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Michał Bieniek

18. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbyła się tym razem wyjątkowo we

Exceptionally, the 18th edition of the SURVIVAL Art Review took place in

wrześniu. O jej wyjątkowości stanowił także fakt, że zrealizowana została

September. Its uniqueness also stemmed from the fact that it was held

w miejscu na co dzień niedostępnym dla wrocławian: w Przepompowni

in a place that is normally inaccessible to the inhabitants of Wrocław –

Port Miejski, która, choć liczy ponad sto lat, wciąż jest obiektem strate-

the City Port Pumping Station, despite being over a hundred years old,

gicznym, chronionym i, mimo walorów historycznych i architektonicz-

is still considered a strategically important facility and as such it is

nych, zamkniętym dla spacerowiczów i eksploratorów miejskich (urban

closed to strollers and urban explorers, who are therefore unable to

explorers). Wyjątkowość tej edycji pogłębia fakt, że SURVIVAL 18 został zre-

appreciate its historical and architectural values. What added to the

alizowany w dobie pandemii koronawirusa, pomiędzy pierwszą i drugą

exceptionlity of this edition was the fact that SURVIVAL 18 took place

falą zakażeń, będąc jednym z niewielu wydarzeń kulturalnych, które

during the coronavirus pandemic, between the first and second waves

fizycznie zaistniały w tym czasie we Wrocławiu. Mimo konieczności spro-

of infections, as one of just a handful of events that physically took

stania wszystkim, nieraz bardzo złożonym, obostrzeniom, które gwaran-

place in Wrocław at that time. Despite the necessity to meet all the

towały bezpieczeństwo odwiedzających, SURVIVAL odbył się, prezentując

restrictions guaranteeing the visitors’ safety, which were often very

bez mała trzydzieści prac artystycznych zrealizowanych przez twórców

complex, SURVIVAL could be held. It featured almost thirty works by

z Polski i z zagranicy. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związa-

artists from Poland and abroad, whose scope oscillated around issues

nych z tytułem edycji, tj. Wasteland. Wystawę zobaczyło 5,5 tysiąca osób.

connected with the motto, i.e. Wasteland. The exhibition was seen by

Temat SURVIVALU 18 został jak zwykle zainspirowany kontekstem

five and a half thousand people.

miejsca, ale także bieżącymi wydarzeniami, zwłaszcza wspomnianą

As usual, the subject of the Review was inspired by the context of

pandemią koronawirusa, w której wyniku znany nam dotąd świat –

the venue in combination with current events, especially the aforemen-

w wymiarze lokalnym i globalnym – w bardzo szybkim tempie zaczął

tioned coronavirus pandemic, which in a very short time changed the

zmieniać się nie do poznania. Wszechobecne obostrzenia, obowiązkowe

seemingly familiar world beyond recognition – locally and globally. The

maseczki, dystans społeczny, brak swobodnego dostępu do niemal pod-

ubiquitous restrictions, obligatory facemasks, social distance, inacces-

stawowych dotąd usług – to wszystko poddawane w wątpliwość, kon-

sibility of what used to be considered basic services – all of this became

testowane, przyjmowane z niedowierzaniem lub oburzeniem, stało się

the new normal, despite reactions ranging from doubts and ques-

nową codziennością. Nowa rzeczywistość to także: sfera polityki cynicz-

tions to disbelief and indignation. Other elements of the new reality

nie migrująca w przepastny chaos postprawdy, niewydolność służby

included: the migration of politics into the abysmal chaos of post-truth,

zdrowia, poczucie bezradności jednostek pozostawionych w większości

the inefficiency of the health service, a sense of helplessness of indi-

samym sobie – wobec ciągłego zagrożenia zdrowia i życia, niejasnych

viduals who, despite constant threats to health and life, were mostly

i wciąż zmiennych zasad postępowania, ogólnej dezinformacji. Świat

left to themselves, unclear and constantly changing rules of behaviour,

w jakimś sensie rozpadł się na kawałki, z których kiedyś złożyć będzie

general misinformation. In a sense, the world had fractured into pieces,

trzeba nową całość.

and one day it will have to be put together as a new whole.

Ten rozpad świata tu i teraz znany jest skądinąd – z poprzednich

Such a collapse of the familiar world is known from elsewhere –

epok, kataklizmów, pandemii, wielkich przełomów. Stąd też temat

from previous epochs, cataclysms, pandemics, major turning points.
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18. edycji SURVIVALU Wasteland inspirowany jest powstałym przed nie-

Hence, the subject of the 18th edition of SURVIVAL – Wasteland – was

mal stu laty wielkim poematem T.S. Eliota The Waste Land (pol. Ziemia

inspired by T. S. Eliot’s famous poem The Waste Land. This fundamental

jałowa). To fundamentalne dzieło modernistycznej poezji, powstałe tuż

work of modernist poetry, created just after the Great War, presents the

po Wielkiej Wojnie, roztacza przed czytelnikiem obraz świata pohara-

reader with an image of a world torn beyond recognition – a panorama

tanego nie do poznania, panoramę zgliszcz i ruin, a pośród nich przede

of rubble and ruins, in which the codes and formal solutions of culture

wszystkim uniwersum kultury i sztuki, których kody i rozwiązania for-

and art are exhausted, no longer able to fulfil their task of describing

malne wyczerpały się, nie mogąc już sprostać zadaniu opisania nowej

the new reality.

rzeczywistości.

Thus, the artists and curators of SURVIVAL 18 were faced with the

Tak więc artyści i kuratorzy SURVIVALU 18 zostali postawieni

difficult challenge of working with the context of the venue – its his-

przed trudnym zadaniem pracy z kontekstem miejsca – jego historią,

tory, architecture, meanings – while referring to a great literary work

architekturą, znaczeniami – w połączeniu z odniesieniem do wielkiego

that is one of the foundations of modern culture as well as to the cur-

literackiego dzieła, będącego jednym z fundamentów nowoczesnej

rent, dynamically changing socio-political situation on a local and

kultury, a także do bieżącej, dynamicznej, lokalnej i globalnej sytuacji

global scale. The effects of their work, collected in this catalogue, can

społeczno-politycznej. Efekty ich zmagań, zebrane w niniejszym kata-

be interpreted very broadly indeed, as they do not add up to form an

logu, można czytać szeroko, gdyż nie układają się one w jednoznaczny

unambiguous comment, diagnosis or forecast. Rather, they capture the

komentarz, diagnozę czy przepowiednię. Są raczej zapisem chwili,

moment, document individual or collective history, express intergen-

indywidualnej lub kolektywnej historii, napięciem na styku pokoleń,

erational tensions, trends or nostalgia, irony in the face of ultimate

wyrazem trendu albo nostalgii, ironizowaniem w obliczu spraw osta-

matters. Although an odd sense of powerlessness may still accom-

tecznych. Towarzyszy im jeszcze być może poczucie pewnej niemocy,

pany these attempts, at the same time they seem to be permeated by

ale także rodzaj pokoleniowego uświadomienia, które nie poddaje się

a kind of generational awareness that can no longer be trivialised or

już trywializacji i lekceważeniu.

dismissed.

24

25

S U R V I VA L 18

W

A

S

T

E

L

A

N

D

Po ziemi jałowej | The waste
land and beyond

in October 1921, in a fragile state, physically and

Miejsce, w którym zrealizowano wystawę nie

Magda Heydel

było przypadkowe: właśnie do Margate w paździer-

mentally. Margate was a stop on his way to treat-

niku 1921 roku przyjechał na kilka tygodni T.S. Eliot –

ment in Switzerland. It was here, sitting in the Nay-

w stanie depresji, wyczerpany fizycznie i psychicznie.

land Rock Shelter, a glass pavilion overlooking the

Margate było przystankiem w drodze na kurację do

sea – which is still standing today, visible from the

Szwajcarii. To tutaj, siedząc w Nayland Rock Shelter,

modern Turner Contemporary building – that he

przeszklonym pawiloniku w widokiem na morze –

wrote the third part of The Waste Land, perhaps the

stojącym do dzisiaj, widocznym z nowoczesnego

greatest piece of twentieth-century poetry, which

gmachu Turner Contemporary – pisał trzecią część

has been arousing extreme emotions for a century,

The Waste Land, poematu, który jest być może naj-

puzzling and seizing the imagination of authors

większym utworem poetyckim XX wieku, od stulecia

and readers alike.
Emboldened by the exhibition in Margate

zastanawiającym, budzącym skrajne nieraz emocje,

and entire volumes of literary and critical writings,

przenikającym wyobraźnię twórców i czytelników.

I will dare make just a slight exaggeration and say

To dzieło poetyckie, wokół którego (zaryzykuję
i powiem w poczuciu, że to niewielka przesada, a na

that it is a work of poetry around which Western

poparcie śmiałej tezy mając właśnie wystawę z Mar-

poetry and art have been dynamically revolving

gate oraz całe tomy twórczości literackiej i krytycz-

over the last century, forming surprising configura-

nej) – a więc: wokół którego przez ostatnie stulecie,

tions, althoug by its very nature it is the opposite

w nieoczywistych i dynamicznych konfiguracjach

of an axis or a fixed point. On the contrary – the

W 2018 roku w galerii Turner Contemporary w nad-

In 2018, the Turner Contemporary gallery in the

układa się poezja i sztuka zachodnia, paradoksalnie

poem has become almost synonymous with frag-

morskim miasteczku Margate na południu Anglii

coastal town of Margate in the south of England

jest ze swej natury przeciwieństwem osi czy stałego

mentariness, incoherence, polyphony, inconclusive-

pokazano wystawę zatytułowaną Journeys with

presented an exhibition entitled Journeys with “The

punktu. Przeciwnie – stało się niemal stereotypem

ness, and therefore disintegration, powerlessness,

The Waste Land – Podróże z Ziemią jałową, w nawią-

Waste Land,” referring, of course, to T.S. Eliot’s piv-

fragmentaryczności, niespójności, wielogłosowo-

despair.

zaniu, rzecz jasna, do wielkiego poematu T.S. Eliota.

otal work. The exhibition, which had been prepared

ści, niekonkluzywności, a więc rozpadu, niemocy,

Wystawa przygotowywana przez trzy lata przez

for three years by the curatorial team of The Waste

rozpaczy.

zespół kuratorski The Waste Land Rersearch Group

Land Research Group, featured almost one hundred

On Margate Sands.
I can connect

prezentowała niemal sto prac ponad sześćdzie-

objects by over sixty artists, including Cecil Collins,

On Margate Sands.

Nothing with nothing.

sięciorga artystów, między innymi Cecila Collinsa,

Tacita Dean, Elisabeth Frink, Patrick Heron, Kate

I can connect

The broken fingernails of dirty hands.

Tacity Dean, Elisabeth Frink, Patricka Herona, Kate

Kollwitz, Edward Hopper, R.B. Kitaj, Barbara Kru-

Nothing with nothing.

My people humble people who expect

Kollwitz, Edwarda Hoppera, R.B. Kitaja, Barbary

ger, Helen Marten, Henry Moore, Paul Nash, Paula

The broken fingernails of dirty hands.

Nothing

Kruger, Helen Marten, Henry’ego Moore’a, Paula

Rego, John Smith, J.M.W. Turner, Cy Twombly. What

My people humble people who expect

Nasha, Pauli Rego, Johna Smitha, J.M.W. Turnera,

emerged as a result was an extraordinary panorama

Nothing

– Eliot wrote, looking out over the provincial resort

Cy Twombly’ego. W rezultacie powstała niesamo-

that combined twentieth-century art, poetry and life

wita panorama łącząca XX-wieczną sztukę, poezję

in a way that was complicated, ambiguous, painful,

– pisał Eliot, patrząc na plażę prowincjonalnego

humble people. Only three years had passed since

i życie: skomplikowana, niejednoznaczna, bolesna,

provoking a reaction and demanding answers – all

kurortu i szare, chłodne morze. Nicość, brud, biedni

the end of the Great War, an entire generation had

domagająca się reakcji, atakująca pytaniami, tym

the more so since it juxtaposed modernists’ works

ludzie. Od zakończenia Wielkiej Wojny minęły zale-

died, and the survivors were struggling with trauma

bardziej, że dzieła modernistów zestawiła z malar-

with more recent paintings, thus showing not only

dwie trzy lata, zginęło całe pokolenie, a ci, którzy

and shell-shock. The world – or at least England,

stwem bliższym nam w czasie, pokazując w ten

the lasting character of Eliot’s inspiration, but also

przeżyli, zmagali się z traumą i szokiem pourazo-

at least London – which, despite its monstrosity

sposób nie tylko trwałość Eliotowskiej inspiracji,

the need to re-diagnose our world on the basis of

wym. Świat – a na pewno Anglia, na pewno Lon-

and rejection of a whole mass of people, unable or

ale i konieczność ponawiania diagnozy naszego

Eliot’s categories. Or rather – in the dark light of the

dyn – który od początku wieku wrzał niesamowitą

unwilling to keep up, had been teeming with the

świata przy pomocy Eliotowskich kategorii. Lub

same affects as in the early 1920s.

energią modernizacji, rozwoju, nadziei, który, choć

incredible energy of modernisation, development

raczej – w mrocznym świetle afektów, tych samych,
co na początku lat 20. poprzedniego wieku.

It was no accident that the exhibition was
shown in Margate – this is where T.S. Eliot arrived

26

beach and the cool gray sea. Nothingness, dirt,

był potworny i zostawiał z tyłu całe masy ludzi nie-

and hope from the early 1900s, had now become

nadążających lub odmawiających udziału, teraz

fractured, shattered, sharp; it could no longer be
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jeszcze uległ fragmentaryzacji, pokawałkowaniu,

put together, it offered no perspectives or points of

wiemy z listów, ręką samej Virginii, okazało się, że

the intent and meaning of the mysterious text, they

stał się niespójny, ostry, nie dawał się już poskła-

support. Eliot’s personal life was also in ruins, his

po poskładaniu arkuszy drukarskich, na końcu

would be quoted by subsequent generations of

dać w całość, nie oferował perspektyw ani punktów

marriage to Vivienne Haigh-Wood having turned

tomiku zostaje kilka wolnych stron, więc wydawcy

interpreters. Having been written by the poet him-

oparcia. Życie osobiste Eliota również było gruzo-

out to be a nightmare of mental illness, anxiety

poprosili poetę, żeby wypełnił je tekstem i w ten

self, they would prove hugely influential in direct-

wiskiem, jego małżeństwo z Vivienne Haigh-Wood

and insomnia. The job of a bank clerk, which he

sposób powstały niemniej niż sam poemat słynne

ing readers’ attention to anthropology and history,

okazało się koszmarem choroby psychicznej, ner-

had been forced to accept, was draining his creative

przypisy, mające rzekomo na celu wyjaśnienie

myths and cultural matrices that shaped the West-

wów i bezsenności. Praca urzędnika bankowego,

powers. Suspended in a limbo state between the far-

zamysłu i znaczenia tajemniczego tekstu. Te wpły-

ern tradition. According to Eliot, the poem is best

którą musiał podjąć, drenowała jego siły twórcze.

away United States and England, to whose culture

wowe (bo autorskie!) noty, na które przez wiele

explained by a book titled From Ritual to Romance

Rozsypywała się tożsamość poety zawieszonego

(and religion) he so desperately wanted to belong,

dziesięcioleci powoływać się będą kolejne pokole-

by Jessie L. Weston, otherwise a rather unknown

między pozostawionymi daleko Stanami Zjedno-

the poet’s identity was falling apart.

nia interpretatorów, kierowały uwagę czytelników

author, alongside Frazer’s The Golden Bough. He

czonymi a Anglią, do której kultury (i religii) bardzo
chciał przynależeć.

Before being published in 1922 – the same

ku antropologii i historii, mitom i matrycom kultu-

also makes references to Ezekiel, the tarot, the Fire

year as Joyce’s Ulysses, Woolf ’s Jacob’s Room and

rowym kształtującym tradycję Zachodu. Za podsta-

Sermon attributed to the Buddha, Saint Augustine’s

Katherine Mansfield’s Bliss – it had taken Eliot

wowe źródło do wyjaśnienia poematu podaje Eliot

Confessions and the Upanishads. Besides, he weaves

ukazuje się Ulisses Joyce’a, Pokój Jakuba Woolf oraz

two years to arrive at the final version of the poem,

książkę, skądinąd niezbyt dobrze znanej, Jessie

a dense net of intertextual references: Petronius,

Bliss Katherine Mansfield – poemat powstawał

which was ultimately based on a typescript (origi-

L. Weston From Ritual to Romance oraz Złotą gałąź

Baudelaire, Shakespeare, Spencer, Marlowe, Gold-

ponad dwa lata, a jego ostateczna wersja została

nally bearing the mysterious title He Do the Police in

Frazera. Odsyła też do Ezechiela, do kart tarota, do

smith, Verlaine, Ovid, Dante, Wagner, Hesse, Nerval…

stworzona w oparciu o maszynopis Eliota (w pier-

Different Voices) densely covered with pencil notes

Kazania o ogniu przypisywanego Buddzie, Wyznań

It is hard to imagine a better method of confusing

Wydany w 1922 roku – w tym samym, kiedy

wotnej wersji zatytułowany tajemniczo He Do the

made by Ezra Pound, the pope of poetic modernism.

świętego Augustyna i do Upaniszadów. Poza tym

the reader’s mind – perhaps it is not yet an igno-

Police in Different Voices), na którym gęste ślady

Evidently, The Waste Land is a poem that emerged

rozciąga gęstą sieć odwołań intertekstualnych:

tum per ignotum explanation, but a gesture which,

pozostawił ołówek i czerwona kredka Ezry Pounda,

in many ways: from the traumatised reality, from

Petroniusz, Baudelaire, Shakespeare, Spencer,

if not treated as an expression of total exclusivity,

papieża poetyckiego modernizmu. Można powie-

a shattered psyche and from the magmatic form of

Marlowe, Goldsmith, Verlaine, Owidiusz, Dante,

separating the poem from the commoners with an

dzieć, że The Waste Land to poemat, który wyłaniał

the first draft, which the ruthless hand of Il miglior

Wagner, Hesse, Nerval… Trudno sobie wyobrazić

even higher wall of academic knowledge, could be

się na wiele sposobów: ze straumatyzowanej rze-

fabbro, as Eliot called Pound in the dedication, sub-

lepszą metodę mieszania czytelnikom w głowie:

perceived as a peculiar joke or thick smokescreen.

czywistości, z pogruchotanej psychiki i z magmo-

jected to an unobvious, puzzling logic.

może to nie całkiem wyjaśnianie ignotum per igno-

Nevertheless, a majority of influential readers took

tum, ale gest, który, jeśli nie potraktować go jako

this gesture with the utmost solemnity of experts

amazement, scandal, delight and terror. According

wyrazu totalnego ekskluzywizmu, odgradzającego

who read Petronius before bed and in the morning

to Virginia Woolf, the publisher of The Waste Land,

poemat od szaraczków jeszcze wyższym murem

ponder the condition of the world while reciting

Eliot “has written a poem of 40 pages, which we

ściśle ułożonym z akademickiej wiedzy dla wybra-

Ezekiel.

watej formy pierwszej wersji, którą bezlitosna ręka
Il miglior fabbro, jak w dedykacji określa Pounda
Eliot, poddała nieoczywistej zagadkowej logice.
Od początku poemat budził zdumienie,

From the very beginning, the poem aroused

zgorszenie, zachwyty i zgrozę. Eliot – jak notuje

are to print in the autumn. This is his best work, he

nych, można by wziąć za specyficzny żart albo gęstą

w dzienniku Virginia Woolf, wydawczyni The Waste

says. […] Eliot dined last Sunday and read his poem.

zasłonę dymną. Niemniej większość wpływowych

Land – „napisał czterdziestostronicowy poemat,

He sang it and chanted it and rhythmed it. It has

czytelników przyjęła ów gest ze śmiertelną solen-

cally composed text is not erudite excursions, but

który mamy wydać na jesieni. To, jak twierdzi, jego

great beauty and force of phrase; symmetry; and

nością niewątpliwych znawców, którzy Petroniusza

images: lilacs breeding out of the dead land, roots

najlepsza rzecz. […] był na obiedzie w zeszłą nie-

tensity. What connects it together, I’m not so sure.

czytują do poduszki, a o poranku dumają nad kon-

that clutch the branches growing out of stony rub-

dzielę i czytał swój poemat. Śpiewał go, melorecy-

[…] Mary Hutch[inson], who has heard it more qui-

dycją świata, recytując Ezechiela.

bish, a dry stone desert, the famous unreal city

tował i rytmizował. Jest w tym poemacie ogromne

etly, interprets it to be Tom’s autobiography – a mel-

piękno i siła frazy; symetria; napięcie. Nie mam

ancholy one.” (V. Woolf ’s Diary, 12 March 1922).

pewności, co go spaja w całość. […] Mary Hutch,
która go już wcześniej słyszała, twierdzi, że to ma
być autobiografia Toma – autobiografia melancho-

Meanwhile, what is probably most striking
during an unprejudiced reading of this eccentri-

Tymczasem w nieuprzedzonym odbiorze naj-

where the crowd flows over the London Bridge

bardziej chyba uderzającą warstwą tego ekscen-

under the brown fog; further, the timeless vision

trycznie skomponowanego tekstu nie są erudycyjne

of the Thames carrying oil and tar, rats in the gar-

been typeset in the Woolfs’ dining room by Virginia

wycieczki, lecz obrazy: bzy wyrastające z martwej

bage on the bank, the vision of the violet hour and

herself, as we know from the letters, it turned out

ziemi, czepiające się kamiennych rumowisk korze-

the throbbing taxi; Phlebas the drowned man and

Once this melancholic autobiography had

lijna” (V. Woolf, Chwile wolności, przeł. M. Heydel,

that there were a few blank pages at the end of the

nie, sucha kamienna pustynia, słynne nierzeczy-

Mr Eugenides with currants in his pockets; further

Kraków, WL 2007, s. 205-6).

volume, so the publishers asked the poet to fill them

wiste miasto, gdzie pod brunatną mgłą tłum płynie

still, a stony panorama of dry stone without water,

Kiedy owa melancholijna autobiografia
została w jadalni Woolfów złożona, jak zresztą

with text. He provided footnotes – no less famous

po Moście Londyńskim; dalej, ponadczasowa wizja

emptiness and unknown crowds rolling through

than the poem itself. Allegedly intended to explain

Tamizy niosącej ropę i smar, szczury wśród śmieci

them, a woman fiddling music on her long hair as
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na brzegu, wizja fioletowej godziny i drżąca tak-

if on strings, a sudden thunder revealing the ulti-

nerwowymi ruchami poeta szkicuje postaci, ich

insomnia, who reacts hysterically to the sound of

sówka; topielec Phlebas i pan Eugenides z rodzyn-

mate (or not?) wisdom of Da Datta Damyat – and

charaktery, okoliczności ich życia, oddaje im głos,

the wind, Lil and her friend in a pub, talking about

kami w kieszeniach; jeszcze dalej, kamienna

finally a close-up of a man fishing in the dull canal.

pozwala mówić naturszczykom, zwykłym ludziom,

artificial teeth and abortions, a typist receiving

panorama suchych skał bez wody, pustkowia i prze-

“A heap of broken images,” “fragments shored

biednym ludziom. Te fragmenty są nie mniej wyra-

a carbuncular clerk in a rented room, their sad sex.

taczających się przez nie nieokreślonych tłumów,

against my ruins” – this is how the poet defines

ziste i pamiętne niż obrazowe wizje. Zakatarzona

kobiety grającej na włosach jak na strunach, nagłej

both the content of the work and his vision of

wróżka Madame Sosostris, Stetson spotkany na

błyskawicy objawiającej ostateczną (czy osta-

reality.

