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wstęp
7 Mediations Biennale Polska 2020 – Horyzont Zdarzeń
Koncepcja
dr hab. Tomasz Wendland,
dyrektor Mediations Biennale Polska

Mediations Biennale Polska dotychczas
identyfikowało się z miastem Poznań.
Lokalność była znaczącym kontekstem,
a różnorodność jej postaw artystycznych
bogatym źródłem inspiracji twórczych.
Idziemy dalej, odnosząc się do tradycji Żywej Galerii, dialogu różnych
środowisk artystycznych w Polsce,
kładąc nacisk na twórców poszukujących nowych środków wyrazu oraz
działania interdyscyplinarne, pomiędzy
światem analogowym i cyfrowym.

Chcemy pogłębiać dialog środkowoeuropejski i azjatycki oraz odnosić się
do obszaru – sztuka – nauka – technologia. W 2020 roku, mimo epidemii
koronawirusa, Mediations Biennale
Polska będzie największą spośród
wszystkich dotychczasowych edycji
i odbędzie się w siedmiu miastach
Polski: Jeleniej Górze, Katowicach,
Łodzi, Mosinie, Poznaniu, Szczecinie
i Warszawie. Centrum wydarzeń
biennale będzie Warszawa. Mediacje
odbywają się również w innych
miastach na świecie – Hannowerze,
Opavie, Jerozolimie, Syros i Tajpej.
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Każdy projekt posiada własny
podtytuł odnoszący się do tematu
głównego. 7 Mediations Biennale
Polska – Horyzont Zdarzeń realizuje się na trzech płaszczyznach:
1. naukowo-badawczej,
2. dialogu kultur i ich tożsamości,
3. cywilizacyjno-społecznej.
1. Interesuje mnie kreatywne sięganie
poza horyzont zdarzeń za pomocą
sztuki, stwarzającej fakty wizualne,
obrazy, których w ich istocie nie można
zinterpretować, choć są one obecnością
fizycznie i zmysłowo. Mimo własnego
autorstwa artysta staje wobec fenomenu swojej pracy, która objawia się
jako teza wizualna. Różne interpretacje
dzieła są nieistotne, powierzchowne
i kontekstualne wobec zasadniczego
pytania o to, co w nim niepojmowalne.
To czego nie rozumiem, również jest
i jest wiedzą, zbiorem, tajemnicą rzeczy
niepojmowalnych. To, że czegoś nie
rozumiem, nie oznacza, że tego nie ma.
Obrazy wyprzedzają współczesny im
kontekst. Z czasem nabierają nowych
sensów widziane z nowej perspektywy
zdarzeń. Nauka i technologia rozumieją
obraz po czasie. Horyzont zdarzeń
oddziela obserwatora od zdarzeń.

W nauce horyzont zdarzeń to nieprzekraczalna granica percepcji, gdy to,
co badane, oddala się od nas szybciej
niż światło. Być może wszechświat
rozszerza się szybciej niż z prędkością światła, stając się coraz bardziej
niedostępnym. Z perspektywy rewolucji
kwantowo-informacyjnej wszystko jest
informacją rozumianą jako pramateria,
z której wyłoniła się nasza możliwość
obserwacji zdarzeń. W tym kontekście
naszym zamiarem jest uczestniczenie
sztuki na równi z nauką i technologią
jako formą badania rzeczywistości.
2. Drugą płaszczyzną projektu
od samego początku powstania Mediations Biennale jest misja
mediacji, zmiany paradygmatów
określających inny horyzont zdarzeń,
widziany z perspektywy polskiej
i środkowoeuropejskiej. Nie jest
to bynajmniej lepszy czy właściwszy
punkt widzenia rzeczywistości, ale
niezbędny i twórczy w międzynarodowym dialogu, możliwy jedynie przy
akceptacji różnych, lokalnych tożsamości.
3. Trzecia perspektywa odnosi się
do horyzontu społecznego, w czasach
postglobalnych XXI wieku. Nie tylko
swobodny przepływ informacji i kapitału,

ale przede wszystkim rewolucja informatyczno-technologiczna stwarza nowe
społeczeństwo. Produkcja uzależniona
jest od konsumpcji, która osiągnęła
granice nasycenia. Czas wolny to czas
konsumpcji usług, czas do zagospodarowania przez działania kreatywne, partycypacyjne. Starzejące się społeczeństwo
charakteryzuje się coraz większą liczbą
osób poszukujących zajęcia po okresie
produkcyjnym. Młode pokolenia natomiast uciekają w przestrzeń VR, AI i gier,
w rzeczywistość równoległą internetu,
mediów społecznościowych i technologii. Te trzy horyzonty zdarzeń są płaszczyznami naszego dialogu o przyszłości.
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W poszukiwaniu przestrzeni środka
dr Małgorzata Jabłońska,
kuratorka wystawy

Elementem integrującym projekt
twórczy grupy artystów pt. „Przestrzeń
środka” stało się pojęcie przestrzeni
we wnętrzu, świata dziejącego się tu
i teraz, oglądanego, przetwarzanego,
zapisywanego i komentowanego.
Przestrzeń widziana jest przez
pryzmat miejsc – poznawanych,
oswajanych, eksplorowanych
za pomocą zróżnicowanych koncepcji.
Światy dziejące się indywidualnie,
dzięki przenikaniu, nabierają nowych
znaczeń. Postawy artystów i ich proces
twórczy toczą dialog na wielu pozio
mach, zaburzając wykreowaną
przestrzeń i ponownie ją budując.
Środek – centrum wszechświata,
centrum życia, centrum sztuki1.
Jeleniogórska wystawa Przestrzeń
środka w Otwartej Papierni jest efektem zaproszenia skierowanego przez
dr. hab. Tomasza Wendlanda – profesora
Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektora artystycznego Mediations Biennale
Polska – do twórców z Polski, Hiszpanii,
Niemiec i Tajwanu. Wystawa w obecnym
kształcie powstała z inicjatywy dr. hab.
Jacka Joostberensa, profesora SWPS –
autora idei, tytułu i tematu pokazu, sformułowanego w sposób nienarzucający
ograniczeń ani określonych kontekstów.

