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WASTELAND:  
KULTURA DLA KLIMATU / 
KULTUR FÜR DAS KLIMA 

Przegląd Sztuki SURVIVAL jest wydarzeniem nomadycznym, każdego 

roku odbywa się w innym miejscu we Wrocławiu. Składa się z wystawy 

głównej i wydarzeń towarzyszących, tak zwanej Sceny Społecznej — 

serii debat, spotkań i warsztatów. Każdego roku wydarzenie przyciąga 

5000-8000 odwiedzających. Tematem przewodnim edycji w 2020 

roku jest „Wasteland”, który odwołuje się do poematu T.S. Eliota The 

Waste Land (1922). Decydując się na temat „Ziemi jałowej”, chcieliśmy 

zachęcić artystów do ekspresji i dyskusji na temat ekologii, marnowa-

nia zasobów, braku systemowych rozwiązań w obliczu nadchodzącej 

katastrofy klimatycznej. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 Sscena Społeczna, w formie 

projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-

-Niemieckiej pod tytułem Wasteland: kultura dla klimatu / Kultur für 

das Klima, odbyła się online w postaci trzech debat. Była to przestrzeń 

spotkania ludzi sztuki, kultury i edukacji z Polski i Niemiec, reprezen-

tujących różne poglądy związane ze zmianą klimatu, aby wymienić 

doświadczenia, spojrzenia, a także sprowokować krytyczną debatę i za-

inspirować do działania. Celem debat było sprowokowanie krytycznego 

myślenia wśród odbiorców Przeglądu i uczestników online, podważe-

nie status quo — zakwestionowanie opinii na kwestie społeczne, poli-

tyczne i ekonomiczne związane ze zmianą klimatu poprzez uczestnic-

two oraz konfrontację z ekspertami, aktywistami i zaprezentowanymi 

praktykami z Polski i Niemiec. 

Broszura stanowi zapis refleksji panelistów i panelistek, którzy wzięli 

udział w debatach.

Projekt współfinansowany z przekazywanych przez  
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej 
Niemiec oraz przez Gminę Wrocław.
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Karolina Bieniek

KULTURA  
DLA KLIMATU

Jestem pesymistką. Nie wierzę, że ludzkość jest w stanie ograniczyć 

działania, które doprowadziły klimat na skraj katastrofy. Wierzę jednak, 

że obowiązkiem każdej i każdego z nas jest zrobienie wszystkiego co 

możliwe, by te negatywne skutki działalności człowieka zmniejszyć. 

A zmiany klimatu to jeden z najbardziej egalitarnych problemów współ-

czesności. Dotyczą każdego i każdej z nas, nieważne, pod jaką szero-

kością geograficzną się urodziliśmy ani jaki jest nasz status społeczny. 

Zmiany, które postępują, dotkną w równym stopniu bogatą Północ 

i biedne Południe. Szacunki naukowców są zatrważające. Już dziś wiemy, 

że bez drastycznej korekty podejścia do kwestii klimatu za kilkadziesiąt 

lat życie na Ziemi będzie niemożliwe bądź nie do zniesienia. Adaptacja 

do postępujących zmian wymaga zwrotu w rozumieniu przyrody — 

przestaje być własnością człowieka, a zaczyna być traktowana jako 

wspólna wartość wszystkich istot. 

Zmiana, jaka zaszła w oficjalnej polityce informacyjnej Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych (ONZ), gdzie zastąpiono dotychczasowy „kryzys 

klimatyczny” nową, w pełni uprawnioną frazą „katastrofa klimatyczna”, 

wydarzyła się w tym samym czasie, kiedy Młodzieżowy Strajk Klima-

tyczny i Piątki dla Klimatu zaproponowane przez Gretę Thunberg po-

rwały rzesze młodych ludzi. Konsekwencją rodzącej się świadomości 

klimatycznej był nie tylko fantastyczny aktywizm i zaangażowanie 

młodzieży, ale coraz częściej diagnozowana depresja klimatyczna. Świa-

domość nieodwracalności zmian, jak i poczucie bezsilności powodują 

poczucie dyskomfortu psychicznego u wielu młodych ludzi, w skraj-

nych przypadkach niestety także choroby psychiczne. 

Fundacja Art Transparent, organizator Przeglądu Sztuki SURVIVAL, od 

ponad 18 lat działa w Polsce i za granicą na rzecz szeroko pojmowanych 

kultury i edukacji. Czując się częścią globalnej wspólnoty, od lat staramy 

się podejmować szereg działań na rzecz ograniczenia naszego wpływu 

na środowisko naturalne, przy maksymalizacji działań edukacyjnych 

i uświadamiających, oddając głos naukowcom i artystom. Wierzymy, 

że ograniczenie do niezbędnego minimum druków, świadomy wybór 

materiałów do produkcji wystaw, proekologiczna polityka marketingo-

wa czy dobór podobnie myślących organizacji partnerskich jest dopiero 

początkiem działań, którym będziemy musieli się poświęcić jako 

organizatorzy życia kulturalnego. Konsekwencją takiego podejścia stały 

się kolejne edycje Przeglądu Sztuki SURVIVAL, jednego z największych 

festiwali sztuki w przestrzeniach publicznych w Polsce, które na różne 

sposoby przybliżały szerokiej publiczności złożoność problemu naszej 

wspólnej atmosfery, a w konsekwencji najbardziej palących problemów 

współczesności. W jednym z najtrudniejszych od dziesięcioleci roku, 

2020, wystawa 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL zatytułowana została 
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Wierzę, że myśli zawarte w tej publikacji będą przyczynkiem do posze-

rzenia dyskusji dotyczącej polityki klimatycznej w Polsce i w Niem-

czech. Jest jeszcze wiele do zrobienia i chcemy, aby branża kultury 

poprzez swoje związki z publicznością w znacznie większym stopniu 

zaangażowała się w walkę o klimat, o naszą wspólną atmosferę. 

Wasteland w nawiązaniu do ikonicznego poematu T.S. Eliota Ziemia jało-

wa (ang. The Waste Land). Artyści z Polski i zagranicy w swych pracach 

poruszyli temat wyjałowienia naszej cywilizacji, złożoności problemów 

klimatycznych czy zagadnień nowych, jakim jest m.in. greenwashing. 

Przygotowując 18. Przegląd SURVIVAL, wiedzieliśmy, że oprócz zgłębie-

nia tematu przez prace artystów, będziemy chcieli zaprosić przedstawi-

cieli środowiska do dyskusji nad stanem wiedzy naszej branży o prze-

ciwdziałaniu zmianom klimatu. W sukurs przyszła nasza organizacja 

partnerska z Niemiec — Berlinerpool, dzięki której, i przy wsparciu 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Gminy Wrocław, byliśmy 

w stanie przeprowadzić trzy zdalne spotkania gromadzące specjalistów 

z Polski i Niemiec. Rozmowy, które odbyły się między 10 a 13 września 

2020 roku, dotyczyły wymiany wiedzy na trzech poziomach: organiza-

cyjnym, kuratorskim i artystycznym. W moderowanych przez Paulinę 

Maloy ze Strefy Kultury Wrocław, Agatę Skrzypczyk z Hello Radio oraz 

Andrzeja Raszyka z Berlinerpool spotkaniach, wzięło udział sześcioro 

przedstawicieli środowiska kulturalnego z Wrocławia i Berlina.

Niniejsza publikacja gromadzi przemyślenia spisane po zakończeniu 

cyklu debat Kultura dla klimatu / Kultur für das Klima. Swoje doświad-

czenia na papier przelali: Tom Albrecht — kurator w Gallery for Su-

stainable Art in Berlin, były Oficer ds. Środowiska na Uniwersytecie 

Technicznym w Berlinie, Alfred Banze — berliński artysta, aktywista 

i edukator, Krzysztof Bielaszka — menedżer kultury związany z Fun-

dacją Ładne Historie oraz Strefą Kultury Wrocław, Konstanze Meyer — 

organizatorka zaangażowana w liczne działania dążące do zmniejszenia 

wpływu berlińskiego życia nocnego na równowagę ekologiczną, Ali-

cja Patanowska — artystka, garncarka i aktywistka na stałe związana 

z Wrocławiem, i Katarzyna Roj — kuratorka, badaczka, kierowniczka 

BWA Dizajn we Wrocławiu. 
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Tom Albrecht 
Group Global 3000, Berlin, gg3.eu

KRYZYS  
KLIMATYCZNY 
W KULTURZE

KRYZYS KLIMATYCZNY 
W KULTURZE 

Z przyjemnością spotykam się online, bo zużywa to mniej zasobów 

niż długa podróż pociągiem. Chciałbym zapoznać was z pracą Group 

Global 3000, w skrócie: GG3. Walka z kryzysem klimatycznym poprzez 

medium sztuki jest ważną kwestią, lecz konieczne jest także podjęcie 

bardziej znaczących kroków na poziomie politycznym, narodowym 

oraz międzynarodowym mających na celu powstrzymanie globalnego 

ocieplenia. Jesteśmy pionierami spójnych działań i cieszy mnie podję-

cie dialogu oraz fakt, że kryzys klimatyczny stał się w wielu miejscach 

tematem projektów artystycznych. Wykorzystywanie paliw kopalnych 

w ostatnich kilku dekadach było wielkim zbytkiem i ta rozrzutność 

zagraża dalszej egzystencji ludzkości. 

