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[ miasto Świecie – nowe spojrzenie ]

––

Kolejny rok „ Przebudzenia ” i „przebudzania”…

Kolejne, zrealizowane w naszym niewielkim mieście,
niecodzienne pomysły znanych artystów. Tym razem byli
to: Wojtek Doroszuk, chłopacy z „latającej galerii szu
szu” – Karol Radziszewski, Piotr Kopik, Ivo Nikić
oraz Zuzanna Janin.
Kolejne „efekty” video ( „Pierwszy dzień lata”,
„Wdarwa”, „Szpital Przemienienia” ) powyższych działań, które niewykluczone, że już niebawem zapiszą się
w ważnym światku sztuki współczesnej jako jedne z tych
najciekawszych minionego sezonu, a w przyszłości – kto
wie? – być może nawet na kartach polskiej historii
sztuki współczesnej.

Kolejna też fala krytyki. W tym roku najbardziej
„dostało się” „Wdarwie” – za „wodę z mózgu”, „ogłupianie ludzi” i „wyciąganie od nich pieniędzy”. Paradoksalnie – krytyka, która tak gwałtownie wybuchła po akcji
„Szuszowców” i tak żarliwie i żywiołowo została podjęta
– jednoznacznie zdemaskowała – jak silnie projekt „Przebudzenie” zakorzenił się już w świadomości mieszkańców
Świecia. Na pewno nie przechodzimy obok niego obojętnie! A nie ma nic gorszego w sztuce – jak obojętność!
Tym bardziej mam nadzieję, że przed nami kolejny rok
„Przebudzenia” i „przebudzania”…
Kuratorka przedsięwzięcia
Karina Dzieweczyńska

„Ostatnia noc Świecia”
/ „Pierwszy dzień lata”

Wojtek Doroszuk (ur. 1980) – artysta sztuk wizualnych, głównie zajmuje się video i fotografią. Jak dotąd, w swojej twórczości najczęściej
porusza problematykę związaną z kwestiami: obcości, barier w kontaktach międzyludzkich, ograniczeń językowych. Uzyskał dyplom w Pracowni Interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni na Krakowskiej ASP. Studiował również sztuki wizualne w Stambule
(na Uniwersytecie Sabanci, w pracowni video Yoong Wah Alexa Wong).

Na początku miał być pochód zombie (stąd pierwotna
nazwa tego etapu „Przebudzenia”), przeraziła mnie
jednak wizja charakteryzacji kilkuset osób, nie miałem
też pomysłu na to, dokąd zombie ze Świecia mieliby
zmierzać; teraz już wiem, że do Chełmna, ponoć miasta
te się nie lubią.

odpowiedź na ramy scenariusza. Ostateczny kształt
filmu znacznie oddalił się od pierwotnego zamysłu i jest
efektem tego, czym uczestniczący w projekcie wolontariusze zaskakiwali mnie każdego dnia na planie:
na terenie zakładów zbożowych, w ruinach szpitala
psychiatrycznego oraz na łące u brzegu Wdy.

Kwietniowy rekonesans utwierdził mnie jednak
w przekonaniu, że w przypadku Świecia i jego plenerów,
najbardziej stosowną formułą będzie film grozy, zabawa
w mroczne kino gatunku. W trakcie pracy nad „Pierwszym dniem lata” największy nacisk położony został
na aktorską inwencję ochotników i ich spontaniczną

Chciałbym podziękować wszystkim ochotnikom,
którzy stawili się na castingu, Karinie Dzieweczyńskiej,
Małgosi Mazur, Łukaszowi Jastrubczakowi, personelowi
Świeckiego OKSiR-u, Świeckim strażakom i wszystkim,
którzy dzielnie wspierali całe przedsięwzięcie.
Wojtek Doroszuk

––
„Ostatnia noc Świecia” w praktyce okazała się
„Pierwszym dniem lata”…

––

W planach był majowy, wieczorno-nocny pochód
kilkudziesięciu zombie, w których wcielić się mieli
mieszkańcy Świecia. Już wyobrażaliśmy sobie, kierowany mroczną siłą, wywołujący przerażenie, mechaniczny
marsz zmartwychwstałych i żądnych krwi istot, opuszczających swoje mieszkania, bloki, klatki schodowe
i w zwartej kolumnie przekraczających granice miasta…
Tak się jednak nie stało.
Kwietniowy pobyt Wojtka w Świeciu szybko zweryfikował wcześniejszy plan. 10 kwietnia br. szukaliśmy
miejsc najbardziej charakterystycznych (i przy tym
mrocznych) dla naszego miasta, które mogłyby służyć
za plan filmowy. Punktualnie o 8-smej stawiliśmy się
przed bramą Świeckich Zakładów Młynarskich, po 9-tej
– zwiedzaliśmy tereny dawnej Celulozy, przed 10-tą –
szliśmy już wałem nad Wdą… W tym miejscu „spadła”
na nas wiadomość o katastrofie w Smoleńsku. Chcąc nie
chcąc, miejsce to zakodowało się w naszej pamięci pod
roboczym hasłem jako „miejsce złych wiadomości”. Po
niedługim czasie, 15 maja br. (chyba dziwnym zbiegiem
okoliczności), wróciliśmy do niego – organizując przy
tym samym wale, na łące tuż obok, piknik.

„Odczarowywaliśmy” je. Były wówczas, pośród uczestników tej nieco bajkowej i absurdalnej majówki, pełne
krzykliwych barw niecodzienne kostiumy (suknie balowe, strój baletnicy, czy klauna), kolorowe balony i piłki,
rozłożone na trawie koce, poduszki, śpiwory, rozstawione
leżaki, krzesełka i żółty, ogromny namiot, grill i kiełbaski, termosy i wiklinowe kosze, obrusy – a na nich: ciasta,
owoce, napoje. Leżeliśmy na kocach, wróżyliśmy z kart,
czytaliśmy książki, biegaliśmy i graliśmy w ringo, a nawet… chodziliśmy na szczudłach, zarzucaliśmy do wody
wędkę, grillowaliśmy, doszczętnie wydeptaliśmy trawę,
dostając za to słowne „baty” od rzekomego właściciela
łąki… W ten sposób GR ALIŚMY W FILMIE
– już wówczas byliśmy na planie filmowym.
Niespełna w tydzień po naszym „piknikowaniu”
– miejsca tego nie było. Rzeka Wda zalała wszystko,
zatapiając (przynajmniej na najbliższy miesiąc) ten teren
i okolice na około 2 metry. Nieprzewidywalna natura
pokazała nam, jak bardzo potrafi zaskakiwać – różnica
tygodnia i piknik musielibyśmy zrobić w zupełnie innym
miejscu, a „nasze” (moje i Wojtka) „miejsce złych wiadomości” pozostałoby nadal wyłącznie miejscem – mecha-

nicznie przez nas kojarzonym z „szokiem” Smoleńska.
Nieplanowo uczestniczyliśmy w ciekawym zjawisku,
gdy pewne zupełnie przypadkowe sytuacje nadają różnym miejscom określone znaczenie, a które to potem
całkiem swobodnie i relatywnie można „przekształcać”,
redefiniować.

