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Witamy na wystawie “Na Okrągło: 1989-2009”

„Na  okrągło”  to  tytuł,  który  nie  tylko  odwołuje  się  do  formy  Hali  Stulecia, 
w której się znajdujemy  oraz  Okragłego Stołu i jako rzeczywistego obiektu, 
i wydarzenia historycznego sprzed dwudziestu lat.  „Na okrągło” - kolokwialne 
wyrażenie  w  języku  polskim  –  możemy  też  odczytywać  jako  nierozwiązane 
problemy  osobistych  i  grupowych  wolności  oraz  powtarzanie  tych  samych 
politycznych  egzorcyzmów.  To  też  niekończąca  się  praca,  monotonia 
codziennego kieratu oraz  banalność i przewidywalność wolnego czasu. Miłośnicy 
literatury  odnajdą  tu  pewnie  nawiązanie  do  sceny  finałowej  z  „Wesela” 
Wyspiańskiego. I wreszcie, tytuł sugeruje, że wciąż wokół czegoś krążymy wokół 
czegoś skupiamy się i zbieramy. 

A więc ta „okrągłość”  to także miejsce spotkania: stół,  loża a nawet zwykłe 
siadanie  w kręgu.  Okrągłość  więc  to   zbiorowość  wreszcie,  ‘rzecz  pospolita’, 
wspólność a może wspólnotowość.  A krąg może też być zaklęty. Albo wejście 
doń może być niemożliwe.  Obecność w nim – kłopotliwa. Gdy wznosimy wzrok 
ku  wspaniałej  żelbetowej  kopule  Maksa  Berga  nad  centralną  rotundą  Hali 
Stulecia,  nie  sposób  nie  myśleć  o  wspólnotowych  ideach  jakie  przyświecały 
architektowi,   i  naszej  dzisiejszej  perspektywie  równości  opartej  na  różnicy 
i  współistnieniu.  Lub  też  konflikcie  tych  różnic.  Hala  jest  tu  konceptualnym 
punktem  odniesienia  dla  wystawy,  symbolicznie  pozostawiona  sama  sobie 
niczym pusty znak gotowy zaabsorbować różne antagonizmy i emancypacje.

Wystawa,  na  którą  Państwa  zapraszamy  nie  jest  wystawą  historyczną  choć 
odnosi się do rzeczywistych wydarzeń z naszej niedalekiej przeszłości. Jest to 
przede  wszystkim  wystawa  sztuki  współczesnej  pokazana  z  perspektywy  jej 
funkcjonowania w dyskursie publicznym. Bo przecież  przez te dwadzieścia lat 
debatowaliśmy  nie  tylko  w  mediach,  salach  konferencyjnych  i  na  ulicach. 
Debatowaliśmy  także  w  galeriach  i  muzeach,  w  salach  kinowych  i  klubach, 
a  artyści  w  tym  okresie  spełnili  istotną  rolę  jako  mediatorzy  publicznego 
dyskursu.

Wystawa  składa  się  z  wielu  warstw  w  czasie  historycznym  i  osobistym.  Jej 
miejscem jest ograniczona murami przestrzeń, ale mówi ona o tym, co jest na 
zewnątrz:  o  przestrzeni  publicznej  oraz  sprawach,  które  w  niej  próbują 
zamieszkać. Nie opowiadamy tu jednak historii sztuki ostatniego dwudziestolecia 
ani  też  nie  staramy  się  stworzyć  jej  kanonu.  Być  może  jednak  pokazujemy 
sztukę  o  korzeniach  krytycznych  z  innej  perspektywy.  Wbrew  popularnemu 
odczytaniu nie jest ona przypisana jedynie do działań z ciałem lub wobec ciała. 
Jest  to  jednym z  istotnych  interpretacyjnych  nieporozumień  w  odczytywaniu 
krytycznego potencjału sztuki i samego zjawiska sztuki krytycznej takiej, jaka 
była i jest, a nie takiej, jaka chciano ją widzieć.   
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„Na okrągło” to również wystawa o tym, jak zmieniała się zawartość protestu, 
jak  przestrzeń  publiczna  wypełniała  się  innymi  niż  do  1989  roku  sensami.  
Ze  stosunkowo ujednoliconego  interesu  wspólnego,  który  przykrywał  różnice, 
przychodziliśmy  do  interesów  partykularnych.  Pokazujemy  więc,  bez 
uzurpowania sobie prawa do kompletności, jak z narodu pod reżimową opresją 
zaczęliśmy stawać  się społeczeństwem,  tworem złożonym z wielu tożsamości 
i wielu narracji, które też są wewnętrznie zróżnicowane a niekiedy zmierzające 
ku swoim własnym normatywnościom i opresjom. 

Wystawę pokazujemy w momencie, kiedy obchodzimy dwudziestolecie wejścia 
w systemową   ramę  demokracji  i  wolnego rynku. Próbujemy spojrzeć  na ten 
fakt,  który najmłodsza generacja przyjmuje za oczywistość,   także od strony 
osobistych,  społecznych,  ekonomicznych   oraz  wolnościowych  -  czy  szerzej 
kulturowych  -  kosztów  oraz  pokazać  niejednoznaczność  i  złożoność 
doświadczenia  demokracji  oraz  wytwarzania  demokracji.  Bo  przecież  ją 
performujemy, powodujemy, że się staje i że się zmienia. Tylko wtedy nie będzie 
sytym, zadowolonym z siebie i samym siebie karmiącym systemem. 

Na wystawie znajdujemy szereg rzeczy. Są one nie tylko przedmiotami i dziełami 
sztuki, ale też odnoszą się do etymologii słowa „rzecz” (łacińskie: res, niemieckie 
i staroangielskie: ding, o czym tak sugestywnie piszą i Marin Heidegger i Bruno 
Latour). A więc coś,  co powoduje, że ludzie się  zbierają,  radzą,  współrządzą. 
Rzeczy, które umożliwiają to, co Elżbieta Matynia nazywa pięknie „meblowaniem 
demokracji”  a także sprawy, wokół których następuje spotkanie. Istotna rolę 
w skonstruowaniu wystawy mają też materiały dokumentalne, które pozwalają 
nam  powiązać  zebrane  dzieła  z  atmosferą  polityczną  i  społeczną  ostatniego 
dwudziestolecia.