These are no rituals or myths, this is life, and
it goes on regardless of the poet’s despair and his

moście, niespokojna kobieta cierpiąca na bezsen-

catastrophic visions. What Eliot reveals here is not

Thinking about this layer of the poem

ność i histerycznie reagująca na odgłosy wiatru,

the face of a prophet, but an acute sense of observa-

znowu zbliżenie na człowieka łowiącego ryby

always triggers in me compelling associations with

Lilka i jej przyjaciółka gadające w barze o sztucz-

tion. Again, the critical tradition has taught readers

w zatęchłym kanale. „Stos pokruszonych obrazów”,

the post-war rubble of cities such as Wrocław –

nych zębach i aborcjach, maszynistka przyjmująca

to look at these scenes as an expression of social

„ułomki wsparte o ruiny” – takimi słowami sam

although Eliot did not experience it. I try to imag-

w wynajętym pokoju pryszczatego urzędniczynę,

criticism, perhaps even disgust at people who pur-

poeta definiuje zawartość utworu a zarazem wizję

ine such a post-apocalyptic space in its material

ich smutny seks.

sue such a meagre existence and have no aspira-

rzeczywistości.

literalness, not just as a poignant yet effective met-

teczną?) mądrość Da Datta Damyata – aż w końcu

To nie są rytuały i mity, to jest życie, które

tions to angelism. However, these scenes can be

aphor for cultural space with its entire intertextual

toczy się niezależnie od rozpaczy poety i jego kata-

approached differently, without trying to ascribe an

staffage. How to connect nothing with nothing in

stroficznych wizji. Eliot pokazuje tu nie oblicze

elitist, seemingly integrative perspective to them.

skami miast, na przykład Wrocławia – choć takiego

such a literally ruined environment? Who can do it

proroka, ale czułą bystrość obserwatora. Znowu,

After all, the fractured nature of the poem does not

doświadczenia Eliot nie miał. Staram się wyobra-

and how? What is the result of connecting nothing-

tradycja krytyczna nauczyła czytelników przypa-

entitle us to do so. What comes to the fore in these

Myśląc o tej warstwie poematu, mam zawsze
nieodparte skojarzenia z powojennymi rumowi-

zić sobie taką postapokaliptyczną przestrzeń w jej

ness in such a way? Could this be done by Jessie L.

trywać się tym scenkom jako wyrazowi krytyki spo-

scenes – as in Walter Sickert’s paintings or Kath-

materialnej dosłowności, a nie tylko jako przejmu-

Weston and other experts in vegetation cults? Will

łeczeństwa, może nawet odrazy wobec ludzi, którzy

erine Mansfield’s stories – is tenderness for the

jącą i skuteczną metaforę przestrzeni kulturowej,

art save us after the apocalypse?

pędzą tak mizerną egzystencję i jakoś nie chcą się

humble people, an empathetic gesture of entering

przeanielić. Można jednak spojrzeć na te sceny

their existence by a poet who himself is sitting on

zbudowaną z użyciem całego tego intertekstual-

Just like the art exhibition in Margate in

nego sztafażu. Jak w takim realnie zrujnowanym

2018, Eliot’s poem draws the reader into the stun-

inaczej, nie imputując im wyższościowej perspek-

a beach in Margate, trying to connect nothing with

otoczeniu połączyć nic z niczym? Kto może tego

ning, frightening, multiplied and seemingly inco-

tywy, pozornie scalającej ogląd. Fragmentaryczność

nothing. This was the nature of the original version

dokonać i jakim sposobem? Co wynika z tego połą-

herent space of images, but at the same time it

poematu wszak nas do tego nie upoważnia. Można

of The Waste Land, which, before being cut up with

czenia nicości? Czy mogłaby tego dokonać Jessie L.

opens up yet another space, no less important, but

w tych scenach – jak na obrazach Waltera Sickerta

Pound’s intellectual scissors, opened with a scene of

Weston i inni znawcy kultów wegetacyjnych? Czy

approached with less confidence in the traditional

czy w opowiadaniach Katherine Mansfield – zoba-

leaving the pub and pissing on the wall.

sztuka nas zbawi po apokalipsie?

reading of the poem. The reasons are attributable

czyć czułość dla biednych ludzi, empatyczny gest

both to the poet – the aforementioned footnotes

wejścia w ich egzystencję przez poetę, który sam

Poemat Eliota, wciągając czytelnika w osza-

Relatively recently, alongside various revisions of Eliot’s life and work, as documents and

łamiającą i przerażającą, wielokrotną i pozor-

effectively imposed a highly intellectualised man-

siedzi w Margate na plaży, usiłując z niczym połą-

sources that had been unavailable for a long time

nie niespójną przestrzeń obrazów – podobnie jak

ner of interpreting the text; and to the readers, who

czyć nic. Taki też charakter miała pierwotna wersja

began to surface and optics for the entire period of

wystawa sztuki w Margate z 2018 roku – otwiera

expect spiritual ceremoniousness in poetry rather

Ziemi jałowej, która, zanim dopadły ją intelektualne

high English modernism changed, the hieratic and

jednak jeszcze inną przestrzeń, niemniej ważną,

than an image of everyday life. Meanwhile, it is the

nożyczki Pounda, zaczynała się od scenki wycho-

almost priestly reading of the poem started to give

dzenia z pubu i odlewnia się pod murem.

way to interpretations situating it against the art

ale w tradycji odczytań poematu traktowaną

latter – a poignant description of reality – that con-

mniej ufnie. Przyczyn można szukać zarówno po

stitutes the substance of the poem, woven entirely

stronie poety – jego przypisy, o czym była mowa,

from small genre scenes, narrative – not lyrical –

rewizjami życia i twórczości Eliota, w miarę docie-

worth bearing in mind that, according to Virginia

skutecznie przymusiły do wysoce zintelektuali-

fragments, in which the poet makes quick, nervous

rania do niedostępnych przez długi czas dokumen-

Woolf ’s observation, “human character changed”

zowanej lektury; jak i po stronie czytelników, od

movements to sketch the characters, endow them

tów i źródeł, a także wraz ze zmianą optyki na cały

around 1910, when Roger Fry organised the first

poezji oczekujących duchowego mandaryństwa,

with personalities, outline their life circumstances

okres wysokiego modernizmu anglosaskiego, hiera-

exhibition of post-impressionist works by Seurat,

a nie zapisu codzienności. Tymczasem przecież

and give voice to them – ordinary people, humble

tyczna i omalże kapłańska lektura poematu zaczęła

van Gogh, Gauguin and Cezanne at the Grafton Gal-

Stosunkowo niedawno, wraz z różnorodnymi

trends of the first decades of the 20th century. It is

to drugie – przejmujące notatki z rzeczywistości

people. These fragments are no less expressive

ustępować interpretacjom sytuującym go na tle

leries in London. It was one of the most important

– stanowi żywioł poematu, który cały utkany jest

and memorable than the vivid visions. Madame

nurtów sztuki pierwszych dziesięcioleci XX wieku.

impulses for the development of British modernism,

z niewielkich scenek rodzajowych, nie lirycznych,

Sosostris, a clairvoyant with a bad cold, Stetson

Warto pamiętać, że według formuły Virginii Woolf,

although the exhibition itself was considered a fail-

a narracyjnych fragmentów, w których szybkimi,

on the bridge, a restless woman suffering from

„ludzki charakter uległ zmianie” w okolicach roku

ure by the public and critics. The performances of
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1910, kiedy Roger Fry zorganizował w londyńskiej

the Russian ballet under Diaghilev, who revolu-

Grafton Gallery pierwszą wystawę pokazującą post-

przy pomocy Złotej gałęzi można dotrzeć do znaczeń

burning Ghetto in 1943. Under such circumstances,

tionised this form of art by moving from storytell-

tej oszałamiającej otwartej całości, kryjącej w sobie

The Waste Land was bound to sound apocalyptic

impresjonistyczne dzieła Seurata, van Gogha, Gau-

ing with dance towards shows based on movement

ruchliwy i świetnie dla nas czytelny chaos nasz

and prophetic. The translation done by Miłosz, who

guina i Cezanne’a. Był to jeden z najważniejszych

and colour, also provided a strong stimulus. Radical

codzienny.

also wrote about Eliot later, even though he was

Kiedy wprowadzam do lektury poematu

impulsów dla rozwoju brytyjskiego modernizmu,

choreography by Fokin or Balanchine, unconven-

choć przez publiczność i krytykę wystawa uznana

tional costumes and stage designs by the greatest

została za porażkę. Silnym bodźcem były również
występy baletu rosyjskiego pod kierownictwem Dia-

banned in Poland until the 1970s, undoubtedly set

Eliota obraz zrujnowanych powojennych miast,

the tone for the reception of Eliot by Polish writers

modernist artists, including Bakst, Matisse, Picasso,

nie mogę nie myśleć o pierwszy polskim tłumaczu

and readers, who perceived him as an exalted clas-

Miró or Coco Chanel, combined with the music of

poematu, Czesławie Miłoszu, który pracował nad

sicist, a defender of an endangered culture, a critic

gilewa rewolucjonizujące tę sztukę przez przejście

Stravinsky, Debussy or Ravel and the dance of art-

przekładem w 1943 roku w okupowanej Warszawie,

of a society deprived of a clear hierarchy of values –

od opowiadania tańcem ku widowiskom opartym

ists such as Nijinsky, created a new quality, discov-

patrząc na płonące getto. W takich okolicznościach

not only because of Miłosz’s translation, but also

na ruchu i barwie. Radykalna choreografia Fokina

ering hitherto unknown means of expression in

Ziemia jałowa nie mogła nie zabrzmieć apokalip-

because of the works and essays written after The

czy Balanchine’a, niekonwencjonalne kostiumy

motion, in a multiplied perspective, in an abstract

tycznie i proroczo. Przekład Miłosza, który o Eliocie

Waste Land, when the poet made a significant turn

oraz scenografie tworzone przez największych arty-

to the right in his work.

shortcut, in patch of colour, in rhythm, departing

także pisał, pomimo tego że do lat siedemdziesią-

stów modernistycznych, m.in. Baksta, Matisse’a,

from realism understood as a reflection of reality.

tych był w Polce zakazany, niewątpliwie nadaje ton

Picassa czy Miró, a także Coco Chanel, w połączeniu

Another source of inspiration was cinema, which in

recepcji Eliota przez polskich pisarzy i czytelników.

Eliot’s the famous poem, Miłosz was writing The

z muzyką Strawińskiego, Debussy’ego czy Ravela

the 1920s was simultaneously a plebeian pastime

Widzieli w nim – nie tylko patrząc przez pryzmat

World. A Naive Poem, a cycle in which he makes

oraz sztuką taneczną takich artystów jak Niżyń-

and a medium of expressionist experiments that

Miłoszowego przekładu, ale także ze względu na

a Blake-like regression into childhood in order to

In parallel to working on the translation of

ski, stworzyły nową jakość, odkrywając nieznane

used completely different, non-narrative means of

późniejsze niż The Waste Land dzieła poety i ese-

search for permanent points of support and begin

dotąd środki wyrazu w ruchu, w zwielokrotnionej

expression. Both Eliot and Woolf wrote essays on

isty, który od lat trzydziestych wykonał w swojej

connecting nothing with nothing in the post-apoc-

perspektywie, w abstrakcyjnym skrócie, w plamie

cinema. Mansfield, who had worked as an actress/

twórczości istotny zwrot w prawo – wzniosłego

alyptic landscape of post-war Poland. At the same

i barwie, rytmie, odchodząc od realizmu, pojmowa-

showgirl herself, in her stories portrays cinema as

klasycystę, obrońcę zagrożonej kultury, krytyka

time, however, he also wrote the astonishing and

nego jako odwzorowanie rzeczywistości. Kolejne

a business mercilessly exploiting artists’ misery.

źródło inspiracji stanowiło kino, które w latach

Post-impressionist art, collage, film and other

20. było zarazem plebejską, jarmarczną sztuką,

mass media, coupled with the development of tech-

jak i przestrzenią ekspresjonistycznych ekspery-

nology, growing pace of life, the popularity of cars,

mentów, tworzonych przy pomocy zupełnie innych

społeczeństwa pozbawionego wyrazistej hierarchii

groundbreaking cycle Voices of Poor People – intensly

wartości.

Eliotesque images of a life that goes on because

W tym samym czasie, kiedy pracował nad

it has to, because there is an internal energy in it,

przekładem poematu Eliota, Miłosz pisał również

probably faint, maybe not pretty, surely not intel-

the progressive mechanisation of cities – all this is

Świat. Poema naiwne, cykl, w którym dokonuje swo-

lectual and high-brow, but lasting, invincible, some-

niż narracyjne środków wyrazu. Eseje o kinie

reflected in the poetics of The Waste Land. The fast-

istego (blake’owskiego) regresu w dzieciństwo, by

how connecting nothing with nothing.

mają w swoim dorobku zarówno Eliot, jak Woolf.

cut composition, throwing the reader into in medias

tam poszukiwać stałych punktów oparcia, od któ-

The power of Eliot’s poem contains some of

Mansfield, która sama pracowała jako aktorka/sta-

res scenes without additional narrative explana-

rych można by zacząć łączenie niczego z niczym

this crude, unspectacular power of life. Locked in

tystka, w opowiadaniach pokazuje także kino jako

tions, polyphony, variable scenery, distortions of

w postapokaliptycznym pejzażu powojennej Polski.

elitist museum display cases, treated as a sacred

biznes, bezlitośnie wykorzystujący nędzę artystów.

vision, peculiar noise and an excess of uncoordi-

Napisał wtedy jednak również zdumiewający i prze-

cow and a golden calf by literary pundits and aca-

nated elements – all this strikes in the composi-

łomowy cykl Głosy biernych ludzi, bardzo eliotow-

demics, rejected as an emanation of snobbery and

Postimpresjonistyczna sztuka, kolaż, film
i inne środki masowego przekazu, ale także rozwój

tion of The Waste Land. It is by following this path

skie w duchu obrazki wzięte z życia, które trwa

yesteryear poetics, criticised for the author’s views

techniki, przyspieszenie tempa życia, powszechność

instead of resorting to The Golden Bough that the

dalej, bo musi, bo jest w nim wewnętrzna energia,

and attitudes (not necessarily expressed in it, but

samochodów, postępująca mechanizacja miast – to

meaning of this stunning, open composition can be

pewnie nikła, może nieładna, na pewno nie intelek-

known otherwise), considered anachronistic – it

wszystko znajduje swoje odbicie w poetyce Ziemi

reached, which actually contains the familiar and

tualna i wysokoartystyczna, ale trwała, niezwal-

nevertheless keeps returning and inspiring. Its cen-

jałowej. Montażowa kompozycja, technika cięć,

perfectly comprehensible hustle and bustle of eve-

czona, jakoś łącząca nic z niczym.

tral position in the modernist literary discourse

wrzucanie odbiorcy w sceny in medias res bez dodatkowych narracyjnych wyjaśnień, wielogłosowość,

Moc Eliotowskiego poematu ma w sobie

ryday life.

is constantly being reaffirmed, often in creative

coś z siły owego niskiego, nieefektownego życia.

When I introduce the image of the ruined

polemics, despite attempts to revise it. Could Eliot

zmienna sceneria, zniekształcenia wizji, swoisty

post-war cities to my reading of Eliot’s poem, I can-

Zamykany w elitystycznych muzealnych gablotach,

have written The Waste Land after World War II?

hałas i nadmiar nieskoordynowanych ze sobą ele-

not help but think about the first Polish translator

traktowany jak święta krowa i złoty cielec lite-

Would he have written it in the post-colonial era?

mentów – wszystko to uderza w kompozycji Ziemi

of the poem, Czesław Miłosz, who worked on it in

rackich i akademickich mandarynów, odrzucany

At a time of fighting for women’s rights? Would

jałowej. Idąc tym tropem, znacznie skuteczniej niż

Warsaw under the Nazi occupation, looking at the

jako wykwit snobizmu i przebrzmiałych poetyk,

he have created such a poem in the context of an
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krytykowany za (niekoniecznie w nim wyrażone,

ecological catastrophe? Of a pandemic? With the

lecz znane skądinąd) poglądy i postawy autora,

awareness of the dangers of electronic communica-

uważany za anachroniczny, wciąż jednak powraca

tion and global surveillance? Some of these ques-

i inspiruje. Jego centralne miejsce w modernistycz-

tions must be answered in the negative: we know

nym dyskursie literackim, mimo prób rewizji, wciąż

that during World War II Eliot wrote the philosoph-

się potwierdza, tym wyraźniej, że nierzadko w twór-

ical-mystical Four Quartets, which reveal no shock

czych polemikach. Czy Eliot mógłby napisać The

at the collapse of civilisation, and after the war

Waste Land po drugiej wojnie światowej? Czy napi-

he created very conservative dramas, completely

sałby go w epoce postkolonializmu? Walki o prawa

detached from contemporary reality.

kobiet? Czy stworzyłby taki poemat w kontekście

But The Waste Land have already been there

katastrofy ekologicznej? Pandemii? Zagrożeń zwią-

and has been read, also – especially – in difficult

zanych z komunikacją elektroniczną i światową

contemporary contexts. Regardless of the contents

inwigilacją? Na te pytania częściowo trzeba odpo-

of the poem, its very title has become a call sign

wiedzieć przecząco: wiemy, że w trakcie II wojny

leading directly into the space of reflection on the

światowej Eliot napisał filozoficzno-mistyczne

condition of the world and man, in different dimen-

Cztery kwartety, w których nie znać szoku po zawa-

sions, high and low alike. I am convinced that in his

leniu się cywilizacji, a po wojnie tworzył bardzo

poem written in the early 1920s, i.e. a hundred years

konserwatywne i zasadniczo odlatujące daleko od

ago, Eliot already contained a description of our

współczesności dramaty.

late modernity – its rhythm, aesthetics, the fears it

Ale przecież Ziemia jałowa już istnieje i stale

raises, the questions it provokes, the challenges it

jest czytana – także, zwłaszcza, w trudnych współ-

sets to us – humble people. The language and poet-

czesnych kontekstach. Tytuł poematu, niezależ-

ics of this representation are still disturbing, still

nie od tekstu utworu, ma właściwie status hasła

useful; they keep us from falling asleep under the

wywoławczego, które prowadzi wprost w przestrzeń

blanket of snow, they confuse memory and desire,

przemyśleń nad kondycją świata i człowieka w jego

and cruelly so.

różnych wymiarach, wysokich i niskich. Mam
przekonanie, że w swoim poemacie napisanym
w początku lat 20. poprzedniego wieku, a więc sto
lat temu, Eliot dokonał już zapisu naszej nowoczesności – jej rytmu, jej estetyki, obaw, które
budzi, pytań, które zadaje, wyzwań, jakie stawia
nam, biednym ludziom. Język tego zapisu, służąca
mu poetyka, wciąż niepokoi, wciąż się przydaje,
nie pozwala zasnąć pod kołderką śniegu, miesza
pamięć i pożądanie, okrutnie.
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Pierwszy obiekt mieszczący urządzenia do

Nawadniając jałową ziemię
lub o życiu na wysypisku
śmieci | Irrigating the wasteland,
or life in a landfill
Piotr Jakub Fereński, Ewa Pluta

The first facility housing sewage pumping

przepompowywania ścieków wzniesiono już w 1881

equipment was erected in 1881 as a key element of

roku, jako kluczowy element intensywnie rozbu-

the intensively developing network of municipal

dowanej sieci miejskich wodociągów. Nieczystości

water supply. Wastewater from left- and right-bank

z lewo- i prawobrzeżnej części Wrocławia łączyły się

Wrocław met under the pumping station before

pod stacją pomp, a następnie były przepychane na

being pushed to the irrigation fields in Osobowice.

pola irygacyjne na Osobowicach. Tym samym Wro-

In this way, Wrocław became the first city in Lower

cław stał się pierwszym kompleksowo i w nowocze-

Silesia (and within the present Polish borders) with

sny sposób skanalizowanym miastem na Dolnym

a comprehensive and modern sewerage system.

Śląsku (i w obecnych granicach Polski). Można

One could risk saying that Breslau was unique in

zaryzykować stwierdzenie, że był Breslau pod tym

this respect even on a European scale. In the Prus-

względem wyjątkowy nawet w skali europejskiej.

sian state, which was considered to be a technologi-

W państwie pruskim, uchodzącym w drugiej połowie

cally advanced and economically successful region

XIX wieku za region gospodarczo i technologicznie

in the second half of the 19th century, only slightly

wysoce rozwinięty, zaledwie nieco ponad 27% lud-

more than 27% of the population had access to the

ności miało dostęp do kanalizacji. Nieduży, prosty

sewerage system. The inconspicuous building of the

budynek utrzymany w historyzującym stylu arka-

pumping station, with its historicising arcades, is

dowym istnieje do dziś i jest jedną z najstarszych

one of the oldest structures of its kind on the Euro-

tego typu konstrukcji na kontynencie. W 1902 roku

pean continent. In 1902, the complex was expanded

Wszyscy jesteśmy strumieniami

We are all streams

starą przepompownię połączono z wybudowaną

to include a new pump hall built in the vicinity,

tej samej wody.

of the same water

tuż obok nową halą pomp, której koncepcja została

designed by municipal architect Richard Plüdde-

Raúl Zurita

Raúl Zurita

opracowana przez miejskiego architekta Richarda

mann (1846–1910) in collaboration with Karl Klimm

Plüddemanna (1846–1910) we współpracy z Karlem

(1856–1924). Plüddemann, who was responsible for

Zacznijmy od miejsca, w którym odbywała się tego-

Let us begin with the venue for this year’s SURVIVAL

Klimmem (1856–1924). Plüddemann, twórca wielu

many public utility buildings in Wrocław, took the

roczna edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Prze-

Art Review. The sewage pumping station was built

obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu,

opportunity to again demonstrate his great fasci-

pompownia ścieków powstała w dwóch etapach

in two stages on the Am Zehndelberg promontory

także i w tym projekcie nie uwolnił się od swej

nation with neo-Gothic style. The pumping station

na cyplu Am Zehndelberg za wrocławskim Portem

at the back of the City Port of Wrocław, one of the

wielkiej fascynacji stylem neogotyckim. Niemniej

is one of his most original designs. The building

Miejskim, jednym z największych portów rzecznych

largest river ports in this region of Europe at the

przepompownia pozostaje jednym z jego najorygi-

with an interesting façade and the characteristic

w tym rejonie Europy w końcu XIX wieku. Na 255.

end of the 19 century. The infrastructure created in

nalniejszych projektów. Monumentalną halę główną,

clock tower, which once contained a water tank,

kilometrze Odry w ciągu zaledwie dwudziestu lat

just 20 years on the 255th kilometre of the Odra had

z dekorowanymi ceramiczną okładziną ścianami,

was the main sewage pumping station in the city

stworzono zabudowę, która choć z pewnością nie

no aspirations to being a showcase of the city, but

wyposażono w nowoczesne, zachowane do dziś,

for 70 years. Its monumental main hall boasting

aspirowała do bycia wizytówką miasta, to jednak

for decades it symbolised the economic and urban

pompy parowo-tłokowe dwustronnego działania

decorated ceramic walls was equipped with mod-

na kolejne dziesięciolecia pozostała symbolem jego

development of the Lower Silesian capital. Both

firmy Borsig z Berlina oraz mniejsze pompy elek-

ern double-acting steam-piston pumps, which were

gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju. Oba

buildings of the pumping station, excluded from the

tryczne. W podziemiu znajdują się rozległe prze-

produced by the Berlin-based company Borsig and

budynki przepompowni wyparte – co zrozumiałe,

topographic awareness of Wrocław inhabitants –

strzenie, przez które biegnie system rur tłocznych.

worked until recently, as well as smaller electric

któż bowiem chciałby się chwalić nieczystościami –

which is understandable, because who would like to

Instalacja pozwalała zrzucać ścieki z kolektorów

pumps. In the vast basement below there was an

z topograficznej świadomości wrocławian, ukryte

boast about how they deal with impurities – are hid-

na pola irygacyjne. Budynek, o ciekawej stylistycz-

extensive system of pressure pipes. The installation

są na malowniczym, trudno dostępnym koniuszku

den on the picturesque, inaccessible tip of the head-

nie elewacji i charakterystycznej wieży zegarowej,

enabled the discharge of sewage from the collectors

wyspy. Przez dekady sumiennie służyły miastu. Jeśli

land. They dutifully served the city for decades. If it

niegdyś mieszczącej również zbiornik z wodą, przez

onto the irrigation fields. Just like the first pump-

w kontekście architektury można mówić o cichych

is at all possible to speak of the quiet heroes of eve-

ponad siedemdziesiąt lat był główną przepompow-

ing station, it was a strategic object, inaccessible to

bohaterach codziennego miejskiego życia, to na

ryday life in the context of Wrocław’s architecture,

nią ścieków w mieście. Pozostawał również, wraz

unauthorised persons.

terenie Wrocławia trudno o lepszy tego przykład

then it would be hard to find a better example than

z pierwszą przepompownią, obiektem strategicznym,

The complex of the two pumping stations,

niż zespół Przepompowni Port Miejski.

the complex of the City Port Pumping Station.

a zatem i niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

especially the pump hall, is a perfect example of

th
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how to hide unattractive infrastructure in a stylish

w postaci rozmaitych interwencji wizualnych, które

Modernity added that art’s preoccupation with the

zaś hala pomp, to doskonały – we współczesnej

package. Today it is a rare occurrence in architec-

następnie twórcy, tacy jak Villeglé, przenieśli do

said task “is expressed over and over again – in the

architekturze raczej niespotykany – przykład tego,

ture. The most recently constructed elements of the

galerii i muzeów.

tendency to reduce the lifespan of products of the

jak nieatrakcyjną infrastrukturę wraz z transpor-

sewerage infrastructure in Wrocław have nothing

towaną przez nią materią odpadową ukryć w sty-

of the aesthetic value of the City Port Pumping Sta-

ciem dzisiejszej sztuki jest przetwarzanie i arty-

the duration of a ‘from-to’ exhibition; in the pref-

lowym opakunku. Nowo powstające inwestycje

tion – they only serve the role of wastewater treat-

kułowanie doznań pochodzących z egzystowania

erence for frail and friable, eminently degradable

kanalizacyjne nie posiadają nic z walorów estetycz-

ment plants. Could anyone imagine the panorama of

w niedokończonym projekcie nowoczesności, pro-

and perishable materials among the stuffs of which

nych Przepompowni Port Miejski. Pełnią wyłącznie

the river seen from Osobowice with a purely utilitar-

jekcie, który na naszych oczach uległ rozpadowi.

art objects are made; in the earth works unlikely

funkcję oczyszczania ścieków. Czy od strony Osobo-

ian tin shed, devoid of any stylish or decorative ele-

Autor Liquid Modernity dodawał, że zaabsorbowanie

to be visited by many or to survive for long given

wic, zamiast romantycznego widoku na wzniesioną

ments, instead of the romantic red-brick neo-Gothic

sztuki rzeczonym zajęciem „wyraża się także w jej

the caprices of the inclement climate; all in all – in

z czerwonej cegły neogotycką rezydencję dla pomp,

pump hall? Incidentally, this panorama is the only

predylekcji do redukowania dzieł sztuki do (względ-

incorporating the imminence of decay and disap-

chcielibyśmy w panoramie rzeki oglądać pozba-

image of the pumping station known to the inhabit-

nie krótkotrwałych) zdarzeń – jednorazowego

pearance into the material presence of artistic

wiony jakiegokolwiek stylu i elementów ozdobach

ants of Wrocław.

seansu, happeningu, co najwyżej parotygodniowej

creation.” Regardless of the direction in which Bau-

ekspozycji; w preferowaniu kruchych, szybko psu-

man’s liquid thoughts flow, it is worth considering

Zespół dwóch przepompowni, szczególnie

blaszak? Warto tu zaznaczyć, że ów widok z drugiej

Let us now move away from the physical infra-

arts to a performance, a happening, at the most to

W przekonaniu Baumana zasadniczym zaję-

strony Odry to jedyny obraz przepompowni, jaki

structure of the pumping station and see what flew

jących się i samodegenerujących się materiałów

his remarks on the limits of art, the importance of

mogą znać mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska.

through it in a slightly more metaphorical sense as

do produkcji dzieł sztuki; w konstruowaniu «earth

urbanised spaces in reflecting the experiences and

it hosted the Review. In an essay published a little

works» bez szans na tłumne zwiedzanie i na sku-

fears of contemporary man, and why modernity is

fizycznej przestrzeni przepompowni oraz wcho-

over a decade ago under the title Liquid Arts, Zyg-

teczny opór przeciw (z natury swej nieprzewidy-

a failed project. First of all, however, in the context

dzących w jej skład budowli i przyjrzyjmy się temu,

munt Bauman quoted the work of Jacques Villeglé,

walnym) kaprysom pogody. Krótko mówiąc: wyraża

of the 18th edition of the SURVIVAL Art Review, let

co płynie w nieco bardziej metaforycznym ujęciu.