Chętniej używamy określenia kryzys klimatyczny niż zmiany klima-

tyczne, ponieważ określenie zmiany brzmi łagodnie i jest łatwiejsze do 

zaakceptowania. Skala kryzysu klimatycznego jest nazbyt wielka, abs-

trakcyjna, jest on powolny, lecz ostateczny, przez co wielu ludziom nie 

udaje się ogarnąć tego zjawiska. Sztuka, tworząc obrazy i wizje, pomaga 

nadać mu namacalny wymiar, potrafi poruszyć i stworzyć właściwą 

perspektywę. 

START GG3 

Zespół GG3 pracuje wolontarystycznie, nie pobiera od artystów żadnych 

opłat i jest zorganizowany jako stowarzyszenie. Założenie w 2012 roku 

Group Global 3000 na berlińskiej scenie artystycznej, postulującej 
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program łączący sztukę ze zrównoważonym rozwojem, było przygodą. 

Jesteśmy częścią sieci berlińskich projektów i inicjatyw. Wynajęliśmy 

trzy pomieszczenia o powierzchni 55 m² w piwnicy starego budynku 

w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Ostatni pokój jest zazwyczaj używany 

jako pomieszczenie projekcyjne, w którym oglądamy nagrania wideo. 

Nasza galeria nie powinna stać się projektem moralizatorskim. We 

wrześniu 2020 roku świętowaliśmy naszą rocznicę wraz z 50. wystawą. 

Oczywiście zatytułowaliśmy ją Sztuka zrównoważonego rozwoju, prezen-

tując prace 41 z 230 współpracujących z nami artystów. 

WYBÓR TEMATÓW 

Szukamy tematów łączących ekologię z aspektami społecznymi i eko-

nomicznymi. Ich wyboru dokonujemy w oparciu o aktualny dyskurs 

społeczny, co otwarcie komunikujemy artystom; na poziomie między-

narodowym porozumiewamy się w językach niemieckim i angielskim. 

Poruszane przez nas kwestie są spójne z Celami Zrównoważonego 

Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istotnym dla nas jest 

nie tylko krytykowanie, zajmujemy się także utopiami lub pracami 

służącymi jako swego rodzaju lustro. Kryzys klimatyczny może być 

bezpośrednio wyrażony w tytule lub odwołanie do niego może mieć 

formę pośrednią. Na przykład konsumpcja, podróże oraz ruch ulicz-

ny mają pośredni wpływ na klimat. Oto niektóre z naszych wystaw: 

Zmiany klimatyczne na wynos — krytykują beztroskę życia opartego na 

paliwach kopalnych; Kopalne uzależnienie opisuje indywidualną oraz 

społeczną zależność od uzyskiwanej z paliw kopalnych energii jako cho-

robę; Artyści dla przyszłości solidaryzuje się z ruchem młodzieżowym 

protestującym na rzecz kryzysu klimatycznego, a jej celem jest zmoty-

wowanie artystów do zaangażowania; Handel detaliczny jest zadowolony 

z bożonarodzeniowego biznesu przygląda się krytycznie dorocznemu 

amokowi konsumenckiemu związanemu ze świętami; Potop dzisiaj 

analizuje przyczyny i skutki częstych ulew; Kupić czy nie? drąży związki 

zachodzące pomiędzy tożsamością a posiadaniem. 

LOGO I METODY 

Nasze logo wyraża rozrzutny sposób, w jaki traktujemy świat. Żyjemy 

i działamy, jakbyśmy mieli do dyspozycji zapasową Ziemię. Logo jest 

również formą gry z globalnie działającymi firmami, które wyzyskują 

świat. Nasza nazwa — Group Global 3000 — odzwierciedla fakt, że 

ludzie współdziałają na poziomie lokalnym, myśląc globalnie i w trosce 

o przyszłość. Działamy na rzecz „najlepszego z obu światów”. 

Cenimy dialog, tematyczną głębię oraz spotkanie. Nasze wystawy 

zawsze składają się z czterech wydarzeń: wernisażu, rozmowy z arty-

stą, prelekcji eksperta lub warsztatu i finisażu. Przez lata współpra-

cowaliśmy z Academy for Sufficiency na prowincji i wystawialiśmy 

prace stworzone podczas rezydencji. Zapraszamy prelegentów z danej 

dziedziny wiedzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu 

i dziennikarzy. Nasze media to: sztuka przedmiotu, instalacja, rysunek, 

fotografia, wideo, performans, malarstwo. Organizowane przez nas 

wydarzenia nie są biletowane, wstęp jest darmowy. Z reguły ogłasza-

my publicznie tematy wystaw, a następnie oceniamy zgłoszone prace. 

Podczas wyboru kandydatów i ich prac zwracamy uwagę na związki 

nadesłanych prac z tematem wystawy. Komunikujemy się zarówno po 

angielsku, jak i po niemiecku. 

WYBÓR ARTYSTÓW  
I PRAC 

Jurorami są członkowie naszego zespołu. Kryteria wyboru są następu-

jące: czy zachodzi związek pomiędzy nadesłaną pracą a ogłoszonym te-

matem? Czy praca posiada artystyczną wartość? Ukazanie tylko piękna 

natury zazwyczaj nam nie wystarcza. Staramy się unikać asocjacyjności 

i tajemniczości. 

Niektórzy artyści pracują głównie nad tematem zrównoważonego roz-

woju. Odpowiadają na wyzwania czasów. Dla niektórych inspiracją jest 

informacja o naborze prac do wystawy. Zdarza się, że twórcy korzystają 

z materiałów odzyskanych, używanych bądź pochodzących z nadpro-

dukcji. Często uszczęśliwia ich fakt, że stworzone z oddaniem prace 

znajdują dom w naszej galerii. 
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W przeciwieństwie do słynnego Tino Sehgala, nie zrezygnowaliśmy 

jeszcze z fotograficznego i filmowego dokumentowania naszych 

wystaw. 

PUBLICZNOŚĆ

Zachęcamy do dialogu z publicznością na zasadzie relacji równy z rów-

nym. W tym celu instalujemy w sąsiedztwie prac krótkie teksty w języ-

kach angielskim i niemieckim, których celem jest wyjaśnienie relacji 

zachodzącej między dziełem a tematem wystawy. Aby dotrzeć do jak 

najszerszej publiczności, ogłaszamy się na portalach internetowych, 

w mediach społecznościowych oraz za pomocą list mailingowych. 

Nasza sztuka jest wolna od mówienia innym, jak powinni żyć. Chcemy 

prowokować, stwarzać możliwości spotkań, wspierać dialog, stymulo-

wać, stawiać wyzwania. 

Pragniemy wywołać efekt zaskoczenia oraz zmianę perspektywy. Ofe-

rujemy wiedzę. Humor i ironia często ułatwiają dostęp do trudnych te-

matów. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i zapraszamy publiczność 

do przyłączenia się. Nie chcemy ich zmuszać. Granicą jest przestrzeń 

artystyczna oraz odbiorcy. Aczkolwiek pragniemy te granice poszerzać. 

CODZIENNA PRAKTYKA 
I WIARYGODNOŚĆ 

Rozróżniam treści zawarte w kulturze i sztuce oraz działania instytucyj-

ne. Sztuka — zgodnie z niemiecką konstytucją — jest nie tylko wolna, 

lecz w swoich działaniach jest także konsumentem zasobów. Ten fakt 

powinien być przedmiotem refleksji w sztuce. Istnieje fundamentalna 

sprzeczność pomiędzy postulatami a praktyką zmniejszania emisji. 