Westybul wejściowy

Praca  Grzegorza  Klamana. „Tektonika” (2009),  to  charakterystyczna  dla 
artysty  zaburzona  monumentalna  forma  architektoniczna,  której  proporcje 
nawiązują do historycznego mebla. Składa się  z siedemnastu geometrycznych 
brył o różnych kątach nachylenia, jej krąg  jest spękany, połamany, wypiętrzony 
jak lodowe kry, albo geologiczne płyty tektoniczne. Potencjalnie jest jakiś obszar 
spójności  w  tym zbiorze  nieprzystających  elementów.  Mamy tu  do  czynienia 
z sytuacja antagonizmu, w którym są jednak wciąż punkty wspólne, przyległość 
płaszczyzn  czy  równoległość  linii.  Formalne  cechy  „Tektoniki”  to  krytyczna 
refleksja  nad  fikcjonalnością  unifikujących  narracji,  estetykami  zwartości, 
pełności i jedności. 
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Modernistyczne referencje „Tektoniki” pozostają w dialogu z budynkiem  Berga - 
intencjonalną  architekturą  spotkania  –  i  z  historycznym  doświadczeniem 
okrągłego  stołu,  a  zwłaszcza  jego  dzisiejszej  recepcji.  „Tektonika”  zdaje  się 
jednak  kierować  interpretację  ku  procesom,  które  znajdują  się  poza  naszą 
kontrolą, i które wytwarzają niespodziewane powiązania, nałożenia i tarcia. 

Potencjały te podejmuje także  „Anarchia”, krótkie video  Wilhelma Sasnala 
(2001), [Fundacja Galerii  Foksal],  w którym grupa dzieci  ustawia się  w znak 
anarchii, aby wkrótce potem powoli się rozproszyć, oddalić. Mamy tu pytanie o 
trwałość  buntu  i  możliwość  spotkania.  O  potencjalność  kontynuacji  myślenia 
rewolucyjnego i przenoszenia jego doświadczeń na kolejne generacje. „Anarchia” 
wywołuje  refleksję  nad  chwilowością  mobilizacji,  o  dyspersji  politycznych 
i  konsumenckich  subiektywności.  

Kino nr 1

Dwa  filmy  Piotra  Bikonta o  Okrągłym Stole,  to  pasjonująca  dokumentacja 
procesu tworzenia się legendy Okrągłego Stołu. Pierwszy - zrealizowany wspólnie 
z  Leszkiem Dziumowiczem -  „Opowieści  Okrągłego Stołu” (1989),  [Video 
Studio Gdańsk]* powstał jeszcze w czasie obrad i pokazuje głównie spotkania 
kuluarowe a także całkowicie  niezwykłe,  osobiste  doświadczenie  uczestników. 
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Dziwne  sytuacje  zaskoczenia,  qui  pro  quo  ambarasujących,  ceremonialnych 
powitań  dawnych więźniów politycznych i  prześladowanych obywateli   z tymi, 
którzy  niedawno  decydowali  o  ich  wolności.  Różnice  wizerunkowe  pomiędzy 
reżimowcami i dysydentami, inna organizacja pracy, inny wreszcie stosunek do 
mediów,  komunikacji  wewnętrznej,  inne  sposoby  osiągania  celów.  Okrągłość 
stołu  wyraża  to,  czym  te  spotkania  istotnie  były  –  ujawnieniem  politycznej 
różnorodności, która wbrew temu, co zapowiadano nie była prostym podziałem 
my/oni. Wrażenie to utwierdza także kolejny film autora powstały w dziesiątą 
rocznicę  obrad  „Stół  bez  kantów”  (1999),  [TVP].   Film  ten  pokazuje,  jak 
zmienia się sposób mówienia o wydarzeniu historycznym z pozycji uczestnika, 
a także jak perspektywa czasu i dynamiki politycznej dekady pozwala na nowo 
interpretować wydarzenie.

Zestawione są  one tutaj   z filmem  Marii  Zmarz-Koczanowicz „Major albo 
rewolucja Krasnoludków”  (1989), [Wytwórnia Filmowa Czołówka, napisy do 
filmów Marii Zmarz-Koczanowicz udostępnia Narodowy Instytut Audiowizualny]. 
Oprócz czasu powstania i tematyki łączy je świadomość powolnego odchodzenia 
od doświadczenia rewolucyjnego i rodząca się nostalgia za tym doświadczeniem. 
Majora  Fydrycha  spotykamy  w  filmie  Zmarz  już  jako  kandydata  do  Senatu 
w  wyborach  4  czerwca  1989  roku,  a  historia  Pomarańczowej  Alternatywy, 
wrocławskiego ruchu happenerskiego późnych lat 80, który nadał nowy wymiar 
strategii i estetyce polskiego protestu, pojawia się w retrospektywie: opowiadana 
przez jego uczestników oraz poprzez  zdjęcia dokumentalne. Wraz z tymi filmami 
pokazujemy dwie współcześnie powstałe prace video. 

„Projektowanie  i  organizacja  przestrzeni”  Alicji  Karskiej  i  Aleksandry 
Went [Fundacja  Profile]  to  praca,  w  której  grupa  dziewcząt  w  strojach 
pokojówek  wkracza  na  teren  współczesnej  ruiny,  nigdy  nie  dokończonego 
projektu  budowy  hotelu  robotniczego.  Odmierzają  przestrzeń  żelbetowego 
szkieletu budowli na wysokich obcasach, wyraźnie zaabsorbowane czynnościami 
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ścielenia nie istniejących łóżek, porządkowania i  zamieszkiwania nieprzyjaznej 
przestrzeni.  Potem  pojawiają  się  robotnicy  z  zamiarem  przeprowadzenia 
rozbiórki tej niedokończonej konstrukcji. Te dwa procesy toczą się równolegle. 
Usuwanie  śladów  przeszłości  i  misja  jej  ogarniania,  porządkowania 
i projektowania na nowo. 

