przebudzenie
[miasto Świecie — nowe spojrzenie]
Projekt „Przebudzenie” zainicjował cykl ambitnych
przedsięwzięć artystycznych, dotyczących sztuki
współczesnej, których do tej pory w naszym mieście
na pewno nie było.
W przestrzeń historyczną, publiczną, społeczną
i mentalną Świecia i jego mieszkańców, zaingerowali twórcy reprezentujący najciekawsze i najnowsze zjawiska w polskiej sztuce: Bogna Burska z Gdańska,
grupa „Twożywo” z Warszawy, Elżbieta Jabłońska
z Bydgoszczy i Robert Kuśmirowski z Lublina.
To oni metaforycznie i zarazem też praktycznie
przetarli szlak w „budzeniu” i kształtowaniu świadomości naszego miasta i nowym jego spojrzeniu na sztukę współczesną.
kurator przedsięwzięcia
Karina Dzieweczyńska

„Było mi bardzo miło rozpocząć projekt „Przebudzenie” projekcją mojej
pracy w Zamku Krzyżackim w Świeciu. Wprowadzanie sztuki współczesnej
w nowe przestrzenie i miejsca, szukanie nowej publiczności i przestrzeni
dyskusji, jest bardzo ważne, podobnie jak umożliwianie odbiorcom bezpośrednich rozmów z artystami i osobami zajmującymi się kulturą.
Mam nadzieję, że ten cykl będzie miał ciąg dalszy.”

zabawa

z przemieszczającymi się

zwierciadłami
i inne filmy

a game with the shifting mirrors
and other films
Podczas uroczystego otwarcia projektu „Przebudzenie” 1 marca br.,
pokazaliśmy w Świeciu filmy Bogny Burskiej. Najpierw w surowych
piwnicach Zamku Krzyżackiego
obejrzeliśmy „A Heart so White”,
potem w Cafe Kultura, gdzie odbyło się spotkanie i rozmowa z artystką, kolejne dwie części z tego
cyklu „Zwierciadeł” („Wind” i „God
Is Vain”). Ponadto, w kolejnym ty-

godniu, każdego wieczoru, odbywały się projekcje wcześniejszych
filmów artystki.
Wybór Bogny Burskiej i jej prac
video do pierwszego etapu „Przebudzenia” nie był przypadkowy. W myśl idei projektu, chodziło
o „przebudzenie” (czy też poruszenie, ożywienie, jakąkolwiek „aktywizację” myślową) mieszkańców
Świecia ukierunkowaną na sztukę

współczesną, a twórczość Bogny
Burskiej nie należy do tych, obok
których można przejść obojętnie.
Ona wprost domaga się reakcji.
Może się nie podobać, może nawet wyzwalać negatywne emocje, ale przez to też otwiera drogę
do dyskusji na temat współcześnie
tworzonej sztuki, a na sam początek „przebudzenia” to już i tak całkiem sporo.

W pracach Burskiej często pojawia się symbolika krwi. Krew, raz
kojarzona z przemocą i śmiercią,
innym razem — z życiem i witalnością, raz broczy obficie, wycieka, tworząc zakrzepłe smugi wy-

BOGNA BURSKA (ur. 1974)
— malarka, autorka filmów tworzonych techniką found footage,
instalacji — zaaranżowanych
wnętrz o niepokojącej aurze
i fotografii. Ukończyła Warszawską ASP.

raziście, mocno i brutalnie, innym
razem — delikatnie zaledwie zaznacza ślady na śniegu, skórze,
układając się w przyjemne i estetycznie wysmakowane w odbiorze
obrazy. Krew odpycha (przez konotacje z bólem i śmiercią) i przyciąga (przez młodość, witalność,
seksualność). Budzi odrazę i fascynuje. Jest kwintesencją życia.
Taka jest też sztuka Burskiej. Nie
należy do łatwych i przyjemnych
w percepcji, jest wręcz „kłopotliwa”,
gdyż poruszane przez artystkę tematy często należą do kategorii
tabu. Burska nieraz udowadnia, że
nasze postrzeganie jest selektyw-

„A Heart so White”
z serii „A game...”
(„Mary Reilly”
Stephen Frears),
współpraca Michał
Januszaniec.

ne. Wybieramy rzeczy łatwe, ładne
i przyjemne, dyskretnie omijając to,
co wiąże się z bólem, cierpieniem,
niebezpieczeństwem. Prościej jest
wykluczyć, więc wykluczamy, natomiast artystka wprost odkrywa
to, na co my nie chcemy, bądź nie
mamy odwagi patrzeć.
kurator projektu „Przebudzenie”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

„A Heart so White”
z serii „A game...”
(„Xi gan xian” Fung
Wong), współpraca
Michał Januszaniec.