(rzadko kiedy akcja odbywała się bez dymu z dymiarki).
Na koniec – tak, jak to bywa „na prawdziwym planie
filmowym” (w zgodzie z powszechną tradycją), gdy
wiedzieliśmy już, że „mamy wszystko” i zakończyliśmy
nagrywanie materiału filmowego, KLASK ALIŚMY,
żegnając się na parkingu Świeckiego OKSiR-u .

Wojtek dał mieszkańcom Świecia, tym którzy
zaangażowali się w rolę statystów (co więcej aktorów!),
niepowtarzalną – jak na małe miasteczko – okazję poczucia atmosfery bycia na prawdziwym planie filmowym.
Bardzo wnikliwie przeanalizował, wybrał i rozplanował
kadry do filmu, starannie przedstawił zainteresowanym
wizję swojego pomysłu i oscylujący wokół niej, luźny
scenariusz, tłumacząc w nim poszczególne role do odegrania (ale również licząc przy tym na inwencję twórczą
drugiej strony). Dbał także o same szczegóły na planie
– były hasła: „Kręcimy!”, „Klatka!”, „Stop!”, „Powtórka!”
itd. Była oczywiście „ekipa” filmowa – Małgorzata
Mazur, Łukasz Jastrubczak i były próby kręcenia kadrów
z domowej roboty tzw. „jazdą”. Nie zabrakło odpowiednio przemyślanych rekwizytów (np. maski Charliego
Chaplina) i efektów „specjalnych”, takich, jak dym

Kuratorka „Przebudzenia 20.10”
Historyk sztuki / Karina Dzieweczyńska

„Ostatnia noc Świecia”
/ „Pierwszy dzień lata”

ARTI GR ABOWSKI

– już nie artysta, lecz

PROJEKTANT

13 sierpnia 2010r. w Świeckim Zamku Krzyżackim
– po raz kolejny w historii tego Zamku – gościł Arti Grabowski.
Wykonał performance pt. „CV”.

Historia lubi zataczać koło
W ubiegłym roku Arti swoim performance`em miał
uroczyście otworzyć projekt „Przebudzenie-Reaktywację”.
Niestety, w wyniku kontuzji dotarł do Świecia znacznie
później, niemniej przygotowany wtedy – specjalnie na to
wydarzenie – performance odbył się w Zamku w innym
terminie. Zostaliśmy świadkami niebywale FAJNEJ
RZECZY! Nie da się ukryć, że tytuł wymyślony przez
Artiego „Mam taką fajną rzecz przygotowaną” – doskonale wpisał się w to, co odegrał przed nami na Zamku
– 29 marca 2009r., a sam Arti po swoich tygodniowych
działaniach w Świeciu w pamięci mieszkańców na stałe
odcisnął niezwykle pozytywny ślad.
W tym roku również Arti miał otwierać „Przebudzenie”
– specjalnie opracowanym performance…, ale tym razem

to operacja i rekonwalescencja po niej przesunęły w czasie
jego przyjazd do Świecia. Performance odbył się tradycyjnie już w późniejszym terminie.
Jaką tym razem miał dla nas niespodziankę?

Przed performance`em
W przestrzennej sali Świeckiego Zamku Krzyżackiego
i jej surowych, ceglanych murach, panował półmrok
i dający się odczuć delikatny, miły, wręcz zbawienny
(w upalne dni, takie, jak tamten), piwniczny chłód.
W przygotowanej do działań Artiego przestrzeni uwagę
przykuwała wyrazista CZERW IEŃ , a ściślej – „płachta”
w tym kolorze, której początek brał się ze swego rodzaju
mównicy, po czym płachta ta biegła w dół i dalej
rozpościerała się na ziemi, tworząc długi (ponad

pięciometrowy) „szlak” – swoisty dywan, na zakończeniu
którego ustawione były białe drzwi.
Na czerwonej mównicy – niewielki drewniany stojak,
pakiet kartonowych „podkładek”, piersiówka. Pojawił się
Arti serdeczny, uprzejmy, elegancki – koszula i spodnie
w klasycznej czerni.

Po performance
Na ziemi leżały drzwi – podziurawione kilkudziesięcioma 30-sto centymetrowymi gwoźdźmi, przytwierdzającymi szereg różnorodnych napisów, a właściwie skrótów
(przygotowanych na tekturowych podkładkach).
W zależności od danego odbiorcy – skrótów – powszechnie mu znanych, bądź też takich, z którymi być może
stykał się po raz pierwszy – PRL, ADHD, ID, PIN, PKS,
DR, MGR, HIV, DNA, WKU, EU, SLD, ASP, MO, U W,
V IP, USA, INR I, NFZ, PCK, A A, LSD, PO, PIS, AGD,

i wiele, wiele innych (przytoczonych tutaj zupełnie
wyrywkowo) – ponad 60 sztuk!

ZUS

Arti był teraz mokry od potu, już bez koszuli – ściągnął
ją (w trakcie performance) jednym, energicznym szarpnięciem – jednocześnie odrywając wszystkie jej guziki.
Twarz pomalowaną miał sprejem w pionowe, wręcz
„agresywnie potraktowane” pasy – spod dominującej
czerni przebijała czerwień. Dłonie również umazane
farbą, dodatkowo od wbijania gwoździ nabyły kilka odcisków/uszkodzeń. Oddychał pospiesznie i ciężko, zapewne jeszcze zmęczony potężną dawką dzikości, absurdu
i szaleństwa, nieprzewidywalności, które z siebie
dla nas uwolnił.

Tym razem – nie artysta, lecz PROJEKTANT !
Arti rozpoczął performance stonowanym głosem
i słowami: „Nie jestem artystą, jestem projektantem”.
I zaczęło się! Z pakietu tekturowych skrótów – wyciągał w odpowiedniej kolejności pojedyncze sztuki, każdą
z nich najpierw „prezentował” na stojaku, ubarwiając
oryginalnym komentarzem, następnie zaś biegł po
czerwonym „dywanie” i przybijał ją gwoździem (gołymi
rękoma) do drzwi. Każdy komentarz był zupełnie inny,
mimo, że wiele z nich bazowało na tym samym „wyrażeniu” – ale trudno mówić tu o słowach. Były to raczej
(fenomenalnie!) zwizualizowane swoiste „dźwięko-obrazy”, w których tak samo ważne było brzmienie (jego
natężenie, długość trwania, intonacja itd.), jak i mimika
twarzy, czy gest je podkreślający.
Wrażenie było piorunujące – przed nami zaistniał
imponujący teatr jednej osoby i zawarta w nim historia
(jej, jak również i nasza) – „opowiedziana” bez słów,
a jedynie poprzez „auć”, „a-ha”, „ups”, e-he”, „eeeee”, „no”,
„nooo… no…” itp. Tych swoistych, wydobywających się
dźwięków/mruknięć/onomatopeicznych zbitek, nie było
wiele, ale niezmiernie trudno jest oddać słowami całą ich
gamę i magię towarzyszących im gestów Grabowskiego.
Jedno „ AUĆ ” – wypowiedziane/zobrazowane przez niego
kilkadziesiąt razy, a żadne nie było takie samo, każde
„bolało” zupełnie inaczej. Podobnie działo się z wszystkimi pozostałymi „dźwięko-obrazami”.
Ponadto, wyjaśniane przez Artiego skróty, a ściślej
ich cena/wartość – na początku prezentowana na zasadzie przeciwstawień, wkrótce, w drodze błyskawicznie
zmieniających się porównań i szeregu odpowiednich
gestów/znaków zachwytu czy dezaprobaty, przewrotnie
(w zasadzie nie wiadomo nawet kiedy), stawała się taka