Manolo Valdés and Herman Braun-Vega to demon-

się owo zaabsorbowanie we wcielaniu zarówno

us reflect on the relationship between the ephem-

W wydanym w Polsce przed dekadą studium pt.

strate how contemporary artistic practice reflects

w treść, jak i w formę dzieła sztuki nieuchronno-

eral nature of art and the experienced condition of

Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym

the life experiences characteristic of what he termed

ści rozkładu, marnienia i zniszczenia”. Niezależ-

the world. Is the reality in which we exist actually

świecie Zygmunt Bauman, odwołując się do twór-

liquid modernity. According to the sociologist, these

nie już od kierunku, w jakim dalej podążają płynne

reflected in artists’ tendency to reduce works or

czości Jacquesa Villeglégo, Manolo Valdésa i Her-

experiences are supposedly characterised by a sense

myśli Baumana, warto zastanowić się nad uwagami

projects to short-term events and exhibitions, or by

mana Brauna-Vegi, starał się pokazać, w jaki sposób

of uncertainty of an individual living in a constantly

dotyczącymi granic sztuki, znaczenia przestrzeni

their preference for materials that are easily degra-

działalność współczesnych artystów odzwiercie-

changing world that knows no tomorrow. As Bau-

miejskiej w odzwierciedlaniu doświadczeń współ-

dable, i.e. prone to decay and deterioration? Regard-

dla doświadczenia życiowe charakterystyczne dla

man explains, it is about abolishing (or at least radi-

czesności, nad lękami z tym związanymi oraz nad

less of the accuracy of Bauman’s descriptions, do

czegoś, co socjolog określał mianem płynnej nowo-

cally undermining) “oppositions between creative

nowoczesnością jako upadłym projektem. Przede

these tendencies correspond with the spiritual con-

czesności. Jednym ze znamiennych rysów owego

and destructive arts, between learning and forget-

wszystkim jednak w kontekście 18. edycji Prze-

dition of our time and reveal its sources?

doświadczenia miało być poczucie niepewności

ting, between forward and backward steps. The

glądu Sztuki SURVIVAL podjąć należy refleksję nad

jednostki w nieustannie zmieniającym się i niezna-

pointer has been removed from the arrow of time.”

kwestią relacji pomiędzy efemerycznością sztuki,

Bauman’s theses. What is more, it seems that we

jącym jutra świecie. Jak tłumaczył Bauman, chodzi

These are also the essential attributes of the reality

a kondycją przeżywanego przez nas świata. Czy opi-

live in a world that is even more unpredictable

o „zniesienie (a przynajmniej radykalne nadwyrę-

we experience. Bauman made these observations

sywane przez zmarłego przed trzema laty badacza –

than it was at the time of making this diagnosis.

żenie) opozycji między twórczością a zniszczeniem,

while pondering the modernist distinction between

mniejsza w tym miejscu o adekwatność owych

Contrary to what Francis Fukuyama wanted, the

uczeniem się a zapominaniem, posuwaniem się

what is inside and what remains outside the field of

opisów – redukowanie dzieł bądź działań artystycz-

end of history did not come; instead, we seem to

do przodu a ruchem wstecznym, oraz pozbawienie

art. He saw the complexity of modern life reflected

nych do krótkotrwałych zdarzeń i ekspozycji, pre-

be witnessing the history of the end. Modern fears

czasu jego strzałki kierunkowej”. Są to też zasadni-

primarily on the city walls, in the form of various

ferowanie łatwo degenerujących się, tj. podatnych

have only exacerbated. Instability and the result-

cze atrybuty przeżywanej przez nas rzeczywistości.

visual interventions, which were then transferred to

na marnienie i rozkład materiałów, odzwierciedla

ing uncertainty of tomorrow are ubiquitous, as is

Spostrzeżenia te czynił Bauman w kontekście pyta-

galleries and museums by artists such as Villeglé.

rzeczywistość, w jakiej egzystujemy? Czy korespon-

the sense of closing of an era, exhaustion, decline

According to Bauman, the basic task of art

duje z kondycją duchową naszych czasów i odsłania

and demise. The climate catastrophe is no longer

jej źródła?

an unreal vision. Manifestations of manmade cri-

Odejdźmy teraz na jakiś czas od rzeki, tj. od

nia o aktualność modernistycznego rozróżnienia na
to, co jest wewnątrz, oraz co pozostaje na zewnątrz

today is to process and express the experience of

pola sztuki. Złożoność współczesnego życia obser-

living in the unfinished project of modernity, which

wował przede wszystkim na murach miejskich

has fallen apart before our eyes. The author of Liquid

38

It is hard to disagree with at least some of

Trudno nie zgodzić się przynajmniej z częścią

ses are visible at every step. Never has there lived

tez stawianych przez Baumana. Co więcej, wydaje
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się, że żyjemy dziś w świecie jeszcze bardziej nie-

to curb the exploitation of natural resources and

hamować rozwoju gospodarczego, i na tyle jednak

What is it? Bendyk borrowed this expression from

przewidywalnym niż wtedy, gdy formułował on

achieve some form of sustainable development

drogie, by zachęcać do inwestycji w poszukiwa-

the book Before the Collapse by Ugo Bardi, an Ital-

swoje uwagi. Nie nastąpił – jak chciał tego Francis

are doomed to failure. Huge green areas are being

nie nowych źródeł. Te dwa sprzeczne oczekiwa-

ian economist associated with the Club of Rome, in

Fukuyama – koniec historii… Mamy raczej do czy-

degraded. Tropical forests have been so damaged

nia udawało się równoważyć, punkt ich przecięcia

which he analyses the decomposition of complex

nienia z historią końca. Nowoczesne lęki uległy

that instead of removing carbon dioxide from the

oznacza klif Seneki. […] Rozwiązaniem nie jest

systems, such as civilisations, and its effects. The

jedynie nasileniu. Niestałość i związana z nią nie-

air, they emit it. Greenhouse gas emissions caused

trwanie przy dotychczasowym modelu, czyli pali-

processes in question, although usually extended

pewność jutra jest doświadczeniem powszechnym.

by burning non-renewable fuels, i.e. crude oil, coal

wach kopalnych: ropie naftowej, gazie i węglu.

in time, turn out to be surprisingly dynamic for

Wszechobecne staje się też poczucie przesilenia,

and natural gas, cause a steady increase of average

Nie tylko dlatego, że ich wykorzystanie powoduje

representatives of the declining civilisations. Due

wyczerpania, schyłku, kresu. Wizja katastrofy kli-

global temperatures. Changes to the Earth’s atmos-

emisję gazów cieplarnianych i przyczynia się do

to the multitude of factors and the complexity of

matycznej przestała być czymś irrealnym. Przejawy

phere are already beyond human repair.

katastrofy klimatycznej. To ostatni moment, żeby

interactions between them, people are usually una-

pozostałe zasoby względnie tanich paliw kopalnych

ble to accurately predict the pace of change. This

niemal na każdym kroku. W całej historii planety

increasingly expensive. Readily available sources of

wykorzystać na odejście od starego systemu i jego

volatility and uncertainty of the future was already

nie było tak inwazyjnego gatunku. Walka o zaprze-

raw materials are running out, which makes their

przebudowę na nowe źródła energii. Konieczność tę

noticed by Seneca in his Moral Letters to Lucilius,

stanie nadmiernego eksploatowania zasobów

exploitation less profitable. Meanwhile, the needs of

powinni zrozumieć nawet ci, którzy mimo nauko-

when he wrote: “It would be some consolation for

naturalnych i o zrównoważony rozwój nie przy-

the inhabitants of dynamically expanding cities are

wych danych, nie wierzą w globalne ocieplenie

the feebleness of our selves and our works, if all

nosi żadnych efektów. Degradacji ulegają ogromne

on the rise. The growing number of private vehicles

i odpowiedzialność człowieka za kryzys klima-

things should perish as slowly as they come into

obszary zielone. Lasy tropikalne zostały tak znisz-

(even electrically powered ones), the increasingly

tyczny” – tłumaczy szef Fundacji Batorego w wyda-

being; but as it is, increases are of sluggish growth,

czone, że zamiast oczyszczać powietrze z dwu-

complex systems (lighting, heating and cooling,

nej wiosną roku 2020 roku książce W Polsce, czyli

but the way to ruin is rapid” (Lucius Anneus Seneca,

tlenku węgla, same go wydzielają. Emisja gazów

electronics) in utility and residential buildings, the

wszędzie. Rozpędzony świat, o jakim pisał Bauman,

Moral Letters to Lucilius, 91–63).

cieplarnianych do atmosfery związana z wykorzy-

scale of production, services, and transport con-

dotarł do rzeczonego klifu Seneki. Czym on jest?

stywaniem nieodnawialnych źródeł energii, czyli

nected with online trade – all this requires more

Bendyk zaczerpnął owo określenie z książki zwią-

life. An increasing number of places on earth are

ropy naftowej, węgla i błękitnego paliwa, powo-

and more energy. As Edwin Bendyk warns, the cur-

zanego z Klubem Rzymskim włoskiego ekonomi-

becoming unfit for life. It is known that climate

duje stały wzrost średniej temperatury na globie.

rent system may collapse within the next few years.

sty, Ugo Bardiego, noszącej tytuł Before the Collapse.

depends on three basic factors, namely the circula-

Zmiany w atmosferze ziemskiej są tak wielkie, że

It is based on “uninterrupted access to energy carri-

Praca poświęcona jest dekompozycji systemów

tion of heat, water and air. Temperatures, rainfall

wykraczają poza możliwości interwencji i kontroli

ers – cheap enough not to hinder economic growth

złożonych i jej skutkom. Przykładem takich sys-

and wind directions affect not only crop yields, but

człowieka.

and expensive enough to encourage investment

temów mogą być cywilizacje. Procesy, o których

the planet’s very ability to nurture life. Changes in

in the search for new sources. These two conflict-

mowa, choć na ogół są rozciągnięte w czasie, to

the composition of the troposphere caused by CO₂

kopalnych staje się coraz droższa. Wyczerpują się

ing expectations have been in balance, the point

jednak dla przedstawicieli upadających cywiliza-

emissions and deforestation cause droughts, soil

łatwo dostępne pokłady surowców, co powoduje

of their intersection is the Seneca cliff. […] Clinging

cji okazują się z reguły zaskakująco dynamiczne.

erosion and huge wildfires (flash floods and hurri-

obniżenie opłacalności eksploatacji. Tymczasem

to the current model based on fossil fuels – crude

Z uwagi na wielość czynników i skomplikowane

canes are part of the same processes). In combi-

potrzeby mieszkańców rozrastających się dyna-

oil, gas and coal – is no solution, not least because

interakcje między nimi ludzie zazwyczaj nie prze-

nation with bad political and economic decisions,

micznie miast nieustannie się zwiększają. Rosnąca

using them causes greenhouse gas emissions and

widują tempa zmian. Seneka w Listach moralnych

they lead to social conflicts, wars and great migra-

liczba pojazdów prywatnych (nawet jeśli posiadają

contributes to a climate catastrophe. This is the last

do Lucyliusza, zastanawiając się nad zmiennością

tions. The earth is losing its fertility. The human-

napęd elektryczny), powszechność wyposażonych

moment to use the remaining deposits of relatively

losu i niepewnością przyszłości, pisał następująco:

kind is facing an increasingly likely vision of a great

w coraz bardziej złożone układy (oświetleniowe,

cheap fossil fuels to move away from the old system

„Byłoby to w naszej słabości oraz w naszych trud-

catastrophe. We are falling off a cliff, and this

grzewcze i chłodzące, elektroniczne etc.) obiektów

and switch to new sources of energy. This neces-

nościach jakąś pociechą, gdyby wszystko niszczało

weightlessness upsets our spiritual wellness, result-

użytkowych i mieszkalnych, produkcja i usługi,

sity should by now be understood even by those

tak wolno, jak powstaje. Tymczasem zysk wzrasta

ing in anxiety connected with the awareness of the

a także związany z handlem w sieci internetowej

who, despite scientific data, do not believe in global

powoli, a strata spiesznie” (cyt. za E. Bendykiem

volatility of existence, unpredictability of tomor-

transport, wymagają więcej i więcej energii. Jak

warming and human responsibility for the climate

z jego bloga Antymatrix).

row, the rapidness of loss. Capitalist practices try to

przestrzega Edwin Bendyk, panujący dotychczas

crisis,” explains the head of the Batory Foundation

system może zapaść się w ciągu najbliższych kilku

in his book W Polsce, czyli wszędzie [In Poland, i.e.

nia. Otóż coraz więcej miejsc na ziemi nie nadaje

The sense of existential uncertainty is instrumen-

lat. System ten polegał „na stałym dostępie do

everywhere], published in the spring of 2020. Bau-

się do życia. Jak wiadomo, klimat zależy od trzech

talised by various political entities of a populist

nośników energii, które były na tyle tanie, by nie

man’s runaway world has come to the Seneca cliff.

zasadniczych czynników, do których należą:

nature, but their actions only add fuel to the fire.

wywołanego przez ludzkość kryzysu obserwujemy

Jednocześnie energia pochodząca z paliw

At the same time, energy from fossil fuels is

40

Survival skills are used in order to sustain

suppress this fear, but it is not a survival strategy.

Survival tłumaczy się jako sztukę przetrwa-

41

S U R V I VA L 18

W

A

S

T

E

L

A

N

D

obieg ciepła, krążenie wody i cyrkulacja powie-

We are spiralling down and eventually we will

miejskiej w odzwierciedlaniu naszych doświadczeń

is a technique of using the so-called substitutes to

trza. Temperatury, opady i kierunki wiatrów wpły-

crash – ecologically, economically, existentially. We

oraz nad nowoczesnością jako upadłym projektem.

create objects, combining different raw materials

wają nie tylko na wydajność upraw, ale na całość

have not figured out that we are living in a waste-

Powraca też zarazem pytanie o efemeryczność dzia-

and substances in an innovative way. In the case of

warunków bytowych człowieka. Związane z emisją

land. As Czesław Miłosz notes in the introduction to

łań artystycznych, o owo wskazywane przez Bau-

literature, it is based on juxtaposing various styles

dwutlenku węgla zmiany składu troposfery oraz

his translation of Eliot’s The Waste Land (which was

mana sprowadzanie ich do krótkotrwałych zdarzeń

and literary components. The poem also seems to

karczowanie lasów powodują susze, erozję gleby,

written much later than the translation itself ), the

i ekspozycji, o preferowanie ulotnych, łatwo degra-

be extremely close to assemblage, i.e. a composi-

gigantyczne pożary (gwałtowne powodzie czy hura-

Polish title of the work – “the barren land” – is prob-

dujących się materiałów etc.

tion of ready-made objects. We must remember that

gany są częścią tych samych procesów). Nakłada-

ably the most accurate reflection of the poet’s

jące się na owe zjawiska błędne decyzje polityczne

intentions, but does not put as much emphasis as

jałową w 1943 roku, patrząc na płomienie trawiące

a fragile mental state, undoubtedly devastated by

i gospodarcze skutkują konfliktami społecznymi,

the original on urban pollution and degradation.

warszawskie getto, recepcja dzieła Eliota w Polsce

the aftermath of World War I and the scale of trag-

Za sprawą Miłosza, który tłumaczył Ziemię

It was no accident that the initiators and

while working on The Waste Land, the poet was in

skoncentrowana jest na zawartej w nim wizji kata-

edy. His “ironic” approach, based on compiling and

Rzeczywistość w jakiej egzystujemy, stoi przed coraz

organisers of the SURVIVAL Art Review referred

strofy – na obrazie świata obracającego się w gruzy.

recomposing elements of the great European liter-

bardziej realną wizją wielkiej katastrofy. Spadamy

to the most famous poem by the American writer

Autor Ocalenia myślom o cierpieniu, wyobcowaniu

ary tradition, was intended to make the readers

z klifu i to właśnie ten stan nieważkości jest głów-

and cultural critic when choosing the motto for

i samotności umierających dał z całą siłą wyraz

aware of the fact that they were living in a cemetery,

nym źródłem naszej złej kondycji duchowej, odzna-

the 18 edition of the festival. Although Eliot was

w wierszu Campo di Fiori. To refleksja nad tragicz-

in a wasteland of broken texts and the ideas behind

czającej się lękiem powiązanym ze świadomością

not an eco-poet by any means, the catastrophic or

nością ludzkiego losu, nad kruchością i ulotnością

them, Czaja explains.

zmienności losu, nieznajomości jutra, spieszności

post-apocalyptic overtones in The Waste Land – as

istnienia, a zarazem nad upadkiem europejskiej kul-

In 1943, the message of The Waste Land must

strat. Lęk ten starają się stłumić praktyki kapitali-

well as in The Hollow Men – may inspire reflec-

tury i cywilizacji. Przeżycia związane z mającą miej-

have been appallingly topical for Miłosz. However,

styczne, nie jest to jednak strategia na przetrwanie.

tion on the contemporary significance of art, the

sce za oknem apokalipsą wpłynęły zasadniczo na

is it justifiable to perceive Eliot as a prophet of

Poczucie bytowej niepewności instrumentalizują

role of urban spaces as mirrors of our experiences,

sposób odczytania przez Miłosza ezoterycznego tek-

our time? His vision of reality depicts both barren

też rozmaite podmioty polityczne o charakterze

and on modernity as a failed project. At the same

stu Amerykanina. Dzieło Eliota nawiązujące w swej

nature (although there is also a “hyacinth garden”)

populistycznym, swymi działaniami pogarszając

time, the question about the ephemeral nature of

formie do symbolizmu, kubizmu, jak również nie-

and a dehumanised city, a river polluted by chemi-

jednak tylko sytuację. Spadamy i w końcu się rozbi-

artistic activities recurs – about reducing them to

mieckiego ekspresjonizmu, jest czymś co – w ślad za

cals, manifesting the fears of modernity. Although

jemy ekologicznie, ekonomicznie, egzystencjalnie.

short-term events and exhibitions, as indicated by

antropologiem i pisarzem, Dariuszem Czają – okre-

the literary figures or metaphors referring to nature

Nie zorientowaliśmy się, że żyjemy na wysypisku

Bauman, about the preference for impermanent,

ślić można mianem bricolage, a więc techniki wyko-

do not concern itself, but the dried up sources of

śmieci – wasteland. Jak zauważał Czesław Miłosz

perishable materials, etc.

rzystującej do tworzenia przedmiotów tzw. środki

humanity, the fractured world, and the ultimate loss

wojnami i wielkimi migracjami. Ziemia jałowieje.

th

zastępcze, czy też łączącej ze sobą w innowacyjny

of the sense of wholeness, they are also very evoca-

Land Eliota (który powstał znacznie później niż

in 1943, looking at the flames consuming the War-

sposób rozmaite surowce i materiały. W przypadku

tive in terms of the contemporary human state and

sam przekład), polski tytuł dzieła, Ziemia jałowa,

saw ghetto, the reception of Eliot’s work in Poland

literatury mamy do czynienia z montażem różnych

the prospect of the impending catastrophe.

zapewne najtrafniej oddaje intencje poety, ale gubi

has focused on the catastrophic vision contained

jej stylów i komponentów. Poematowi wydaje się

inne znaczenie angielskiego wasteland… chodzi mia-

therein – of the world turning to rubble. The author

również niezwykle blisko do asamblażu, czyli kom-

What are the roots that clutch, what branches grow

nowicie o teren wykorzystywany właśnie pod wysy-

of Rescue powerfully expressed the thoughts of suf-

pozycji budowanej z gotowych obiektów. Przypo-

Out of this stony rubbish? Son of man,

pisko śmieci.

fering, alienation and loneliness of dying people

mnijmy, że poeta w trakcie pracy nad Ziemią jałową

You cannot say, or guess, for you know only

in his poem Campo di Fiori. It is a reflection on the

pozostawał w nienajlepszej kondycji psychicznej.

A heap of broken images, where the sun beats,

Przeglądu Sztuki SURVIVAL, tytułując jego 18. edycję

tragedy of human fate, the fragility and elusive-

Bez wątpienia był przy tym zdruzgotany skalą tra-

And the dead tree gives no shelter, the cricket no

Wasteland, nawiązali do najsłynniejszego poematu

ness of existence, and the collapse of European

gedii, jaką przyniosła I wojna światowa. W swym

relief,

amerykańskiego pisarza i krytyka kultury. Choć

culture and civilisation. The experience of an

„ironicznym” podejściu, kompilując i rekomponując

And the dry stone no sound of water. Only

sam Eliot poetą ekologicznym z pewnością nie był,

apocalypse just outside the window had a funda-

elementy wielkiej europejskiej tradycji literackiej,

There is shadow under this red rock,

to jednak wątki katastroficzne czy postapokalip-

mental influence on the way Miłosz read the eso-

próbował uświadamiać odbiorcom poematu, że żyją

(Come in under the shadow of this red rock),

tyczne zawarte w Ziemi jałowej – a także w Wydrą-

teric text of the American poet. Quoting Dariusz

na cmentarzu, na zbiorowisku potrzaskanych tek-

And I will show you something different from either

żonych ludziach – stanowić mogą inspirację dla

Czaja, an anthropologist and writer, Eliot’s work,

stów i stojących za nimi idei – tłumaczy Czaja.

Your shadow at morning striding behind you

rozważań nad znaczeniem sztuki w aspekcie kon-

whose form refers to symbolism, cubism and Ger-

dycji współczesności, a także nad rolą przestrzeni

man expressionism, may be called bricolage, which

we wstępie do swojego tłumaczenia The Waste

Nie bez przyczyny twórcy i organizatorzy

Because Miłosz translated The Waste Land

42

Dla Miłosza w 1943 roku wymowa The Waste

Or your shadow at evening rising to meet you;

Land musiała być przerażająco aktualna. Czy jednak
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można widzieć w Eliocie proroka naszych czasów?