Świadomość na Świecie
„Świadomość na Świecie”, to nieco inne podejście do oferty dla
społeczeństwa, jaką są
murale, które malujemy.
Projekt ten jest bardziej
konstruktem fenomenologicznym, niż tzw.
dziełem o charakterze
artystycznym. Cieszymy
się, że mógł powstać
i że będzie wpisywał się
w ikonosferę miasta.
Twożywo

W czasie jednego z weekendów majowych br. w Świeciu
gościli artyści z Twożywa, którzy wcześniej, specjalnie dla
Świecia i w kontekście Świecia, przygotowali projekt murale i w ciągu dwóch dni przenieśli
go na elewację Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od strony
ulicy Wojska Polskiego.
Na ścianie, na której w przeszłości widniały dobrze znane i opatrzone mieszkańcom
Świecia maski teatralne, tym
razem ukazały się słowa, słowa i jeszcze raz słowa. Żadnych znaków plastycznych!
Pojawił się szereg różnorod-

nych wyrazów i pojęć, takich
jak: cel, dzieło, determinacja,
rozumienie, móc, strach, popęd, intuicja, archetyp, granica, jestestwo, potrzeba, wezwanie. To zaledwie niewielki
wycinek umieszczonych na
murale słów — przypadkowo
przeze mnie wybranych z całej ich gamy (przeróżnej wielkości i różnorakich znaczeń).
Nie sposób od razu wypisać
wszystkich. Trzeba byłoby podejść bliżej do ściany, stanąć
na dłużej przed murale, prześledzić je, odkrywać, wczytywać się. Potem znów odsunąć
się, cofnąć, czytać dalej…

To nie jest projekt, który „rozkoduje się” od razu, błyskawicznie i jednoznacznie. Tkwiąca w nim siła, to
właśnie możliwość ciągłego rozczytywania się w kolejnych zestawach słów, które za parę dni, za tydzień czy za miesiąc, mogą nas
zaskoczyć. Mural można odkrywać więc każdego kolejnego dnia
na nowo. Wymaga to tylko czasu
i chęci, zwyczajnie, podjęcia próby
zatrzymania się przed nim.
Projekt Twożywa wręcz doskonale wpisuje się w charakter
„przebudzenia” miasta i jego mieszkańców w kierunku sztuki współczesnej: Świadomość na Świecie
— no właśnie, czy jest w naszym
mieście?
kurator projektu „Przebudzenie”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

TWOŻYWO (Mariusz Liber, ur. 1978
i Krzysztof Sidorek, ur. 1976) — nieformalna grupa artystyczna, wywodząca
się ze streetartowskich korzeni (vlepki
autobusowe, szablony na murach,
niekomercyjne bilbordy), dziś „weszła
na salony”, przebiła się do głównego
nurtu kultury. Twożywo stało się ikoną
sztuki ulicy.

JABŁOŃSKA
Działania Eli Jabłońskiej w ramach „Przebudzenia” wpisały się akurat nieplanowo w listopad — miesiąc, w którym
szczególnie skłonni jesteśmy do refleksji czy zadumy,
i w którym przypuszczalnie
też bardziej jesteśmy wrażliwi
a może „przewrażliwieni”(?) na
to, czym zaskakuje nas otoczenie. Być może dlatego hasła artystki, które się w tym
czasie pojawiły: „Nie licz na
nic” i „Czy Twój umysł jest
pełen dobroci?”, spotkały
się z tak silną i gwałtowną reakcją mieszkańców.
Ogromnych rozmiarów
nadruk na siatce: „Nie licz na
nic”, który zawisł na budynku
OKSiR-u, zinterpretowany został przez większość najbardziej
prosto i pierwotnie — w pejoratywnym znaczeniu — określany
i komentowany najczęściej jako
„szmata, którą należy zerwać”…