„Przeszłość” Ani i  Adama Witkowskich (2005), [pracownia artystów] jest 
wizualnym i  dźwiękowym skanem terenów  Stoczni  Gdańskiej,  zakładu  pracy 
i  symbolicznego miejsca tak silnie  związanego z historią  Solidarności.  Obszar 
ten, dzielony obecnie z deweloperami i w przededniu budowy nowej dzielnicy, 
wstrząsany jest  nieustającymi  sporami  o  etyczne uprawnienia  do  przeszłości, 
ekonomiczną przyszłość zakładu i robotnicze przywileje. Widzimy go w pełni lata 
pokryty zielenią i kwiatami. Obok buduje się statki, słychać odgłosy produkcji, 
głuchy dzwięk walenia w blachę, rytmicznie poruszają się stoczniowe żurawie. 
Robotnicy  przemieszczają  się  do  i  z  miejsc  pracy.  To  obraz  stoczni  dzisiaj, 
intensywnie obecny, wyrazisty, pokazujący jej estetykę w sposób uwolniony od 
bezpośrednich  politycznych  narracji,  diachroniczny  obraz  przeszłości  w  czasie 
teraźniejszym dokonanym. 
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Obok pokazujemy w postaci projekcji slajdów pracę Allana Sekuli „Walking on 
Water” (1990), [Fundacja Wyspa Progress], w której autor, amerykański artysta 
polskiego  pochodzenia,  ujął  w  sekwencji  fotograficznych  obrazów  zarówno 
stocznię, jak i śródmieścia Gdańska i Warszawy. To portret kraju w momencie 
zmian  politycznych  ale  też  ekonomicznych,  momencie,  w  którym  nastapiło 
załamanie dotychczasowych narracji a nie nastąpiło ukształtowanie nowych.  

Kuluary Hali

Na architrawie nad wejściem na halę główną znajduje się praca grupy twożywo 
„Vive  la  revolution” (2003),  [pracownia  artystów],  adaptacja  projektu 
pierwotnie pokazanego w Słubicach w formie billboardu. Nawiązujący do dwóch 
estetyk  propagandowych  plakat  pokazuje  raptowność  zmiany,  ideologiczne 
napięcie, transformację retoryczna  w sferze publicznej, jaka stała się naszym 
udziałem podczas  przygotowań  do  akcesji.  Wątki  te  kontynuuje  seria  filmów 
animowanych „Kapitan Europa” [pracownia artystów], na które zapraszamy do 
naszego archiwum video przy księgarni. 

8



Strona prawa kuluarów
Kino nr 2

„Bara  bara”  (1996)  Marii  Zmarz-Koczanowicz  [TVP], choć  teoretycznie 
zajmujący  się  tylko  fenomenem  kultury  disco-polo,  film  kreśli  zamaszystą 
panoramę  życia polskiej  prowincji,  kształtowania się  nowego typu karier oraz 
rodzimego biznesu, popularnych wyborów estetycznych oraz przekształcania się 
stylu   życia  i  spędzania  wolnego  czasu   w  Polsce  w  latach  90.  Późniejszy 
o  ponad  dekadę  „Kocham  Polskę”  (2007)  [TVN]  film  reżyserki,  to  próba 
przyjrzenia się Młodzieży Wszechpolskiej, nie tylko jako konkretnej organizacji, 
z jej metodami formatowania członków, pozyskiwania zwolenników i zdobywania 
wpływów, ale też fenomenowi odgrzewania historycznej formy myśli narodowej 
po  1989  roku.  Młodzież  Wszechpolska,  która  wraz  z  Ligą  Polskich  Rodzin 
wstrząsnęła na znacząco długą chwilę polską sceną polityczną, tutaj pokazana 
jest w grze -  a to w chowanego (gdy skrywana jest intencja i ideologia) a to 
w zbijanego (gdy sięga się po władzę). Film daje wgląd w kanały cyrkulacji myśli 
narodowej  dystrybuującej  nasiona  faszyzmu,  rasizmu  i  ksenofobii  przy 
podtrzymaniu silnych wspólnotowych, plemiennych więzi wewnątrz organizacji. 
A  zarazem stanowi znakomitą  analizę  hipokryzji  działania  politycznego i  daje 
przyklad metod  ideologicznego zawłaszczania młodej generacji. 

Alina Żemojdzin w  „Naprawdę”  (2005), [pracownia artystki] wykorzystała 
fragmenty programu „Co z tą Polską?“. Praca  pokazuje szereg znanych postaci 
życia  publicznego  o  różnej  politycznej  proweniencji,  takich  jak  dla  przykładu 
Lech  Wałęsa,  Bronisław  Wildstein,  Marek  Edelman,  Roman  Giertych,  Józef 
Oleksy,  Stefan  Niesiołowski  i  wielu  innych.  Wszystkie  wypowiedzi  są 
zdeformowane  poprzez  odtworzenie  dźwięku  wstecz,  z  wyjątkiem  zdań, 
w  których  pojawiają  się  słowa  „prawda“,  „nieprawda“,  „zrozumienie“  lub 
„kłamstwo“.  Praca  pokazuje  w  niezwykle  zabawnej  i  zwięzłej  formie 
problematykę  reglamentacji  dostępu do informacji oraz zawłaszczenie prawdy, 
jako konceptu ideologicznego, przez dyskurs polityki.
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Film  „196 KK” (2001), [Fundacja Wyspa Progerss] to fragment pracy (jeden 
z czterech kanałów video), która powstała w rezultacie testów dokamerowych, 
którymi Grzegorz Klaman na prośbę adwokata przygotowywał Dorotę Nieznalską 
do  procesu  o  obrazę  uczuć  religijnych.  Całość  pracy  to  symulacja  różnych 
możliwych  sposobów  przesłuchania  oraz  form  personalnego  lub  medialnego 
ataku.  „196 KK” skupia się na doświadczeniu artystki, która oprócz zwyczajowej 
krytyki musiała przyjąć na siebie retorykę mowy nienawiści i wszelkie skrajne 
sposoby manifestowania niechęci do jej osoby ale ujawniający zarazem sposoby 
stygmatyzacji  publicznej  charakterystyczną  dla  dyskursu  nacjonalistycznego. 
Cytowany w niej tekst,  to autentyczny zapis z forum Wszechpolaków na portalu 
Trojmiasto.pl,  gdzie pojawiają  się  i  satysfakcja z dobrze wykonanego zadania 
(zrobienie medialnej zadymy wokół pracy) i okrucieństwo, i wzywanie do linczu 
oraz  inne  upokarzające  komentarze.  Tekst  ten,  odczytywany  monotonnym 
głosem zza kadru przerywa od czasu do czasu policzek wymierzany artystce, 
która portretowana w ciasnym kadrze intensywnie wpatruje się w kamerę. 