What Eliot’s barren nature symbolises today is no

rzecznego), która sama z siebie narzuca pytania

shapes and sizes and an installation that caused

Zawarta w dziele wizja rzeczywistości to z jednej

longer just the exhaustion of culture or the end

o przyszłość, uzmysławiając zarazem nietrwałość

water to slowly drip into them, Patanowska created

strony wyjałowiona przyroda (choć pojawia się też

of humanity. Barrenness denotes inhospitality to

i fiasko dawnych konceptów nowoczesności. Kon-

an extraordinary spectacle, or rather an intimate

„hiacyntowy ogród”), z drugiej zaś zdehumanizo-

life. This was probably the beacon that guided the

frontowali się z pełnym znaczeń, a zarazem niezro-

acoustic session. The unsynchronised and irregular

wane miasto – z zanieczyszczoną chemikaliami

organisers of the 18 edition of the Review at the

zumiałym miejscem – ze środowiskiem miejskim

sound of the droplets hitting the water, which filled

rzeką – uobecniające wszelkie lęki nowoczesno-

City Port Pumping Station. When called to answer,

i naturalnym, oddalonym od murów instytucji kul-

the forms to various levels, resonated in a subtle

ści. Oczywiście figury czy metafory literackie

young contemporary artists used various means

tury. Jak stanowczo podkreślali kuratorzy, „powrót

yet extremely harmonious way. This moving work

odnoszące się do natury nie dotyczą jej samej, ale

of expression to address the most topical social,

do kolebki modernizmu nie jest […] gestem rozpacz-

was a reference to Eliot’s The Waste Land, in which

wyschniętych źródeł człowieczeństwa, pęknię-

political, economic and, above all, environmen-

liwego szukania minionego porządku. Wasteland

descriptions of sound phenomena and sensations

tego świata, ostatecznej utraty poczucia całości.

tal problems, provoking the SURVIVAL audience to

stara się raczej przyglądać jątrzącym w Ziemi

play an important role as metaphors for the state of

Są one jednak bardzo sugestywne, jeśli chodzi

think about, and perhaps react to, the ongoing deg-

jałowej punktom zapalnym, które i dziś zdają się

mind. Presumably, the acoustic waves of the instal-

o współczesną kondycję ludzką i perspektywę nad-

radation of the reality around us. The artists were

wskazywać niepewność, naznaczać zmianę, badać

lation mediated in-depth and reflective communi-

chodzącej katastrofy.

faced with a post-industrial space (including the

pamięć i kwestionować odrodzenie, a przyszłość

cation between humans and a substance which not

river port), which, by its very nature, poses ques-

trzymać na dystans, pod znakiem zapytania”. Jak

only surrounds us from all sides, but makes up 70%

Jakie korzenie tu tkwią, jakie gałęzie rosną

tions about the future while highlighting the imper-

odpowiedzieli na zaproszenie twórców SURVIVALU

of our bodies.

Z tych kamiennych rumowisk? O synu człowieka.

manence and incompatibility of old concepts of

młodzi artyści?

Rzec nie potrafisz ni zgadnąć, bo ty znasz jedynie

modernity. They were confronted with a place that

Stos pokruszonych obrazów, i słońce tam pali,

was simultaneously semantically rich and incom-

manna i Klimma okazałej, tzw. nowej, hali pomp.

Epping. This idea also drew on water and acoustic

I martwe drzewo nie daje schronienia,

prehensible – an environment that was both urban

W jej wnętrzach, pomiędzy dekorowanymi kolo-

phenomena, but the nature of the work was com-

ulgi świerszcz,

and natural, far removed from the white cube. As

rową ceramiką ścianami oraz pompami parowo-tło-

pletely different. In one of the historic pumps, the

Ni suchy kamień dźwięku wody. Cień

the curators emphatically stressed, “The return to

kowymi i elektrycznymi, zaprezentowane zostały

artists mounted a speaker diaphragm. At a glance,

Jest tylko tam, pod czerwoną skałą

the cradle of modernism is not a gesture of desper-

dwie instalacje artystyczne. Ich odbiór nie należał

the material of the diaphragm resembled hand-

(Wejdźże w ten cień pod czerwoną skałą).

ate search for the past order. Instead, ‘Wasteland’

do najłatwiejszych, nie tyle nawet ze względu na

made wood-based paper, but in reality it was

Ja pokażę ci coś, co różni się tak samo

examines the hot spots in The Waste Land that still

stronę konceptualną, co na to, iż wymagał on nie-

made from seaweed collected off the Baltic coast,

Od twego cienia, który rankiem podąża za tobą,

seem to indicate uncertainty, mark change, scru-

mal całkowitej ciszy. Pierwszą z prac, jaką napo-

which blooms most richly in contact with nitrates

I od cienia, który wieczorem wstaje na twoje

tinise memory and question rebirth while keeping

tykali po wejściu do budynku zwiedzający, była

released into the sea water. Seaweed bloom results

spotkanie.

the future at a distance, in question.” How did the

Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej autorstwa Alicji

in the emergence of the so-called dead zones, i.e.

Pokażę ci strach w garstce popiołu

young artists respond to the invitation issued by

Patanowskiej. Laureatka wrocławskiej nagrody

places devoid of life forms typical for a given area.

the SURVIVAL organisers?

WARTO 2017, wcześniej wyróżniana m.in. na British

Nitrate wastewater is a by-product of agricul-

Glass Biennale czy Łódź Design Festival, za sprawą

tural processes, but also, among others, of paper

Dla nas dziś, Eliotowska wyschła przyroda nie sym-

th

Let us return to the splendid hall designed

The second work in the new hall was The Resonance of Waste by Charlotte Biszewski and Sarah

Wróćmy do zaprojektowanej przez Plüdde-

bolizuje już tylko wyczepiania kultury czy kresu

by Plüddemann and Klimm, the so-called new

pięciu zróżnicowanych kształtem niebieskich

production. This is why the acoustic part of the

człowieczeństwa. Jałowość oznacza literalnie brak

pump hall. Inside it, between the walls decorated

ceramicznych form oraz instalacji pozwalającej na

installation consisted of the sound of paper bleach-

warunków do życia. To mieli zapewne na myśli

with colourful ceramics and the steam-piston and

powolne skapywanie do nich H₂O, stworzyła nie-

ing machines. In this way, Biszewski and Epping

organizatorzy 18. Przeglądu, który zorganizowany

electric pumps, two artistic installations were fea-

zwykły spektakl, czy też może raczej intymny seans

referred to the last sentence of The Hollow Men:

został w Przepompowni Port Miejski. Wywołana

tured. It was not easy to fully appreciate them,

akustyczny. Krople uderzające niesynchroniczne

“This is how the world ends / Not with a bang but

do odpowiedzi młoda współczesna sztuka próbo-

not due to conceptual complexity, but because it

i nieregularnie w tafle wody – którą to napełnione

with a whimper.” Regarding Bauman’s remarks, it is

wała na różne sposoby odnieść się do najbardziej

required almost complete silence. The first work

były do różnego poziomu misy – rezonowały sub-

worth noting that although Patanowska’s work was

aktualnych problemów społecznych, politycznych,

encountered by visitors upon entering the build-

telnymi, ledwo słyszalnymi, a zarazem niebywale

made of ceramics – a relatively durable material,

ekonomicznych, a nade wszystko ekologicznych,

ing was the Auditory Imagination Chamber by Alicja

harmonijnymi dźwiękami. Owym poruszającym

due to its site-specific nature it would be difficult

prowokując odbiorców SURVIVALU do namysłu,

Patanowska, winner of the Wrocław WARTO 2017

dziełem Patanowska nawiązywała do Ziemi Jałowej

to recreate it in a different space or time without

a być może i reakcji na postępującą degradację

award, who has also received awards at the Brit-

Eliota, w której opisy zjawisk bądź doznań dźwięko-

significantly altering the meaning. This quality of

otaczającej nas rzeczywistości. Artyści mierzyli

ish Glass Biennale or Łódź Design Festival, among

wych jako metafory stanu ducha odgrywają istotną

unrepeatability applies to The Resonance of Waste

się z przestrzenią postindustrialną (także portu

others. Using five blue ceramic forms in different

rolę. Można powiedzieć, że w ramach instalacji fale

to a lesser extent, but this work consciously used

44
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akustyczne pośredniczyły w pogłębionej i reflek-

rapidly deteriorating material, connected with

się również w drugiej hali Przepompowni Port

the ground floor, by Marta Krześlak and Weronika

syjnej komunikacji człowieka z materią, która nie

decay and destruction, but in a rather perverse way.

Miejski. Od samego wejścia uwagę zwracała usy-

Gołaś, both raised maritime issues. In the main

tylko go ze wszech stron otacza, ale też z której

Seaweed, which is a natural element, may degrade

tuowana na środku dolnej kondygnacji instala-

room, there was also Martyna Borowiecka’s paint-

sam jest w 70% zbudowany. Drugą pracą znajdu-

its own ecosystem as a result of human activity

cja Agnieszki Mastalerz The Sea Was Calm or (29)

ing/installation I See Crackles, I Feel Movement, in

jącą się w nowej hali była The Resonance of Waste

(including paper production). A bang is heard every

Amphitrite. Artystka owym tytułem z jednej strony

which the artist encouraged reflection on the scale

Charlotte Biszewski i Sarah Epping. Tu również mie-

now and then, but, apart from the quiet, ongoing

nawiązywała do wersów z V części Ziemi jałowej,

of ecosystem devastation caused by the ubiquitous

liśmy do czynienia z dźwiękami i wodą, jak i z tytu-

extinction – “There will not be another end of the

z drugiej zaś do nazwy planetoidy, której imię

plastic. Other works, such as Kaja Pilch’s installa-

łem nawiązującym do Wasteland. Niemniej praca

world,” to quote Miłosz this time.

nadano na cześć Nereidy, greckiej bogini mórz.

tion under the title Last Forest, which exposed the

W hamakach uszytych z zabrudzonych, podartych

phenomenon of false environmentalism, often seen

pompie artystki zainstalowały membranę głośnika.

Port Pumping Station could encounter works and

żagli można się było dopatrzeć symbolu upadku

in different sectors of the economy. At the entrance

Materiał, z jakiego ją wykonano, pozornie przypo-

activities that made a direct reference to Eliot’s

oświeceniowej idei postępu. Ulegając dewaluacji,

to the building, in a small room on the right,

minał papier czerpany z drewna. W rzeczywistości

poem. What attracted attention right from the

idea ta przyniosła podboje, kolonializm, społeczny

The Smell of Eruption premiered – a decadent per-

została ona stworzona z wyłowionych u wybrzeży

entrance was Agnieszka Mastalerz’s installation

darwinizm, nieokiełznaną eksploatację ludzi

fume created by ∅leg&Kaśka to mark the end of the

Bałtyku wodorostów, które rozkwitają najintensyw-

The Sea Was Calm or (29) Amphitrite, located in the

i zasobów naturalnych. Materiałowe koje wywo-

world, so many people foretell. Heading towards the

niej w kontakcie z trafiającymi do morskiej wody

centre of the lower floor. The title is a combination

ływały przy tym uczucie pustki i lęku, przywo-

stairs to the first floor, the visitors had to face Rafał

azotanami. Wodorosty te tworzą tzw. martwe strefy,

of a fragment of the fifth part of The Waste Land

dząc na myśli scenariusze następnych katastrof

Żarski’s Watcher, a phantasmagoric figure embody-

czyli miejsca pozbawione typowych dla danego

and an asteroid named after a Greek goddess of the

spowodowanych działalnością „nowoczesnego”,

ing contemporary exhaustion and fears typical of

obszaru form życia. Azotanowe ścieki pochodzą

seas, one of the Nereids. The work itself consisted

„rozumnego” podmiotu. Znajdujące się za instalacją

a late-capitalist society.

m. in. z przemysłu papierniczego. Dlatego częścią

of hammocks made of dirty, torn sails, which could

Mastalerz wideo Major Tragedy Franciszka Drażby,

instalacji były płynące z głośników odgłosy maszyn

be seen as a symbol of the fall of the Enlightenment

w ramach którego AI generowała wiadomości o tra-

first floor was Wiktor Gałka’s performance If There

bielących papier. Biszewski i Epping odwoływały

idea of progress. Its devaluation led to conquests,

gicznych wydarzeniach, posiadało podobnie kasan-

Was Water Here, I Would Stop and Drink. The artist

się przy tym do ostatniego zdania Wydrążonych

colonialism, social Darwinism, unbridled exploi-

dryczną wymowę. Do powstania pracy Maryny

washed the image of his alter ego projected onto the

ludzi: „I tak się właśnie kończy świat / Nie hukiem

tation of people and natural resources. The linen

Sakowskiej, zatytułowanej Duchy wszystkich kwia-

wall in an attempt to make the audience aware of

ale skomleniem” (w przekładzie Czesława Miłosza).

beds evoked a sense of emptiness and fear, trigger-

tów, inspiracją był przytaczany już wyżej fragment

the extent to which patriarchal neoliberalism has

W odniesieniu do uwag Baumana warto zauwa-

ing associations with the successive catastrophes

The Waste Land, zaczynający się od słów „O synu

distanced men from their female side by destroy-

żyć, że jakkolwiek dzieło Patanowskej wykonane

caused by the “modern” and “rational” subject.

człowieka, / Rzec nie potrafisz ni zgadnąć, bo ty

ing the achievements of the cultural revolutions of

jest ze względnie trwałej materii ceramicznej, to

A similarly Cassandra-like overtone permeated

znasz jedynie / Stos pokruszonych obrazów, i słońce

the 1960s. The performance included figures such

z uwagi na site-specific trudno je odtworzyć w innej

Franciszek Drażba’s video Major Tragedy, screened

tam pali…”. Artystkę interesowało w szczególności

Tiresias, who had the features of both sexes, as

przestrzeni – czy też przy okazji innego wydarzenia

behind Mastalerz’s installation, in which AI gen-

tekstualne zapośredniczenie relacji kultura-natura.

well as the Eliotian motif of broken images and the

artystycznego – bez istotnej redukcji sensu. Owa jed-

erated news about tragic events. The inspiration

Jednocześnie tkanina nasuwać miała skojarzenia

ensuing question about the possibility of reconcili-

norazowość ekspozycji w mniejszym stopniu doty-

behind Maryna Sakowska’s work entitled Spirits of

z grą pomiędzy wszystkim tym, co stanowi ele-

ation with oneself and a new beginning. The sec-

czy The Resonance of Waste, tu jednak mamy z kolei

All Flowers was a fragment of The Waste Land begin-

ment przyrody oraz tym, co jako wytwór człowieka

ond eye-catching work in the hall was Joanna

do czynienia z bardzo świadomym wykorzystaniem

ning with the words “Son of man, / You cannot

jest sztuczne. Z kolei Aleksandra Liput w Artefacts

Pietrowicz’s installation Youth of the End, made of

szybko degenerującego się materiału. Jego użycie

say, or guess, for you know only / A heap of broken

From Nowhere łącząc motywy kulturowe, odnosiła

second-hand clothes. This peculiar spatial poem

łączy się rozkładem i zniszczeniem, w dość jednak

images, where the sun beats…” The artist was par-

się do brikolażowej konstrukcji dzieła amerykań-

was a reminder of the huge amount of clothing

przewrotny sposób… Przynależące do porządku

ticularly interested in the textual mediation of the

skiego poety. W głównej sali znajdował się też

waste, largely plastic, which is deposited in landfills

natury wodorosty na skutek działalności człowieka

culture-nature relationship – the fabric was sup-

obraz/instalacja Widzę trzaski, czuję ruch Mar-

all over the globe. The pile of T-shirts criticised not

(w tym produkcji papieru) degradują swój własny

posed to evoke associations with the game between

tyny Borowieckiej. Artystka zachęcała do namysłu

only thoughtless consumerism, but also a lifestyle

ekosystem. Co jakiś czas słychać huk, niemniej poza

everything that is part of nature and artificial, man-

nad skalą dewastacji ekosystemu powodowaną

encapsulated by the inscriptions and images on

szybkim, cichym wymieraniem – cytując tym razem

made objects. Aleksandra Liput in her Artefacts

wszechobecnością plastiku. Były i takie prace, jak

the garments – slogans and pictures trivialising the

Miłosza – „innego końca świata nie będzie”.

From Nowhere combined various cultural motifs to

np. instalacja Kai Pilch Last forest, które obna-

way of understanding and experiencing the world,

refer to the bricolage construction of the Ameri-

żały często dziś spotykany fałszywy ekologizm.

happiness, love, etc. A composition by Zorka Wollny

can poet’s work. Another two works presented on

Na Przeglądzie miała miejsce premiera The Smell of

and Christine Schörkhuber, referring to the second

posiadała zupełnie inny charakter. W zabytkowej

Z dziełami i działaniami odnoszącymi się bezpośrednio od poematu Eliota zwiedzający spotykali

Also visitors to the second hall of the City

46

47

S U R V I VA L 18

W

A

S

What immediately attracted attention on the

T

E

L

A

N

D

Eruption, dekadenckich perfum stworzonych przez

part of The Waste Land, could also be heard on this

Mateusza Kowalczyka Wyspa śmie(r)ci nawiązu-

powerful reflection or reaction to the most press-

∅leg&Kaśka z okazji przepowiadanego przez wielu

floor (it was part of the Sound Art Forum, alongside

jącą do obrazu Arnolda Böcklina Wyspa umarłych.

ing social, political, economic and environmen-

końca świata. Zwiedzający mogli przyjrzeć się też

works by Patanowska and Biszewski & Epping). In

Artysta wskazywał na zagubienie współczesnego

tal problems than other forms of communicating

Czuwającemu Rafała Żarskiego, czyli fantasmago-

a small room on the other side of the hall, Zuzanna

człowieka, który doprowadził swą cywilizację

knowledge. By situating works in (post-industrial)

rycznej postaci uobecniającej w sobie współczesne

Banasińska’s video entitled Water, Water Every-

do rozpadu, klimat zaś do katastrofy. Szeregowi

urban spaces, far from museums or galleries, and

wyczerpanie i lęki znamionujące późnokapitali-

where / Nor any Drop to Drink was screened. The

przypadkowo zestawionych ze sobą przedmio-

by using ephemeral materials during short-last-

styczne społeczeństwo.

adjacent rooms featured the performative fairy

tów towarzyszyły różnej proweniencji zremikso-

ing exhibitions and events, artists can forcefully

tale Talk to Me by Monika Konieczna and Mariusz

wane dźwięki. Osobno należy wspomnieć o Scenie

raise questions about the future while highlighting

zwracał performans Wiktora Gałki Gdyby tu była

Sibila, Star Jał Café by Aleksandra Dzido, ? by Julita

Wideo. Efekty swoich działań pokazywali tu Paweł

the disastrous effects of the unfinished project of

woda, stanąłbym i pił. Artysta omywał rzucany

Sikorska, and Maria, a video by Iwona Ogrodzka.

Grześ, Lars Preisser, Tabita Rezaire, Marta Sty-

modernity.

z projektora na ścianę wizerunek swego alter ego,

The last room contained Mateusz Kowalczyk’s VR

siak oraz Solveig Suess. Idea Sceny nawiązywała

starając się przy tym uświadomić odbiorcom, jak

installation Isle of Eternal Waste, referring to Arnold

do konstrukcji – składającego się z pięciu części –

dalece patriarchalny neoliberalizm – niweczący

Böcklin’s painting titled Isle of the Dead. Kowal-

poematu Eliota. Twórcy pozwolili sobie na swo-

osiągnięcia kulturowych rewolucji lat sześćdzie-

czyk emphasised contemporary man’s sense of loss

bodną wizualną reinterpretację poszczególnych

siątych – zdystansował mężczyzn od ich strony

after causing the disintegration of civilisation and

fragmentów Ziemi jałowej. Podjęli refleksję nad

kobiecej. Pojawiała się tu nie tylko figura posiada-

the climate disaster. A series of randomly arranged

aktualnością metafor poety, który przez obrazy

jącego cechy obu płci Terezjasza, ale też eliotow-

items was accompanied by remixed sounds of vari-

wody i suszy opowiadał o dehumanizacji świata,

ski motyw potłuczonych obrazów, a wraz z nim

ous provenance.

o głębokim kryzysie kultury i cywilizacji, o życiu

Na piętrze w pierwszej kolejności uwagę

kwestia możliwości pojednania się z samym sobą

The Video Art Forum, featuring works by

na gruzach czy też na cmentarzu idei. Nawiązywali

i nowego początku. W holu prezentowana była

Paweł Grześ, Lars Preisser, Tabita Rezaire, Marta

przy tym do kwestii związanych z kolonializmem,

instalacja Joanny Pietrowicz Youth of the End wyko-

Stysiak and Solveig Suess, is worth a separate

imperializmem, globalną ekonomią i geopolityką

nana z używanych ubrań. Twórczyni swym prze-

mention. The idea behind the five-element section

(AAA Cargo Solveig Suess). Na poddaszu zaprezento-

strzennym poematem przypominała o ogromnej

alluded to the five parts of Eliot’s poem. The fea-

wano poruszający problemy polityczno-historyczne

ilości odpadów odzieżowych. Sterta T-shirtów była

tured artists subjected individual fragments of The

Palimpsest Grzesia oraz Deep Down Tidal Rezaire.

jednak nie tylko krytyką bezrefleksyjnego kon-

Waste Land to free visual reinterpretations. They

Druga z prac to wideo poświęcone analizie złożo-

sumpcjonizmu, ale też stylu życia wyrażającego się

reflected on the topicality of some of the meta-

nych splotów duchowych, politycznych i techno-

w napisach i przedstawieniach na koszulkach (cho-

phors used in the poem, such as the image of water

logicznych związanych z wodą – nieoczywistych

dziło o hasła i obrazki banalizujące kwestie rozu-

and drought denoting the dehumanisation of the

połączeń mogących pomóc w zrozumieniu efektów

mienia i doświadczania świata, szczęścia, miłości

world, the deep crisis of culture and civilisation,

kolonializmu.

etc.). Na tej samej kondygnacji wysłuchać było

life in the ruins or in the cemetery of ideas. The

można nawiązującej do drugiej części Ziemi jałowej

works addressed issues connected with colonial-

jeszcze, że współczesna młoda sztuka, odnosząc się

kompozycji autorstwa Zorki Wollny & Christine

ism, imperialism, global economy and geopolitics

do najbardziej palących problemów społecznych,

Schörkhuber (uzupełniała ona Scenę Dźwiękową,

(AAA Cargo by Solveig Suess). In the attic, Palimp-

politycznych, ekonomicznych i środowiskowych,

w ramach której prezentowane były prace Pata-

sest by Grześ and Deep Down Tidal by Rezaire were

w swej ekspresji jest w stanie sprowokować odbior-

nowskiej oraz Biszewski & Epping). W niewielkim

screened, both of which raised political and histori-

ców do namysłu bądź reakcji ze znacznie większą

pomieszczeniu po drugiej stronie holu pokazywano

cal questions. The latter work explored the complex

mocą, niż czynią to inne formy przekazu/wiedzy.

wideo Zuzanny Banasińskiej zatytułowane Water,

entanglement of spiritual, political and technologi-

Korzystając z (postindustrialnych) przestrzeni miej-

water everywhere/nor any drop to drink. W bocz-

cal aspects connected with water, hinting at non-

skich oddalonych od muzeów czy galerii i używając

nych salach znajdowały się takie prace, jak baśń

obvious relationships that can help understand the

efemerycznych materiałów w ramach krótko-

performatywna Mów do mnie Moniki Koniecznej

effects of colonialism.

trwałych ekspozycji i zdarzeń, z całą siłą narzuca

i Mariusza Sibili, Star Jał Café Aleksandry Dzido,

Tegoroczna edycja SURVIVALU pokazała raz

This year’s edition of SURVIVAL demon-

pytania o przyszłość, uzmysławiając zarazem

? Julity Sikorskiej oraz wideo Maria Iwony Ogrodz-

strated yet again that the expressiveness of young

katastrofalne skutki niedokończonego projektu

kiej. W ostaniej z sal umieszczono instalację VR

contemporary artists can trigger a much more

nowoczesności.
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Małgorzata Miśniakiewicz

Tytuł tegorocznego Przeglądu – choć sam w sobie znaczący – odnosi się

The title of this year’s Review, although significant in itself, refers to

do opublikowanego w 1922 roku zapewne najbardziej znanego utworu

Thomas Stearns Eliot’s poem The Waste Land, which is probably his

Thomasa Stearnsa Eliota. Fundamentalne dzieło modernistycznej

most famous work. Published in 1922, this fundamental work of mod-

poezji, poemat Ziemia jałowa (The Waste Land), to wielogłosowa i wie-

ernist poetry is a multi-voice and multi-layer composition in which the

lowarstwowa kompozycja, w której wojenna trauma, cytaty ze świa-

war trauma, quotes from world literature and everyday sounds inter-

towej literatury i codzienne odgłosy splatają się, tworząc obraz świata

twine to create a picture of a world marked by transience, anxiety and

naznaczonego przemijaniem, pełnego niepokoju i kultury poharatanej

a culture maimed beyond recognition. The abandonment of continuity

nie do poznania. Zerwanie z ciągłością, nagłe zmiany czasu, miejsca

and abrupt changes in time, location and speaker constituted not only

i osoby było nie tylko rewolucyjnym przeformułowaniem literatury, ale

a revolutionary reformulation of literature, but above all a radically

przede wszystkim w polifoniczności, mnogości perspektyw i języków

different vision and mode of existence expressed through polyphony,

mówiło o radykalnie odmiennej wizji i możliwości bycia. Eliot kończył

multiplicity of perspectives and languages. Eliot finished The Waste

Ziemię jałową w trakcie leczenia załamania nerwowego, przebywając

Land when he was recovering from a nervous breakdown in the coastal

w nadmorskim Margate. Kolejne części utworu – Grzebanie umarłych,

town of Margate. The subsequent sections of the poem – “The Burial

Gra w szachy, Kazanie ogniste, Śmierć w wodzie i Co powiedział grom –

of the Dead,” “A Game of Chess,” “The Fire Sermon,” “Death by Water”

wyznaczają obszary pojęciowe i tematy, które wybrzmiały na wystawie,

and “What the Thunder Said” – designate conceptual areas and sub-

ponieważ powrót do niemal stuletniego tekstu nie jest przypadkowy.

jects that were featured at the exhibition, because our return to this

Przyglądając się stworzonej w czasie powojennego poszukiwania

almost century-old text was no coincidence. Looking at the verse cre-

sensu i ładu kompozycji, która naznaczyła język i literaturę na kolejne

ated during the post-war search for meaning and order, which marked

dekady, staramy się usłyszeć echa pojedynczych głosów, rezonują-

the language and literature for the decades to come, we try to hear the

cych do dziś. Stary Tejrezjasz o kobiecych piersiach, Lila z zepsutymi

echoes of individual voices resonating to this day. Old Tiresias with

zębami, przeziębiona najmądrzejsza kobieta Europy i ten trzeci, który

female breasts, Lil with carious teeth, the wisest woman in Europe with

zawsze idzie obok pewnie widzieli strach w garstce popiołu. Niepewne

a bad cold, and the third one who walks always beside – they must have

i urwane, często zapożyczone i wyrwane z kontekstu słowa okazują

seen fear in a handful of ash. Tentative or unfinished, often borrowed

się nieco anachronicznym, a jednak nadal aktualnym przewodnikiem

or taken out of context, the words turn out to be a bit anachronistic

po współczesności. Powrót do kolebki modernizmu nie jest tu jednak

albeit topical guide to the present day. However, the return to the cradle

gestem rozpaczliwego szukania minionego porządku. Raczej, Waste-

of modernism is not a gesture of desperate search for the past order.

land stara się przyglądać jątrzącym w Ziemi jałowej punktom zapalnym,

Instead, Wasteland examines the hot spots in The Waste Land that still

które i dziś zdają się wskazywać niepewność, naznaczać zmianę, badać

seem to indicate uncertainty, mark change, scrutinise memory and

pamięć i kwestionować odrodzenie, a przyszłość trzymać na dystans,

question rebirth while keeping the future at a distance, in question.

pod znakiem zapytania.
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Øleg&Kaśka

The Smell of Eruption to niszowe

The Smell of

perfumy stworzone przez
Artystkę/Artystę Øleg&Kaśka.