Każda praca generuje emisje, ale można je redukować, stając się przez 

to wiarygodnym. Będąc artystą, można zadać sobie pytanie: czy arty-

styczna wypowiedź także może stać się prostsza i bardziej oszczędna 

w kontekście zużytych zasobów poprzez ograniczenie wykorzystanej 

energii i materiałów? Akceptujemy wideo udostępniane online oraz wy-

syłkę prac, dzięki czemu artyści nie muszą sami podróżować. Globalne 

IT musi stać się bardziej wydajne w zakresie zasobów. Z doświadczenia 

w swej poprzedniej pracy jako pełnomocnika ds. środowiska na Uni-

wersytecie Technicznym w Berlinie wiem, że jedną ze słabych struktur, 

pochłaniających zasoby są na przykład niewłaściwie chłodzone po-

mieszczenia serwerowe. Dzięki Greensta.de do obsługi naszej poczty 

elektronicznej i strony internetowej wybraliśmy dostawcę Green IT, 

który używa certyfikowanej odnawialnej energii elektrycznej. 

Przed nową wystawą prosimy artystów o zmniejszenie wielkości 

swoich zdjęć przed wysyłką. Już to wystarcza, żeby oszczędzić energię 

podczas transferu i zapisywania plików. W codziennej pracy zwracamy 

uwagę na oszczędzanie energii związanej z ogrzewaniem, wentylacją, 

oświetleniem i segregacją odpadów. Chętnie korzystamy z używanych 

materiałów i papieru pochodzącego z recyklingu. 

Ja sam już od długiego czasu redukuję swój ślad ekologiczny. W 1991 roku  

pozbyłem się samochodu. Jeżdżę pociągiem, na rowerze, chodzę pie-

szo, stosuję recykling także w swojej pracy artystycznej, uwielbiam arte 

povera, polegającą na stosowaniu zużytych materiałów. Jestem także 

członkiem i założycielem kooperatywy spożywczej z żywnością ekolo-

giczną, w moim domu mam małą ekologiczną elektrownię, pracuję też 

w ekologicznym ogrodzie. Bycie pionierem to świetna zabawa, można 

eksperymentować na różne sposoby, co jest zarówno sensowe, jak 

i przyjemne. 

WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ

W trakcie bieżącej wystawy „Korona i kryzys klimatyczny” zadajemy 

sobie pytanie: „Czego nauczy nas pandemia, co pomoże nam uniknąć 

kryzysu klimatycznego?”. Jesienią chcemy zaprosić artystów do współ-

pracy nad zjawiskiem Niekończące się lato. Myślimy o wystawie, która 

będzie łączyć humor, śmiech i zrównoważony rozwój. 
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Alfred Banze

ROLA KULTURY  
W OCHRONIE 
KLIMATU

W zróżnicowanych społecznie Niemczech korzystamy z szerokich swo-

bód obywatelskich i cieszymy się dobrze funkcjonującym systemem 

demokratycznym. Jest to możliwe, ponieważ Niemcy osiągają duże 

sukcesy gospodarcze. Ale za jaką cenę? Podstawą ekonomii są: prze-

mysł samochodowy i chemiczny, eksport broni oraz międzynarodowe 

transakcje finansowe. W kwestiach ekologicznych rząd i gospodarka 

gotowi są na zdecydowanie zbyt wiele kompromisów i choć dużo mówi 

się o globalnym ociepleniu, niewiele z tego wynika. 

Urban gardening, badanie przyszłości, eco-design, a także alternatyw-

ne projekty architektoniczne czy urbanistyczne są dla mnie niczym 

druga strona medalu lub przyjemna pogawędka podczas niewinnej 

zabawy, dzięki której dzieciaki z wyższych warstw społecznych mogą 

w przyspieszonym tempie piąć się po szczeblach kariery akademickiej. 

Bo czy wspomniane projekty mają realny wpływ na GLOBALNĄ ochro-

nę klimatu?

W 2004 roku kenijska aktywistka na rzecz ochrony środowiska i obroń-

czyni praw kobiet, Wangari Maathai, otrzymała Pokojową Nagrodę 

Nobla. Jej celem było połączenie ochrony przyrody z działaniami o cha-

rakterze kulturalnym. Argumentowała bowiem, że ochrona przyrody 

bez zachowania, utrzymania i rozwoju kultury byłaby bezskuteczna, 

a przez to pozbawiona znaczenia. 

Dzieła sztuki, muzyka, filmy itd. potrafią w wolny od dydaktyzmu spo-

sób przybliżyć nam złożone związki zachodzące między naturą i kulturą. 

Mogą — indywidualnie i zbiorowo — uwrażliwić nas na nasze własne 

zmysły i doświadczenia, wzmóc naszą empatię. 
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W tym miejscu chciałbym przytoczyć trzy znaczące przykłady z zakresu 

partycypacyjnych projektów artystycznych, zrealizowane w moim ro-

dzinnym mieście Kassel, na festiwalu sztuki DOCUMENTA. 

1. JOSEPH BEUYS  
7000 DĘBÓW , 1982

Wrażenie zrobił na mnie czas trwania projektu Josepha Beuysa — dęby 

rosną bardzo powoli. W niemieckiej kulturze zawsze były ważnym 

ezoterycznym symbolem, który został wykorzystany przez nazistow-

ską propagandę. W ramach projektu artysta zasadził w całym mieście 

bardzo dużo dębów, przywrócił je tym samym naturze, a także uwolnił 

od ciężaru negatywnej symboliki związanej z drugą wojną światową. 

2. THOMAS HIRSCHHORN 
BATAILLE MONUMENT, 2002 

Thomas Hirschhorn zrealizował swój projekt Bataille Monument w za-

pomnianej i zmagającej się z wysokim bezrobociem dzielnicy robotni-

czej, położonej w północnej części miasta Kassel. Wraz z mieszkańcami 

stworzył Sąsiedzkie Centrum Kultury, Rozrywki i Edukacji. Zamiast 

trwałej architektury powstały struktury tymczasowe, z kartonu i taśmy 

klejącej. Centrum miało własną stację telewizyjną, bibliotekę, szkołę 

wieczorową itd. Projekt nie nawiązywał bezpośrednio do kwestii zmian 

klimatycznych. Był koncepcją polegającą na stworzeniu autonomicz-

nych, zbiorowych struktur w celu zdefiniowana własnego, nienastawio-

nego na konsumpcję sposobu życia.

3. SAKARIN KRUE-ON  
POLE RYŻOWE , 2007

We współpracy z liczną grupą uczestników projektu Sakarin Krue-On 

stworzył przed zamkiem Wilhelmshöhe Pole ryżowe. Był to collage 

łączący elementy odległych kultur i ekosystemów. Artysta przeniósł 

tradycyjny azjatycki krajobraz rolniczy w sam środek niemieckiego, ary-

stokratycznego założenia parkowego. Park Wilhelmshöhe sam w sobie 

ma charakter „egzotyczny”, gdyż na jego terenie znajdują się kiczowate 

atrapy starożytnych ruin, które powstały jedynie na kilka dekad przed 

lunaparkami Walta Disneya, a ich celem było rozsławienie imienia księ-

cia (za cenę krwi heskich żołnierzy wysłanych na amerykańską wojnę 

secesyjną). Dzięki stworzeniu pola ryżowego, które powstało przy 

udziale wielu mieszkańców Kassel, pełen kiczu krajobraz przynajmniej 

na jakiś czas został uwolniony od arystokratycznej historii. 

Piękno natury nie zostało stworzone dla człowieka.

Być może widziałeś to już w telewizji, 

Niejedno zwierzę lepiej zna się na pięknie.

tekst piosenki autorstwa Alfreda Banze, 2018

Rolą kultury w zakresie ochrony klimatu nie jest edukacja. Posiadamy 

obszerną wiedzę o skutkach zmian klimatycznych, wręcz jesteśmy 

przeinformowani. Nasza wyobraźnia jest przepełniona wspaniałymi 

obrazami przyrody, która jutro może być już tylko wspomnieniem. 

Taka forma prezentacji problemu zmian klimatycznych jest obłudna! 