 

Spór  o  pracę  „Pasja”  (2001)  głęboko  podzielił  polskie  społeczeństwo 
i  doprowadził  do  zamknięcia  Galerii  Wyspa  w  Gdańsku  decyzją  Senatu  ASP. 
Historia ta jest emblematyczna dla wciąż nie dość obecnego poszanowania dla 
praw konstytucyjnych obywateli. Wciąż toczący się proces to kłopotliwy prezent-
niespodzianka od  Ligi  Polskich  Rodzin dla polskiej  demokracji  i  sądownictwa 
(proces  jest  karny  a  nie,  jak  można  by  oczekiwać,  cywilny),  który  wywołał 
istotną  debatę  na  temat  wolności  obywatelskich,  sztuki  współczesnej  i  roli 
artysty  w  sferze  publicznej.  Partia  odeszła  w  polityczny  niebyt,  problem 
konstytucyjny, obywatelski i kulturowy pozostał. 

Joanna Rajkowska prezentuje na wystawie fotografie oraz kondensator tlenu, 
przywołujące  wyjątkowy  projekt  w  przestrzeni  publicznej  Warszawy 
„Dotleniacz”  (2007)  na  Placu  Grzybowskim.  Istotą  projektu  było  nie  tylko 
usytuowanie  sztucznej  sadzawki  jako  miejsca  nieformalnych  spotkań 
mieszkańców  okolicy  w  miejscu  tak  mocno  naznaczonym  historycznie 
i  społecznie,  ale  jego  transformacja,  czy  jak  mówi  artystka,  stworzenie  tam 
„punktu wibracji“.  Ozonowanie czy napowietrzanie,  fizyczne i  symboliczne,  to 
także  wietrzenie  warstw  ideologicznych,  politycznych  i  negatywnych  emocji. 
Rajkowskiej udało się spowodować zmianę powodu spotkań lokalnej społeczności 
i przeniesienie punktu ciężkości z narracji nacjonalistycznych i ksenofobicznych 
na powstanie grupy broniącej dobra wspólnego, jakim jest pozytywna zmiana 
w najbliższym otoczeniu. 
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Wyjście z tej części wystawy kończy animacja Jacka Niegody „Wniebowzięci“ 
(2005),  [pracownia  artysty].  W  zaciszu  ulicy  Wiejskiej  słychać  ćwierkanie 
ptaków. Nad budynkiem Sejmu pojawia się chmura a z niej wydobywa promień 
światła. Budynek drży w posadach a następnie odlatuje w przestworza niczym 
statek  kosmiczny  przy  dzwiękach  anielskich  pieśni  (które  podobno  są 
przekształconym  głosem  jednej  z  posłanek).  Zostaje pusty  plac,  cisza  i 
ćwierkanie ptaków. 

NA PRAWO OD WYJŚCIA Z WESTYBULU KOLEJNO:

Demokracje  Rafała  Bujnowskiego (2006),  [Galeria  Raster],  to  jedna 
z  najbardziej  kontrowersyjnych  realizacji  artysty.  Bujnowski  zaoferował 
demonstrantom równych ugrupowań  obywatelskich i  politycznych swoje usługi 
jako wykonawca transparentów. Tylko przypadek, a może czujność na prawicy 
przeczuwającej  prowokacje  sprawił,  ze  zamówienie  złożyli  tylko  działacze 
lewicowi.  Wykonane  i  użyte  w  demonstracji  transparenty  zostały  następnie 
zwrócone artyście i naciągnięte na krosna malarskie. Stały się więc „obrazami 
malarskimi“,  dziełem  sztuki  posiadającym  autora.  Prowokacja  Bujnowskiego 
polega na pozornym zagraniu kartą neutralności sztuki (ja tu tylko maluję a nie 
politykuję,  mam  umiejętności  do  wynajęcia)  co  w  konsekwencji  wywołuje 
reakcje ściśle polityczne. Zamawiający czują się wykorzystani, oglądający prace 
-  ideologicznie  zmanipulowani,  krytycy  nieusatysfakcjonowani  poziomem 
zaangażowania politycznego.  
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Bujnowski pokazał  kłopot jaki mamy z zagadnieniem estetyzacji  buntu. To co 
polityczne w jego pracy,  to w efekcie nasz problem z niejednoznacznością jego 
postawy, a więc w istocie ideologicznego wymogu.  

Archiwum filmowe     (do obejrzenia na komputerze): 

twożywo, „Kapitan Europa“ 
Artur Żmijewski, „Oko za oko“ [Fundacja Galerii Foksal]
Grzegorz Klaman, „Alicja Kowalczyk“ z cyklu „Solidność“ [Fundacja Wyspa 
Progress]
Grzegorz Klaman, „Hans Szyc“z cyklu „Solidność“ [Fundacja Wyspa Progress]
Maria Zmarz–Koczanowicz, „Zwyczajny marzec“ [TVP]
Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz, „Po 10 latach“ [Video Studio]

„Niedokończony”  to  instalacja  Jadwigi  Sawickiej (2009)  w  formie 
kandelabru,  o  której  autorka  mówi:  „Kombinacja  kloszy,  żarówek,  i  słoików, 
w których mają się kłębić i wypełzać z nich paski o cielistym kolorze z napisami: 
niezrozumienie, nieporozumienie, niewydarzenie, nieskończony, niedokończony, 
niechcący, niewierzący”. Żarówki migocą, błyskają jakby z powodu nieustającego 
zwarcia. Słownik spraw nierozwiązanych nad naszymi głowami.
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Michał Szlaga udostępnia fotografie „Wałęsa, Walentynowicz, Mazowiecki” 
(2004-2005) [pracownia artysty] układające się w rodzaj tryptyku i stanowiące 
propozycje  psychologicznego  portretu  legendarnych  działaczy  Solidarności 
a  zarazem  rodzaj  refleksji  nad  ich  statusem  w  dzisiejszej  rzeczywistości, 
obecności w narracjach politycznych i historycznych. 

Instalacja Jarosława Kozłowskiego „Akta osobiste“ (1993-1997) [Fundacja 
Signum]  to  praca  złożona  z  regałów  wypełnionych  tykającymi  budzikami 
w  miejsce  książek,  segregatorów,  pudeł  czy  teczek.  Praca  z  jednej  strony 
dotykająca  czasu  osobistego,  a  z  drugiej  -  historycznego.  Słyszymy  ją, 
przyjmujemy  na  siebie  jej  wibracje.  Metaforyzuje  ona  złożoność  osobistego 
funkcjonowania w historii, jej indywidualizację, niejednoznaczność i nietrwałość. 