Eruption

Inspiracją do stworzenia zapachu
były głosy zapowiadające rychły
upadek cywilizacji oraz burzliwą

instalacja dźwiękowa

wizję końca świata. Tak też naro-

sound installation

dził się pomysł stworzenia zapa-

2020

chu-gadżetu. Dekadencki zapach
stworzony dla obywatelki/obywatela świata pierwszego ma być
jej/jego towarzyszem podczas
nadejścia tego, co nieuniknione.
Rolą The Smell of Eruption jest to,
by uczynić ten moment wyjątkowym i niepowtarzalnym.
Ten koniec świata będzie jedyny
w swoim rodzaju.

The Smell of Eruption is a niche
fragrance created by artists
Øleg & Kaśka. The perfume was
inspired by voices announcing
the imminent collapse of civilisation and evocative visions of the
end of the world. This is how the
idea of creating the fragrancegadget emerged. The decadent
scent addressed to the citizen
of the first world is to be her/his
companion in the coming of the
inevitable. The Smell of Eruption
is intended to make this moment
special and unique.
This End of the World will be
one-of-a-kind.
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Tytułowy Czuwający to fikcyjny

The eponymous Watcher is a fic-

an office chair, i.e. an object on

potwór będący materializacją

tional monster, which embod-

which we currently work, rest,

współczesnego wyczerpania,

ies the exhaustion, doubts and

think and experience the world.

wątpliwości oraz lęków, które

fears that haunt contempo-

We repeat certain activities every

nawiedzają współczesne późno-

rary late capitalist, neoliberal

day sitting in front of the screens

kapitalistyczne społeczeństwa

societies. The concept of the

As time goes by, we become

neoliberalne. Koncepcja pracy

work emerged as a result of

increasingly attached to the

powstała w wyniku osobi-

the artist’s personal experi-

chair, mutate into a new organ-

stych doświadczeń prekarnych,

ence of precarious work and

ism, in which the most important

takich jak niepokój o własną

the accompanying feelings of

organ is the eyes gleaming with

przyszłość, nieustanne prze-

anxiety about his future, con-

blue light and the hands con-

męczenie, poczucie wypalenia

stant fatigue, a sense of crea-

nected to them; the other organs

twórczego, brak sprawczości

tive burnout, lack of agency

no longer matter, replaced by

wobec otaczającej rzeczywisto-

towards the surrounding reality.

a chair – the best and most reli-

ści. Potwór ma kształt krzesła

The monster has the shape of

able skeleton of our age.

biurowego, czyli przedmiotu,
z pozycji którego obecnie pracujemy, odpoczywamy, myślimy
i przeżywamy. Każdego dnia
powtarzamy określone czynności w pozycji siedzącej przed
ekranami naszych monitorów wraz z upływem czasu
coraz bardziej „zrastamy” się
z krzesłem, mutujemy w nowy
organizm, w którym najważniejszym z organów są nasycone błękitnym światłem oczy
oraz połączone z nimi dłonie,
reszta ludzkich organów nie ma
większego znaczenia, zastępuje
je krzesło – lepszy i niezawodny
szkielet naszej epoki.

Rafał Żarski
Czuwający | Watcher
instalacja | installation
2020
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Agnieszka Mastalerz
The Sea Was Calm or (29)
Amphitrite
instalacja | installation
2020
The first part of the title refers
to the fifth paragraph of
the poem The Waste Land by
T.S. Eliot: Damyata: The boat
responded / Gaily, to the hand
expert with sail and oar / The sea
was calm, your heart would have
responded / Gaily, when invited,
beating obedient / To controlling
hands. The second element constituting the title is an asteroid
discovered in 1854 and named
after the Greek goddess Amphitrite – the goddess-queen of
the sea, wife of Poseidon, who
was the personification of the
beauty of the sea and whose
name was frequently given to

56

Pierwsza część tytułu pracy

zaakcentowana jest w jej reali-

vessels. The execution of the

nawiązuje do akapitu piątego

zacji. Docelowo instalacja miała

work emphasises its double

rozdziału poematu T.S. Eliota

służyć jako miejsce wypo-

character – the installation

Ziemia jałowa: Damjata: Łódź

czynku, ale wąskie, organiczne

was intended as a place of rest,

odpowiadała / Radośnie, dłoni

kształty uszyte z brudnych

but the narrow, organic shapes

nawykłej do żagla i wiosła /

i często podartych żagli mogą

made of dirty and often torn

Morze było spokojne, twoje serce

budzić niepokój, inaczej niż

sails may arouse anxiety, con-

by odpowiedziało / Radośnie

sugerowałby tytuł. Podobnie

trary to the reassuring title.

tętnem posłusznym / Wiodącej

z kulturowym odczytaniem

Similarly, the cultural signifi-

dłoni. Z kolei (29) Amphitrite

hamaków, które kojarzone dzi-

cance of hammocks is ambigu-

to planetoida odkryta w 1854

siaj przede wszystkim z przy-

ous – today, they are associated

roku, nazwana na cześć grec-

jemnością, są także symbolem

primarily with pleasure and

kiej bogini Amfitryty – wład-

kolonializmu – jako przed-

rest, but, as an object brought to

czyni mórz, żony Posejdona,

miot przywieziony do Europy

Europe from South America and

będącej uosobieniem piękna

z Ameryki Południowej i Wysp

the Caribbean by Spanish con-

wód, której imię nadawano

Karaibskich przez hiszpańskich

quistadors, they are also a sym-

statkom. Dwuznaczność pracy

kolonizatorów.

bol of colonialism.
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Aleksandra Liput
Artefacts From Nowhere
instalacja | installation
2020
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Instalacja jest wynikiem

obcowania z czymś realnym.

from hand-made forms in vari-

badań autorki dotyczących roli

Łącząc motywy zaczerpnięte

ous techniques, are intended to

magicznego myślenia i wpływu,

z różnych obszarów kulturo-

give the impression of artefacts

jaki może mieć na współcze-

wych, instalacja nawiązuje

produced by a tribe unknown

snego człowieka w trudnym

do sposobu płynnego łącze-

to world art history, existing

momencie dziejowym, w jakim

nia i przenikania się motywów

beyond time and space. The

przyszło nam żyć. Wytworzone

z literatury światowej różnych

use of archetypal structures,

obiekty, powstałe zarówno

epok i kultur, które T.S. Eliot

reminiscent of totems and talis-

z przedmiotów znalezionych,

przedstawił w poemacie Ziemia

mans, deeply rooted in culture,

jak i ręcznie wykonanych form

jałowa.

gives the illusion of commun-

w różnych technikach, mają

ing with something real. By

stwarzać wrażenie obcowa-

combining motifs taken from

nia z artefaktami plemienia

The installation is the result of

different areas of culture, the

nieznanego światowej historii

the artist’s research on the role

installation refers to the tech-

sztuki, istniejącego poza cza-

of magical thinking and the

nique of seamless juxtaposition

sem i przestrzenią. Wykorzysta-

impact it can have on contem-

and interpenetration of motifs

nie archetypicznych struktur,

porary people in the difficult,

from world literature from dif-

przywodzących na myśl totemy

historic moment in which we

ferent epochs and cultures,

oraz talizmany, mocno zakorze-

live. The created objects, made

which T.S. Eliot presented in the

nionych w kulturze, daje iluzję

both from found items and

poem The Waste Land.
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folię, tzw. stretch. Folia, banalny
element codzienności, przybiera
tutaj postać estetycznej, sensualnej materii. Przedstawienie to
wiele mówi o kondycji naszych
czasów, odnosząc się do estetyki
barokowego vanitas, autorka
zadaje pytania o środowiskowy koncept wszechobecnego
(morza) plastiku.

Martyna Borowiecka’s paintings
are often kept in the convention of illusionism. Drawing on
the classic technique of trompe
l’œil, the concept behind her
paintings is often based on the
interpenetration of the depicted
space with the viewer’s reality, so that the painted objects
and matter seem to go beyond
the canvas. This coherent
idea stems from the illusion
of being surrounded by the
painted objects, or even being
able to move around them. In
her monumental work titled
I See Crackles, I Feel Movement.
Pre-plan, Martyna Borowiecka

Martyna Borowiecka

Martyna Borowiecka jest

i materii zdawały się wychodzić

analyses the properties of black

Widzę trzaski, czuję ruch.

autorką obrazów utrzymanych

poza plan obrazu. Iluzja realno-

stretch film. She uses this banal

w konwencji malarstwa ilu-

ści, bycia pośród przedmiotów

material in such a way that it

Przedplan | I See Crackles,

zjonistycznego, jej koncepcja

i wręcz możliwość ich obcho-

becomes a sensually appealing

I Feel Movement. Pre-plan

malarska, nawiązująca do kla-

dzenia, spaja całość zamysłu.

matter. This approach, draw-

sycznej techniki trompe l’oeil,

W monumentalnej pracy Widzę

ing on the Baroque aesthetics

często polega na przenikaniu

trzaski, czuję ruch. Przedplan

of vanitas, is indicative of our

przestrzeni obrazu z przestrze-

Martyna Borowiecka bada

times, raising questions about

instalacja | installation

nią odbiorcy, tak aby realność

i wykorzystuje jako główny

the environmental impact of

2019

malowanych przedmiotów,

motyw przedstawienia czarną

the ubiquitous (sea of) plastic.
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Maryna Sakowska
Duchy wszystkich kwiatów
Spirits of All Flowers
tkanina | fabric
2020

Inspiracją dla powstania tej pracy

The inspiration behind this

jest fragment poematu Ziemia

work was a fragment of the

jałowa: O synu człowieka, / Rzec

poem The Waste Land: Son of

nie potrafisz ni zgadnąć, bo ty

man / You cannot say, or guess, for

znasz jedynie / Stos pokruszonych

you know only / A heap of broken

obrazów, i słońce tam pali, / I mar-

images, where the sun beats, /

twe drzewo nie daje schronienia,

And the dead tree gives no shel-

ulgi świerszcz, / Ni suchy kamień

ter, the cricket no relief, / And the

dźwięku wody. Ukazana tu natura

dry stone no sound of water. The

nie spełnia zadania nadanego jej

nature described here does not

przez człowieka – nie jest w sta-

fulfil the task assigned to it by

nie nas wyżywić, napoić, nie sta-

man – it is not able to nourish

nowi dla nas schronienia. Opis

us, quench our thirst or give us

odzwierciedla apokaliptyczny

shelter. The description reflects

nastrój całego utworu, który jest

the apocalyptic mood of the

charakterystyczny również dla

entire poem, which also per-

naszych czasów. Artystkę inte-

meates our times. The artist is

resuje sposób, w jaki człowiek

interested in the way in which

nakłada tekst na naturę i odbiera

man imposes text on nature and

ją za pomocą tekstu (niebezpo-

perceives nature through text

średnio). Każe naturze odzwier-

(indirectly). He makes nature

ciedlać swoje uczucia i emocje

reflect his feelings and emo-

w tekstach kultury. Istotne jest

tions through texts of culture.

tu również odwołanie, także

What is also important here is

w sensie formalnym, do arche-

a reference to archaeological

ologicznych skamielin. Tkanina

fossils, including in a formal

przywodzi na myśl fragment

sense. The fabric is reminiscent

rozłupanej skały z zaklętymi

of a fragment of a split rock

w środku skamieniałościami

with fossils inside, made partly

wykonanymi częściowo z natural-

of natural materials (nature),

nych materiałów (przyroda), czę-

and partly of artificial ones

ściowo ze sztucznych (człowiek).

(manmade).
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Franciszek Drażba

człowieka jest refleksją nad zna-

Major Tragedy

czeniem tragedii we współczesnym świecie. Podejście ludzi do
zalewu wiadomości o zdarzeniach katastroficznych zdaje

wideo | video

się nie różnić wiele od mecha-

2020

nicznego podejścia algorytmu.
Znaczenie słowa „tragedia” we
współczesnym społeczeństwie,
karmionym wciąż nowymi
doniesieniami medialnymi,
ulega coraz większej dewaluacji.
Jakie znaczenie tak naprawdę
ma dziś tragedia i jak zmienia
się percepcja człowieka w świecie owładniętym zagładą to kwestie, które są interesujące także
w kontekście poematu Ziemia
jałowa T.S. Eliota i genezy jego
powstania tuż po tragedii wielkiej wojny, a w przededniu kolejnej katastrofy.
of tragedy in the contempo-

Algorytm sztucznej inteligen-

rary world. People’s approach

cji generuje wiadomości o tragicznych wydarzeniach, które

An AI algorithm generates

to the deluge of news about

są dokończeniem słów We

messages about tragic events

catastrophic events does not

have a major tragedy (dosłow-

that follow the words “We have

seem to differ much from the

nie „Mamy poważną tragedię”)

a major tragedy,” spoken by the

mechanical approach of the

wypowiadanych przez komenta-

commentator of the 1986 Chal-

algorithm. The meaning of the

tora wybuchu promu kosmicz-

lenger space shuttle disaster.

word “tragedy” in contempo-

nego Challenger w 1986 roku. Do

The spacecraft exploded right

rary society, which is constantly

awarii statku doszło tuż po star-

after take-off, resulting in the

being fed with new media

cie, w wyniku czego zginęła cała,

death of the entire seven-per-

reports, is increasingly deval-

siedmioosobowa załoga promu.

son crew. The tragedy almost

ued. What is the meaning of

Tragedia stała się niemal natych-

immediately became one of the

tragedy today and how is man’s

miast jednym z najważniejszych

most important events in the

perception changing in a world

wydarzeń w dziejach amerykań-

history of American media. The

overwhelmed by extermination?

skich mediów. Wideo ukazujące

video, which shows the contrast

These issues are also interest-

kontrast pomiędzy fałszywymi

between fake information gener-

ing in the context of T. S. Eliot’s

informacjami generowanymi

ated by the unfeeling software

The Waste Land, which was writ-

przez pozbawiony uczuć pro-

and a real event accompanied by

ten just after the tragedy of the

gram a realnym zdarzeniem

emotional human commentary,

Great War and on the eve of

i pełnym emocji komentarzem

is a reflection on the meaning

another catastrophe.
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Marta Krześlak
Waves on the Ocean
instalacja | installation
2020

Można marzyć o marmurze

Some dream about marble in

w mieszkaniu, więc dlaczego

their apartment, so why not

nie marzyć o falach na oceanie?!

dream about waves on the

Instalacja wykonana z mate-

ocean?! The installation is made

riałów oraz w technice, którą

of a material and in a technique

wykorzystuje się do dekoro-

that is used to decorate walls in

wania ścian w mieszkaniach.

apartments. Since stucco is an

Stiuk jako kosztowny materiał

expensive material, it is com-

w powszechnym użyciu jest

monly applied onto the surface

nakładany na powierzchnię

as a very thin layer, creating

bardzo cienką warstwą, tworząc

an imitation of marble. Using

w ten sposób imitację marmuru.

it to imitate ocean waves can

Tu, naśladując fale oceanu,

be viewed as an extravagant,

użyty jest wręcz rozrzutnie,

nonchalant waste. But don’t we

nonszalancko wywalany na

adopt the same attitude towards

ziemię. Czy nie postępujemy

other goods, which we throw

z naszymi dobrami właśnie

away without a second thought?

tak – bez zastanowienia wywa-

The disturbing and upsetting

lając je z wiadra na ziemię?

impression of being flooded

Niepokojące i groźne wraże-

is greater than the beauty of

nie zalewania tłumi urok fal

ocean waves. In the end, how-

na oceanie. Niepokój w końcu

ever, anxiety gives way to awe at

ustępuje wzruszeniu na widok

the sight of the ocean’s magnifi-

piękna oceanu. Możemy spokoj-

cence. Calmly, without worrying

nie, nie przejmując się naszym

about our carbon footprint, we

śladem węglowym, obserwo-

can watch as the waves slowly

wać, jak fale powoli zalewają

flood the space.

przestrzeń.
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Kaja Pilch
Last Forest
instalacja | installation
2020
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Praca inspirowana jest fałszy-

niepotrzebny odpad, a jedy-

without any obligation to relia-

wym ekologizmem. W dobie

nie 20% zostaje wykorzystane

bly inform how environmentally

modnego podejścia eko do nie-

do produkcji ekoopakowań.

friendly their products actually

mal każdej sfery naszego życia

Ścinki, które posłużyły do zro-

are. Pilch’s installation is made

nie zwracamy uwagi na coraz

bienia instalacji, miały zostać

entirely of non-recycled waste

liczniejsze ekologiczne absurdy.

spalone – są właśnie tymi 80%

obtained from a factory produc-

Producenci na masową skalę

drzewa, marnowanymi każdego

ing eco-packaging. The wood

wykorzystują metkę „eko”

dnia na wytwarzanie ekoopa-

used in the installation comes

jako marketingowy wabik, nie

kowań. W instalacji, nadal

mainly from the logging of the

mając przy tym obowiązku

pachnącej lasem, są symbolem

Niepołomice Forest. Eighty per-

rzetelnego informowania, ile

puszczy, która dosłownie ginie

cent of wood of each felled tree

tak naprawdę warta jest eko-

pod szyldem „eko”.

is incinerated as unnecessary

logia ich produktów. Instala-

waste, and only twenty percent

cja wykonana została w pełni

is used for the production of

z nierecyklingowanych odpa-

The work is inspired by false

eco-packaging. The off-cuts that

dów pozyskiwanych z fabryki

environmentalism. In the age

were used to make the installa-

produkującej ekoopakowa-

of the fashionable “green”

tion were to be burned – this is

nia. Drewno, z którego została

approach to almost every sphere

the unwanted part of the tree.

zrobiona, pochodzi głównie

of life, we no longer pay atten-

The installation, which still

z wyrębu Puszczy Niepoło-

tion to the increasing number

smells of a forest, symbolises

mickiej. 80% drewna z każ-

of absurdities. Producers

a forest that is literally disap-

dego drzewa, które zostaje

use the “eco” label on a mass

pearing in the name of “envi-

ścięte, idzie do spalenia jako

scale as a marketing lure,

ronmental protection.”
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Instalacja Joanny Pietrowicz,

The installation by Joanna

absurd polyphony of inscrip-

będąca rzeźbą wykreowaną

Pietrowicz, which is a sculpture

tions printed on clothes can be

z używanych ubrań, stanowi

made of second-hand clothes,

viewed as a reflection on today’s

ułamek masy odpadów odzie-

is a fraction of the clothing

reality. The use of such lofty and

żowych, które, wyprodukowane

waste, largely plastic, which is

ambiguous terms for marketing

w znacznej mierze z tworzyw

deposited in landfills all over

and sales purposes testifies to

sztucznych, zalegają na wysy-

the world. Here, stacked in

the devaluation of the meaning

piskach całego świata. Tutaj

a pile, the garments dazzle with

of the word in public space. The

ułożone w stos epatują napi-

inscriptions – words of wisdom

sequence of words proposed

sami – mądrościami, jakimi

fed to us by T-shirts, sweat-

by the artist is arbitrary – the

karmią nas T-shirty, bluzy,

shirts or dresses proclaiming

work can be read in a different

sukienki głoszące „prawdy”

“truths” about life, happiness,

order, depending on the viewer’s

o życiu, szczęściu, przyszłości,

future, dreams and love. This

perspective.

marzeniach i miłości. Stanowią
jednocześnie refleksję zarówno
nad stanem współczesnej rzeczywistości, jak i absurdalnym
wielogłosem napisów nadrukowanych na ubraniach. Używanie tak pojemnych i trudnych
do zdefiniowania pojęć w celach
marketingowych i sprzedażowych świadczy o dewaluacji
znaczenia słowa w przestrzeni
publicznej. Zaproponowane
przez artystkę ułożenie słów
jest umowne, pracę można
odczytywać w różnej kolejności,
w zależności od punktu widzenia oglądającego.

Joanna
Pietrowicz
Youth of
the End
instalacja | installation
2020
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everything that is “ugly” and
embarrassing in the process of
metabolism. The use of fragments of a cleaning agent commercial corresponds with the
context of the venue – a sewage
pumping station in the City
Port – whereas quotes from pop
culture strip Eliotian connotations of all elegance. Banasińska
puts forward the thesis that the
z wszelkiej elegancji. Banasiń-

contemporary society’s desire

ska stawia tezę, że współczesne

for purification does not have

społeczne pragnienie oczysz-

much in common with the idea

czenia nie ma w gruncie rzeczy

of elevation offered for millen-

wiele wspólnego z ideą uwznio-

nia by cultural and religious rit-

ślenia oferowaną od tysiąc-

uals, or, as Eliot would have it,

leci przez kulturowe i religijne

realised in the field of art. In her

rytuały, czy – jak chciał Eliot –

view, the present time is primar-

realizowaną w polu sztuki.

ily characterised by denial, an

Współczesność to w jej ujęciu

existential and cognitive para-

przede wszystkim wyparcie,

dox symbolised by all filters,

Wideo Zuzy Banasińskiej to

egzystencjalny i poznawczy

purifiers and detergents – tools

swoista groteska. Artystka

paradoks, którego symbolem

used in the pursuit of aseptic

odwołując się do wzniosłego

są wszelkie filtry, oczyszczacze

sterility in the physical and

poematu Ziemia jałowa, roz-

i detergenty: narzędzia w dąże-

physiological sense.

tacza przed nami przestrzeń

niu do aseptyczności, fizycznie

profanum. Poszukiwanie

i fizjologicznie rozumianego

oczyszczenia w polu kultury

wyjałowienia.

i sztuki, jeden z głównych motywów wybitnego dzieła Eliota,
w radykalnym geście zostaje

Zuza Banasińska’s video is

tu sprowadzone do skojarzenia

a peculiar grotesque. In spite of

z fizjologicznie rozumianym

referring to the sublime poem

brudem, rozkładem, wszystkim

The Waste Land, what the art-

co „brzydkie” i wstydliwe w pro-

ist offers is a profane space.