ARTI GR ABOWSKI
– już nie artysta, lecz PROJEKTANT

sama. Łapaliśmy się na tym, że byliśmy już skłonni
uwierzyć, że ADHD czy W F – to jedno i to samo zjawisko, podobnie jak ASP i LSD , czy PIS i PO , i wiele innych
– tylko na początku z pozoru wykluczających się
– zestawień.
Arti bawił się i manipulował zarówno „słowem”,
jak i naszą percepcją, bez ograniczeń. Wszystko tu było
możliwe. Przeżyliśmy z nim historię kilkudziesięciu
skrótów, wychodząc tylko z pozornym przeświadczeniem, że większość z nich „odczytaliśmy”, bo tak
naprawdę nic w niej nie było jednoznaczne do końca.
Bo czy performance zawierał np. elementy polityczne?
Znając Artiego przypuszczam, że w odpowiedzi
na to pytanie usłyszelibyśmy przewrotnie: „To był
kompletnie niepolityczny performance”.
Przy pozytywnym szaleństwie/wariactwie, ogromnej
dawce absurdu i totalnej magii, jaką po raz kolejny w
Świeciu „zaserwował” nam Arti Grabowski, uderzająca
zawsze jest jego skromność, wręcz pokora wobec tego,
co robi. „Jestem tylko projektantem” – powiedział, nic
ponadto. „Dziś wszyscy robią projekty” – dodał na końcu.

Na koniec – z życia wzięte
14 sierpnia 2010r., popołudnie, Świecie.
Krótka rozmowa pomiędzy mną a osobą nie orientującą
się w zjawiskach sztuki współczesnej, tym bardziej
w sztuce akcji, jaką jest performance.
Ja: Wiesz, ten facet, co dziś był u mnie, to słynny artysta,
bardzo znany.
Rozmówca: A co on robi?
Ja: Arti to jeden z najbardziej cenionych artystów
performance. Robi performance.
Rozmówca: Co???
Ja: Performance.
Rozmówca: Perfumy?!?
Czekam zatem na nowy zapach kolejnego perfum
Artiego Grabowskiego.
Kuratorka „Przebudzenia 20.10”
Historyk sztuki / Karina Dzieweczyńska

Wdarwa
„Latająca galeria SZ U SZ U ” – artystyczny team (założony w 2001r.) bez stałego adresu: PIOTR KOPIK (ur. 1979), IVO NIKIĆ (ur. 1974),

K AROL R A DZISZEWSKI (ur. 1980). „Szuszowcy” niejednokrotnie wkraczają w przestrzeń publiczną i prywatną, aranżując wydarzenia

często sytuujące się na pograniczu sztuki. Burzą i poddają w wątpliwość zastany „ład”, dokonują mniej lub bardziej ingerujących w przestrzeń
transformacji. Kreują w określonym miejscu i czasie odmienną rzeczywistość, pozostawiając w niej posmak i nieodparte poczucie doświadczenia
nowych i trudnych do jednoznacznego uchwycenia i zdefiniowania relacji, jakie w wyniku ich „zagrań” zawiązują się wśród przypadkowych
świadków/odbiorców.

Udało nam się przeprowadzić w Świeciu niezwykły
eksperyment. Zobaczyliśmy, jak może powstać legenda,
w jaki sposób ludzie ją kreują i jak bardzo jej potrzebują.
Ryba-potwór, wyłowiona z małej rzeki – taka sensacja
zadziałała magnetycznie na lokalną społeczność. Społeczność, która w przeciwieństwie do wielkomiejskiej, nie
jest znieczulona ilością bodźców płynących z otoczenia,
przez to zachowuje znacznie większą czujność i wrażliwość na to, co się wydarza obok. Przekonujący pokaz
nieprawdziwej ryby wywołał poruszenie, prawie każdy
odwiedzający w rzeźbie z papieru, folii, żelatyny i kawy
rozpuszczalnej, widział potwora z lokalnej Wdy. Ci niedowierzający zastanawiali się, dyskutowali i przekonywali
się nawzajem. Byli też tacy, którzy wcześniej „widzieli tę
rybę żywą“. Śmiało można powiedzieć, że ryba rozpalała
wyobraźnię. Ludzie zaczynali tworzyć historie, spekulować w prawdopodobieństwach dotyczących na przykład:
pochodzenia ryby, przyczyn jej rozmiarów i wyglądu.

Z przejętą miną potrafili fantazjować. Tak jakby potrzebowali tej ryby jako pewnego impulsu. Nawet fachowcy
– rybacy nie poznali sie na atrapie.
Pozytywny entuzjazm niektórych widzów przeobraził się
szybko w żal i wrogość na forum internetowym miasta,
kiedy okazało się, że wszyscy brali udział w projekcie
artystycznym. Komentarze w stylu „I co ja teraz powiem wnukom“, przekonywały o niewiarygodnie silnych
emocjach wywołanych przez czterometrowego potwora.
Ujawniły też nieprzygotowanie i bezradność wobec
możliwości manipulacji. O ile ryba-potwór ze Świecia
nie stanie się prawdziwą legendą, to może zadziała lokalnie jako rodzaj szczepionki przeciw znacznie potężniejszym i wszechobecnym „kantom“.
A w tym samym czasie w Świeciu...
Zespół Kashanti z koncertami. Awangardowe żeglarskie

szanty, którym czasem bliżej do punka, a czasem
do nieudanego popu. Trzech wykonawców: jeden tańczący jak robot, drugi machający materacami, trzeci z rybą
w puszce na szyi. Zmiany rytmu i poziomu wykonania.
Entuzjazm publiczności pomieszany z ciągłą niepewnością: „na serio, czy się zgrywają“, „genialne“, czy „gniot“,
szanty, czy nie szanty...
Piotr Kopik