W ciągu niecałej doby „zyskał”
lokalny (świecki) element w postaci dopisku sprayem: „Licz na
wszystko”.
Co tak „zabolało” sporą część
mieszkańców Świecia w tym
z pozoru prostym i wydawałoby
się banalnym zwrocie?
Większość chyba dosłownie
wzięła go do siebie, potwierdzając tym samym istnienie zakorzenionej wewnątrz (w sobie)
postawy roszczeniowej wobec otaczającej rzeczywistości. Przecież tyle nam się należy — „od świata”, „od życia”,
„od niej”, „od niego”, „od nich”…
Zawsze „coś”, zawsze „ktoś”,
zawsze „gdzieś”, zawsze „kiedyś”…, „ale nam się należy”! A tu
nagle — wielkie „NIC”.
Sz tu ka Eli J a b ł o ń s ki e j
wbijając się w Ś wie ckie
„Przebudzenie” niespodziewanie (również dla samej artystki)
nabrała oblicza kontrowersji —

rozdrażniła, zirytowała, wzburzyła, słowem — zszokowała.
Hasło, w którym Jabłońska widzi również wydźwięk pozytywny (kiedy pozbywamy się
dyskomfortowej pozycji roszczeniowej i związanego z nią
całego balastu i bez uprzedzeń
jesteśmy otwarci na czysty odbiór dzieła sztuki) odczytane
zostało tutaj raczej powierzchownie i jednoznacznie, ale
co najważniejsze wywołało
jednak sporą dawkę emocji,
a przecież o emocje w sztuce chodzi.
Wiele emocji (tym razem
nade wszystko pozytywnych)
przyniosły również warsztaty dla młodzieży „Przestrzeń
równoległa” przeprowadzone przez artystkę, jak również
przygotowana przez nią dla
mieszkańców niespodzianka
„Akcja Mikołajkowa” z prezentami.
kurator projektu „Przebudzenie”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

ELŻBIETA JABŁOŃSKA (ur. 1970)
– zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, instalacją oraz
działaniami typu performance. Zakorzeniona w codzienności, nasycona
sporą dawką humoru, sztuka Elżbiety
Jabłońskiej pozwala dostrzec to, co
zazwyczaj niewidoczne i trudne do zaakceptowania w życiu społecznym.

Realizacje przygotowane przeze mnie w ramach
projektu „Przebudzenie” poruszały trzy zasadnicze aspekty percepcji.
Istotą pierwszego z nich, zatytułowanego
„Przestrzeń równoległa,” było odwiedzenie i obserwacja przestrzeni bardzo prywatnych. Miejsc
ogólnie dostępnych, lecz mało istotnych dla szerszej grupy. Odkrywanie ich na nowo, nie tylko
przez wskazanie, ale również, a może przede wszystkim przez wspominanie istotnych wydarzeń, które miały tam miejsce, było niezwykle
ciekawą próbą werbalizowania stanów i uczuć.
Drugim elementem była ekspozycja dwóch,
wcześniej powstałych prac, które istnieją w sferze szeroko rozumianego tekstu. „Nie licz na nic”
i „Czy twój umysł jest pełen dobroci” to dwa pozornie odległe przekazy. Wyeksponowanie ich
w przestrzeni miejskiej skłaniało przypadkowego
odbiorcę do refleksji nie tylko w obszarze sztuki,
ale również codziennej egzystencji.
Trzecie ujawnienie było skoncentrowane
na niezwykle sympatycznym obdarowywaniu
przechodniów drobnymi niespodziankami.

Pojawił się więc bardzo dla mnie ważny element
zaangażowania przypadkowych osób.
Proponując mieszkańcom Świecia trzy rodzaje ujawnień zależało mi na ukazaniu
wielu obszarów, w jakich aktualnie
może poruszać się artysta.
Elżbieta Jabłońska