Czy  dźwięki  te  to  mnogość  nakładających  się  na  siebie  osobistych  historii 
i  dramatycznych  osobistych  wyborów?  Jednocześnie  budziki  wymagają  od 
obsługi  wystawy  nieustającej  troski.  Trzeba  je  wciąż  nakręcać,  uaktywniać, 
pobudzać do działania. Towarzyszą im cztery duże zegary, odmierzające  czas 
jakby innego porządku, innego, dominującego poziomu. Czasu nakazu? Czasu 
przymusu? Czasu pracy? Czasu historii? 

Dalej prezentujemy  „Marynarki” Zbigniewa Libery (2005) [Fundacja Wyspa 
Progress]. Na podstawie zdjęć prasowych z lat 80 i 90 artysta utworzył rodzaj 
portretu zbiorowego polskiej inteligencji i środowisk dysydenckich. Mamy tu więc 
fragmentarycznie ujęte ale wciąż rozpoznawalne postaci takie jak Adam Michnik, 
Andrzej  Wajda,  Czesław  Miłosz,  Lech  Wałęsa,  Jan  Lityński  i  wielu  innych. 
Wszyscy  oni  mają  na  sobie  tweedowe  lub  kraciaste  wełniane  marynarki, 
środowiskowy  strój  organizacyjny,  generacyjny  wyznacznik  przynależności 
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i  statusu.  Libera  odwołuje  się  do  naszej  wizualnej  pamięci,  kątem  oka 
zarejestrowanych prasowych i telewizyjnych obrazów.   

Po  powrocie  do  kuluarów natrafiamy  na  podłodze  na  zrekonstruowana pracę 
Stanisława Dróżdża zatytułowaną „Koło” (1970/71) [Dolnośląskie Towrzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych]. Słowo tytułowe wpisane jest wielokrotnie i wariantowo 
w szereg kwadratów tworzących łącznie także kwadratowa formę, jednak sam 
ruch liter odbywa się „po kole”. Specyfika ruchu kolistego jest tu pokazana jako 
rodzaj  geometrycznego  paradoksu  pomiędzy  geometrycznym  i  tekstualnym 
obrazowaniem  i pokazuje napięcie pomiędzy specyfiką języka jako umownego 
kodu i jego wizualnego odpowiednika, jakim jest pismo. 
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Na ekranie pokazujemy trzy filmy Artura Żmijewskiego: „Danuta”, „Halina”, 
„Dorota”  (2006)  [Fundacja  Galerii  Foksal]  z  kontynuowanego  cyklu  „Praca“ 
dokumentującego  24  godziny życia  jednej  osoby,  w tym wypadku pracownic 
supermarketu, rozlewni  i  pralni. Widzimy te osoby w domu i  miejscu pracy, 
podczas krótkich chwil z rodziną i podczas odpoczynku. Nie możemy oprzeć się 
wrażeniu,  że  rytm  ten  będzie  się  powtarzał  każdego  dnia  z  bezwzględną, 
przewidywalną dokładnością. 

SALA OWALNA

Gazeta Wyborcza, to najdłużej ukazująca się w Polsce niezależna gazeta, której 
dynamiczne,  ale  i  burzliwe  dzieje  tak  są  symptomatyczne  dla  kolei  polskiej 
demokracji  i historii  kształtowania się dyskursu publicznego. Czarno-biały film 
Piotra  Bikonta  „Dzień  w dzień”  (1989)  [Agora  i  Piotr  Bikont]  opowiada 
o początkach Gazety jako spółdzielni dziennikarzy i zarazem grupy przyjaciół, do 
której z wolna przystępują  inni pracownicy. W filmie szczególnie ważny jest ten 
osobisty  i  psychologiczny  wymiar  projektu  Gazety:  jednocześnie  pokazujący 
i  charyzmatyczne postaci  jej intelektualnych twórców i  codzienny wewnętrzny 
spór o jej przekaz i rolę. Na drugim ekranie prezentujemy wybór chronologicznie 
ułożonych stron Gazety, które samplują historię dwudziestolecia a jednocześnie 
pokazują dynamikę zmian w samej Gazecie i jej skomplikowaną rolę w polskim 
życiu  publicznym.  „Gazeta“,  która  równolegle  do  swojego  intelektualnego 
i  rynkowego sukcesu przechodzi  dramatyczne koleje  losu  od nieomal  organu 
Solidarności,  poprzez  utratę  jej  imprimatur,  uwikłanie  w  tworzenie  polityki 
dwudziestolecia  jako  reprezentant  czwartej  władzy  i  ideowe  spory 
o odpowiedzialność intelektualisty, historię, lustrację oraz rolę Kościoła w polskiej 
polityce. 
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Instalacja  Laury Paweli „Faster” (2005) [Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty 
Sztuk  Pięknych]  to  praca  złożona  ze  sterty  obrazów  odwzorowujacych 
komputerowy  komunikat  o  błędzie,  niewielkiego  modelu  maszyny  oraz 
interaktywnej  animacji  pokazującej  artystkę  przy  maszynie  produkcyjnej. 
„Faster”  jest  zarówno  zabawnym  jak  i  dramatycznym  komentarzem  do 
nadprodukcji  obrazów,  eksploatującej  pracy  i  zawieszenia  możliwości 
produkowania sensów.

„Dziennik” Michała Szlagi (2008-2009), [pracownia artysty] to rzutowany na 
ekran  zestaw  ok.  300  slajdów  cyfrowych  dokumentujących  życie  codzienne 
w Polsce w okresie  ostatnich 12 miesięcy.  Wykonywane na marginesie  pracy 
Szlagi jako fotografa prasowego to osobisty pamiętnik robiony prostym aparatem 
fotograficznym,  pokazujący  życie  klubowe,  biesiadne,  na  szybko  uchwycone 
sceny w parkach, na ulicach miast, na wsi, w pociągu, na lotnisku. 