Po akcji „Wdarwa” i koncertach Kashanti w Świeciu
poczułem się jak bohaterowie filmu „Priscilla, królowa
pustyni”. Byłem trochę jak drag queen, która daje występ
przed nie do końca wyrobioną jeszcze publiką, która nie
zwykła oglądać przebierańców…
Młodzież przychodząca na nasze koncerty pytała nas,
czemu akurat tutaj koncertujemy, skoro wszyscy fajni
ludzie już stąd wyjechali.
Uderzyło mnie to, że pogodzili się już z sytuacją,
że „jest jak jest i tak zostanie, a my stąd i tak się zawijamy”.
Zastanawiającym również był fakt, że podczas week-end’u, kiedy ludzie nie pracują, Rynek Główny w Świeciu
był pusty, a w momencie, kiedy ludzie jednak dowiedzieli
się o „potworze z Wdy”, wstąpiło w nich coś w rodzaju
obywatelskiego obowiązku – całe rodziny zorganizowały
się, żeby go zobaczyć. Miałem wrażenie, że w tym spokojnym miasteczku w końcu coś zawrzało.
Ivo Nikić

Kilkudniowy pobyt w Świeciu wspominam jako dość
odrealniony. Właściwie przez cały czas realizowania
naszego projektu czułem się jakbym grał w dziwnym
filmie, 24 godziny na dobę. I chociaż sami napisaliśmy
sobie scenariusz, to jak zwykle rzeczywistość rządziła się
całkiem odmiennymi prawami. Z jednej strony „Wdarwa”, która zaczęła żyć własnym życiem (co spowodowało,
że dosłownie przestaliśmy się do niej zbliżać), z drugiej
– koncerty. Kiedy występowaliśmy jako Kashanti w Cafe
Kultura, obawiałem się, że nikt nie uwierzy w nas jako
w prawdziwy zespół. Dopiero kiedy w trakcie koncertu
w parku jeden z naszych „fanów”, zachęcony atmosferą,
wskoczył w ubraniu do fontanny, a lokalni chuligani
chcieli mnie pobić w związku z posiadaniem ściągi
z tekstami, zrozumiałem, że wszystko dzieje się naprawdę i wszystko ma swoje konsekwencje. Działania, które
zacierają granice z rzeczywistością, narażają na ryzyko,
ale przynajmniej dzięki temu nie jest nudno.
Poza tym, jako „szu szu”, już dawno nie mieliśmy okazji mieszkać i spędzać tyle czasu razem (jak prawdziwy
zespół w trasie). To też było ważne i ciekawe doświadczenie, chociaż pewnie mniej widoczne na zewnątrz.
Karol Radziszewski

„W darwa” twoja m ać!
Alfred Hitchcock, powiedział, że film powinien
zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Mistrz suspensu wiedział, że ludzie uwielbiają
przeżywać emocje, które ubarwią ich szarą rzeczywistość. Projektowi „Przebudzenie” daleko do klimatów
rodem z thrillera, ale akcja z „wdarwą” dostarczyła emocji
nie lada. Ryba-monstrum rozpaliła naszą wyobraźnię,
a kiedy okazało się, że to artystyczny wybieg, poczuliśmy
się jakby odarto nas ze złudzeń. Niektórzy wyładowali
swoją złość na forum internetowym, klawiatury grzały
się do czerwoności, a przeciwnicy i zwolennicy „przebudzeniowej” akcji zasypywali się argumentami i inwektywami. Nie wdając się w ocenę, kto w tym sporze miał
rację, twórcy osiągnęli cztery cele. Pierwszy – o „Przebudzeniu” zrobiło się głośno. Drugi i trzeci – pokazali,
że kochamy sensację i nie potrafimy się śmiać z samych
siebie. Czwarty – takiej dawki emocji wielu dawno nie
doświadczyło, gdy okazało się, że „wdarwa” jest bujdą.
Redaktor naczelny „Teraz Świecie”
Andrzej Pudrzyński
wrzesień 2010r.

Szpital
Przemienienia
Zuzanna Janin (ur. 1961) – w swej twórczości korzysta z całego wachlarza mediów: zajmuje się rzeźbą – eksperymentując z tworzywami (jako
materiał rzeźbiarski wykorzystała niecodzienne „surowce”, takie, jak wata cukrowa czy mgła); tworzy instalacje, environment, videoinstalacje,
video, fotografuje; prowadzi warsztaty; jest performerką. Jest również kuratorką, z sukcesem promującą młodych artystów. Od 2005 roku
współprowadzi galerię „lokal_30” przy ulicy Foksal w Warszawie, a od 2010 roku również „lokal_30warszawa_londyn” w Londynie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego
lub oddalenia.
Człowiek, który w życiu doznał prawie wszystkich nieszczęść, potrafi się już tylko uśmiechać.
– Antoni Kępiński

Droga Karino,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w projekcie
„Przebudzenie 20.10” (Miasto Świecie - nowe spojrzenie).
Mam nadzieję, że to był dobry początek.
Moje refleksje ze Świecia wiążą się bardzo mocno
z inspiracją postaciami dwóch lekarzy, dlatego realizację
video Szpital Przemienienia / Thörichter Hof 1457,
poświęciłam ich pamięci:
– prof. Antoniego Kępińskiego (1918-1972) – polskiego
psychiatry, naukowca, ale także humanisty i filozofa,

autora m.in.: „Refleksji oświęcimskich” oraz książek:
„Lęk”, „Melancholia”, „Psychopatia”, „Schizofrenia”.
W latach 1940-1943 był więźniem obozu koncentracyjnego Miranda de Ebro, w Hiszpanii;
– a także prof. Józefa Bednarza (1885-1939) – ostatniego
przedwojennego lekarza Świeckiego Szpitala Psychiatrycznego, zamordowanego wraz z pacjentami w 1939
w Świeciu.
Zuzanna Janin / Świecie-Warszawa, lipiec-październik 2010r.

Pod koniec września br. pojawiła się
w Świeciu Zuzanna Janin.
Pobyt artystki w naszym mieście był zaledwie
kilkudniowy, lecz wrażenie po nim – z wielogodzinnych
rozmów i osobistych spotkań, podczas których możliwe
było bliższe poznanie jej, towarzyszenie i udział w jej
codzienności – dla mnie, kuratora projektu – było silne,
zapadło w pamięci jako jedno, z tych naprawdę nie często
przytrafiających się w życiu – gdy niezwykle mocno odczuwamy, że właśnie na tym etapie „naszej drogi” dzieją
się w naszym umyśle, w naszej świadomości, istotne
przewartościowania (mające już w najbliższej przyszłości
realne przełożenie na nasze życie), zmiany, co do naszych
relacji wobec siebie, rodziny, przyjaciół, bliskich i dalszych znajomych, ogółem – wobec naszego świata.
Jednym z pierwszych działań zaproponowanych
przez Zuzannę w ramach „Przebudzenia”, był warsztat
„BEST/ WORST” (NAJLEPSZE/NAJGORSZE) , w którym
artystka kontynuuje rozpoczętą od pewnego czasu swoją
nową pracę – polegającą na zadawaniu kolejnym napotykanym uczestnikom (z różnych miejsc, środowisk
i krajów) zaledwie dwóch – z pozoru niewyszukanych
i niebywale prostych pytań, odnoszących się do pamięci
i wspomnień. Pytania te pojawiły się również w Świeciu.
Pierwszym z nich było zapytanie o najlepszy moment
w życiu, drugim – o ten najgorszy. Najpierw kolejno
wszyscy uczestnicy odpowiedzieli na pierwsze pytanie,
potem – na drugie. Nastąpiła długa cisza. Mieliśmy
czas… Gdy przypuszczaliśmy, że to już koniec (temat
„przepracowany”) i chyba z pewną ulgą odetchnęliśmy,
niespodziewanie Zuzanna ponowiła jeszcze raz pytanie
pierwsze, nieco je modyfikując: „Czy w kontekście wypowiedzianego najgorszego momentu w życiu, opowiedziany
przez Ciebie najlepszy moment jest nadal tym samym?”.