KUŚMIROWSKI
4 grudnia 2008 w mrocznych i surowych
ścianach Zamku Krzyżackiego (zapewne po raz pierwszy w historii tego miejsca) byliśmy świadkami otwarcia niezwykłej wystawy, stworzonej przez Roberta
Kuśmirowskiego z rzeczy „niechcianych”,
pozyskanych wcześniej przez artystę od
mieszkańców Świecia.
Przedmioty dotychczas jakby „martwe”
— bezużyteczne, zniszczone, uszkodzone, zalegające gdzieś (w świeckich:
mieszkaniach, na strychach, w piwnicach) i od dłuższego czasu nieużywane,
posłużyły artyście do zbudowania z nich
kolejnej opowieści i historii, do wykreowania jakiegoś fragmentu rzeczywistości, w której mogły się kiedyś znaleźć,
do stworzenia iluzji wydarzeń, których
mogły kiedyś dotyczyć.
Spośród ogromu zebranych przedmiotów, artysta wybrał zaledwie kilka większych i kilkanaście mniejszych: skrzynię,
wieszak, skrzypce, wiadro, fotel, but, krze-

sło, butelkę, wiolonczelę, zlew, wiklinowy
kosz. Wszystkie zatopił w błocie, tworząc
z nich odrealnioną przestrzeń, której charakteru i przeznaczenia, raczej nie jest
się w stanie jednoznacznie określić, czy
stuprocentowo przypisać jej wszystkie
formy konkretnym przedmiotom w rzeczywistości, ale na pewno odczujemy
jej klimat — dziwną atmosferę jakby tuż
po katastrofie, zastygłą, wyjałowioną,
mroczną, która zarazem przywodzi też
osobliwy oddech spokoju, pogodzenia
z tym, co się tu wydarzyło. Przykrycie
tego kurzem historii i czasu. To czas na
zastanowienie.
Pod spojrzeniem artysty, „martwe”
dotąd i nikomu niepotrzebne przedmioty, zyskują nową historię, raptem ożywają, jakby ktoś darował im duszę.
kurator projektu „Przebudzenie”,
historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

ROBERT KUŚMIROWSKI (ur. 1973)
— jest performerem, autorem instalacji,
obiektów, fotografii, rysunków. Większość
jego prac oparta jest na rekonstrukcji i kopiowaniu starych przedmiotów,
dokumentów, fotografii, a raczej tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji.
Początkowo tworzył dokładne repliki
starych dokumentów czy przedmiotów,
z czasem zaczął kopiować całe sytuacje i „tworzyć kopie wydarzeń”. Wśród
krytyków, historyków i kuratorów sztuki
nazywany jest „fałszerzem czasu”, „genialnym imitatorem”, „mistyfikatorem rzeczywistości”.

Istotą projektu było przebudzenie. Zaniechałem praktyk
dobrze mi znanych przy produkcji wystaw i postanowiłem
nawiązać bezpośredni kontakt z mieszkańcami Świecia.
Pytając o niechciane przedmioty, przedstawiałem też wizję
ponownego ich użycia. Nadanie im nowej wartości, nowych znaczeń, jak i umieszczenie ich w innym kontekście,
było pretekstem do przyjścia i do obcowania ze sztuką
dzisiejszą. Bohaterem mojej realizacji stał się przedmiot
spisany na straty i porzucony przez właściciela.
W Bunkrze Sztuki w Krakowie (styczeń – luty 2009)
odbuduję pracę ze Świecia i pokażę wszystkie fanty zniesione przez mieszkańców podczas akcji zbierania, razem
z kilkutysięczną armią moich szpargałów i zbiorów rodziny
Sosenków. W Świeciu zbierałem, a w Krakowie pokazuję,
prezentuję sytuację finalną. Bez półetapów takich, jak projekt w Świeciu, bez spotkań z ludźmi i procesu pozyskiwania, byłbym tylko konceptualnym artystą.

Projekt „Przebudzenie” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w ramach programu operacyjnego „Promocja twórczości”.

SPONSORZY
MEKRO Sp. z o.o. w Świeciu
Wyższa Szkoła Gospodarcza w Bydgoszczy
BART Sp. z o.o. w Sulnowie
LEW Sp. z o.o. w Świeciu
PATRONI MEDIALNI
TVP Bydgoszcz
Gazeta Pomorska
Express Świecki
PARTNERZY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
I Liceum Ogólnokształcące im. F. Ceynowy w Świeciu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu
Czas Świecia
Polskie Radio Pomorza i Kujaw
ORGANIZATOR „PRZEBUDZENIA”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
www.przebudzenie.oksir.com.pl
AUTOR I KURATOR „PRZEBUDZENIA”
Karina Dzieweczyńska
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