Zaś zadaniem kultury jest wypracowanie poczucia zbiorowej odpowie-

dzialności skutkującej ochroną klimatu na poziomie jednostek.
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Krzysztof Bielaszka 

JASKÓŁKI  
W PRZEMYŚLE 
KULTURY

Ekologia w przemyśle kultury to wciąż świeży temat — 
zwłaszcza kiedy myślimy o instytucjach i organizacjach 
pozarządowych w Europie Centralnej. Wydawać by 
się mogło, że jako kraje globalnej Północy — najwięksi 
emiterzy CO2 w skali planety — powinniśmy od dawna 
być na etapie wdrażania konkretnych strategii związanych 
z redukcją negatywnego wpływu naszych działań na 
środowisko naturalne. Tymczasem wciąż jesteśmy 
w powijakach: brakuje nam kompetencji eksperckich, 
narzędzi opracowanych z myślą o naszym sektorze 
(i jego specyfice, bo i przecież w znacznym stopniu różni 
się on od świata biznesu), a przede wszystkim wsparcia 
systemowego, bez którego nie mamy jak zainicjować 
jakiejkolwiek realnej zmiany. Na horyzoncie widać jednak 
jaskółki zwiastujące przełom w myśleniu o produkcji 
kultury — najczęściej w postaci oddolnych inicjatyw osób, 
które są już świadome niebezpieczeństw, jakie dla kultury 
i sztuki niesie katastrofa klimatyczna.

Dyskusja o roli rynku kultury — także w odniesieniu do instytucji 

i organizacji pozarządowych, które na polu walki ze zmianami klimatu 

zdają się nie nadążać za światem sztuki i aktywizmu — w kształto-

waniu środowiska naturalnego zatacza coraz szersze kręgi. Być może 

jest to także pokłosie pandemii, która w marcu tego roku na nowo 

określiła rzeczywistość, w której żyjemy. Sądziliśmy, że wszystkie ku-

powane przez nas usługi służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb, 

a nagle okazało się, że część z nas nie potrzebuje przestrzeni biurowej, 

zaś w międzynarodowych konferencjach możemy uczestniczyć za 
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pośrednictwem narzędzi internetowych (tutaj warto zauważyć, że sys-

tem jest bezwzględny — kiedy my pracowaliśmy w trybie zdalnym, nad 

naszymi głowami wciąż latały samoloty, a łańcuchy związane z produk-

cją i dystrybucją produktów nie zostały w żaden sposób zweryfikowane 

czy zaprojektowane na nowo). Globalne spowolnienie nie wpłynęło 

jednak w widoczny sposób na obniżenie emisji zanieczyszczeń czy 

zmianę w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, co dla wielu z nas 

okazało się smutne i skrajnie demotywujące — jeśli globalna pandemia 

nie zatrzymała konsumpcjonizmu, to co może ten szaleńczy pęd do 

posiadania zatrzymać?

Jak więc my — robotnice oraz robotnicy kultury i sztuki — możemy 

utrzymać w sobie zapał do kreowania realnej, proekologicznej zmiany 

w organizacji działań w naszym sektorze? Przede wszystkim musimy 

pamiętać, że efekty zmian klimatycznych w perspektywie najbliższych 

10 lat będą miały ogromny wpływ na sposób uczestnictwa w realizo-

wanych przez nas wydarzeniach, pulę zasobów i narzędzi, którymi 

dysponujemy, a przede wszystkim definicję kultury jako taką. Już 

wkrótce kultura w miastach ulegnie całkowitej przemianie, a nowym 

standardem — i priorytetem dla naszej publiczności! — będzie ofero-

wanie odbiorcom schronienia przed falą upałów, darmowej i zdatnej 

do spożycia wody oraz posiłku — najlepiej tego, który przygotujemy 

wspólnie z produktów pochodzenia roślinnego, wyhodowanych na 

naszych dachach lub tarasach. Być może będziemy zmuszeni zmienić 

też formułę działania — w obliczu przeludnienia miast globalnej Pół-

nocy przestrzenie dla kultury będą musiały zaoferować mieszkankom 

i mieszkańcom tymczasowy dach nad głową lub przestrzeń zewnętrz-

ną pod pole namiotowe, analogicznie do sytuacji, w której pracow-

nice i pracownicy teatrów i oper szyli maseczki ochronne w okresie 

lockdownu. Widmo katastrofy i jej skutków — kryzysu w dostępie 

do wody i żywności, gwałtownych zjawisk pogodowych czy migracji 

wynikających ze zmian klimatycznych — wymaga od nas opracowania 

i wdrażania strategii mitygacyjnych i adaptacyjnych jednocześnie. Tak, 

to prawda — w porównaniu z przemysłem świat kultury i sztuki emitu-

je nieporównywalnie mniej zanieczyszczeń. To właśnie nasz sektor jest 

najbliższy społeczeństwu, a przez to najbardziej opiniotwórczy. Pisząc 

„nasz sektor” mam także na myśli kulturę realizowaną w wymiarze 

bardziej komercyjnym niż galerie czy przeglądy sztuki — w telewizji, 

serwisach streamingowych czy podczas licznie odwiedzanych festiwali. 

Najwyższy czas, by kultura masowa także stała się w kwestii ochro-

ny klimatu krytyczna i użyteczna społecznie (zamiast być nośnikiem 

i utrwalaczem zachowań konsumpcyjnych). 

Czy zatem duże wydarzenie kulturalne da się zorganizować w zielonym 

standardzie? Festiwale są przecież — w przeważającej większości — 

oparte na mechanizmach sprzedażowych. Nawet jeśli organizatorzy fi-

nansują je ze środków publicznych, to i tak najczęściej granty nie pokry-

wają całości wydatków związanych z realizacją, często wręcz stanowią 

znikomy procent budżetu przedsięwzięcia. Warto pamiętać, że działania 

marketingowe wokół dużej marki kulturalnej nie zawsze muszą opie-

rać się na standardowych kanałach, takich jak outdoor czy reklama 

wielkoformatowa — do dyspozycji mamy przecież internet, media spo-

łecznościowe i liderów opinii, których możemy zaangażować w promo-

wanie wydarzeń kulturalnych. Realizując kampanię „zero print”, warto 

w opowieść o marce wpleść treści związane ze środowiskiem — w ten 

sposób do grupy naszych odbiorców dołączą osoby bardziej świadome 

klimatycznie, a nasi „stali klienci” mogą przekonać się do filozofii „less 

waste”. Należy jednak pamiętać o byciu konsekwentnym — nikt nie 

będzie traktował poważnie marki, która przedstawia się jako świadoma 

środowiskowo, ale swojej filozofii nie realizuje w praktyce. Na przykład 

przez wpuszczenie do strefy gastronomicznej wykonawców używa-

jących plastikowych opakowań, brak segregacji odpadów na terenie 

festiwalowym czy wreszcie inwestowanie w we współpracę z partne-

rami biznesowymi, których produkty i usługi stanowią zagrożenie dla 

środowiska (m.in. producenci produktów tytoniowych czy motoryza-

cyjnych). Partnerzy, zarówno instytucjonalni, jak i biznesowi, powinni 

podzielać wartości, które reprezentujemy — także w obszarze klimatu. 

Organizacja dużych wydarzeń to przede wszystkim planowanie — pro-

gram, administracja i produkcja. Planowanie to czas strategicznych 

decyzji i moment na realizację strategii „less is more”. Przygotowując 

koncepcję festiwalu, zadajmy sobie — a w przypadku line-upu przede 

wszystkim odbiorcom! — pytania, czy rzeczywiście musimy zapraszać 

twórców z innych kontynentów (i w efekcie dokładać nasz klocek 

do emisji spowodowanych korzystaniem z samolotów), czy aby na 

pewno powinniśmy produkować całą scenografię festiwalową (z do-

świadczenia wiem, że najczęściej wystarczy pomalować skrzynki po 

owocach lub pożyczyć od naszych partnerów leżaki), a wreszcie czy 
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rzeczywiście komukolwiek potrzebny jest kolejny gadżet festiwalowy. 

Jeśli środków na promocję wydarzenia mamy w nadmiarze — w co 

szczerze wątpię — pomyślmy o zorganizowaniu akcji sadzenia drzewek 

we współpracy z lokalną organizacją pozarządową. Wzmocnimy natu-

ralny układ odpornościowy planety i nawiążemy współpracę z ludźmi, 

którzy profesjonalnie zajmują się walką ze zmianami klimatu i których 

wsparcie eksperckie jest niezbędne.

Na koniec istotna myśl — niczego nie osiągniemy, działając w poje-

dynkę. Siła bierze się z wymiany doświadczeń i wiedzy, ze wspólnego 

tworzenia narzędzi dedykowanych kulturze, a przede wszystkim ze 

współpracy międzysektorowej. Możemy stworzyć zieloną masę kry-

tyczną w świecie kultury — ta z kolei będzie miała moc sprawczą, by 

wpłynąć na stworzenie rozwiązań systemowych (zielonych polityk 

dla naszego sektora, a w efekcie programów finansowych służących 

redukowaniu emisji CO2 i inwestycji w zieloną infrastrukturę), kreować 

ekologiczne trendy w obszarze marketingu kultury i sztuki, a także 

wspierać twórców i projektantów, którzy w swoich działaniach odnoszą 

się do katastrofy klimatycznej. 
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Konstanze Meyer 
BUND Berlin e.V./clubliebe e.V. — Clubtopia

DYSKUSJA:  
ZMIANY KLIMATU 
A ORGANIZACJA 
(DUŻYCH) IMPREZ 
KULTURALNYCH

W JAKI SPOSÓB KLUBY  
MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ 
DO ZRÓWNOWAŻONE-
GO ROZWOJU?