Stanęliśmy znów w punkcie wyjścia…
Pytania wydawały się banalne, a jednak nieplanowana
konfrontacja z nimi – najpierw zamierzone wyartykułowanie ich na głos, potem – wyrażenie swoich przeżyć
w tym temacie, dodatkowo w obecności kamery i osób
dopiero przed chwilą poznanych – nadała im zupełnie
inny wymiar. W tej chwili stały się trudne i „ciężkie”.
Bynajmniej dla mnie. „Gorączkowo” szukałam na nie
odpowiedzi, „wertując” błyskawicznie w pamięci wydarzenia z dotychczasowego życia i próbując w przeciągu
zaledwie kilku chwil, paru minut (zuchwałe wyzwanie!),
„wpaść” na to, co było najlepsze w moim życiu, czy
na pewno właśnie to? Dlaczego to? A potem podobna
walka z pytaniem – o najgorsze. I jeszcze raz powrót –
do najlepszego.
Przypuszczam, że inni czuli się podobnie.
Zuzanna nie pomagała nam w „dotarciu” do odpowiedzi
– poza ustawieniem przed nami kamery i jej włączeniem oraz wypowiedzeniem bezpośrednio do każdego
z nas wspomnianych powyżej pytań – nie komentowała
usłyszanych w ich kontekście wspomnień i historii, nie
oceniała, nie ponaglała – w zasadzie „tylko”, czy też
„aż” słuchała. Pracowała milczeniem. Każdemu z nas,
dała tyle czasu, ile potrzebowaliśmy. Zaskakującym było
to, jak bardzo jej milczenie wpływało na naszą wypowiedź (zwłaszcza jej długość). Działało ono w zasadzie
jak magnes – po pierwszej, raczej krótkiej i jeszcze mało
sprecyzowanej refleksji uczestnika, co do najlepszego, czy
najgorszego momentu jego życia – milczenie Zuzanny
stopniowo „nakręcało” emocje wypowiadającego. Do
pierwszej wypowiedzi – jakby samoczynnie, nieświadomie „doklejała” się następna – już bardziej rozbudowana,
do niej – kolejna itd. Następowała też w tym pauza,

czasem niezwykle długa, ale po niej znów ciąg dalszy
historii…
Trudno było pozbyć się wrażenia, że każdy z nas chyba
wypowiedział więcej, niż przypuszczał sam, że powie
na początku.

Szpital
Przemienienia

Po nieplanowanej, małej wiwisekcji własnego życia,
wyselekcjonowaniu z niej „skrawków” wspomnień
i historii, rzekomo najlepszych i najgorszych, nasunęły
się głębsze rozważania. „Rozdrapany” umysł zaskakiwał
i trochę szokował – dlaczego zapamiętane i przytoczone
wcześniej najlepsze momenty życia (w końcu miało być
to „coś” NAJLEPSZEGO), okazały się czasem tak mało
istotne?… I nawet po powtórnym, pieczołowitym „przekopaniu” pamięci – stale ten sam „banał” przypominał się
jako „coś” najlepszego. Dopiero po czasie, wracając kilkakrotnie myślami do tematu, okazywało się, że jednak ten
banał ściśle wiązał się z przełomowymi wydarzeniami,
a w sprowokowanych przed kamerą wypowiedziach,
stawał się niejako zbudowaną w pamięci, indywidualną
projekcją i symbolem rzeczywiście istotnych (czy najistotniejszych) momentów naszego życia.
Wiwisekcja ta – chcąc nie chcąc – zadziałała dziwnie
terapeutycznie. Zuzanna Janin, za pomocą najprostszej
formy pracy nad powstaniem video (kamera, zadane
pytanie, wypowiedź), „zafundowała” nam wędrówkę
w świat pamięci naszego ciała i jego relacji z otoczeniem.
A my, dokonując spojrzenia w głąb siebie, odkryliśmy
siebie na nowo, co w konsekwencji poskutkowało głębszą
refleksją nad tym, co istotne u nas tu i teraz.
Na koniec warsztatu z ciekawości spytałam samą Zuzannę: Czy zadałaś sobie samej te pytania?
– Nie – odpowiedziała.

– Dlaczego? – dopytałam.
– Nie znam na nie odpowiedzi, nie potrafię, nie umiem na
nie odpowiedzieć…
Później, „po warsztacie”, w swobodnej, refleksyjnej
rozmowie wyznała: „To ja uczę się wielu rzeczy od ludzi,
słuchając ich historii”.
***
Drugim działaniem Zuzanny Janin w ramach „Przebudzenia” było stworzenie w plenerze, pośród parku
Świeckiego szpitala psychiatrycznego, wyjątkowej
video-instalacji – projekcji symultanicznej trzech części
video („Szpital Przemienienia”/„Hospital of the Transfiguration”; „Dziedziniec Obłąkanych”/„Courtyard of the Insane”;
„Thörichter Hof ”/„Courtyard of the Insane”), nakręconych
wcześniej przez artystkę w ruinach kliniki psychiatrycznej w Józefowie pod Warszawą. Tym zabiegiem Zuzanna
dokonała w Świeciu symbolicznego połączenia historii
obu szpitali.
Przypuszczam, że o zderzeniu tych dwóch historii
i stworzonej w ich kontekście pracy video („Szpital Przemienienia”/„Hospital of the Transfiguration”)1, jeszcze nie
raz usłyszymy. To dobra praca, która pójdzie w świat
i zapewne zostanie doceniona.
Kuratorka „Przebudzenia 20.10”
Historyk sztuki
Karina Dzieweczyńska

1 – Symultaniczne video Zuzanny Janin, pod wspólnym tytułem „Szpital Przemienienia” („Hospital of the
Transfiguration”) po raz pierwszy pokazane zostało w Świeciu, w dniu 30 września 2010r., w plenerze, na terenie
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza. Praca składa się z trzech filmów
video: „Szpital Przemienienia” („Hospital of the Transfiguration”), 8’01; „Dziedziniec Obłąkanych” („Courtyard
of the Insane”), 6’20; „Thörichter Hof ” („Courtyard of the Insane”), 2’36.