Zuza Banasińska

cesie przemiany materii. Wyko-

The search for catharsis in the

rzystanie fragmentów reklam

field of culture and art – one

Water, Water Everywhere /

środka czyszczącego korespon-

of the main motifs in Eliot’s

duje z kontekstem miejsca:

outstanding work – is reduced

przepompownią ścieków Port

here through a radical gesture

Miejski, a cytaty z popkultury

to associations with filth in

wideo | video, 1´49´´

odzierają Eliotowskie konotacje

the physiological sense, decay,

2020

Nor any Drop to Drink
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Baśń performatywna Mów do

Na dzieje podwrocławskich czar-

mnie jest opowieścią o ziemi

noziemów próbujemy spojrzeć

rolnej na Dolnym Śląsku. Po

z perspektywy legendy graalowej,

tym, jak na początku XIX wieku

związanej z mitem rannego Króla

chemik F.K. Achard tworzy pod

oraz jałowej ziemi. Rycerz poszu-

Wrocławiem pierwszą na świe-

kujący Świętego Graala ma za

cie cukrownię przerabiającą

zadanie uzdrowić Króla, a ziemi

buraka cukrowego, Dolny Śląsk

przywrócić żyzność. Jednakże

staje się miejscem intensywnej

mit ten należy również rozpa-

jego uprawy. Kiedy w latach 20.

trzyć na poziomie indywidualnej

XX wieku ziemia na południe

wędrówki jaźni – toczenia nie-

od Wrocławia zaczyna jałowieć,

ustających potyczek z motywu-

a zawartość cukru w buraku

jącymi nas w życiu „fałszywymi

spada, hrabia C. von Keyser-

pobudkami”. Myślimy o Prawdzie

lingk, zarządca spółki cukrow-

nie tylko w kontekście słów płyną-

niczej w Klecinie, sprowadza

cych z ust – ale szukamy prawdy

Rudolfa Steinera, antropozofa,

nas samych, a także prawdy

który swoimi wykładami kła-

postępowania z ziemią rolną

Monika Konieczna,

dzie podwaliny pod rolnictwo

i Ziemią – planetą.

Mariusz Sibila

o ziemi jako duchowym bycie

Wiolonczela barokowa – Jagoda
Suchar, Akordeon – Jakub Gąsior

biodynamiczne. Steiner mówi

Mów do mnie

i żywym organizmie, który

(Przepompownia Słów)

myślnie wykorzystywać. Ta

trzeba zrozumieć, zamiast bez-

Talk to Me (Words

jedna z pierwszych na świecie

Pumping Station)

tywa rolnicza ma miejsce w 1924

świadoma ekologiczna inicjaroku, w dzień Zesłania Ducha
Świętego, święta nawiązującego

performans / instalacja

do pogańskich rytuałów płod-

performance / installation

ności ziemi.

2020
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Projekt zrealizowany we współpracy z Akademią Teatralną
im. St. Wyspiańskiego. Występują
studentki i studenci Wydziału
Lalkarskiego Filii we Wrocławiu:
Urszula Gołdowska – Johanna
von Keyserlingk / Narrator, Maciej
Łabaz – George / Franz Karl
Achard / Alchemik, Monika Reks –
Tejrezjasz / Narrator, Bartłomiej
Zdeb – Parsifal / Zbigniew Cybulski

D

scenariusz: Mariusz Sibila
instalacja Cukier: Monika
Konieczna, Mariusz Sibila
performans Kociołek Graala:
Monika Konieczna
kostiumy: Monika Konieczna
film Przypisy: Mariusz Sibila,
Monika Konieczna

The performative fairy tale Talk

We are trying to look at the his-

to Me is a story about arable

tory of the fertile fields near

land in Lower Silesia. Shortly

Wrocław from the perspective of

after chemist F.K. Achard cre-

the legend of the Holy Grail and

ated the world’s first factory

the myth of the wounded King

extracting sugar from beetroot

and barren land. A knight in

near Wrocław, Lower Silesia

search of the Holy Grail is to heal

became one of the centres of

the King and restore fertility to

sugar beet cultivation. When

the soil. However, the myth must

in the 1920s the land south of

also be considered at the level of

Wrocław began to dry up and

the wandering self – of being con-

the sugar content in sugar beet

stantly conflicted with the “false

decreased, Count C. von Keyser-

motives” that drive us in life. We

lingk, manager of a sugar com-

think about Truth not only in the

pany in Klecina, invited Rudolf

context of the words coming out

Steiner, an anthroposopher

of the mouth, but we also seek the

whose lectures lay foundations

truth about us and our attitude to

for biodynamic agriculture.

agricultural land and Earth – our

Steiner spoke of the land as

planet.

The project was prepared in
cooperation with Stanisław
Wyspiański Academy of Theatre
Arts. The performers were students of the Department of Puppetry of the Wrocław Branch:
Urszula Gołdowska – Johanna
von Keyserlingk / Narrator, Maciej
Łabaz – George / Franz Karl
Achard / Alchemist, Monika Reks –
Tiresias / Narrator, Bartłomiej
Zdeb – Parsifal / Zbigniew Cybulski
baroque cello – Jagoda Suchar
accordion – Jakub Gąsior
script: Mariusz Sibila
Sugar installation: Monika
Konieczna, Mariusz Sibila
Cooking in the Grail performance:
Monika Konieczna
costumes: Monika Konieczna
Footnotes film: Mariusz Sibila,
Monika Konieczna

a spiritual being and a living
organism that must be understood, not thoughtlessly used.
Thus in 1924, on the day of Pentecost, a feast referring to the
pagan rituals of Earth’s fertility,
one of the first environmentally
conscious agricultural initiatives in the world took place.
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Kinga Popiela

bez tytułu, z cyklu Diffuse
untitled, from the series
Diffuse
akryl na płótnie | acrylic on canvas
2018

Diffuse to tytuł cyklu malar-

The presented painting belong-

skiego, którego elementem jest

ing to the series Diffuse can be

prezentowany obraz otwiera-

interpreted on many levels.

jący wiele tropów interpretacyj-

Kinga Popiela’s work is char-

nych. Malarstwo Kingi Popieli

acterised by a universal fea-

posiada tę uniwersalną cechę,

ture – it can be associated with

że może być kojarzone zarówno

important categories such as

z tak doniosłymi kategoriami,

time, but it can also show the

jak np. czas, ale potrafi także

beauty of various micro- and

opowiadać o urodzie różnorod-

macrostructures rooted in the

nych mikro- i makrostruktur

organic world. Last but not

pochodzących ze świata orga-

least, it is also a treatise on

nicznego. Jest wreszcie także

painting as an autotelic value

rozprawą o malarstwie jako

or as a phenomenon confined to

wartości autotelicznej, o bycie

the world of its formal proper-

zamkniętym w świecie swo-

ties. The fluidity permeating the

ich formalnych właściwości.

Diffuse series corresponds with

Płynność ukazana na obrazie

the multilayered composition

koresponduje z wielowarstwo-

of Eliot’s poem in such a way

wością kompozycji dzieła

that it could illustrate the verse

Eliota i mogłaby stanowić dla

through the sudden changes

niej ilustrację poprzez swoje

in the continuity of the line

nagłe zmiany w ciągłości linii

and the resonance of the paint

i rezonanse malarskiej plamy.

marks. Finally, the eponymous

Wreszcie tytułowe rozprosze-

diffusion aptly reflects the poly-

nie bardzo dobrze oddaje poli-

phonic nature of Eliot’s vision

foniczność Eliotowskiej wizji

of the world.

świata.
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Środowisko naturalne współ-

na łzy. Tym prostym gestem

on the interpenetration of frag-

czesnego malarza to przede

komentuje zdehumanizo-

ments of virtual and objective

wszystkim internet, który stał

wany świat internetu, który

realities zamiast of virtual and

się najbardziej uczęszczaną

najczęściej pozostaje bardzo

objective realities.

przestrzenią życia codzien-

daleko od człowieka i jego

nego. Zakres inspiracji jest tu

spraw. W zamian artysta daje

painting – the characteristic

nieograniczony pod względem

odbiorcy obraz, który pocho-

face with tears of joy emoji –

dostępności treści i impulsów.

dzi „z wyobraźni” i dzięki temu

was recognised by the Oxford

W praktyce oznacza to swo-

posiada znacznie większą łącz-

Dictionary as the “word” of

bodne wykorzystywanie wizu-

ność z energią i materią, które

2015. What does the laugh-

alnej biblioteki istniejących

nas otaczają.

ing-and-crying face express?
Ecstatic, overwhelming joy or

obrazów i dostęp do rzeczywistości zapośredniczonej przez
różnego rodzaju archiwa. Obraz
Harvest, będący częścią cyklu

The central motif of the

Tytuł cyklu jest zainspirowany
piosenką Lany Del Rey pt. Gods and
Monsters.

despair and helplessness in the
face of unclear reality? Maciej
Nowacki brings the surreal-

Land of Gods and Monsters*,

ism of this emoticon to a new

podejmuje refleksję nad przeni-

level by adding a vessel for

kaniem się fragmentów rzeczy-

The Internet is the primary nat-

tears. This simple gesture is

wistości wirtualnej i realnej.

ural habitat of the contempo-

a comment on the dehuman-

rary painter. It has become the

ised world of the Internet,

charakterystyczne emoji –

most frequented space of eve-

which is usually far removed

twarz płacząca ze śmiechu

ryday life whose scope of inspi-

from people and their affairs.

została uznana przez Oxford

ration is unlimited in terms of

In return, the artist gives the

Dictionary za „słowo” roku 2015.

the availability of contents and

viewer a painting – a product

Harvest, z cyklu Land of Gods and

Co wyraża twarz płacząca ze

impulses. In practice, it enables

of his imagination – which is

śmiechu? Dziką i nieposkro-

free use of a visual library of

therefore much more connected

Monsters | Harvest, from the series

mioną radość czy desperację,

existing images and provides

with the energy and matter sur-

rozpacz i bezsilność wobec

access to a reality mediated

rounding us.

nieprzejrzystej rzeczywisto-

by various types of archives.

ści? Maciej Nowacki bardzo

The painting Harvest, part of

celnie podbija surrealizm tego

the Land of Gods and Monsters*

emotikonu, dodając naczynia

series, constitutes a reflection

Centralny motyw obrazu,

Maciej Nowacki

Land of Gods and Monsters
akryl, olej, pastele olejne na płótnie | acrylic, oil,

The title of the series is inspired
by a song by Lana Del Rey entitled
Gods and Monsters.
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oil pastels on canvas
2019
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Paulina Jołda
Ius naturale
olej na płótnie | oil on canvas
2020

84

Tytułowe „prawo naturalne”

wydarzenia mają pełnić rolę

two organisms – the “murdering

wskazuje przyrodniczy proces,

współczesnego mitu. To zawoalo-

dragon” (Latin Serpens Caedis),

w którym wygrywa silniejszy,

wana opowieść o teraźniejszo-

strong and ruthless, symbolising

a wygraną jest przetrwanie.

ści, podziałach społeczeństwa,

evil beyond our control, and the

Autorka powołała do życia dwie

a także niekończących kon-

“suffering worm” (Latin Malum

postaci, które nieustannie dążą

fliktach. Wąż i Robak repre-

Vermis), which lives in groups,

do wzajemnej dominacji. Na

zentują dwie przeciwstawne

fears the Serpens but at the same

obrazie widzimy starcie dwóch

grupy społeczne, które dążą do

time tries to dominate it. The

organizmów – „mordującego

realizacji celów ich grup, przy

painting shows the moment of

smoka” (łac. Serpens Caedis),

czym odbywa się to z wykorzy-

Serpens’ attack on a group of

silnego i bezwzględnego, sym-

staniem i pogwałceniem innych

Vermis. The beasts created by the

bolizującego zło, na które nie

środowisk.

artist and the events captured

mamy wpływu oraz „cierpią-

on the canvas are intended to

cego robaka” (łac. Malum Ver-

play the role of a contemporary

mis) występującego w grupach,

The eponymous “natural law”

myth. It is a veiled story about

obawiającego się Serpensa

indicates the natural process

the present time, social divisions

i jednocześnie starającego się go

in which the fitter wins, and

and endless conflicts. The Snake

zdominować. Na obrazie przed-

survival is the prize. The art-

and the Worm represent two

stawiony został moment ataku

ist brought to life two char-

conflicted social groups trying

Serpensa na grupę Vermisów.

acters who constantly strive

to achieve their individual goals,

Stworzone przez autorkę posta-

to dominate each other. The

which often happens at the

cie i uchwycone na obrazach

painting depicts the clash of

expense of other environments.
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Łukasz Huculak
Plantacja | Powerplant
olej na płótnie | oil on canvas
2020

Rachityczne porosty – ska-

Puny lichens or fossils shown in

mieliny, ukazane w konwencji

the convention of a microscopic

naukowego preparatu: cyja-

slide, images obtained through

notypii, prześwietlenia, efektu

cyanotype or x-radiation, the

działania nieznanych procesów

result of unknown physical pro-

fizycznych lub reliktu z odległej

cesses or relics from a distant

epoki – oto główne inspira-

era – these are the main sources

cje najnowszej serii malarskiej

of inspiration for the latest

Łukasza Huculaka. Botaniczne

painting series by Łukasz Hucu-

szkielety i roślinne truchła

lak. The dynamics of the system

dynamiką układu korzeni,

of roots, shoots and branches

pędów i gałęzi nawiązują do

of the botanical skeletons and

struktury spękanej powierzchni

carcasses triggers associations

ściany, estuariów rzek, a przede

with the cracked structure of

wszystkim układu nerwo-

the wall surface, river estuar-

wego, sieci neuronów i synaps,

ies, and above all the nervous

w których za pośrednictwem

system – networks of neurons

aktywności elektrycznej

and synapses, in which informa-

zachodzi proces przetwarza-

tion processing takes place by

nia informacji. Obrazy z tego

means of electrical impulses.

cyklu powstały w technologii

The paintings from this series

„bezodpadowej”, czyli w znacz-

were created in the “waste-free”

nej części ze śmieci powstałych

technology, i.e. mostly from the

podczas czyszczenia narzę-

waste produced while cleaning

dzi i malowania poprzednich

the tools and doing previous

obrazów.

paintings.
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Piotr Bzdęga
PrawdziwyArtysta.com
RealArtist.com
wideo | video, 6´06´´
2019

88

Praca Piotra Bzdęgi to utrzy-

sposób deprecjonujący jego

painting using simple and

many w konwencji tzw. tuto-

pracę i prymitywizujący jego

repetitive formal procedures.

rialu internetowego film

działania. Pozornie humo-

The recording is a pastiche of

instruktażowy, w którym

rystyczna w wymowie praca

popular YouTube, Instagram

autor wciela się w rolę pre-

Piotra Bzdęgi naświetla ważny

or TikTok videos which show

zentera objaśniającego, w jaki

problem pełnego zniekształceń

easy and fun ways to create

sposób, za pomocą wyuczo-

przedstawiania współczesnej

paintings with minimum effort.

nych i nieskomplikowanych

sztuki (kultury), która przecież

Using the characteristic editing

zabiegów formalnych, można

wciąż pozostaje jedną z najbar-

and background music, these

namalować wysokiej jakości

dziej wymagających dyscyplin

short films spread an untrue

obraz abstrakcyjny. Nagranie

w kontekście jej zrozumienia

image of an artist’s work,

stanowi pastisz popularnych

i interpretacji, a która stanowi

depreciate it and even make

na YouTubie, Instagramie czy

dziś zlepek zjawisk rozciąga-

it look primitive. The seem-

TikToku filmów, pokazujących

jących się na skrajnych biegu-

ingly humorous work by Piotr

łatwe i przyjemne sposoby na

nach autentyczności i fałszu.

Bzdęga highlights the important

stworzenie obrazu i szybkie

problem of distorting the image

osiągnięcie efektu. Za pomocą

of contemporary art (culture),

odpowiednio dobranych

Piotr Bzdęga’s work is an

which continues to be one of

kadrów, tła muzycznego i spe-

instructional video kept in the

the most demanding disciplines

cyficznego montażu budowany

convention of the so-called

in terms of understanding and

jest w tych „filmikach” i następ-

online tutorial, in which

interpreting the phenomena

nie popularyzowany w mediach

the artist plays the role of

spread between the extreme

społecznościowych mylny

a presenter explaining how to

poles of authenticity and

wizerunek artysty, w pewien

paint a high-quality abstract

falsehood.
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Iwona Ogrodzka
Maria
wideo | video, 21´50´´
2019

What does it really mean to
look after your family? And
when is the right time to start
a revolution? Is it possible to
take such risks when you are
a woman, mother, peasant?
Maria is the result of a year’s
work documenting the lives of
the inhabitants of the artist’s
home village. The collected
materials – recordings, conversations, notes – were used to
create the story of Maria, a fictional heroine who, sensing
Co tak naprawdę znaczy troska

zagrożenie, przyłącza się do

the imminent threat, joins the

o rodzinę? I kiedy jest odpo-

powstania. Zawieszona w nie-

uprising. Set in an unspeci-

wiedni moment na wszczęcie

określonym miejscu i czasie

fied place and time, the story

rewolucji? Czy można podej-

opowieść to próba uzupełnienia

is an attempt to supplement

mować takie ryzyko, kiedy jest

historii Łukowicy o biografię

the history of Łukowica with

się kobietą, matką, chłopką?

kobiety, która sprzeciwia się

the biography of a woman who

Maria to efekt rocznej pracy

panującemu w jej najbliższym

opposes the prevalent confor-

dokumentującej życie mieszka-

otoczeniu konformizmowi,

mism in her immediate sur-

nek rodzinnej wioski artystki.

decyduje się na walkę o lepszą

roundings, decides to fight for

Zebrane materiały: nagrania,

przyszłość i w imię tej walki

a better future and, to do so,

rozmowy i notatki posłużyły do

opuszcza swoje dzieci.

abandons her children.

Wideo zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019.

Video created under the scholarship
programme of the Minister of Culture and National Heritage for 2019.

stworzenia opowieści o Marii,
fikcyjnej bohaterce, która
przeczuwając nadchodzące
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rzeczywistość, konstruując opo-

objects scanned by smartphone,

Peaks in which the artist’s voice

wieść o nas samych i kondycji

such as household goods, a self-

is played backwards. These digi-

dzisiejszego społeczeństwa.

-portrait, items wrapped in

tal bits and pieces reflect con-

plastic, random, found objects

temporary reality, telling a story

and works of art from the 2019

about ourselves and the condi-

Venice Biennale. The audio

tion of contemporary society.

Projekt zrealizowany w ramach Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II,
dr. hab. Jakuba Wróblewskiego,
asystent Andrei Isakov, na Wydziale
Sztuki Mediów Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.

sphere of the work consists of
Kowalczyk’s pieces and remixes
of various sounds, from which
a greeting emerges, reminiscent
of the convention used in Twin

Following the theme of death
and areas associated with the
mythological resting place of
the soul, Isle of Eternal Waste
refers to Arnold Böcklin’s symbolist painting The Isle of the
Dead. This extremely popular
painting from 1880 – Nabokov wrote in 1936 that its copy
could be found in every home
in Berlin – was interpreted by
Kowalczyk in the context of
the modern man’s sense of loss,
which he had brought on himself. The virtual reality of the

Mateusz

Podążając za tematem śmierci

jest w oparciu o wykonane za

Kowalczyk

i obszarów kojarzonych z mito-

pomocą telefonu skany takich

Wyspa śmie(r)ci

logicznym miejscem spoczynku,

obiektów, jak przedmioty

Wyspa śmie(r)ci nawiązuje do

codziennego użytku, autopor-

Isle of Eternal

symbolistycznego obrazu Wyspa

tret, obiekty pakowane w pla-

Waste

umarłych Arnolda Böcklina.

stik, przypadkowe, znalezione

Ten niezwykle popularny obraz

przedmioty, oraz dzieła sztuki

z 1880 roku – Nabokov pisał

z Biennale w Wenecji w 2019

Isle of Eternal Waster is woven of

w 1936, że jego kopia znajdo-

roku. Sfera audialna pracy zło-

VR

wała się w każdym berlińskim

żona jest z utworów Kowalczyka

2020

domu – w odczytaniu Kowal-

i remiksów różnych odgłosów,

czyka wpisywał się w kontekst

spośród których wyłania się

zagubienia współczesnego

przywitanie, przypominające

człowieka, do którego sam

znaną z Twin Peaks konwen-

cywilizacyjnie się doprowa-

cję – głos artysty emitowany jest

dził. Wirtualna rzeczywistość

od tyłu. Te różnorakie cyfrowe

Wyspy śmie(r)ci zbudowana

śmieci oddają współczesną
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3D and Virtual Occurrences Studio
II, dr hab. Jakub Wróblewski, assistant Andrei Isakov, Faculty of Media
Art of the Academy of Fine Arts in
Warsaw

Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges,

Competition of Electroacoustic Music in Bourges in

jest adaptacją tego poematu. Współczesne autor-

1980, is an adaptation of this poem. Contemporary

skie kino dźwiękowe, często ograniczające sferę

independent sound cinema, often minimising zami-

wizualną na rzecz bogatej kreacji dźwiękowej

ast which often reduces the visual sphere in favour

możliwej dzięki osiagnięciom technik spacjali-

of elaborate sound creation, which is made possible

zacji i sound designu, staje się idealnym medium

thanks to the achievements of spatialization tech-

Artyści | Artists: Charlotte Biszewski & Sarah Epping, Alicja Patanowska,

dla narracji wykorzystujących koncepcję pejzażu

niques and sound design, is becoming the perfect

Zorka Wollny & Christine Schörkhuber

dźwiękowego, czego przykładem jest film Schyłek

medium for narratives drawing on the concept of

Kurator | Curator: Daniel Brożek

dnia László Nemesa, oparty również na motywach

soundscape, as exemplified by László Nemes’ film

Ziemi jałowej. W programie Sceny Dźwiękowej

Sunset, also based on the motifs of The Waste Land.

zwrócimy szczególna uwagę na to, jak rezonuje

As part of the Sound Art Forum programme we will

współcześnie perspektywa słuchowa Eliota

pay special attention to how Eliot’s auditory per-

w kontekście odczytywania jego poematu jako

spective resonates in the context of interpreting

manifestu ekologicznego. Kryzys klimatyczny

his poem as an ecological manifesto. The climate

i związana z nim żałoba, ale też głęboka adaptacja

crisis and the resulting sense of mourning, but also

i rezyliencja mają szczególne miejsce w kontekście

adaptation and resilience, have a special place in

badań nad dźwiękiem w tradycji pejzażu

the context of sound research carried out in the

dźwiękowego, która powstała na początku lat 70.

tradition of sound studies, established in the early

w odpowiedzi na potrzeby edukacji ekologicznej.