1.  
Dlaczego sektor kultury także powinien 
zajmować się zmianami klimatu?  
Jaka odpowiedzialność leży po stronie klubów?

Z globalnego punktu widzenia sektor kultury dotychczas nie był 

przedmiotem dyskusji o zrównoważonym rozwoju. Jednak gdy bliżej 

przyjrzymy się imprezom i wydarzeniom kulturalnym, zrozumiemy, 

że tego rodzaju działania nie tylko w znaczący sposób odpowiadają za 

bezpośrednie emisje, tj. hałas, pyły zawieszone czy produkcję odpadów, 

lecz także za emisje pośrednie, tj. zużycie prądu i wykorzystanie energii 

ze źródeł kopalnych. Dla przykładu: średniej wielkości klub zużywa 

podczas weekendu tyle samo prądu, co jednoosobowe gospodarstwo 

domowe w ciągu całego roku: ok. 1000 kWh (dane z BUND Berlin e.V.). 

Jedynie niewielka liczba klubów korzysta z ekologicznego prądu, po-

chodzącego w 100% z odnawialnych źródeł energii, stąd też emisja CO2 

jest wysoka. 
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Niemniej jednak na niewiele zda się stawianie klubów i instytucji kultu-

ralnych pod ekologicznym pręgierzem. Za to powinno się wykorzystać 

fakt, że sektor kultury może pełnić rolę katalizatora, który przyspieszy 

w społeczeństwie proces zrównoważonych przemian. Kluby są bowiem 

przestrzenią społeczną, w której rozwija się kultura, tworzą subkultury, 

a także dochodzi do wymiany i dyskusji na temat wartości. W skró-

cie, są inspirującymi miejscami. Kluby mogą — i powinny — w pełni 

wykorzystywać swój kreatywny potencjał: stanowić wzór w zakresie 

ochrony klimatu oraz inspirować własne środowiska do proekologicz-

nych postaw, których celem jest ochrona zasobów. Clubtopia z jednej 

strony postawiła sobie za cel bardziej ekologiczne urządzenie klubów 

i miejsc rozrywki, z drugiej zaś strony informowanie i zachęcanie klu-

bowej publiczności do proekologicznych działań. Podążając za mottem 

„No Music on a Dead Planet”, ogólnoświatowy ruch Music Declares 

Emergency opowiada się za ochroną klimatu i alarmuje, że gatunki 

wymierają również przez nas. 

2.  
Wprowadzenie — czym jest Clubtopia?  
Jakie jest podejście Clubtopii do 
zrównoważonego rozwoju?

Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, miasto Berlin chce do 

2030 roku stać się klimatycznie neutralne. Jest to ambitny cel, który 

może zostać osiągnięty przy wsparciu mieszkańców miasta, a także 

powód, dla którego organizacja BUND Berlin i stowarzyszenie clubliebe 

na początku 2019 roku powołały do życia Clubtopię. Wspierany przez 

berliński urząd ds. środowiska, ruchu drogowego i ochrony klimatu 

projekt ma przyspieszyć zrównoważoną przemianę berlińskiej sceny 

klubowej, tworząc sieć kontaktów między ekspertami i ekspertkami 

życia nocnego oraz zrównoważonego rozwoju, a także motywując do 

konkretnych, przyjaznych klimatowi działań w tym sektorze. Powyższy 

cel będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie innowacyjnych 

warsztatów, okrągłych stołów, doradztwo energetyczne i szkolenia 

online. 

3.  
Co dotychczas powstrzymywało kluby 
i instytucje kulturalne przed rozwojem 
przyjaznym klimatowi?

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sceny klubowej bardziej 

zrównoważonymi i przyjaznymi dla klimatu rozwiązaniami w zakresie 

organizacji imprez. Wielu menedżerów klubów i działaczy/działaczek 

tej sceny ma motywację do przekształcenia klubów w miejsca bardziej 

przyjazne klimatowi. Jednakże napotykają na trzy zasadnicze trudności: 

brak wiedzy, czasu i pieniędzy.

Wiedza. Specyficzna wiedza dotycząca ekologii w branży klubowej 

wciąż nie jest spopularyzowana. Bardziej przyjazne dla klimatu alter-

natywy nadal nie są stosowane w klubach i mniejszych instytucjach 

kultury na dużą skalę. Ważne, aby prezentować konkretne i proste 

w realizacji rozwiązania i szkolić w tym zakresie odpowiednie osoby.

Czas. Kluby są miejscami, które tylko czasowo korzystają z przestrzeni 

i budynków. Krótkie umowy najmu lub też koncepcje na tymczasowe 

wykorzystanie przestrzeni determinują ich niejasną przyszłość. Sytu-

acja ta powoduje, że długoterminowe inwestycje, zwłaszcza w budynki 

i większe urządzenia techniczne, są wysoce ryzykowne i nieopłacalne 

ekonomicznie. Dlatego Clubtopia prowadzi doradztwo w zakresie 

niskonakładowych inwestycji, korzystnych z ekologicznego punktu 

widzenia zmian zwyczajów, energooszczędnych urządzeń technicznych, 

które bez problemu można zabrać w nowe miejsce. 

Pieniądze. Są one ściśle związane z czasem, który trzeba przeznaczyć na 

przełamanie rutyny, wyszukanie ekologicznych alternatyw i wypróbo-

wanie nowych rozwiązań. Wszystko to jest związane z kosztami per-

sonalnymi lub (pomniejszymi) inwestycjami. Jednakże klubom często 

brakuje na to pieniędzy, gdyż wiele z nich generuje środki wystarczające 

jedynie na pokrycie bieżących kosztów. Clubtopia sugeruje rozwiązania 

umożliwiające — dzięki oszczędności energii — szybką amortyzację 

związanych z inwestycjami kosztów. 
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4.  
W jaki sposób sektor kultury powinien się 
rozwijać w przyszłości? Jakie alternatywy istnieją 
w czasach ograniczonych zasobów? 

W przyszłości oczekujemy większego uwzględnienia przez kluby i insty-

tucje kultury myśli o wydolności, czyli stosowanie ekologicznych i wy-

dajnych rozwiązań. Mniej znaczy więcej. W sektorze kultury oznacza to, 

że dotychczasowe praktyki muszą zostać radykalnie zakwestionowane 

z uwagi na wytwarzany ślad ekologiczny, zaś wpływ tych praktyk na 

środowisko musi zostać uwzględniony w planowaniu udanego wyda-

rzenia kulturalnego. 

Na przykład menedżerowie klubów mogą zadać sobie pytanie: jak czę-

sto powinno się bookować artystów, których występ wymaga lotów 

długodystansowych? Ile oświetlenia podczas imprezy jest konieczne? 

Ile dekoracji? Jak bogata powinna być oferta napojów? itd. Oczywiście 

jakość produkcji kulturalnej nie powinna na tym ucierpieć. 

Po zweryfikowaniu rutynowych działań powinny nastąpić pierwsze 

kroki zmierzające ku zmianom; istotna jest np. zmiana źródła prądu 

na energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. W kolejnym 

kroku menedżerowie klubów i twórcy kultury mogą zdecydować się 

na przejście na wydajne pod względem energetycznym rozwiązania 

techniczne (np. w zakresie oświetlenia, chłodzenia, wentylacji) i w moż-

liwie ekologiczny sposób kształtowanie własnych nawyków w zakresie 

mobilności i logistyki. Strategie takie, jak upcycling, unikanie śmieci, 

naprawianie, dzielenie się sprzętem, wymiana i pożyczanie to tylko 

niektóre ze sposobów na oszczędne korzystanie z zasobów w sektorze 

organizacji imprez kulturalnych. Ostatecznie klucz do zrównoważone-

go klubu tkwi w komunikacji z gośćmi. Mogą oni w aktywny sposób 

zostać włączeni do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i in-

spirować się stosowanymi w klubach rozwiązaniami. Gdyż w bardziej 

zielonym świecie można dobrze tańczyć! 