Przebudzenie
żwirek (rafał żurek) – urodził się 100 km na południowy zachód od Świecia. Socjolog, dokumentalista i filmowiec. Absolwent kilku szkół,
z których najbardziej lubi Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej A. Wajdy. Pracuje głównie jako operator kamery, ale tworzy też własne filmy
– w związku z czym dużo podróżuje i czasem mylą mu się miejsca, ludzie, rzeczy. Od kilku lat na stałe współpracuje z Arturem Żmijewskim.

Świecie zawsze mnie pociągało. Od dzieciństwa.
Nie mogący sobie dać rady ze mną nauczyciele niejednokrotnie sugerowali mi, że Świecki „psychiatryk” jest
idealnym miejscem dla mnie i że w końcu tam trafię. Nie
wiem, czy był to wtedy (lata 70-siąte!) rodzaj kulturowej
strategii usuwania niepożądanych społecznie elementów,
czy nieświadome powtarzanie miejskich mitów – w każdym razie – trafiłem – po trzydziestu z górą latach!
Najpierw z Rajką (Joanną Rajkowską) w czasie
pracy nad jej „Basią”1, dusznym i intymnym projektem,
w ramach którego przebrana za pensjonariuszkę szpitala
wędrowała po Świeckich ulicach. Pracowaliśmy wtedy
zaledwie trzy dni – za mało, żeby się przyjrzeć miastu,
„Przebudzeniu” i ludziom w ten projekt zaangażowanym.
Ale podobało mi się…
Niespodziewanie – parę miesięcy później – Świecie
po raz kolejny. Tym razem ze Żmijem (Arturem Żmijewskim), który w ramach tego samego „Przebudzenia”2 robił
swój film. I pamiętam, że wracając po raz drugi czułem
się w Świeciu jak w domu – choć zasadniczo czas spędzałem głównie w MEKRO. Kolejni znajomi,

kolejne miejsca i znów krótki epizod psychiatryczny
– stawianie „puzzli”3 na terenie szpitala, a potem żal
i smutek, że się skończyło i trzeba jechać w świat...
Kolejny rok, kolejne „Przebudzenie”, kolejny raz szpital
psychiatryczny – kilka intensywnych dni z chłopakami
z Szu Szu i ich zabawną mistyfikacją „Wdarwą” – i znów
to radosne poczucie, że wracam do miejsca, które lubię,
gdzie dzieją się rzeczy ważne, znaczące i fajne.
I o tym miejscu i ludziach, i projektach – niezależnie,
czy jestem w małej nepalskiej wiosce, czy w obozie
dla uchodźców w Palestynie – opowiadam każdemu,
kto pyta, czym się zajmuję...
Rafał Żurek / dokumentalista, operator kamery
1 – „Basia” – akcja (wydarzenie) Joanny Rajkowskiej zrealizowana w Świeciu, 2 czerwca 2009r.,
efektem której jest film pt. „Basia” (wideo 16’).
2 – „Przebudzenie-Reaktywacja” – druga edycja projektu „Przebudzenie” (Miasto Świecie – nowe spojrzenie)
przeprowadzona w 2009r., w ramach której swoje pomysły zrealizowali: Arti Grabowski, Joanna Rajkowska,
Artur Żmijewski, Julita Wójcik.
3 – „Puzzle” – rzeźba autorstwa Magdaleny Ciopińskiej z Krakowa, wykonana we współpracy z Zarządem
i Pracownikami spółki MEKRO (zakładu metalurgicznego, mieszczącego się na terenie dawnej Celulozy) podczas
pleneru rzeźbiarskiego (Świecie, sierpień–wrzesień 2009r.), zorganizowanego w ramach „Przebudzenia-Reaktywacji”
– etapu Artura Żmijewskiego pt. „Pamiątka z Celulozy”.

Nie spać

Od streetartu, przez instalacje-interwencje, po performance – sztuka świetnie radzi sobie bez instytucji. To
wiemy, głównie z doświadczeń berlińskich, nowojorskich
i londyńskich. Ale fakt, że poradziła sobie bez muzeów,
galerii i fundacji w niewielkim pomorskim Świeciu to
fenomen. Sukces jest tym bardziej niezwykły, że zagrali
na niego polscy artyści pierwszego galeryjnego garnituru.
Grudzień nie jest chyba najlepszym miesiącem
na pekaesowe podróże po Polsce. Do Świecia po raz
pierwszy trafiłam na dwa tygodnie przed Świętami
Bożego Narodzenia, dwa lata temu. Nieogrzewany autobus niespiesznie przemierzał szosę Toruń – Świecie, po
drodze mijając, hmmm, prawie nic. To była jakaś czwarta
godzina podróży, którą zaczęłam na Dworcu Centralnym w Warszawie, tego samego dnia czekał mnie jeszcze
powrót do stolicy. W Świeciu przywitała mnie znana
pomorska czystość – pierwsze świąteczne dekoracje, uporządkowane podwórka, równe chodniki. Porządek nie
sprzyja sztuce, która z natury jest emergentna i wyłania się z chaosu – przynajmniej taka, która interesuje
Karinę Dzieweczyńską, kuratorkę i pomysłodawczynię
projektu „Przebudzenie”. Z tym większą ciekawością

szykowałam się do obejrzenia lokalnej instalacji Roberta
Kuśmirowskiego, znanego konstruktora fikcji i nierealnych przestrzeni, które wyczarowuje z odpadków, rupieci
i starych sprzętów. Kuśmirowski przyjechał do Świecia po Elżbiecie Jabłońskiej, Bognie Burskiej i Grupie
„Twożywo” i z charakterystyczną dla swojej twórczości
swadą i bezczelnością zajął Świecki Zamek – turystyczny
„gadżet”, na co dzień na uboczu miasta. Na miejscu
– stanowisko archeologiczne. W pracowicie ugniecionym
błocie, wylanym na środku zamkowych ruin, zatopione
zostały stare kołowrotki, garnki, skrzypce. W gablotach
obok – przedmioty udające muzealne eksponaty, schowane za szybami makatki, naczynia. Co zrobił Kuśmirowski? Wykreował chaos tam, gdzie go nie było – zanim
przystąpił do pracy, wykonał antropologiczne badanie
terenowe – spotkał się z mieszkańcami miasta, pytał, co
zawadza im w domu i jakich niepotrzebnych sprzętów
chcieliby się pozbyć. Karina Dzieweczyńska wspominała,
że efekt tej pracy z mieszkańcami postępował geometrycznie – od nieśmiałych donacji dziurawych garnków
do pielgrzymek mieszkańców, którzy znosili artyście
plastikowe atrapy bananów i fotele samochodowe.
To, jak sprawę rozegrał Kuśmirowski, przypomina

