they
represent that which is interior and, with no surgical intervention, remains hidden. The depcited
forms are accompanied by barely legible fragments
of texts borrowed from books on mental health,
which by using the language of arbitrary classification often walk the thin line between science and
pseudo-science. The act of juxtaposing two kinds
of matter is a symbolical unification of two kinds
of substances: the spiritual-psychological and the
bodily-physiological.
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studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Rzeźby
Academy of Fine Art in Cracow,
Sculpture Department

mieszka live:
Kraków Cracow

praca work:
Profesor, Prorektor
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Jan Tutaj Flutukacje (Fluctuations)

sztuka art:
rzeźba, działania
przestrzenne, rysunek,
fotografia
sculpture, objects,
spatial works,
drawings, photography

Jan Tutaj PROJEKT [X] (Project [X])
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Zmienność, labilność, pozorność to tylko ułamek cech charakteryzujących
aktualną płynną nowoczesność - rzeczywistość zmagającą się z ponawianym pragnieniem utopii równości, transparentności, poprawności...
Changeability, lability, seemingness are only a fraction of the features
which characterize the today’s liquid modernity – the reality struggling with
the repeating desire for the utopia of equality, transparency, correctness...
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studia study:
Kunstakademie Dusseldorf
Kunstakademie Dusseldorf
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mieszka live:
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praca work:
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Katharina Veerkamp Lux (13-peaces)

sztuka art:
malarstwo, fotografia,
rzeźba
painting, photography,
sculpture
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Przestrzeń, czas i światło interesują mnie jako faktyczna
treść naszych doświadczeń i przedmiot abstrakcyjnych teorii, które próbują wytłumaczyć struktury naszej rzeczywistości. W mojej pracy próbuję uczynić widzialnym niewidzialne
połączenie pomiędzy swiatem materii a światem teorii, uwidaczniając zjawiska w taki sposób, by zarówno nasze doświadczenia jak i nasze teorie zostały zakwestinowane, lub
przestały być oczywistymi. W swoim zainteresowaniu dostrzegam podobieństwo do zainteresowań i tematów, którymi
zajmował się Polski pisarz Stanisław Lem – w szczególności
kwestii ludzkiej egzystencji i jej miejsca we wszechświecie.

Space, time and light interest me as the actual matter of our
experiences and the subject of the mere abstract theories
that try to explain the structures of our reality. In my work
I am trying to make the invisible bridge between the world
of matter and the world of theories visible, by manifesting
phenomena in such a way that both our experiences and
our theories are questioned or become uncertain. In this
interest, I see a connection to the interest and topics of the
polish writer Stanislaw Lem - the dealing with the question
about human existence and it’s place in universe.

Bartosz Węgrzyn Magnetic fields
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mieszka live:
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studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Rzeźby
Academy of Fine Art in Cracow,
Sculpture Department

praca work:
www.bartekwegrzyn.com
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sztuka art:
rzeźba, obiekt,
instalacja
sculpture, object,
installation

Bartosz Węgrzyn Paradigm shift
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ELMS

mieszka live:
Dusseldorf Dusseldorf
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studia study:
Bauhaus Universität Weimar,
Kunstakademie Munster
Bauhaus Universität Weimar,
Kunstakademie Munster

praca work:
www.andrejwilhelms.de
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Andrej Wilhelms Tap out

sztuka art:
malarstwo, rysunek
painting, drawing

Andrej Wilhelms Blur
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Andrej Wilhelms Float

Andrej Wilhelms Rumble

mieszka live:
Kraków Cracow
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Wojtek Wasilewski No room | Nie pokój
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studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Rzeźby
Academy of Fine Art in Cracow,
Sculpture Department

sztuka art:
rzeźba, działania przestrzenne, projektowanie
architektoniczne, fotografia
sculpture, spatial and architectural design, photography

WOJTEK
187

188

189

Przestrzeń osobista, intymna gdy zostanie anektowana przez nienawiść staje się brakiem, nieobecnością miejsca i sensu życia. Wytworzone wrogością obszary gniewu, dzielnice zamknięte wołają by
zaprzeczyć człowieczeństwu.

Once personal, intimate space becomes annexed by hate, it turns into
absence, the non-existence of a place and absence of the meaning
of life. The areas of anger produced by hostility, closed districts call
to question humanity.

Odarcie człowieka z człowieczeństwa jest zawsze zaproszeniem do jeszcze
gorszych czynów.
Artur Domosławski

Stripping a man of humanity is always an invitation to even worse acts in
the future.
Artur Domosławski

Największa z międzygwiezdnych wojen toczy się w sercu człowieka przeciw
człowiekowi. Przestrzeń prawdziwej wolności wykupiona jest ceną życia...

The biggest interstellar war takes places in the heart of a human, against
the human. The price one pays for real freedom is life...

mieszka live:
Kraków Cracow

Michał Zawada Urna twarzowa (Facial Urn)

studia study:
Akademia Sztuk Pięknych
w Krakowie, Wydział Malarstwa
Academy of Fine Art in Cracow,
Malarstwa Department

praca work:
Prodziekan Wydziału
Malarstwa
Vice-Dean of Painting
Department
www.michalzawada.org
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sztuka art:
malarstwo, fotografia,
video
painting, photography,
video

Brak ornamentacji jest znakiem
duchowej siły
Jeśli nic nie zostałoby z zaginionej
rasy oprócz pojedynczego guzika,
byłbym w stanie po kształcie tego
guzika wywnioskować jak ludzie ci
ubierali się, jak budowali swoje domy,
jak żyli, w co wierzyli, jak wyglądała
ich sztuka, jaka byłą ich mentalność.
Dzieło sztuki (prawdziwe) jest metaforą wszechświata uzyskaną poprzez
użycie środków artystycznych.
192

Adolf Loos
Lack of ornamentation is a sign of
spiritual strength.
If nothing were left of an extinct race
but a single button, I would be able to
infer, from the shape of that button,
how these people dressed, built their houses, how they lived, what was
their religion, their art, their mentality.
The (truly exact) work of art is a metaphor of the universe obtained with
artistic means.
Adolf Loos
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