Silne zrzeszenie na rzecz zielonej nocy klubowej

Clubtopia jest projektem tworzonym we współpracy z: BUND Berlin e.V. i clubliebe e.V.  
oraz Clubcommission Berlin i otrzymuje dotacje od Senatsverwaltung für Umwelt,  
Verkehr und Klimaschutz. Projekt jest wspierany przez Hochschule für nachhaltige  
Entwicklung, das Zentrum für Nachhaltigen Tourismus oraz Livekomm. 

https://www.bund-berlin.de/
https://www.facebook.com/clubliebe/
http://www.clubcommission.de/
https://www.berlin.de/sen/uvk/
https://www.berlin.de/sen/uvk/
https://www.hnee.de/
https://www.hnee.de/
http://zenat-tourismus.de/
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Alicja Patanowska

ZMIANA KLIMATU  
A ODPOWIEDZIAL-
NOŚĆ ARTYSTÓW

Jeśli chcemy wywołać zmiany społeczne, musimy zaangażować wy-

obraźnię, pisze w artykule pt. What the warming world needs now is art, 

sweet art1 Bill McKibben, autor pierwszej szeroko dyskutowanej na 

świecie książki o globalnym ociepleniu pt. The End of Nature. Dzienni-

karz i autor wielu publikacji poświęconych problemom klimatycznym 

Ziemi prosi artystów o działanie. O szerokie wprowadzenie tematu 

katastrofy klimatycznej do pola sztuki. Nawołuje do tworzenia obra-

zów, instalacji, performowania, pisania oper. Ciekawe, czy jego książki 

znajdowały się w biblioteczce laureatek Złotego Lwa na 58. Biennale 

Sztuki w Wenecji, które dla pawilonu Litwy stworzyły przejmującą, 

wakacyjno-katastroficzną operę pt. Sun & Sea (Marina)2? 

Naukowe wykresy nie mają zdolności porywania tłumów. Tabele z da-

nymi nie inspirują mas. Te cechy ma język sztuki. Sama uważam, że 

sztuka jest lustrem, w którym przegląda się zarówno twórca, jak i od-

biorca. I chociaż każdy zobaczy tylko tyle, na ile jest gotowy, to właśnie 

literatura, muzyka, film, sztuki wizualne, dizajn, teatr mają moc prze-

trawienia tego, co się z nami dzieje. Artyści mają stosunkową łatwość 

ubierania faktów w formę niedosłowną, abstrakcyjną, otwierającą, 

akceptującą różny stopień wnikliwości. Taki sposób podawania wie-

dzy sprzyja oswajaniu się. Trudno zrozumieć i przyswoić całą ciężkość 

faktu, że wygodne życie nas, ludzi pierwszego świata, jest bezpośrednią 

przyczyną zagłady klimatycznej. Bo jak objąć myślami, czym ona wła-

ściwie jest? Żeby ją zobrazować, można pokazać kilka ujęć z Czarnobyla. 

Odwołać się do wyobraźni i wspomnień katastrofy z 1986 roku. A na 

koniec obejrzeć serial, w którym bogato zobrazowane cierpienie niemal 

boli odbiorcę przed ekranem. 

1   
B. McKibben, What the 
World Needs Now is Art, Sweet 
Art, https://grist.org/article/
mckibben-imagine/ [dostęp: 
10.11.2020].

2   
Sun & Sea (Marina) — opera 
skomponowana przez Linę 
Lapelytė z librettem Vaivy 
Grainytė i wyreżyserowana 
przez Rugilė Barzdžiukaitė. 
Dzieło prezentowane na 
Biennale w Wenecji 2019 
w projekcie kuratorowanym 
przez Lucię Pietroiusti jako 
reprezentację Litwy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McKibben
https://grist.org/article/mckibben-imagine/
https://grist.org/article/mckibben-imagine/
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Obraz działa na wyobraźnię i ma siłę przekonywania. W taki sposób 

o zagrożeniu klimatycznym zaczęli opowiadać naukowcy, choćby za po-

średnictwem największego chyba popularyzatora życia roślin i zwierząt, 

sir Davida Attenborough, który właśnie od obrazu katastrofy reaktora 

jądrowego w Czarnobylu zaczyna swoją najnowszą serię filmów3 po-

święconą katastrofie klimatycznej.

Używanie środków plastycznych jest powszechną, jakże skuteczną, 

praktyką docierania do odbiorcy. I choć przejęła je kultura popularna, 

warto przypomnieć, że jej źródła leżą w sztuce. 

Artyści, zarówno ci współpracujący ze światem popkultury, jak i ci 

odżegnujący się od niego, bardzo często za pośrednictwem swoich 

działań komentują kondycję klimatu i podkreślają odpowiedzialność, 

jaką ponoszą za nią ludzie. Nie sposób wymienić tu reprezentatywne-

go wyboru artystycznych działań, które oddałyby, jak wieloaspektowo, 

przewrotnie i nowatorsko artyści myślą o klimacie i komentują jego 

problemy. Jakie rozwiązania proponują, w jaki sposób opowiadają za-

stałą sytuację. Od ostatniego dużego projektu Josepha Beuysa pt. Di-

fesa della Natura (obrona przyrody), w ramach którego artysta sadził 

zagrożone wyginięciem gatunki drzew; przez roztapiające się przed 

wejściem do londyńskiej Tate lodowe bryły-zegary Olafura Eliassona; 

przepiękne, ale przytłaczające wielkością ślady cywilizacji fotografowa-

ne przez Davida Maisela; multimedialną instalację pt. One Heart, One 

Tree, wirtualne drzewa umożliwiające widzom partycypację w sadzeniu 

prawdziwych autorstwa Nazihy Mestaoui; przez omijający człowieka 

deszcz w otwartej na najsmutniejszą nawet interpretację instalacji 

Rain Room; do jednej z piękniejszych wg mnie prac o zaśmiecaniu śro-

dowiska stworzonej przez Christo and Jeanne-Claude pt. Surrounded 

Islands — pokrycie różowym materiałem granicy lądowej 12 nieza-

mieszkanych wysepek w zatoce Biscayne nieopodal Miami, na których 

zebrano jednorazowo 40 ton śmieci. W Polsce to Diana Lelonek z ewi-

dencjami antropocenu. Przykładów jest wiele i każdy wnosi jakąś nową 

perspektywę do dyskusji o problemach środowiska naturalnego naszej 

planety. Niezależnie od medium i narracji z wszystkich działań arty-

stycznych, z jakimi się zetknęłam, wyłania się spójne przekonanie, że 

to działania ludzi są przyczyną zmian klimatycznych prowadzących do 

nieodwracalnej degradacji natury. Twórcy czują potrzebę zabierania gło-

su w dyskusji. Myślę jednak, że tym, co skłania nas do komentowania 

3 
David Attenborough. Życie na 
naszej planecie, serial doku-
mentalny, Netflix, 2020.

problemów z klimatem, nie jest rodzaj wykonywanego zawodu — bycie 

artystą. Powodem brania odpowiedzialności za zaistniały problem jest 

świadomość bycia konsumentem. Bo w dyskusji o klimacie chodzi 

o rozprawienie się z własnym konsumpcjonizmem. Jeśli nie zmienimy 

powszechnie obowiązującego, opartego o ciągły wzrost gospodarki 

modelu życia, spowodujemy, że Ziemia zmieni się w miejsce, gdzie nie 

da się żyć.

Aktywiści coraz częściej wychodzą na ulicę. Dołączają do nich oby-

watele w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Uczniowskich 

protestów klimatycznych zapoczątkowanych przez Gretę Thunberg 

nie sposób było nie odnotować w mass mediach. I chociaż bez poli-

tycznych decyzji nic się nie zmieni, to właśnie konsekwentne zbiera-

nie się w grupy protestacyjne znowu okazuje się najsilniejszą formą 

manifestacji własnego stanowiska. Siłę protestu dla klimatu widzą też 

artyści, bardzo często stosując protest jako medium w swojej twórczości. 

Aktywista-artysta otwiera nowe perspektywy. Zwraca uwagę na współ-

pracę międzygatunkową w celu tworzenia „więcej niż ludzkich” historii. 

Tu warto przytoczyć kuratorskie projekty Zoepolis — dizajn dla roślin 

i zwierząt oraz Zoepolis — dizajn dla chwastów i szkodników, w których 

kolektywne działanie artystek i kuratorek ma na celu tworzenie ko-

lejnych narracji opartych o widzialność, szacunek i współistnienie na 

takich samych warunkach wszystkich istot żywych. Termin „dizajn” 

rozumiem w tym przypadku jako „przeprojektowanie świata” z odrzu-

ceniem wyłącznie antropocentrycznej perspektywy. 