Na schodach wiodących na I  piętro umieszczona została realizacja  twożywa 
„Ale będzie sprawiedliwie jak odejdziesz właśnie Ty“ (2002), [pracownia 
artystów], nowa wersja pracy prezentowanej pierwotnie na billboardzie. Mamy tu 
pytanie o istotę wykluczenia. Jakiej ono jest natury? Nie towarzyskiej tylko. Ma 
przecież  wymiar  generacyjny  ekonomiczny,  edukacyjny,  kulturowy.  Wiąże  się 
z przywilejem lub brakiem przywileju. Dziś, gdy nawet reality shows w telewizji 
oparte są na zbiorowym wysiłku eliminacji i satysfakcji z jej skuteczności pytanie 
to jest przede wszystkim pytaniem o  etykę dostępu i możliwość pozostania. 
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Julita  Wójcik  wystawia „Falowiec”  (2005),  [pracownia  artystki],  rysunek 
i  obiekt  zarazem,  będący  przywołaniem  habitatu  mrówkowca,  odręczną 
dokumentacją  najdłuższego  w  Polsce,  nieomal  kilometrowego  budynku 
mieszkalnego na gdańskim Przymorzu. Choć zbudowany w latach 70 budynek 
wciąż  jest  najwyrazistszym  symbolem  skupiska  mieszkalnego,  emblematem 
specyficznego stylu życia znaczącej grupy Polaków. 

Zaplecze kuchenne:

Marcin Maciejowski  obecny jest na wystawie wersją pracy, jaka pojawiła się 
w przestrzeni publicznej na billboardach AMSu (2002) – tu zaadoptowanej jako 
tapeta  w  jednym  z  klaustrofobicznie  małych  pomieszczeń  na  zapleczu 
kuchennym. Rodzina siedząca przy stole, prosty czarno-bialy rysunek na białym 
tle  i  napis „Jak  tu  teraz  żyć” [pracownia  artysty]  to  komentarz  dotyczący 
statusu  ekonomicznego  rodziny  w  rzeczywistości  neoliberalnej,  sprowadzony 
z billboardu na niewielką ścianę staje się osobisty, nieomal intymny. Układa się 
on w historię z innymi pracami o podobnej problematyce.

Następne pomieszczenia to przemiennie układające się magazynki i korytarze, 
które  Anna  Reinert uczyniła  częścią  swojej  pracy  „Urbantic  3” (2009). 
Artystka  swoim  malarstwem  ściennym  dokonuje  iluzorycznych  transformacji 
klaustrofobicznych i  dusznych przestrzeni.  Na swoim miejscu pozostają  półki, 
rury, przewody i inne wyposażenie, pochodzące głównie z lat 80 XXw. Artystka 
nakłada inne kolory i formy, które transformują przestrzeń w nowoczesną, jakby 
dogodniejszą, większą, pozornie wypolerowaną, elegancką. Ale oglądamy ją      
z bliska i widzimy dokładnie surowe podłoże, niemożliwe do ukrycia nierówności, 
warstwy i strupy. 
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W  pomieszczeniach  znajdujących  się  po  lewej  stronie  korytarza  znajdujemy 
szereg  prac,  które  znajdują  się  w  sferze  tego  co,  nie  zaabsorbowanie,  nie 
przyjęte, niewyrażone lub nieuświadomione. 

Pokazujemy  tu  także  prace  Joanny  Rajkowskiej  „Satysfakacja 
gwarantowana.  Kobieta  w  kulkach“ (2000),  [Fundacja  Zbiorów  Sztuki 
Współczesnej  Muzeum Narodowego  w  Warszawie] obiekt  gotowy –  sklepowa 
lodówka  zawierajaca  tajemniczy  produkt  spożywczy  o  nazwie  „Kobieta  w 
kulkach“.  Odzwierciedla  niezwykle  żywy  w  latach  90  obszar  sztuki  polskiej 
analizujący kulturę konsumpcyjną, w tym wypadku w powiązaniu w dyskursem 
płci. 

„Przypadkowa przyjemność” Elżbiety Jabłońskiej  (2005), to krótkie video 
w  którym  kobieta  krąży  wokół  sterty przeskalowanych  szafek  zamykając 
z  trzaskiem drzwi.  Wyraża  nieokreślone  i  skrywane obawy a może i  gniew. 
Czynność bez początku i końca, bezproduktywna, bez przyczyny. 

18



Film  Grzegorza Klamana „Stefański” z cyklu „Solidność” (2006), [Fundacja 
Wyspa  Progress]  to  monolog  tytułowego  bohatera,  który  jest  działaczem 
stoczniowej  Solidarnosci  i  aktywistą  jej  zbrojnego  ramienia  Komitetu  Obrony 
Stoczni  (KOS).  Całe  życie  „Stefana”  związane  jest  ze  stocznią,  odkąd  jako 
nastolatek  nauczył  się  tu  zawodu  malarza-piaskarza.  Ale  to  nie  praca  na 
kadłubach statków a raczej robotniczy protest i jego ekstremalna forma- zadyma 
jest tym, co ukształtowało życie tego tak chętnie filmowanego i fotografowanego 
działacza. Jego życiorys naznaczony przez demonstracje – i te „za komuny”         i 
w dzisiejszej rzeczywistości, odsiadkę w więzieniu oraz całkowite utożsamienie się z 
mitem stoczni  -  to  obraz tego,  jakiej  przemianie uległ  status robotnika,  działacza 
związkowego oraz jak zmienił  się  odbiór robotniczego protestu.  Poetyka wielkiej 
stoczni,  mitu,  który  daje  poczucie  jedności  i  siły  i  skupienie  na  samej  idei 
kontynuacji protestu to problem, z jakim zmagamy się do dzisiaj, gdy akomodacja 
strajków  robotniczych  w  polu  uprawnień  demokratycznych  nie  ma  już  jakże 
smakowitego charakteru walki z reżimem. Film pokazuje i polityczne,     i osobiste 
motywacje a zarazem generacyjny dramat ludzi, których naznaczyła retoryka walki, 
za którą nikt już nikogo nie chwali i z której psychologicznej pułapki wyjście jest 
niemożliwe lub bardzo trudne. 