1970s in response to the needs of environmental

Scena Dźwiękowa
Sound Art Forum

education.
I tak się właśnie kończy świat

This is the way the world ends

Nie hukiem ale skomleniem

Not with a bang but with a whimper

T.S. Eliot, Wydrążeni ludzie

T.S. Eliot, The Hollow Men

Scena Dźwiękowa 18. edycji Przeglądu Sztuki

The Sound Art Forum programme of the 18th edition

Survival to zaproszenie do czytania Ziemi jałowej

of the SURVIVAL Art Review held under the motto

T.S. Eliota z perspektywy dźwiękowej. Tekst, którego

WASTELAND was an invitation to read T.S. Eliot’s

modernistyczna forma celowo parodiuje romantyc-

The Waste Land from the sound perspective. The

zne zjawiska dźwiękowe przywoływane z wagne-

text, whose postmodern form deliberately mocks

rowskim rozmachem, jest jednak przykładem tego,

the Wagnerian panache of romantic sound phe-

jak dźwięk uwolniony od ram muzycznych zaczyna

nomena, is an example of how sound, freed from

żyć pełnią swojej płynnej, niestabilnej, wieloznac-

the limitations of musical confines, begins to live

znej i poliwersjonalnej natury. Sam Eliot odwoływał

to the fullest of its fluid, unstable, ambiguous and

się do terminu “wyobraźni słuchowej” (auditory

multi-version nature. Eliot himself used the term

imagination) jako intuicyjnego odczuwania dźwięku

auditory imagination to refer to an intuitive per-

jako części kultury, wyobraźni socjologicznej,

ception of sound as part of culture and sociologi-

umożliwiającej zrozumienie i przejście z jednej per-

cal imagination, which enables us to understand

spektywy do drugiej, analizę problemów z nieocze-

and move from one perspective to another, analyse

kiwanych i zdekonstruowanych punktów widzenia.

problems from unexpected and deconstructed

Nie przypadkiem najbardziej znane słuchowisko

points of view. It is no coincidence that the most

radiowe Elżbiety Sikory, jednej z pierwszych pols-

famous radio play by Elżbieta Sikora, one of the

kich kompozytorek zajmujących się dźwiękowym

first Polish composers involved in sound experi-

eksperymentem, nagrodzone w 1980 roku podczas

mentation, which received a distinction at the
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Zorka Wollny & Christine Schörkhuber
The WInd Under the Door
kompozycja dźwiękowa | sound composition, 7´00´´
monolog | monologue: Anna Clementi
2020

96

Utwór jest interpretacją frag-

zarówno do pełnego wagne-

the voice (singing, whisper-

mentu drugiej części Ziemi

rowskich zjawisk dźwiękowych

ing, murmuring) in relieving

jałowej z zawartą tam metaforą

poematu T.S. Eliota, jak i jego

anxiety, they were an attempt to

stanów paranoidalnych, m.in.

adaptacji w formie eksperymen-

face the questions and doubts

w formie tytułowego cytatu

talnego słuchowiska z 1979 roku

that may arise in the mind just

z Orzecznictwa diabła (1610)

Elżbiety Sikory, jednej z pierw-

before falling asleep or early

Johna Webstera. Bazuje na

szych polskich kompozytorek

in the morning, often leading

nagraniach dźwiękowych zreali-

muzyki elektronicznej.

to insomnia. The acousmatic

zowanych podczas warsztatów

form of the composition refers

Lullabies to Wake Up prowadzo-

both to T.S. Eliot’s poem, which

nych przez Zorkę Wollny w 2019

The piece is an interpretation

abounds in Wagnerian sound

roku. Poświęcone wykorzy-

of a fragment of the second part

phenomena, and its 1979 adap-

staniu głosu (śpiewu, szeptu,

of The Waste Land, which con-

tation in the form of an experi-

pomruków) w łagodzeniu

tains a metaphor for paranoid

mental radio drama by Elżbieta

stanów lękowych były próbą

states, including the eponymous

Sikora, one of the first Polish

zmierzenia się z pytaniami

quote from John Webster’s The

composers of electronic music.

i wątpliwościami, które nacho-

Devil Law Case (1610). It is based

dzą człowieka wieczorem lub

on audio recordings made dur-

nad ranem, często spędzając

ing the workshops Lullabies to

sen z powiek. Akuzmatyczna

Wake Up led by Zorka Wollny

forma kompozycji odwołuje się

in 2019. Devoted to the role of
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Eliott definiował pojęcie

niesłyszalnych przez człowieka,

a prism that allows us to see

Alicja Patanowska

wyobraźni dźwiękowej jako

jest symbolem świata ukrytego.

anew […] how the hourglass

intuicyjne słuchanie umoż-

Kontakt z instalacją dźwiękową

measures time, which is quic-

Przestrzeń

liwiające zrozumienie wielu

to jedna z form czyszczenia

kly running out for us. Water

wyobraźni

perspektyw. Rzeźba dźwię-

uszu, definiowanego w praktyce

connects all living things”* and

kowa oparta na ceramicznych

pejzażu dźwiękowego, często

it is essential for the proper

dźwiękowej

rezonatorach, pogłosie hali

w formie ćwiczeń, partytur lub

functioning of living organisms,

Auditory

pomp i kompozycji spadających

innych działań wokół dźwięku

just like trace amounts of cobalt

kropel wody tworzy środowi-

strojenia słuchu do nowego,

that make blue stains. Contem-

Imagination Space

sko akustyczne nawiązujące

uważniejszego słuchania. Insta-

porary environmental move-

do japońskiej tradycji suikin-

lacja jest rozwinięciem wizji

ments drawing on the concept

kutsu. Dźwięk jest nie tylko

powstałej w trakcie prac nad

of soundscape pay attention to

elementem rytuału wyznacza-

kolektywną wystawą *ZOEpolis –

forms of interspecies communi-

jącym jego rytm, ale pośredni-

design dla chwastów i szkodników.

cation, which can only be discovered in the process of in-depth

czy w komunikacji pomiędzy
człowiekiem a materią. „Kropla
staje się pryzmatem pozwa-

Konsultacja konstrukcji rezonatorów dr hab. inż. arch. Ewa Cisek

listening. Water as an environment for the propagation of

lającym nam widzieć inaczej

sound waves, including in the

niż zwykle […] jak klepsydra

bands inaudible to humans, is

odmierza czas, którego zostało

T.S. Eliot defined the concept

a symbol of the hidden world.

nam coraz mniej. Woda łączy

of sound imagination as intu-

Contact with the sound instal-

wszystkie żywe istoty”*, jak

itive perception of sound that

lation is one of the forms of ear

i barwiący na niebiesko kobalt

enables us to understand many

cleaning, which in the practice

jest niezbędny do prawidłowego

perspectives. The sound sculp-

of soundscape is often defined

funkcjonowania organizmów

ture – based on ceramic resona-

as exercises, scores or other

żywych. Współczesne ruchy

tors, powerful reverberation of

sound tuning activities that

ekologiczne odwołujące się do

the pumping hall, and the com-

enable new, more careful liste-

koncepcji pejzażu dźwięko-

position of falling water drops –

ning. The installation develops

wego zwracają uwagę na formy

creates an acoustic environment

the vision that emerged during

komunikacji międzygatun-

that refers to the Japanese tra-

the work on the collective exhi-

kowej, które możemy poznać

dition of suikinkutsu. The sound

bition *ZOEpolis – Design for

jedynie w procesie pogłębionego

not only determines the rhythm

Weeds and Pests.

słuchania. Woda jako środowi-

of the ritual, but also mediates

sko rozchodzenia się fal dźwię-

communication between man

kowych, również w pasmach

and matter. “The drop becomes

instalacja dźwiękowa | sound
installation
Konsultacja konstrukcji
rezonatorów | Resonator
design consultant:
dr hab. inż. arch. Ewa Cisek
2020

Resonator structure consultant:
dr hab. inż. arch. Ewa Cisek
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Charlotte Biszewski
& Sarah Epping
The Resonance of Waste
papierowy głośnik, nagrania terenowe | paper
speaker, field recordings
trzy części 5´00´´ co kwadrans | three parts 5´00´´
every quarter
2020

Umieszczona w konstruk-

obrazem zanieczyszczeń wody

occurring plants and fish. The

cji nieczynnej pompy ścieków

i ukrytych kosztów metod pro-

recordings played through the

membrana głośnika powstała

dukcyjnych powiązanych ze

loudspeaker are the sounds of

z papieru zrobionego z wyło-

sobą przemysłów: chemicznego,

the paper bleaching process in

wionych z Bałtyku wodorostów,

rolniczego i papierniczego.

the chemical plant in Złotniki,

które wyjątkowo obficie kwitną

I tak się właśnie kończy świat,

Wrocław. Distorted by the unu-

na skutek spływu do morza

Nie hukiem, ale skomleniem

sual properties of the seaweed

bogatych w azotany ścieków

(T.S. Eliot, Wydrążeni ludzie).

membranes, the recordings

pochodzących z rolnictwa czy

are audible representations of

produkcji papieru. Gęste połacie

water pollution and the hid-

wodorostów tworzą „martwą

Placed in the disused sewage

den costs of the production

strefę” pozbawioną roślin i ryb

pumping station, the loud-

methods used in the interlinked

naturalnie tam występujących.

speaker diaphragm uses paper

chemical, agricultural and

Nagrania odtwarzane przez

made from the Baltic Sea sea-

paper industries. And this is how

głośnik są transmisją procesu

weed, which blooms exception-

the world ends, Not with a bang

bielenia papieru w zakładach

ally profusely due to the flow

but with a whimper (T.S. Eliot,

chemicznych na wrocławskich

of nitrate-rich sewage from

The Hollow Men).

Złotnikach. Zniekształcone

agriculture and paper produc-

przez specyficzne właściwo-

tion into the sea. Dense thick-

ści membran wodorostowych

ets of seaweed create “dead

nagrania są dźwiękowym

zones,” devoid of naturally
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możliwość ich przekroczenia. Pierwsza część Ziemi

“The Burial of the Dead,” incroduces recurring

Jałowej pt. Grzebanie umarłych wprowadza przewi-

motives such as water and drought, sex, knowl-

jające się później wątki wody i suszy, seksu, wie-

edge, predicting the future while focusing primar-

dzy, i poznania przyszłości, skupiając się przede

ily on the notions of death and rebirth. Enquiries

wszystkim na temacie śmierci i odrodzenia. Pyta-

about the influence of the dead on the living appear

nia o wpływ zmarłych na żywych, pojawiają się

in Paweł Grześ’s work Palimpsest, which chal-

Artyści | Artists: Paweł Grześ, Lars Preisser, Tabita Rezaire, Marta Stysiak, Solveig Suess

także w pracy Palimpsest Pawła Grzesia, kwestio-

lenges the oversimplification of national history

Kuratorka | Curator: Małgorzata Miśniakiewicz

nującej upraszczanie narodowej historii wobec zło-

by confronting it with the complex and unappar-

żonej i nieoczywistej tożsamości jednostki. Z kolei

ent identities of an individual. The next part, titled

Gra w szachy, ujmując klasowo, symbolicznie czy

“A Game of Chess,” addresses the issues of fertility,

psychologicznie różnorodne kobiece głosy traktu-

sexuality and motherhood, patriarchy and sys-

jące o kwestiach płodności, seksualności i macie-

temic oppression by employing socially, symboli-

rzyństwa, patriarchacie i systemowej opresji, jest

cally and psychologically disparate women voices.

konfrontowana z Badland Marty Stysiak, w której

These themes are raised by Marta Stysiak in her

tematy miłości, praw reprodukcyjnych i instytu-

work Badland, in which love, reproductive rights

cjonalnej przemocy osadzone są w dzisiejszych

and institutional violence are set in contemporary

realiach. Motyw niszczenia i znikania wiecznych

realities. The motif of the destruction and disap-

miast w Kazaniu ognistym jest przewrotnie poka-

pearance of eternal cities in “The Fire Sermon” is

zany w Time of the Last Wastelands Larsa Preissera,

perversely shown in Lars Preisser’s video Time of the

Scena Wideo
Video Art Forum

gdzie to właśnie kapitalistyczna akumulacja, przy-

Last Wastelands, which demonstrates how capital

Ziemia Jałowa pisana w sanatoriach Margate

Written in the Margate and Lausanne sanatori-

mus ciągłego wzrostu i budowy, przyczyniają się

accumulation, the imperative of constant growth

i Lozanny w powojennych latach naznaczonych

ums shortly after the Great War, at a time marked

do miejskiej utraty tożsamości i pamięci. Pomimo

and construction contribute to the loss of identity

niepewnością, daremnością, poczuciem opustosze-

by a sense of uncertainty, futility, desolation and

okazjonalnych odniesień do buddyzmu i kul-

and urban memory. Despite occasional references

nia i bezpodstawnością starań jest świadectwem

pointlessness, The Waste Land is a testimony to the

tur wschodu, Ziemia Jałowa pozostaje wyraźnie

to Buddhism and eastern cultures, The Waste Land

fizycznej i psychicznej kondycji zarówno europej-

physical and mental condition of both European

eurocentryczna, a jej uniwersalizujące aspiracje –

is clearly Eurocentric and its universalising aspi-

skich społeczeństw jak i samego twórcy. Stosując

societies and the artist himself. Based on polyph-

czy raczej interpretacje – oparte są na kulturze

rations – or rather interpretations – are based on

polifonię, złożoną sieć odniesień i cytatów, oraz

ony, a complex network of references and quota-

i tekstach tzw. „Zachodu”. Deep Down Tidal Tabity

the culture and texts of the so-called “West.” Deep

retoryczną nieciągłość poemat stanowił nie tylko

tions, and rhetorical discontinuity, the poem not

Rezaire temat ‘śmierci w wodzie’ przedstawia z per-

Down Tidal by Tabita Rezaire presents the theme of

radyklane przekroczenie literackich konwencji,

only radically challenged literary conventions, but

spektywy post-kolonialnej, wskazując na związki

“death in water” from a post-colonial perspective,

ale także znamionował dramatyczne poszukiwa-

also marked a dramatic shift in the search for the

pomiędzy niewolniczym imperializmem a tech-

highlighting the relationship between slavery-based

nie sensu i znaczenia kultury, historii oraz trady-

meaning of culture, history and tradition. Today,

nologicznym kolonializmem. Natomiast finalne

imperialism and technological colonialism. Finally,

cji. Stawiamy pytanie o dzisiejsze znaczenie tego

almost a hundred years later, having experienced

obrazy rozsypanego, pozbawionego wody świata

the closing images of the desert sand and rocks

fundamentalnego dla modernizmu tekstu teraz,

other crises, when our threats, anxieties and fears

w ‘co powiedział grom’, pustynnych piasków i skał,

making up the broken, parched world in “What the

niemal po stu latach, kiedy naszym doświadcze-

seem to assume new forms, we question the signifi-

w AAA Cargo Solveig Suess świadczą o przepisy-

Thunder Said,” in Solveig Suess’s AAA Cargo become

niem zdają się być inne kryzysy, a zagrożenia, nie-

cance of the text that has proven so fundamental

wanej właśnie globalnej geografii, w której Nowy

testimony to the rewriting of global geographies, in

pewność i lęki przyjmują, być może pozornie, nowe

to modernism. We live in anticipation of a catas-

Jedwabny Szlak znamionuje nie tylko geopolityczną

which the New Silk Road marks not only the geopo-

formy. Żyjąc w oczekiwaniu na katastrofę, zamiast

trophe rather than in its aftermath. The Video Art

reorganizację towarów, kapitału, idei i kultury, ale

litical reorganisation of the flow of goods, capital,

w czasach jej pokłosia. Skonstruowana w nawią-

Forum – whose structure mirrors the five parts

także opór natury wyrażony płynącymi ziarnko po

ideas and culture, but also the resistance of nature,

zaniu do złożonej z pięciu części struktury tekstu

of the poem – freely reinterprets its main themes

ziarnku wydmami.

manifested in the unstoppable dunes moving grain

scena wideo w luźny sposób reinterpretuje główne

from a contemporary perspective, indicating the

wątki ze współczesnej perspektywy, starając się

historical – yet still topical – paradigms of think-

wskazać historyczne – lecz do dziś aktualne – para-

ing and perspectives approaching their trans-

dygmaty myślenia oraz perspektywy przybliżające

gresion. The first part of The Waste Land, entitled

104
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Tabita Rezaire

Deep Down Tidal podąża wzdłuż

kolejny staje się sprzężeniem

ogólnie, osoby czarnoskóre –

transmissions, the ocean is

Deep Down

transoceanicznych sieci, bada-

bolesnych, lecz wychwalanych

bierze się z jego fizycznej archi-

home to a complex set of com-

Tidal

jąc polityczny i technologiczny

osiągnięć, przysłaniających

tektury? Deep Down Tidal bada

munication networks. Looking

potencjał wody jako interfejsu

pamięć o brutalnych postęp-

skomplikowany splot kosmo-

at the infrastructure of sub-

komunikacji. Od światłowo-

kach nowożytności. Deep Down

logicznych, duchowych, poli-

marine fibre optic cables that

dów na dnie oceanów po zalane

Tidal przemierza ocean jako

tycznych i technologicznych

carries and transfers our digital

wideo | video, 18´44´´

miasta i utopione ciała, sekrety

cmentarz czarnej wiedzy i tech-

narracji wyrosłych z wody jako

data, it is striking to realize that

2017

nawigacji i święte przekazywa-

nologii. Od Atlantydy, przez

interfejsu do zrozumienia spu-

the cables are layered onto colo-

nia sygnałów – w oceanie zado-

atlantyckie trasy handlarzy nie-

ścizny kolonializmu.

nial shipping routes. Once again

mowione są złożone układy

wolników, aż po współczesnych

sieci komunikacyjnych. Gdy

szukających schronienia i toną-

przyjrzymy się infrastrukturze

cych w Morzu Śródziemnym,

Deep Down Tidal explores trans-

ebrated advancements masking

podmorskich kabli światło-

oceaniczna otchłań niesie ból,

oceanic networks examining

the violent deeds of modernity.

wodowych, które przenoszą

utracone historie i wspomnie-

the political and technological

Deep Down Tidal navigates the

i przesyłają nasze cyfrowe

nia, jednocześnie zapewniając

affects of water as a conduc-

ocean as a graveyard for Black

dane, przekonamy się, że ich

globalną infrastrukturę teleko-

tive interface for communica-

know-

położenie odpowiada szla-

munikacyjną. Czy możliwe jest,

tion. From fibre optic cables

ledge and technologies. From

kom żeglugowym łączącym

że opresyjny charakter inter-

to sunken cities, drowned

Atlantis, to the “Middle Passage”

imperia z dawnymi koloniami.

netu – dotykający zwłaszcza

bodies, hidden histories of

or refuge seekers presently

W ten sposób dno morza po raz

mieszkańców Afryki i, bardziej

navigations and sacred signal

drowning in the Mediterranean,

the bottom of the sea becomes
the interface of painful yet cel-

the ocean abyss carries pain,
lost histories and memories
while simultaneously providing
the global infrastructure for our
current telecommunications.
Could the violence of the Internet – inflicted upon Africa and
more generally Black people –
lie in its physical architecture?
Deep Down Tidal enquires about
the complex cosmological, spiritual, political and technological entangled narratives sprung
from water as an interface
to understand the legacies of
colonialism.
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Wideo skupione jest na osobie

korekcję płci, w 2006 roku

ideologizowania, upraszczania

Ewy Marii Hołuszko (przy uro-

została uhonorowana Krzyżem

i manipulowania historią.

dzeniu 8 lipca 1950 roku w Bia-

Oficerskim Orderu Odrodzenia

łymstoku nadano jej imię Marek

Polski Polonia Restituta przez

Cyryl Hołuszko), polskiej opozy-

prezydenta Lecha Kaczyń-

The video focuses on Ewa Maria

cjonistki czasów PRL, fizyczki,

skiego. Tytułowy Palimpsest,

Hołuszko (when she was born

badaczki mniejszości etnicz-

czyli rękopis, z którego wytarto

in Białystok on 8 July 1950, her

nych oraz aktywistki walczącej

pierwotny tekst, wskazuje nie

given name was Marek Cyryl

o prawa osób transpłciowych.

tylko na usuwanie z pamięci

Hołuszko), a Polish dissident of

Hołuszko była działaczką Soli-

i nadawanie nowych znaczeń,

the communist era, physicist,

darności od 1980 roku (pseudo-

ale także na proces nawar-

researcher of ethnic minori-

nim Hardy), członkinią zarządu

stwiania i złożoność historii.

ties and activist fighting for the

Regionu Mazowsze i przewod-

W wideo Pawła Grzesia intymna

rights of transgender people.

niczącą regionalnej Komisji

opowieść podważa jednoznacz-

Hołuszko was a Solidarity acti-

Interwencyjnej. Kierowała pod-

ność historycznych symboli

vist in 1980 (pseudonym Hardy),

ziemnym Międzyzakładowym

mających określać narodową

a member of the board of the

Komitetem Koordynacyjnym,

tożsamość, jak choćby pomni-

Mazovia Region and the chair

w którym odpowiadała za druk

kowa Solidarność czy postać

of the regional Intervention

i kolportaż podziemnej prasy. Po

bohaterskiego, polskiego księ-

Commission. She headed the

wprowadzeniu stanu wojennego

dza Popiełuszki. Nakręcony

underground Inter-Enterprise

ukrywała się, w latach 1982–

przed dziewięcioma laty film to

Coordination Committee, in

1983 była więziona. Jest wyzna-

praca dyplomowa artysty z 2012

which she was responsible for

nia prawosławnego i deklaruje

roku, spoglądając na wyda-

printing and distributing samiz-

się jako osoba wierząca, w 2000

rzenia sprzed 30 lat, ujawnia

dat press. After the imposition

roku przeszła operacyjną

mechanizmy upamiętniania,

of martial law, she went into
hiding and then was imprisoned
in 1982–1983. She is a member
of the Orthodox church and
declares herself a believer. In
2000 she underwent a gender
confirmation surgery, in 2006
she was awarded the Officer’s

story undermines the unambi-

Paweł Grześ

Cross of the Order of Polonia

guity of historical symbols that

Restituta by President Lech

are intended to define national

Palimpsest

Kaczyński. The title Palimp-

identity, such as the mythologi-

sest, which is a manuscript page

sed Solidarity or the heroic Polish

with the original text erased,

priest Popiełuszko. The film,

not only points at erasure from

which is the artist’s graduation

memory and imposition of new

work shot nine years ago, looks at

meanings, but also indicates

events from 30 years ago to reveal

processes of layering and com-

the mechanisms of commemora-

plexity of history. In the video

ting, ideologising, simplifying and

by Paweł Grześ, the intimate

manipulating history.
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Marta Stysiak

stanem osobliwego zawiesze-

situation, the infant was placed

the girl and her mother, which

Badland

nia, w którym życie dziewczyny

in foster care while the mother

reveals the entangled relation-

toczy się poza nią, a decyzyj-

has been committed to a psy-

ships of motherhood, care,

ność jest w gestii innych. Wideo

chiatric hospital by court order.

upbringing and credibility. The

zostało opracowane w oparciu

By following the fate of one

eponymous Badland describes

o tegoroczny temat przewodni

person, Stysiak examines the

the situation and place – both

konkursu i nigdy wcześniej nie

mechanisms of marginalisation

physical and psychological – in

było prezentowane.

and control while analysing

which the heroine finds herself,

institutional and social forms

and at the same time it refers to

of systemic violence. Without

a limbo state in which the girl’s

instalacja wideo | video installation, 3´52´´
2020

Wideo Badland jest pierwszą

The video titled Badland is the

passing any judgments or opin-

life goes on beyond her control,

z części większego projektu,

first part of a larger project in

ions, the artist talks about love

determined by decisions made

w którym artystka od początku

which the artist has been fol-

and responsibility as well as the

by others. The video is based on

2019 roku śledzi losy i rejestruje

lowing and recording the life

right to self-determination. The

the main theme of this year’s

fragmenty życia nieletniej

of a teenage mother since early

featured excerpt is a record-

competition and has never been

matki, której dziecko, wskutek

2019. Due to a complicated legal

ing of a conversation between

shown before.

skomplikowanej sytuacji prawnej, zostało oddane pod opiekę
rodziny zastępczej, a dziewczyna decyzją sądu skierowana
do szpitala psychiatrycznego.
Stysiak śledząc losy jednej
osoby, przygląda się mechanizmom marginalizacji i kontroli,
analizując formy systemowej
przemocy w jej instytucjonalnych i społecznych przejawach. Nie wystawiając ocen
czy sądów, artystka opowiada
o miłości i odpowiedzialności
oraz prawie do samostanowienia. Prezentowany tu krótki
fragment jest zapisem rozmowy
pomiędzy dziewczyną a jej
matką, w którym ujawniają się
skomplikowane relacje macierzyństwa, troski, wychowania i wiarygodności. Tytułowy
Badland jest opisem sytuacji
i miejsca – zarówno materialnego, jak i psychologicznego –
w którym znajduje się główna
bohaterka, a jednocześnie
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Lars Preisser

Po powrocie do rodzinnego mia-

kadry układają się w quasi-

that constituted not only sites

Time of the Last

sta po kilku latach spędzonych

-pokaz slajdów, który stawia

of memory but also part of the

Wastelands

za granicą Lars Preisser zauwa-

pod znakiem zapytania filmowy

city’s identity in a lived expe-

żył, że nieużytki, które były

charakter wideo i w tempie jed-

rience of its inhabitants have

ważnym elementem miejskiego

nej klatki na sekundę odlicza

been replaced with new archi-

krajobrazu Berlina w czasach

czas do zniknięcia ostatnich

tecture that represents the

wideo | video, 14´53´´

jego młodości, szybko znikają.

pustkowi Berlina. Połączenie

influx of capital and change of

2019

Obszary powstałe na skutek

elementów analogowych i cyfro-

socio-political character of the

zniszczeń z czasów II wojny

wych w duchologicznej szacie

city. Referring to his childhood,

światowej, które w latach 90.