znaną metodę animacji społecznej – jeśli masz coś zmieniać, zmieniaj to siłami lokalnej ludności, po tym, jak już
wysondujesz jej potrzeby. Półtora roku później zobaczyłam instalację Roberta Kuśmirowskiego w Barbican
Centre – najeżonym znaczeniami, betonowym centrum
sztuki, które powstało w miejscu zbombardowanej dzielnicy Londynu. Już w stolicy Wielkiej Brytanii Kuśmirowski pracował zupełnie inaczej – w galerii powołał do
życia stary, zrujnowany bunkier, z bliżej nieokreślonej
przeszłości. To o tej pracy Hans Ludwig Obrist, kurator
sklasyfikowany w 2009 roku na 1. miejscu na liście
„100 najbardziej wpływowych ludzi sztuki na świecie”
magazynu „ArtReview”, powiedział, że jest to „arcydzieło XXI wieku”. Obie prace polskiego artysty były świetne. Londyńska bez wątpienia dużo bardziej efektowna.
Ale Świecka instalacja biła londyńską na głowę kontekstem – lokalnym, społecznym, badawczym, oddolnym.
To, co urzekło mnie w „Przebudzeniu”, rozbitym na
kilkanaście edycji, to właśnie partycypacyjny i performatywny wymiar działań. Wojtek Doroszuk w ramach
swojego etapu „Przebudzenia” szukał mieszkańców
Świecia, którzy chcieliby się wcielić w rolę zombie, Artur
Żmijewski powtórzył formułę lat 60. – ideologiczny

plener, podczas którego w międzyklasowej współpracy
powstają obiekty sztuki. Zapis tej akcji Żmijewski pokazał później zresztą w Museum of Modern Art w Nowym
Jorku. Nierzadko inicjatywy Świecia miały charakter
ostentacyjnego burzenia tego zauważalnego na pierwszy
rzut oka porządku. Chłopacy z „latającej galerii szu szu”
mieszkańcom Świecia obiecali pokazanie wielkiej ryby,
wyłowionej z Wdy. Za możliwość zajrzenia do zaaranżowanego przez artystów freak show, pobierana była opłata
– zaledwie złotówka. Tu projekt mógłby w zasadzie się
skończyć, ale, powtórzmy znów, w „Przebudzeniu”
równie ważna, co impuls, jest odpowiedź, reakcja.
W jednym z wywiadów Karina Dzieweczyńska mówiła:
– Zadzwonił starszy pan, który poczuł się rozczarowany
i oszukany, bo musiał opowiadać wnukom „brednie o rybie”
i zapłacił za wstęp złotówkę, i na końcu swojego „zażalenia”
odwołuje się do prokuratury. I tutaj okazuje się, że nasz naród jest gospodarny, czujny na punkcie korupcji, tym bardziej,
że przeliczając złotówkę na 3 osoby – zakładając, że wspomniany Pan miał dwoje wnuków – zapłacił on 33 grosze
za osobę i jest zdecydowany, dzięki działaniu prokuratury,
odzyskać pieniądze od domniemanych „oszustów”. A najbardziej zachwyca mnie odwołanie się do pojęcia PR AW DY

za 33 grosze. Nasz rodak wyobrażał sobie, że a) – prawdę
można kupić, b) – prawda bywa dostępna za 33 grosze.
To jest boskie.1

„Przebudzenie” pracuje na żywym organizmie. I robi
to świetnie. Dlatego warto było spędzić 8 godzin w pekaesach i pociągach.

W tym sensie, działania realizowane w ramach „Przebudzenia” są awangardowe, zmieniają życie, aktywnie
wpływają na rzeczywistość. Artyści występują w nich nie
jako ci, którzy tworzą sztukę i nadają ją niejako z góry,
ale pracują w ścisłej przyległości do warunków środowiskowych, stając się przy tym nierzadko bardzo bezkompromisowymi pionierami.

Anna Theiss

Jeszcze jedna uwaga – „Przebudzenie” subtelnie
figluje z ideą rezydencji – systemem, który mocno zaznacza się we współczesnym obiegu sztuki. Co do zasady
wygląda to tak: prężne ośrodki sztuki oferują międzynarodowym artystom pobyty twórcze i stypendia, w zamian
obligując ich do stworzenia pracy na temat związany
z lokalnym kontekstem. W inicjatywie ze Świecia chodzi
niby o to samo – żeby wykorzystać miejscową fasadę
idei i przedmiotów do stworzenia dzieła. Tyle tylko,
że brakuje elementu zapośredniczenia – tutaj nie ma
żadnej instytucji, lokalnego monopolisty sztuki.

1 – Wypowiedź została udzielona dla miesięcznika „Teraz Świecie” nr 15, z września 2010r. (Pudrzyński A., Ożywczy
powiew absurdu. O rybie-monstrum, której nie było i otwarciu Świecian na „nowe” rozmawiamy z Kariną Dzieweczyńską,
autorką i kuratorką Przebudzenia, str. 6).
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L. M. Długo już znasz Karinę Dzieweczyńską, autorkę Przebudzenia?
M.L. Znam prawie sześć lat i powiem, że to całkiem sporo, biorąc nie tylko pod uwagę średnią
długość życia idealistów, ale przede wszystkim intensywny bieg rzeczy, którym Karina wypełniła
ten okres.
L.M. Kim zatem była autorka Przebudzenia sześć lat temu?
M.L. Poznałam ją, gdy będąc dyplomantką studiów magisterskich historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, postanowiła wziąć udział w studium podyplomowym o profilu kuratorskim na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten pierwszy rok naszej znajomości objawił mi
się jako swoiste przebudzenie jej samej. Osoba – gąbka, wchłaniająca każdy szczegół otaczającego
świata, niezwykle systematyczna, skrupulatna, bardzo uważna, skoncentrowana, zbierająca wiedzę,
informacje, doświadczenia, by w pewnym momencie odważnie postawić znak zapytania, czy zakwestionować swój dotychczasowy tok myślenia. Przewartościowanie było radykalne. Jej pierwszy projekt
wystawy opracowywany teoretycznie w ramach kursu, z dość sztampowej, tradycyjnej, chciałoby się
powiedzieć małomiasteczkowej imprezy ku czci ruchu solidarnościowego, w stosunkowo krótkim
czasie przekształcił się w ciekawą kuratorską autorefleksję. Kilka prostych zabiegów kuratorskich,
takich na przykład, jak gra odległością widza względem dzieła sztuki, ustanawianą przez barierki
ochronne, odsłoniło kuratorski pazur i charakter Kariny...
L.M. To znaczy?
M.L. Znakomicie odbiera krytykę. Bezsens puszcza w niepamięć. Każdą inną krytykę analizuje,
studiuje, testuje – by zmienić swój punkt widzenia, bądź – by utwierdzić siebie w dotychczasowym
przekonaniu. Dość bezkompromisowa, przede wszystkim jednak względem samej siebie. Nie boi się
radykalnych zmian. Przy tym, jest niezwykle odporna na tymczasowe porażki. „Tymczasowe”,
bo praktycznie ona sama napotkane przez siebie niepowodzenie zamienia w „nabywanie
doświadczenia, które motywuje do szukania innych rozwiązań”.
L.M. Mogłabyś podać jakiś przykład?
M.L. Uważam, że praca kuratora „z wolnej stopy” w Polsce, szczególnie jeśli jest się osobą spoza
wszelkich układów środowiskowych, to często praca dla kaskaderów, jeśli nie samobójców (śmiech).
Na szczęście, Karina, przy całej swojej kreatywności, jest osobą niezwykle racjonalną, równo stąpającą po ziemi, bardzo dobrze zorganizowaną i nie w głowie jej „śmierć na barykadach”. Od początku
swojej działalności w Świeciu, przejawia niezwykłą determinację i samodzielność (!) w pozyskiwaniu
funduszy na projekty artystyczne. Prawdą jednak jest, że często po zapłaceniu wszystkich rachunków,
dla niej samej, pozostaje przede wszystkim… osobista satysfakcja i to nawet bez napiwków. Jej to
nawet za bardzo nie zraża. Zraża ją natomiast bieda finansowa, która uniemożliwia same projekty.
Do tej pory mogła liczyć na dofinansowanie z Ministerstwa (i oby dalej mogła), a także na własny
upór i zaangażowanie, które pomagały jej zdobywać zainteresowanie, zrozumienie, życzliwość,
sympatię przychylnych jej projektom przedsiębiorców (i nie tylko przedsiębiorców) w samym Świeciu.
Zaiste, Karinie udało się obudzić w Świeciu autentyczną chęć międzyludzkich kontaktów. Sztuka
to prawdziwy pretekst by zacząć się komunikować, czy po prostu – po ludzku polubić wspólne
obcowanie i polubić się nawzajem (szeroki uśmiech). Projekty Kariny, także pod tym względem,
prawdziwie imponują. Jeśli nie ma pieniędzy, to pozyskuje dostawców usług bądź produktów,