„Widok’06” Aliny Żemojdzin (2006), [pracownia artystki] to obraz widziany 
z okna w jednym z trójmiejskich blokowisk. Ten materiał video to przyspieszony 
w tempie zapis jednego  dnia od zmierzchu do świtu, w którym rytm wyznaczają 
migotania świateł w poszczególnych mieszkaniach i klatkach schodowych. Dzień 
kurczy  się  tu  do  pulsującego  klipu  muzycznego,  w  którym codzienna  rutyna 
wyznaczona  jest  kombinacją  sekwencji  kolorowych  świateł  w  szarym  bloku 
budujących chwilowe geometryczne, minimalistyczne porządki.  
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Specjalnie przygotowana na wystawę praca  „Mniej więcej historii” Huberta 
Czerepoka (2009) to dokument działania artysty z dziećmi - uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 24 we Wrocławiu. W wyniku warsztatów powstały transparenty 
i tablice, które uczniowie przynieśli pod Halę Stulecia w czasie, kiedy wewnątrz 
odbywała  się  symulacja  obrad  Parlamentu  Europejskiego,  skierowana  do 
dziecięcych i młodzieżowych odbiorców. Dzieci demonstrują pod Halą. Dochodzi 
do  zaskakującego  spotkania  różnych  wyobrażeń  i  dwóch  odmiennych  form 
edukowania dla demokracji.  Materiał  zawiera fragmenty zapisu protestu przed 
Halą, uroczystości wewnątrz, oraz ścieżki dżwiękowej otwierającej film „Zabriskie 
Point“ - jednego z najciekawszych filmów amerykańskich próbujących uporać się 
z fenomenem kontrkultury. Tytuł pracy pochodzi od dwóch sprzecznych w treści 
tablic  przygotowanych  własnoręcznie  przez  uczniów.  Mozna  odczytywać  tę 
sprzeczność jako potrzebę pogodzenia różnicy, ale także jako ślad kontrowersji 
wokół polityk historycznych.

Na  ladzie  baru  przy  Sali  Cesarskiej  na  telewizorach  zapoznać  się  możemy 
z filmami  Aleksandry Polisiewicz, także powstałymi we współpracy z  Ewą 
Majewską: zapisy Manif,  Parady Równości  oraz wiecu w Warszawie na znak 
solidarności  z rozgromionym poznańskim wiecem równości  (2005) [pracownia 
artystki].  Naśladując  poetykę  telewizyjnego  newsa  autorki  pokazują  parady 
i protesty i ich uczestników jednak w sposób osobisty, przeprowadzając wywiady 
z przyjaciółmi, często jak one artystkami, twórcami, aktywistkami. Poznajemy 
dzisiejszą  retorykę  i  estetykę  protestu,   motywacje   udziału  w demonstracji 
wynikające z  bieżącej  sytuacji  politycznej,  środowiskowych przekonań  ale  też 
potrzeby ochrony ogólnie rozumianych swobód obywatelskich. 
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Stąd kierujemy się do sali Cesarskiej, gdzie Linda Pollack wpisała w przestrzeń 
czerwoną owalną sofę: „Habeas Lounge“ (2008-2009). Habeas Lounge powstał 
w  Kalifornii  jako  projekt  zainspirowany  ideą  demokracji  konstytucyjnej  oraz 
społeczeństwa obywatelskiego. Wynika on z przekonania, że demokracja nie jest 
nam dana, ale że ją wcielamy w życie i że realizuje się  codziennie w procesie 
komunikacji i negocjacji. Stąd program debat, wykładów i zdarzeń w specjalnie 
do  tego  celu  zaprojektowanej  przestrzeni  Habeas  Lounge,  najpierw w czasie 
prawyborów  w  Kalifornii  a  nastepnie  wyborów  w  Nowym  Jorku.  A  teraz 
– w rocznicę historycznych wyborów w Polsce. Projekt jest zarazem obiektem 
–  meblem-miejscem zdarzeń  i  odbywającym się  w  nim programem.  Pollack, 
która długo studiowala i  dokumentowała  zachodnie modele miejsca spotkań, 
a  zwłaszcza  architekurę  sal  parlamentarnych,  zaprojektowała  tę  przestrzeń 
w przeświadczeniu,  że demokracja potrzebuje miejsca spotkań,  rzeczy,  wokół 
której i w której się zbieramy. Znacząca ilość czasu powięcona zostanie polskiej 
konstytucji  –  czytaniu  na  głos,  analizowaniu  i  interpretowaniu  tego 
podstawowego dokumentu, który określa nasze prawa. Rozmawiać też będziemy 
o  książkach,  które  zmieniły  spojrzenie  na  historie  Polaków,  o  przestrzeni 
publicznej i porządku architektonicznym. 

Praca Cipriana Muresana „Communism Never Happened”  (2006) to napis 
wycięty ze starych płyt winylowych z rumuńską muzyką  „Cantarea Romaniei“.  
Praca,  którą  możemy  odnosić  do  mechanizmów  zapominania,  zatarcia 
przeszłości i wypierania się jej, jest też komentarzem do  potrzeby początku, 
odnowienia  sensu  niezwiązanego  z  presją  sądów  historycznych.  Historyczna 
płyta narodowych sensów, unieruchomiona tu i przeniesiona w warstwę tekstu 
prowokuje nas na nowo do odniesienia się do przeszłości. 
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W pracy  „Reading Capital” (2005) [Charim Galerie Vienna] serbska artystka 
Milica Tomić sprowokowała sytuację, w której kilkoro zamożnych teksańczyków 
recytuje na przemian z żarliwością i przekonaniem fragmenty „Kapitału“ Marksa. 
Czytający  to  ci,   którzy  zarówno  posiadają  jak  i  symbolicznie  symbolizują 
globalny  kapitał.  Są  ciałem  kapitału.  Uruchamia  tym  samym dziwny  proces 
ideologicznego przemieszczenia a zarazem nasza  ponowna konfrontacje z tym 
wpływowym tekstem. Ideologiczne zawłaszczenie  Marksa przez komunizm ale 
też nieobecność tego tekstu (i cenzurowanego i tak naprawdę nie czytanego lub 
czytanego  z  przymusu)  i  dzisiejszy  jego  powrót,  jako  filozofa  wpływowych 
intelektualnych elit to rama, w którą Tomić wpisuje akt ponownego odczytania. 

Praca  pokazuje  przemieszanie  porządków  ideologicznych  we  współczesnej 
ekonomii  i  dyskursie  politycznym  oraz  kontekstualną  nadwrażliwość  tekstów 
programowych. Jest świadomie pozbawiona podpisów z tłumaczeniem w języku 
polskim i jakimkolwiek języku innym poza językiem globalnego kapitału. Tomić 
we  Wrocławiu idzie dalej. Ma zamiar przeprowadzić dodatkową  akcję, w której 
widzowie  wystawy sami będą tłumaczyć i interpretować „Kapitał”.