nawiązującej do estetyki lat

Preisser seems to highlight the

były placem zabaw dla całego

90. wskazuje na mechanizmy

nostalgia of his gaze by employ-

pokolenia, zapełniały się

pamięci, w których nostalgiczne

ing visually and technologically

nowymi budynkami w miarę

wspomnienia nie pokrywają się

anachronistic devices. He uses

postępującej gentryfikacji

z obrazami transformacji teraź-

an old, imperfect 16mm camera

stolicy Niemiec oraz wzrostu

niejszości, lecz składają się na

which creates the effect of light

zamożności i pozycji politycznej

desperacką próbę ocalenia tego,

dripping beyond the edges. The

miasta. Nieużytki, które były

co znane.

scanned and disassembled stills

112

nie tylko miejscami pamięci, ale

are arranged in a quasi-slide-

także częścią tożsamości mia-

show that brings to question

sta w doświadczeniach życio-

Having moved back to his

the filmic character of the video

wych jego mieszkańców, zostały

hometown after several years

and, in a pace of one frame per

zastąpione nową architekturą,

abroad, Lars Preisser noticed

second, counts down the time

reprezentującą napływ kapitału

that the wastelands that shaped

before the last wastelands of

i zmianę społeczno-politycz-

the cityscape of Berlin of his

Berlin disappear. The confla-

nego charakteru miasta. Preis-

youth were quickly disappear-

tion of the analogue and digi-

ser eksponuje nostalgiczność

ing. These results of World War

tal – employing the style of the

spojrzenia na własne dzieciń-

II destruction, which were an

1990s in a hauntological guise –

stwo przez wykorzystanie środ-

entire generation’s playground

points at the work of memory,

ków wizualnie i technologicznie

in the 1990s, were now being

in which nostalgic recollections

anachronicznych. Używa starej,

filled with new buildings as

fail to overlap with the images

niedoskonałej kamery 16 mm,

the gentrification of Germa-

of the transformation of the

która tworzy efekt skapywania

ny’s capital has unfolded and

present yet are brought together

światła poza krawędzie. Zeska-

the city’s wealth and politi-

in a desperate attempt of sal-

nowane i zdekonstruowane

cal position grew. Wastelands

vaging the known.
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Solveig Suess

AAA Cargo to esej-dokument

i znalezionych filmów WeChat

AAA Cargo

o Nowym Jedwabnym Szlaku.

wysiłki rządu zmierzające

Nagranie śledzi powstawanie

do zwiększenia efektywności

infrastruktury i handlu na skalę

wymiany handlowej zderzają

globalną oraz rozwój sieci dys-

się z przekraczającą człowieczą

trybucji, które obejmują coraz

skalę choreografią piasku, ludzi

rozleglejsze regiony między

i towarów. Podążamy za „paralo-

Chinami a Europą. Obszary geo-

gistykami” – przedstawicielami

graficzne leżące na szlaku do

nowego pokolenia prekariatu,

zachodnich Chin są przekształ-

którzy hakują infrastrukturalną

cane pod kątem logistycznego

przestrzeń za pomocą międzyna-

ruchu, ułatwiając przepływ kapi-

rodowej sieci powiązań guanxi

tału i handel. Zmapowane przy

i długodystansowych przyjaźni.

pomocy materiałów filmowych,

Wzburzone przez zachodnie

wywiadów, nagrań terenowych

wiatry piaski pustyni zasypują

wideo | video, 34´00´´
2017

drogi i linie kolejowe, czasami
pochłaniając całe miasta. Kiedy
zmysły tracą orientację, ciała
i krajobrazy stają się ruchome.
Budowa Nowego Jedwabnego
Szlaku pełna jest trudnej pamięci
o pracy fizycznej i wydobywaniu.
Ten film skupia się na materialnych kolizjach i kulturowych
produktach ubocznych powstałych w wyniku technologicznego
postępu i handlu w globalnej
skali. Przemieszczając się na
wschód, z Urumczi do Lanzhou
New Area, AAA Cargo śledzi trans-

expanding across vast regions

goods. We follow “paralogis-

memories of labour and extrac-

narodowy ruch i sposoby życia

between China and Europe.

ticians”, a new generation of

tion. This film shifts its gaze to

idące na przekór wykalkulowa-

Along its route in Western

precarious workers, as they

focus on the material interfer-

nemu funkcjonowaniu, osadza-

China, geographies are refor-

hack infrastructural spaces

ences and cultural byproducts

jące światy w innych układach

matted for logistical move-

through transnational guanxi

from the advancement of tech-

i możliwościach.

ments, which ease flows of

and long-distance friendships.

nology and trade on a global

capital and commerce. Mapped

Desert sands made restless by

scale. Traveling eastwards, from

through footage, interviews,

Westerly winds disrupt roads,

Urumqi to Lanzhou New Area,

AAA Cargo is a essay-documen-

field recordings and found

railways, sometimes engulfing

AAA Cargo traces the transna-

tary on the New Silk Road. The

WeChat videos; government

whole cities. Through a disori-

tional movements and life-ways

video traces the anticipation

efforts to speed up the move-

entation of the senses – bodies

of characters which rub against

of infrastructure and trade on

ments of trade, collide with

and landscapes become mobile.

its calculated workings, settling

a planetary scale, following its

more-than-human choreog-

The construction of the New

worlds into different arrange-

distribution networks which are

raphies of sand, people and

Silk Road is filled with heavy

ments and possibilities.
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Sekcja Studencka
Student Section

Artyści | Artists: Aleksandra Dzido, Wiktor Gałka, Weronika Gołaś, Julia Sikorska
Kuratorzy | Curators: Wojciech Pukocz, Kasper Lecnim

Aleksandra Dzido

części poematu Co powiedział

the sphere of pop culture, with

Star Jał Cafè

grom. Na trzecim stanowisku

particular emphasis on those

zaprezentowana jest gra Rat,

phenomena that are instantly

zrealizowana na podstawie

recognisable by the young

„kultowego” Snejka z Noki 3310.

generation of artists and their

Eliot tworząc swój poemat, żon-

audiences.

instalacja | installation
2020

glował rozlicznymi tekstami
kultury. Praca Dzido powstała
na podobnej zasadzie, tu jednak
użyte zostały obrazy wypreparowane ze sfery popkultury, ze
szczególnym uwzględnieniem
tych zjawisk, które są czytelne
przede wszystkim dla młodego
pokolenia twórców i odbiorców
sztuki.

The eponymous café is a room
arranged to look like an internet café, whose heyday was at
the beginning of the 21st century.
Aleksandra Dzido arranged
three computer stations to
present three sequences of
an “updated” interpretation
of T.S. Eliot’s poem The Waste
Tytułowa kawiarnia to pomiesz-

Land. In the first one, we see

czenie zaaranżowane w stylu

a video with a fragment of the

popularnych na początku XXI

poem whose convention refers

wieku kafejek internetowych.

to the Star Wars opening crawl.

Aleksandra Dzido zaaranżowała

The second computer is loaded

trzy stanowiska komputerowe,

with the game Boatman, which

rozpisując tym samym trzy

is connected with a fragment

sekwencje uwspółcześnionej

of the fifth part of the poem –

interpretacji poematu Ziemia

“What the Thunder Said.” The

jałowa T.S. Eliota. W pierwszym

third station presents the game

widzimy wideo z fragmentem

Rat, based on the “cult” Snake

utworu utrzymane w konwen-

from Nokia 3310. Eliot juggled

cji nawiązującej do czołówki

various texts of culture while

Gwiezdnych wojen. Na drugim

creating his poem. Dzido’s work

wgrana jest gra Boatman, która

follows a similar principle, but

nawiązuje do fragmentu piątej

she uses images extracted from
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nie są w stanie funkcjonować

Wiktor Gałka

niezależnie. Czczy i iluzoryczny

Gdyby tu była woda, stanąłbym

gest próby obmycia swojego
obrazu swojego alter-egona-

i pił | If There Was Water Here

wiązuje do elliotowskiego stosu

I Would Stop and Drink

potłuczonych obrazów, będąc
pytaniem o powtórny początek
i pojednaniem ze samym sobą.
Gałka odnosi się do wizji świata,
w którym dla człowieka nie
jest dostępna mityczna woda

performans, dokumentacja wideo | performance,
video documentation
2020

życia, a sfera metafizyczna
została odłączona od materialnej w konsekwencji czego obie
pozostają w pustce, nieurodzaju
i impasie, moralnych podziałach i kulturowej dezorientacji.

Referring to the motifs of aqua
viva, the barren soil and the
figure of Tiresias, Wiktor Gałka
washes Entropy, his alter ego.

anima is seen as something

Cleansing his projected image

unreal and impossible to ful-

refers to old rituals connected

fil; the two worlds have been

with water and its life-sup-

separated from each other, even

porting function, although in

though they cannot function

the 21st century they seem to

independently. The futile and

Nawiązując do motywów wody

przyszłość prorokiem, a także

have lost their original mean-

illusory gesture of trying to

życia, nieurodzajnej ziemi oraz

widzem agonizującego dra-

ing. The mythological Tiresias,

cleanse his image, his alter ego,

postaci Terezjasza, Wiktor

matu współczesnej historii, jej

who experienced both sexes,

alludes to Eliot’s heap of bro-

Gałka obmywa swoje alter ego

uczestnikiem i współcierpią-

is simultaneously a relic of the

ken images, posing questions

Entropię. Obmywanie projekto-

cym. Wyróżnia go jeszcze śle-

past, an inhabitant of the pre-

about a new beginning and the

wanego wizerunku nawiązuje

pota zrekompensowana przez

sent and a prophet who sees the

possibility of reconciling with

do dawnych rytuałów związa-

bogów darem widzenia tego co

future – a spectator, participant

oneself. Gałka refers to a vision

nych z wodą i podtrzymywa-

dopiero się wydarzy. W binarnie

and co-sufferer in the agonising

of the world in which the mythi-

niem życia, chociaż te w XXI

spolaryzowanym, hipermęskim

drama of contemporary his-

cal water of life is not available

wieku straciły swoje pierwotne

i hiperkobiecym świecie próba

tory. The gods compensated him

to man, and the metaphysical

znaczenie. Mitologiczny Tere-

dialogu mężczyzny ze swoją

for his blindness with the gift

sphere has been detached from

zjasz, posiadający cechy obu

animą jest postrzegana jako coś

of clairvoyance. In the binary,

the material one; as a result,

płci jest jednocześnie relik-

nierealnego, niemożliwego do

polarised, hyper-masculine or

both of them are empty and bar-

tem przeszłości, mieszkańcem

spełnienia, a oba światy zostały

hyper-feminine world, man’s

ren, locked in moral divisions

teraźniejszości oraz widzącym

od siebie oddzielone, mimo że

attempt at dialogue with his

and cultural disorientation.
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Weronika Gołaś
Sea Change
wideo | video, 4´22´´
2020

122

Wideo to wizualno-dźwiękowa

The video is an audiovisual

wycieczka podążająca za

journey that follows the idea

wyobraźnią, która podpowiada,

that the grass is always greener

że po drugiej stronie świata

on the other side – that on the

musi być cieplej, lepiej, więcej,

other end of the world it must

na odwrót. To próba dogonienia

be warmer, better, the other

tego obrazu. Poemat T.S. Eliota

way round. It is an attempt to

odwołuje się do Philomeli

catch up with this imagined pic-

zamienionej w jaskółkę, by

ture. T.S. Eliot’s poem mentions

mogła uciec od krzywd, które ją

Philomel, transformed into

spotkały. Za pomocą powszech-

a nightingale so that she can

nie dostępnego narzędzia, jakim

escape the harm that befell her.

jest internet i Google Maps,

Using commonly available tools

artystka próbuje na chwilę

such as the internet and Google

dokonać na widzu podobnej

Maps, Gołaś tries to subject the

metamorfozy. Jej skargi, podob-

viewer to a similar metamor-

nie jak skargi Philomeli, brzmią

phosis. Her complaints, just like

jak piosenka. Wyrenderowany

Philomel’s, sound like a song.

obraz świata jest interesu-

The rendered image of the world

jący i straszny jednocześnie.

is simultaneously interesting

W wodzie możemy zobaczyć

and scary. In the water we see

spokojne życie koralowców

the peaceful life of the coral and

i szczęśliwe życie delfinów.

the happy dolphins. But also

Albo też wielką wyspę plastiku.

a huge island of plastic. The art-

Artystka nie podejmuje tej decy-

ist does not make the final deci-

zji, zostawia widza z obiektyw-

sion, leaving the viewer with an

nym obrazem satelitarnym.

objective satellite image.
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Julia Sikorska
?
wideo, instalacja | video, installation
2020

Stanleya Kubricka. Podobnie

with answers – unfinished and

z 1981 „rozmawia” z Eliotem.

jak HAL symulator IBM PC z 1981

incomplete sentences, parrot-

A właściwe z parodią Elio-

nie radzi sobie z zadaniem;

ing the quoted lines. The work

towskiej Ziemi jałowej – czyli

jedynie nieudolnie naśladuje

is reminiscent of an abandoned,

z parodią stylu i sposobu

interlokutora, rozpaczliwie

broken piece of AI, which is tak-

postrzegania świata, momentu

stara się nadążyć za niedostęp-

ing its role too seriously, like

historycznego, rozumienia

nym mu doświadczeniem.

HAL in Stanley Kubrick’s 2001.

Symulator komputera IBM PC

A Space Odyssey. Like HAL, the

roli kultury we współczesnym

1981 IBM PC simulator just can’t

świecie wybitnego poety. Wyselekcjonowane przez artystkę

The 1981 IBM PC simulator is

get the job done; it crudely imi-

frazy z utworu Waste Paper.

“talking” to Eliot, or, in fact,

tates the interlocutor, desper-

A Poem of Profound Insignifi-

to Eliot’s The Waste Land. It is

ately trying to keep up with an

cance H.P. Lovecrafta spotykają

a parody of the poet’s style and

experience that is inaccessible

się z odpowiedziami – to napo-

his way of perceiving the world,

to it.

częte i niedokończone zdania,

of the historic moment and his

papugujące przytoczone wersy.

understanding of the role of cul-

Praca przywodzi na myśl porzu-

ture in the contemporary world.

coną, podlegającą rozkładowi

The phrases selected by the art-

sztuczną inteligencję – przejętą

ist from the piece Waste Paper.

swoją rolą i przeładowaną jak

A Poem of Profound Insignifi-

HAL z 2001. Odysei kosmicznej

cance by H.P. Lovecraft are met
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Kultura dla klimatu
Culture for climate
Karolina Bieniek

nie tylko fantastyczny aktywizm i zaangażowanie

frequent cases of climate anxiety and depression.

młodzieży, ale coraz częściej diagnozowana depre-

Apparently, knowledge about the irreversibility

sja klimatyczna. Świadomość nieodwracalności

of changes coupled with a sense of helplessness

zmian, jak i poczucie bezsilności powodują poczucie

cause a feeling of psychological discomfort in many

dyskomfortu psychicznego u wielu młodych ludzi,

young people, which in extreme cases may lead to

w skrajnych przypadkach niestety także choroby

mental health disorders.
The Art Transparent Foundation – the organ-

psychiczne.

iser of the SURVIVAL Art Review – has been work-

Fundacja Art Transparent, organizator Przeglądu Sztuki SURVIVAL, od ponad 18 lat działa

ing for the sake of broadly understood culture and

w Polsce i za granicą na rzecz szeroko pojmowa-

education, in Poland and abroad, for over eighteen

nych kultury i edukacji. Czując się częścią globalnej

years now. Motivated by a sense of belonging to

wspólnoty, od lat staramy się podejmować szereg

a global community, for years we have been striving

działań na rzecz ograniczenia naszego wpływu na

to reduce our footprint on the natural environment

środowisko naturalne, przy maksymalizacji działań

by conducting educational and awareness-raising

edukacyjnych i uświadamiających, oddając głos

activities and giving voice to scientists and artists.

naukowcom i artystom. Wierzymy, że ogranicze-

We believe that activities such as limiting prints

nie do niezbędnego minimum druków, świadomy

to the necessary minimum, conscious choice of

wybór materiałów do produkcji wystaw, proekolo-

materials for the production of exhibitions, a pro-

giczna polityka marketingowa czy dobór podobnie

environmental marketing policy, or the selection of

myślących organizacji partnerskich jest dopiero

like-minded partner organisations, are just the tip

Katastrofa klimatyczna to jeden z najbardziej

The climate emergency is one of the most egalitar-

początkiem działań, którym będziemy musieli się

of the iceberg of what we should do as organisers of

egalitarnych problemów współczesności. Dotyczy

ian contemporary problems. It affects each and

poświęcić jako organizatorzy życia kulturalnego.

cultural life.

każdego i każdej z nas, nieważne, pod jaką szero-

every one of us, no matter on which latitude we

kością geograficzną się urodziliśmy, ani jaki jest

were born or what our social status is. The ongoing

roku, 2020, wystawa 18. Przeglądu Sztuki SURVI-

2020, the main exhibition of the SURVIVAL 18 Art

nasz status społeczny. Zmiany, które postępują,

changes will influence the rich North just as much

VAL zatytułowana została Wasteland w nawiązaniu

Review was entitled Wasteland, in direct reference

dotkną w równym stopniu bogatą Północ i biedne

as the poor South. Scientific forecasts are alarm-

do ikonicznego poematu T.S. Eliota Ziemia jałowa

to T. S. Eliot’s iconic poem The Waste Land. The

Południe. Szacunki naukowców są zatrważające.

ing. We already know today that without drastic

(ang. The Waste Land). Artyści z Polski i zagranicy

featured works by artists from Poland and abroad

Już dziś wiemy, że bez drastycznej korekty podej-

changes in our approach to climate, life on Earth

w swych pracach poruszyli temat wyjałowienia

raised subjects such as the barrenness of our civi-

ścia do kwestii klimatu za kilkadziesiąt lat życie

will be impossible or unbearable in several dec-

naszej cywilizacji, złożoności problemów klima-

lisation, the complexity of climate problems, or

na Ziemi będzie niemożliwe bądź nie do zniesienia.

ades. Adaptation to the advancing changes requires

tycznych czy zagadnień nowych, jakim jest m.in.

new topics, such as “greenwashing.” As we were

Adaptacja do postępujących zmian wymaga zwrotu

a new understanding of nature, in which it ceases

greenwashing. Przygotowując 18. Przegląd SURVI-

preparing the 18th edition of the Review, we already

w rozumieniu przyrody – przestaje być własnością

to be the property of man and begins to be treated

VAL, wiedzieliśmy, że oprócz zgłębienia tematu

knew that in addition to exploring the main sub-

człowieka, a zaczyna być traktowana jako wspólna

as a universal value shared by all creatures.

przez prace artystów, będziemy chcieli zaprosić

ject through artistic works, we would like to invite

przedstawicieli środowiska do dyskusji nad stanem

representatives of the cultural industry to discuss

wartość wszystkich istot.

In one of the most difficult years in decades,

W jednym z najtrudniejszych od dziesięcioleci

The change in the official information policy
of the United Nations, where the previously used

wiedzy naszej branży o przeciwdziałaniu zmianom

the current state of knowledge in terms of tackling

informacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych

“climate crisis” has been replaced with a new, fully

klimatu. W sukurs przyszły nasze organizacje part-

climate change by our industry. We were supported

(ONZ), gdzie zastąpiono dotychczasowy „kryzys kli-

legitimate phrase “climate emergency,” coincided

nerskie z Niemiec – Berlinerpool, z Austrii – Kunst-

by our partner organisations from Germany – Ber-

matyczny” nową, w pełni uprawnioną frazą „kata-

with events such as the Youth Strike for Climate

drogerie, z Czech – Kulturní Centrum Řehlovice, ze

linerpool, from Austria – Kunstdrogerie, from the

strofa klimatyczna”, wydarzyła się w tym samym

and Fridays for Future – initiatives inspired by

Słowacji – Šopa Gallery, z Węgier – Pro Progressione,

Czech Republic – Kulturní Centrum Řehlovice, from

czasie, kiedy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Greta Thunberg that attracted crowds of mostly

dzięki którym, i przy wsparciu Fundacji Współ-

Slovakia – Šopa Gallery, from Hungary – Pro Pro-

i Piątki dla Klimatu zaproponowane przez Gretę

young people. The nascent climate awareness has

pracy Polsko-Niemieckiej, Międzynarodowego

gressione, thanks to which and with the support of

Thunberg porwały rzesze młodych ludzi. Konse-

resulted not only in fantastic activism and involve-

Funduszu Wyszehradzkiego, Austriackiego Forum

the Foundation for Polish-German Cooperation, the

kwencją rodzącej się świadomości klimatycznej był

ment of young people, but also in increasingly

Kultury oraz Gminy Wrocław, byliśmy w stanie

International Visegrad Fund, the Austrian Cultural

Zmiana, jaka zaszła w oficjalnej polityce
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przeprowadzić jedenaście spotkań gromadzą-

Forum and the Municipality of Wrocław, we were

cych specjalistów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski,

able to conduct eleven meetings gathering special-

Słowacji, Węgier, oraz zorganizować pięć projek-

ists from Austria, the Czech Republic, Germany,

cji filmowych, które złożyły się na wielowątkową

Poland, Slovakia, Hungary, and organise five film

i wielogłosową Scenę Społeczną 18. Edycji Przeglądu

screenings that made up the multi-threaded and

Sztuki SURVIVAL Wasteland. Rozmowy, które odbyły

multi-voice Public Programme of the 18th edition of

się między 10 września a 22 października 2020 roku,

the SURVIVAL Art Review. Held between 10 Septem-

dotyczyły wymiany wiedzy na temat wpływu kul-

ber and 22 October 2020, the discussions concerned

tury na środowisko naturalne na czterech pozio-

the exchange of knowledge about the impact of

mach: naukowym, artystycznym, kuratorskim

culture on the natural environment at four levels:

i organizacyjnym. W moderowanych spotkaniach

scientific, artistic, curatorial and organisational.

wzięło udział trzydziestu przedstawicieli środowiska

Thirty representatives of the cultural and scientific

kulturalnego i naukowego z całej Europy Środkowej.

community from Central Europe participated in the

Scena Społeczna 18. SURVIVALU została zdo-

moderated meetings.

kumentowana na profilach społecznościowych Fun-

The Public Programme of SURVIVAL 18 was

dacji oraz Przeglądu i zaprezentowana publiczności

documented on the social profiles of the Founda-

w formie e-publikacji Kultura dla klimatu / Kultur für

tion and the Review, and presented to the public in

das Klima. Swoje doświadczenia na papier przelali:

the form of an e-publication Culture for Climate /

Tom Albrecht – kurator w Gallery for Sustainable

Kultur für das Klima. Among those who put their

Art in Berlin, były Oficer ds. Środowiska na Uni-

experiences on paper were: Tom Albrecht, curator at

wersytecie Technicznym w Berlinie, Alfred Banze –

the Gallery for Sustainable Art in Berlin and former

berliński artysta, aktywista i edukator, Krzysztof

Environmental Manager at Technische Universität

Bielaszka – menedżer kultury związany z Funda-

Berlin; Alfred Banze, an artist, activist and educator

cją Ładne Historie oraz Strefą Kultury Wrocław,

based in Berlin; Krzysztof Bielaszka, a cultural man-

Konstanze Meyer – organizatorka zaangażowana

ager associated with the Ładne Historie Foundation

w liczne działania dążące do zmniejszenia wpływu

and Culture Zone Wrocław; Konstanze Meyer, an

berlińskiego życia nocnego na równowagę ekolo-

organiser of numerous activities aimed at reduc-

giczną, Alicja Patanowska – artystka, garncarka

ing the impact of Berlin’s nightlife on the ecologi-

i aktywistka na stałe związana z Wrocławiem i Kata-

cal balance; Alicja Patanowska, an artist, potter

rzyna Roj – kuratorka, badaczka, kierowniczka

and activist permanently associated with Wrocław;

BWA Dizajn we Wrocławiu. Ważnym elementem

and Katarzyna Roj – curator, researcher, manager

programu była także premierowa emisja filmu doku-

of BWA Dizajn in Wrocław. An important element of

mentalnego Kultura dla klimatu / Culture for climate

the programme was also the premiere of the docu-

autorstwa Michała Bieńka i Jacka Chamota.

mentary Kultura dla klimatu / Culture for Climate by

Wierzę, że myśli zawarte w tych licznych
spotkaniach, rozmowach, prelekcjach i prezenta-

Michał Bieniek and Jacek Chamot.
I believe that the reflections contained in

cjach będą przyczynkiem do poszerzenia dysku-

these numerous meetings, conversations, talks and

sji dotyczącej polityki kulturalnej i klimatycznej

presentations will be a starting point for expanding

w Polsce i w Europie Centralnej. Jest jeszcze wiele

the discussion on climate policy in Poland and Cen-

do zrobienia i chcemy, aby branża kultury poprzez

tral Europe. There is much to be done and we would

swoje związki z publicznością w znacznie większym

like to use the relations of the cultural industry with

stopniu zaangażowała się w walkę o klimat, o naszą

the public to become much more involved in the

wspólną atmosferę.

fight for climate and for our common atmosphere.
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