dając im poczucie współautorstwa wydarzeń w Świeciu. Kobieta – wirus; znakomicie zaraża
innych swoim entuzjazmem poprzez kontakt międzyludzki. Zdobywana niefiskalna część budżetów
w projektach Kariny jest przeogromna.
L.M. Słyszałam, że Karina startuje w wyborach do Rady Miasta Świecia…
M.L. Co nie znaczy, że rezygnuje ze swoich dotychczasowych działań! Wręcz przeciwnie.
To kolejna ścieżka, która w jej przekonaniu pomoże jej wpływać na aktywizowanie ludzi poprzez
sztukę. Nie straszne jej łatki, na przykład „urzędasa”, bo doskonale rozumie niełatwe mechanizmy
społeczeństwa obywatelskiego i próbuje w te mechanizmy pozytywnie ingerować. Nie chce myśleć
w kategoriach opozycji władza – społeczeństwo, choć ma świadomość biegunowej struktury także
Świeckiej (znów uśmiech) rzeczywistości. Chce autentycznie tę opozycję rozsadzać. Mówiłam już.
To doświadczona (sic!) kaskaderka. To nie post-awangarda, ani neo-awangarda, lecz autentyczna
re-awangarda. Sztuka i życie mają się przenikać w imię tworzenia innego (znowu sic!) świata.
L.M. No tak… Opowiedzenie się po stronie „społeczeństwa” a przeciwko „władzy”, to dość
wygodny schemat – wytrych na budowanie wizerunku postępowego działacza kultury…
M.L. …co pozwala wbijać się w tłum i trwać. A ona samotność przekuwa w samodzielność.
Dotykasz istoty jej wyzwań. Ta dziewczyna nie działa na peryferiach centrum. Jej miejsce to centrum
peryferii. To kwintesencja peryferyczności. To nie tylko na przykład kwestia działania poza Warszawą, a więc zderzenia z publicznością, która o wiele rzadziej, niż mieszkańcy dużych miast, jest
eksponowana na wydarzenia kulturalne z zakresu sztuki współczesnej. To przede wszystkim także
peryferia świata artystycznego. Równie – jak nie bardziej trudne – jest zmaganie się z hierarchią
tegoż świata. Mnie samej było przykro, gdy po otrzymaniu przez Artura Żmijewskiego prestiżowej
nagrody w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w polskiej prasie relacjonującej tę nagrodę, nie
pojawiła się najmniejsza wzmianka o Karinie. A przecież nagrodzona została wystawa „Sculpture
Plein-air. Swiecie 2009", której wątkiem wiodącym był film wyprodukowany w ramach jednego
z etapów Przebudzenia. Karina była nie tylko super-sprawną organizatorką całego przedsięwzięcia,
która rzuciła do stóp artysty dużej skali przedsiębiorstwo produkcyjne Mekro i nie tylko. Ona była
przecież autorką projektu-ramy, który zakładał współpracę artystów z przestrzenią miasta Świecia.
Niedawno zmarły korespondent Gazety Wyborczej w Nowym Jorku Zbigniew Basara wyjaśniał,
że o Karinie nie pisał, bo o jej roli w projekcie… nie wiedział, przyznając, że jej nazwisko powinno
być stosownie zaakcentowane. A nie wspomniała mu o Karinie nawet szefowa Instytutu Kultury
Polskiej w Nowym Jorku, która skądinąd przysłała Karinie zaproszenie na organizowany przez
nią bankiet – z okazji Nowojorskiej premiery filmu „Plener rzeźbiarski. Świecie 2009”, mającej
miejsce w MoMA, 28 października 2009r.
L.M. Jak Karina zareagowała na to zaproszenie?
M.L. Ona stara się przyjmować pozytywnie wszelkie dary od losu. Zaproszenie potraktowała
jako wyróżnienie, choć całą radość schłodziły, podejrzewam, próby znalezienia funduszy na wyjazd
do Nowego Jorku, by pracę Żmijewskiego obejrzeć w Momie. W głębi duszy było mi przykro. Mam
niestety doskonałą świadomość, że szefowa Instytutu ma niestety orientację w realiach, także
finansowych, w jakich przyszło Karinie organizować projekt. Ja odebrałam to zaproszenie jak
postawienie konserwy bez otwieracza na stół Instytutu… Kultury… Polskiej.
L.M. Kariny nie zniechęcają takie doświadczenia?
M.L. Nie sądzę. Każdy kolejny projekt to zupełnie nowy kredyt zaufania, zaangażowania
i zainteresowania. Uwielbia uczyć się od artystów, których zaprasza do swoich projektów. Choć
przypuszczam, że ona też przeżywa swoiste przebudzenie… Myślę, że z każdym kolejnym rokiem
swojej działalności bardziej świadoma jest złożoności własnej sytuacji. Podziwiam ją i szanuję, nie
tylko za jej osiągnięcia, ale także za jej pasję i niewyczerpane zasoby entuzjazmu. A przecież podług
etyki sztuki współczesnej, bardziej liczy się proces dochodzenia do dzieła, bardziej, aniżeli
samo dzieło… (bardzo szeroki uśmiech).
Gdańsk, 2010-10-24, rozmawiała Lisiewicz Małgorzata
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