Kino nr 3

Dwa  kolejne  filmy  Marii  Zmarz,  to  spojrzenie  na  najmłodsze  pokolenie. 
„Dziennik. PL”  (2004), [TVP] to zapis współpracy reżyserki przedstawicielami 
dzisiejszych  trzydziestolatków,  którzy  prowadząc  dzienniki  przedstawiają 
ambicje, kreatywność, sprawy codzienne i  osobiste wybory decydujące o tym, 
jak odmienne jest od poprzednich życie tej  generacji.  I  wreszcie  „Pokolenie 
89” [TVP] - portret młodego pokolenia inteligentów  wywodzącego się z ruchu 
Niezależnego  Zrzeszenia  Studentów  (2002),  generacji,  która  została 
ukształtowana przez Pomarańczową Alternatywę i wybory 1989,  która ma dobry 
powód  do  zawodowej  satysfakcji  ale  też  stanowi  przykład  wypchnięcia 
inteligenckich narracji z centrum publicznej obecności.  
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Artur Żmijewski w prezentowanej w tym kinie pracy „Oni“ (2007), [Fundacja 
Galerii Foksal] dokumentuje przeprowadzone przez siebie kilkudniowe warsztaty. 
Pokazuje  tu  cztery  grupy  Polaków  związane  z  wyrazistymi  dyskursami 
ideologicznymi  i  ich  formami  organizacyjnymi.  Mamy  więc  grupy  katoliczek 
starszej  generacji,  Wszechpolaków,  młodych  członków  gminy  żydowskiej 
i  młodzieżówkę  lewicową.  Rozwijający się  warsztat  polegający na operowaniu 
wizualnymi  symbolami  własnej  ideologii  i  prawem  do  interwencji  w  cudze, 
doprowadza  do  nasilającej  się  aż  do  poziomu  agresji  antagonizacji  grup 
uczestników.  Ujawnia  mechanizmy  psychologiczne  ukryte  za  parawanami 
ideologii. 

“Niedokończone  domy”  Konrada  Pustoły (2005),  [pracownia  artysty] 
prezentujemy  jako  jedynie  fragment  większego  cyklu,  w  którym  autor 
udokumentował  tytułowe  budowle  na  terenie  Polski,  produkt 
potransformacyjnego   boomu gospodarczego   a  następnie  jego  gwałtownego 
tąpnięcia  pod koniec  lat  90,  co  spowodowało niemożność  kontynuacji  budów 
i spłaty kredytów. 

Na zdjęciach mamy ziejące w szczerym polu martwymi dziurami okien pomniki 
ekonomicznej sinusoidy, emblematy osobistych dramatów, materializacje klęski. 
Dziś, gdy kryzys ekonomiczny uderza ze zwiększoną siłą, cykl Pustoły wydaje się 
jeszcze  bardziej  gęsty  od  sensów.  Znajdujemy  się  w  układzie  wzajemnie 
zależnym  i  funkcjonując  w  nim  nie  mamy  ucieczki  od  jego  mechanizmu 
autodestrukcji. 
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Jakub Szczęsny,  architekt z Grupy Centrala,  przyjął  nasze zaproszenie, aby 
stworzyć obiekt, który zarówno będzie jego artystycznym udziałem w wystawie, 
jak i “funkcją” – obszarem prezentacji i sprzedaży książek, jaki przygotowaliśmy 
we  współpracy  z  księgarnią  Kapitałka.  Księgarnia  nie  jest  w  naszej  intencji 
sklepem  z  książkami,  ale  poszerzeniem  pola  wystawy,  jej  dyskursywnym 
sięgnięciem  poza  własne  ograniczenia.  Szczęsny  określa  swój  projekt 
zatytułowany  “Współzależność”  jako  “ilustrację  schematu  fizycznego 
dotyczącego systemu/układu współzależności”. Obiekt falujący w przestrzeni to 
ekwiwalent  zmienności,  dynamiki,  wzajemnej  zależności  systemowych 
elementów. 

Tu wystawa się kończy, w materialnym sensie. Mamy nadzieję, że nie kończy się 
nasza rozmowa. Pozostawiamy ja niedomkniętą. Zapraszamy też na wydarzenie 
towarzyszące  wystawie  w  Habeas  Lounge  Lindy  Pollack,  który  to  program 
artystka przygotowuje we współpracy z Prof. Elzbieta Matynią, Hana Cervinkową, 
Macinem  Szczeliną  oraz  zespołem  wystawy  “Na  Okrągło”.  Program  spotkań 
publikujemy na bieżąco na stronie:

http://wyborcza.pl/1,97598,6359296,Na_okraglo__1989_2009__wystawa_w_Ha
li_Stulecia_we.html oraz po angielsku na stronie www.habeaslounge.org 

*w nawiasie podano pochodzenie pracy lub dystrybutora filmu
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   fot. S. Klimek

Kurator wystawy: Aneta Szyłak

Komisarz wystawy: Dorota Monkiewicz, Muzeum Współczesne, Wrocław

Program towarzyszący: Linda Pollack, Elżbieta Matynia, Hana Červinková, Marcin 
Szczelina, Aneta Szyłak

Kierownik Produkcji: Marek Puchała

Zespół: Alicja Klimczak – Dobrzaniecka, Marta Kubik, Joanna Stembalska

PR: Małgorzata Stobiecka, Paweł Romaszkan 

Produkcja:  BWA Wrocław – Galerie Sztuki  Współczesnej przy współpracy Hali 
Ludowej. 

Prace  pokazujemy  dzięki  uprzejmości  artystów  oraz  Fundacji  Zbiorów  Sztuki 
Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, Dolnośląskiego Towarzystwa 
Zachęta  Sztuk  Pięknych,  Fundacji  Profile,  Fundacji  Wyspa  Progress,  Charim 
Galerie w Wiedniu, Fundacji Galerii Foksal w Warszawie oraz Fundacji Signum.

Materiały filmowe udostępnili: artyści, Video Studio Gdańsk, Narodowy Instytut 
Audiowizualny, Wytwórnia Filmowa Czołówka, TVP, TVN, Agora.

Zdjęcia:  artyści,  Gazeta  Wyborcza,  Galeria  Raster,  Fundacja  Wyspa Progress, 
Hala Ludowa.
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