Wywołane tu projektowanie jest oczywiście niezmiernie istotnym te-

matem, mającym realny wpływ na stan środowiska. Nie wolno mieć 

złudzeń, wytwarzanie wszelkich produktów, nawet ekologicznych, 

niesie straty dla środowiska naturalnego. Nawet tych produkowanych 

dla mnie. 

Szukając alternatywy dla masowej produkcji, jako projektantka i ar-

tystka skierowałam uwagę ku skracaniu łańcucha dostaw i lokalności. 

Jak nigdy wcześniej, współczesne rzemiosło charakteryzuje świadome 

łączenie elementów tradycyjnego warsztatu opartego na pracy ludzkich 

rąk z projektowaniem i sztuką. Rzemiosło dzisiaj to zbiór charaktery-

stycznych manualnych umiejętności, które można wykorzystywać 

w innych dziedzinach. Glenn Adamson, wybitny krytyk sztuki i dizajnu, 
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mówi o dopełniającej funkcji rzemiosła. Według mnie siła rzemiosła 

drzemie w inteligencji ciała, wiedzy w rękach — w człowieku ufającym 

swojemu ciału. To teatr Grotowskiego lub Piny Bausch przeniesiony na 

pole produkcji. Świadomy wszystkich kroków.

Wiedzący, że żeby zachować równowagę, nie można przechylać się tylko 

w jedną stronę — stronę kapitalistycznego ciągłego wzrostu opartego 

na produkowaniu przemysłowym. Jestem przekonana, że produkcji 

masowej nie da się uniknąć. Trzeba też oddać słuszność stwierdzeniu, 

że przyczyniła się ona w znacznym stopniu do podniesienia standardu 

życia. Główne zadanie wytwórczości opartej na krótkich seriach, bezpo-

średnim kontakcie klienta z wytwórcą i długowieczności przydatności 

produktu to uwrażliwianie odbiorcy. Wprowadzanie potrzeby wysokiej 

jakości i piękna w celu nauczenia człowieka dbania o produkt i z myślą, 

że w szerokiej perspektywie zaprowadzi to do ograniczenia śmieciowej 

konsumpcji. Rzemiosło dzisiaj to sposób działania, patrzenia na świat, 

uczestniczenie w świecie oparte na etycznym zobowiązaniu, które 

okazuje się niezbędne w takich kontekstach, jak zmiany klimatyczne 

czy zdrowie psychiczne ludzi: mniej produktów, ale wyższa jakość, od-

powiedzialność, współuczestniczenie. 
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Katarzyna Roj

(...)
Już po zakończeniu transmisji naszej rozmowy przyszło mi do głowy 

wiele myśli, dlatego tak się cieszę, że miałam możliwość do nich 

wrócić. Nie wiem, jak wam, ale mnie czasami trudno uczestniczyć 

w spotkaniach w sieci. Mam problemy z utrzymaniem koncentra-

cji. Mój głos rozbija się w pustym pomieszczeniu i czasem wydaje 

mi się, że to nie dzieje się naprawdę. No i zdarza mi się przyglądać 

własnemu odbiciu. Prowadzi mnie to na manowce i tylko pogłębia 

uczucie nierealności. Wcześniej, prawdopodobnie pod wpływem 

stresu, wyłączałam się nawet z fizycznego spotkania, choć były to 

raczej incydenty. Podczas naszej rozmowy doświadczyłam tego stanu 

dwukrotnie. Czy jest to powszechne uczucie, czy też osobnicze? Żeby 

wejść w rozmowę, potrzebuję fizycznego kontaktu z człowiekiem 

i muszę się tego jakoś oduczyć. Nie tylko dlatego, że to konieczność 

wynikająca z przeciągającej się pandemii. Są powody, dla których 

przecież bardzo lubię spotkania w sieci. Mają pewien nerw, o dużym 

potencjale polemicznym. Są możliwe pomimo wielu innych okolicz-

ności, w bezpośrednim następstwie bieżących wydarzeń, na różnych 

szerokościach geograficznych, w jednym czasie. Trochę na wzór 

nowej telewizji, bo ta obecna w Polsce wciąż nie dostarcza ludziom 

odpowiedniej wiedzy i u wielu z nas wywołuje dysonans poznawczy.

W ostatnich miesiącach czynnie, ale też biernie uczestniczyłam w wie-

lu internetowych dyskusjach. Te ostatnie były tłem moich rozmaitych 

aktywności — również zwyczajnych i domowych. Ze studiów filozo-

ficznych zapamiętałam, że rzeczywistość ma wiele warstw i nieko-

niecznie w każdej jesteśmy tym samym człowiekiem. To ważne więc, 

by warstwy te integrować i przeżywać coś na ich przecięciu; zobaczyć 

rzecz w różnych kontekstach, sprawdzić, jak pracuje na wielu pozio-

mach życia. Tematem przewodnim większości tych internetowych 
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wydarzeń były: rola instytucji kultury w przeciwdziałaniu zmianom 

klimatycznym, obraz polskiej sztuki w kontekście COVID-19, rezy-

liencja, programy naprawcze, adaptacja miejskiej infrastruktury do 

zmian klimatu, ekonomia pączka, Nowy Zielony Ład, transformacja 

energetyczna, sprawiedliwość klimatyczna, biomimetyka, polityka 

troski, projektowanie regenerujące i postwzrost. Taki filtr nałożyłam 

na swoje zainteresowania w ostatnich miesiącach. W wielu tych 

wydarzeniach osoby przyznawały się, że, o ile nie wykonywały w tym 

czasie pracy opiekuńczej czy organizacyjnej, lockdown pozwolił im 

przeczytać nowe książki, zaznajomić się z nowymi pojęciami i zjawi-

skami, tłumaczyć je roboczo na własny język oraz weryfikować swoje 

poglądy i zainteresowania właśnie przez ich pryzmat. I na gorąco 

dzielić się tym z innymi. Wystąpienia te miały często roboczy cha-

rakter, w stylu: „właśnie czytam…”, „dowiedziałem się, że…”, „nowe 

światło rzuca…”, a także zniecierpliwienie i pewną bezbronność nas 

wszystkich wobec okoliczności. Światek, który imponował mi dotąd 

dystansem, pozbył się naskórka i wcale nie okazał się słabszy. 

Ostatnie miesiące wspominam m.in. jako okres gorących rozmów, 

w formacie zmultiplikowanych kafelków, ze znanymi najczęściej 

twarzami, na zaskakujących tłach. Najbardziej interesujące dla mnie 

okazały się te momenty, w których rozmówcy porzucali swoje 

intelektualne pozycje i rozpoczynali „myślenie na żywo”. Nie zawsze 

jest to bezpieczny moment dla słuchacza, mimo to bardzo ciekawy. 

Polubiłam słuchać, jak ktoś się z nową wiedzą układa, bierze ją do 

siebie, obraca nowe pojęcia w głowie, robi to na głos. To zachęciło 

mnie do podobnych ćwiczeń. W pewnym momencie poczułam silne 

pragnienie bycia częścią tego procesu, którego celem jest wspieranie 

nowych, świadomych ekologicznie praktyk społecznych. Dostrze-

głam, jak wiele ukrytych wcześniej powiązań teraz ujawnia się; dyscy-

pliny krzyżują się, napędzają się nawzajem i dochodzi do olbrzymiego 

transferu wiedzy. Tworzą się przez to międzydyscyplinarne alianse 

i coraz częściej obserwuję, z jakim sukcesem osoby związane ze 

środowiskiem artystycznym się w nich odnajdują i z tematu, z którym 

najlepiej do tej pory radziły sobie środowiska naukowe, tworzą rodzaj 

nowej, wielowątkowej narracji.

W NASZEJ ROZMOWIE  
RÓWNIEŻ UDAŁO SIĘ ZARYSO-
WAĆ KILKA NAPRAWDĘ INTE-
RESUJĄCYCH WĄTKÓW, KILKA 
DODATKOWYCH POJAWIŁO SIĘ 
JUŻ NA JEJ MARGINESIE:

1.  Ekologizacja instytucji kultury

To najbardziej oczywisty wątek, który przecina środowisko naszych 

instytucji z tematem zmian klimatycznych. W ostatnim czasie obser-

wujemy wzrost zainteresowania problematyką produkcji wydarzeń 

kulturalnych. Oczywiście, w skali marnotrawstwa przegrywamy z za-

kładami przemysłowymi, w naszym przypadku jednak ograniczanie 

śladu węglowego ma znaczenie symboliczne i uwiarygodnia aktywność 

programową związaną z ekologią. Mniejsze i mniej dotowane instytucje 

z zagadnieniem tym mierzą się od lat, najczęściej z własnej woli lub 

w niewielkiej sieci relacji z innymi podmiotami. Tworzą np. scenografie, 

które wykorzystują przez lata, projektując je tak, by adaptowały się do 

różnych wystawienniczych potrzeb lub wspólnie produkują wystawę, 

prezentowaną później w różnych lokalizacjach.

W ostatnich miesiącach sporo się też mówi o audytach energetycz-

nych i ekologicznych, w wielu znanych mi instytucjach i organizacjach 

powołuje się tzw. zielonego eksperta, którego rolą jest wprowadzanie 

ekologicznych lub co najmniej zrównoważonych praktyk w środowi-

sku pracy. Ale ta ekologizacja instytucji coraz częściej wykracza poza 

kwestie oczywiste, takie jak oszczędność papieru, rezygnację z części 

materiałów promocyjnych czy katering. Instytucje problematyzują 

kwestię własności i dostępu do własnych zasobów, jak np. sprzętu, 

a nawet przestrzeni. Takie myślenie towarzyszyło mi przy inicjowaniu 

projektu Żyjnia, przestrzeni społecznej i edukacyjnej w galerii Dizajn 

BWA Wrocław. W czasie wolnym od proponowanych przez nas zajęć, 

a więc co najmniej kilkadziesiąt godzin w tygodniu, przestrzeń ta wyko-

rzystywana jest przez odbiorców wedle własnych pomysłów i potrzeb. 

Nowym wyzwaniem dla instytucji jest ekologiczny koszt komunikacji 

w internecie oraz wewnętrzna polityka dokumentacji i budowania 

archiwum. 
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2.  Ekorealizm

Mam nadzieję, że temat zmian klimatycznych i katastrofy ekologicz-

nej w sztuce, czy szerzej — w kulturze, nie jest tylko tymczasowym 

zwrotem lub trendem, lecz raczej próbą przepracowywania zbiorowego 

napięcia. Zdarza mi się mówić, że rolą instytucji kultury jest angażo-

wanie wszelkich możliwych retorycznych środków do informowania 

społeczeństwa o zagrożeniach, które są z tym związane. Zauważyłam, 

że budzi to kontrowersje w niektórych środowiskach, które czytają to 

jako narzucenie kierunku programowego, czy wręcz ograniczenie wol-

ności twórczej, na wzór socrealizmu. Nigdy nie było to moją intencją. 

Swoją perspektywą zbliżam się bardziej do stwierdzenia, że „na martwej 

planecie nie będzie sztuki” niż do praktyk spod znaku „sztuka a zmiany 

klimatu”. Wachlarz możliwości programowych jest szeroki i wymaga 

bardziej pracy redakcyjnej niż cenzorującej. Osobiście szukam w sztuce 

raczej pęknięć niż literalności, a swój udział w kulturze rozumiem jako 

świeckie performowanie duchowości.

3.  Rezyliencja, czyli odporność

Na co dzień zajmuję kuratorowaniem i redagowaniem wystaw związa-

nych z dizajnem i dostrzegam w tej dyscyplinie szansę na rozwiązanie 

przynajmniej niektórych kryzysów związanych ze zmianami klimatu 

i katastrofą ekologiczną. Dizajn od wielu dekad sprzyjał gospodarce 

opartej na idei wzrostu, odhumanizowaniu przestrzeni publicznej i hi-

perkonsumpcji, przed czym przestrzegali sami projektanci w licznych 

apelach i manifestach, co najmniej od lat 60. ubiegłego wieku. Teraz 

przyglądam się praktykom, które stawiają sobie wyższy cel niż zrów-

noważony rozwój, oznaczający de facto minimalizację złych praktyk, co 

jest przecież niewystarczające w obecnej sytuacji. Budowanie systemów 

odpornych na działanie negatywnych skutków zmiany klimatu i utraty 

bioróżnorodności powinniśmy zacząć od zrozumienia zarówno włas- 

nych mechanizmów odpornościowych, jak również całego naszego 

otoczenia. Czeka nas stopniowe dopasowywanie wszystkich infra-

struktur, a w procesie tym nie możemy odciąć się od innych ziemskich 

form życia.

4.  Uspołecznianie 

W ostatniej dekadzie obserwowaliśmy rozwój programów edukacyj-

nych i społecznych w polskich instytucjach kultury, które wychodząc 

od zajęć przybliżających kontekst prezentowanych dzieł, wytworzyły 

też szereg nowych relacji z publicznością, opartych o aktywne uczest-

nictwo. Jest w nich ogromny potencjał dla dalszych aktywności, zo-

rientowanych nie tylko na program instytucji, ale również na kwestie 

środowiskowe. Z niecierpliwością czekam np. na międzypokoleniowe 

zajęcia poświęcone klasyfikacji chmur, które nie tylko są znanym mo-

tywem w sztuce, ale też w obecnych warunkach klimatycznych ulegają 

przemianom. Jest naprawdę wiele inspirujących scenariuszy proble-

matyzujących relację kultury z naturą i czas najwyższy przywrócić te 

kierunki debacie publicznej.

5.  Głębokie słuchanie

Wspomniana hiperkonsumpcja dotyczy również obrazu, który zdo-

minował nasz podział zmysłowości. Praktyki głębokiego słuchania 

wprowadzają więc dużo nowej jakości. Widzom SURVIVALU nie trzeba 

ich jakoś specjalnie przedstawiać dzięki wieloletniej działalności Daniela 

Brożka, kuratora Sceny Dźwiękowej tego przeglądu sztuki. Z wielu na-

szych rozmów wyniosłam, że głębokie słuchanie jest specyficznym 

rodzajem aktywności, przybliżającej nas do zjawisk, które najczęściej 

bezwiednie pomijamy. Nie stanowią dla nas ani zagrożenia, ani trofeum, 

przez co ewolucyjnie nauczyliśmy się je ignorować. Wyróżniona w tym 

roku rzeźba dźwiękowa Alicji Patanowskiej, zatytułowana Przestrzeń 

wyobraźni dźwiękowej, jest dowodem zarówno niezwykłego osłuchania 

survivalowej publiczności, jak również potężnej siły wyrazu spadającej 

kropli, wzmocnionej pracą ceramicznego rezonatora i głosu hali pomp.

6.  Wyobraźnia

Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od słów Billa McKibbena, amerykań-

skiego pisarza i ekologa, autora pionierskiej książki z 1989 roku popu-

laryzującej problematykę zmiany klimatu pt. The End of Nature. W jed-

nym ze swych tekstów McKibben przyznał, że aby zmienić coś, należy 
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sięgnąć do wyobraźni, sama wiedza nie wystarczy. Dlatego społeczeń-

stwo tak bardzo potrzebuje artystów. Zgadzam się z tym i chciałabym, 

by osoby w strukturach decyzyjnych oraz ustawodawcy tworzyli więcej 

możliwości zaistnienia innych rozwiązań niż te wolnorynkowe. Jest 

wielu twórców gotowych i zainteresowanych współpracą już w fazie 

projektowania społecznych rozwiązań, jednak ich wielki kreatywny 

potencjał wykorzystywany jest na etapach końcowych, takich jak 

dekoracja czy promocja.

7.  Ton

Równie ważny jak treść jest ton używany w komunikacji. Jest wiele 

strategii, jak przekazywać informacje o katastrofie, ale intuicyjnie 

sięgamy po najbardziej skuteczne narzędzie, czyli intensyfikację tonu. 

Nie ma w tym nic złego, sama bardzo szanuję postawę alarmistyczną, 

choć rozumiem, że nie jest do utrzymania przez długi czas. Dlatego 

też bardzo ważną rzeczą wydaje mi się umiejętność wypracowania 

tonu, który utrzyma napięcie, lecz nikogo nie wypali. Nie ma tu chyba 

szczególnego scenariusza i każdy powinien odnaleźć go w sobie na 

własny sposób.

8.  Ogień

W ostatniej książce Naomi Klein On Fire: The Burning Case for a Green 

New Deal czytamy o trzech rodzajach ognia, obecnie doświadczanych. 

Pierwszy to ogień spalanych kopalin, drugi trawiący ziemię i wreszcie 

trzeci — będący metaforą rosnących ruchów społecznych, które na zde-

gradowanej planecie walczą o możliwość sprawiedliwego przetrwania 

dla wszystkich. 

Widzę instytucje kultury jako naturalnych sojuszników tej frakcji. 
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