1 Wypowiedź dr. hab. Jacka Joostberensa, prof.
SWPS na temat idei wystawy Przestrzeń środka
(wiadomość e-mail w zbiorach autorki).
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Współpracę z Otwartą Papiernią –
aktywnym ośrodkiem działań kreatywnych w Jeleniej Górze – również zainicjował prof. Joostberens. W jej wyniku
ekspozycja mogła zostać ulokowana
w oryginalnej, postindustrialnej przestrzeni architektonicznej oraz zyskała
grono świadomych, zainteresowanych kulturą odbiorców. Poprzez
wystawę w nurt prestiżowego, odbywającego się w siedmiu miastach
Polski 7 Mediations Biennale Polska
2020 – Horyzont Zdarzeń włączyli
się twórcy związani z wrocławską
Katedrą Grafiki Uniwersytetu
SWPS – Anna Gondek-Grodkiewicz,
Krzysztof Groń, Małgorzata
Jabłońska, Michał Jakubowicz,
Jacek Joostberens, Katarzyna Sowa,
Piotr Szewczyk i Mariusz Wszołek.
Na wystawie znajdują się również
prace Tomasza Wendlanda oraz
twórców zagranicznych – Davida
Rodrígueza Gimeno, reprezentującego
Hiszpanię, Harro Schmidta z Niemiec,
a także Yin-Ju Chen, Tzu-An Wu
i Ya-Lun Tao z Tajwanu2.
Za wystawą stoi paradoksalna i – być
może dlatego kusząca – idea: środka,
który jest przestrzenią. Czternaście
różnych praktyk artystycznych składa

się na wspólną narrację zbudowaną
swobodnie wokół tego tematu.
To narracja o sporej różnorodności
ze względu na wielość perspektyw,
odmienne media i formy wypowiedzi oraz interdyscyplinarne zaplecze
twórców, którzy nierzadko obecność
w świecie sztuki łączą z doświadczeniem w świecie nauki – nauk
społecznych, filozofii, paleontologii
i geologii – czy praktyką projektową.
Koncept środka – osi świata, pępka
świata, centralnej góry – wiąże się
z obecną w wielu kulturach metaforą
miejsca, gdzie to, co realne i znane, łączy
się z tym, co metafizyczne i ukryte3.
Środek świata bywa miejscem rozumianym w kategoriach geograficznych –
konkretnym świętym miastem lub górą.
Zdarza się jednak, że jest on pojmowany
jako względny, zależny od jednostki,
można rzec – przenośny. Centralna
góra znajduje się wszędzie4. Środek
uwalnia się spod rygorów geografii. Centrum wyznacza każdy z nas.
Ta myśl bliska jest idei naszej wystawy,
gdzie przestrzeń środka zarysowywana jest indywidualnie, w równolegle
dziejących się światach, w wyniku dzia
łań odbywających się niezależnie
od siebie w czasie i przestrzeni.

Obserwacja, pamięć, czas, kosmos,
geometria, słowo stanowią ważne
wątki, obecne zarówno w rozważaniach wizualnych, jak i w tekstach
przygotowanych na potrzeby niniejszej
publikacji. Wątków tych z pewnością
jest znacznie więcej – przenikają się
nawzajem w obrębie jednej bądź kilku
prac, w różnych proporcjach, z różną
intensywnością. Czy i jak zostaną
przez odbiorcę dostrzeżone, skonstruowane, zinternalizowane, nazwane?
Obserwacja, świadome spojrzenie, jest
nieodłączną częścią procesu twórczego.
Asemantyczna obserwacja staje się
bohaterką eseju zaproponowanego
odbiorcy w postaci obiektu – zaproszenia do interakcji (Mariusz Wszołek).
Wizualne zapisy bezpośredniej obserwacji obecne na wystawie obejmują
niebo – najstarszy kinowy ekran5 (Tzu-An Wu) i ziemię – tu można zatrzymać
się w medytacyjnym skupieniu wobec
wizualnego dokumentu z tajwańskiego
miasta Shinchu (Tomasz Wendland).
Są też obserwacje przestrzeni realnych,
a jednak niedostępnych powszechnej eksploracji bądź powszechnej
świadomości – to Antarktyda, często
spychana na krawędź mapy (David
Rodríguez Gimeno), oraz dawny
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cmentarz, miejsce niepamięci zastąpione przez park (Michał Jakubowicz).
To, co ukryte, bywa również kameralne. W nieoczywistych wnętrzach
pracują w skupieniu cisi bohaterowie;
ich świat zostaje wypełniony znakami,
poddany graficznej transformacji (Jacek
Joostberens). Koncepcja człowieka
jako jednostki będącej jednocześnie
wewnątrz i stanowiącej dla siebie samej
ochronne zewnętrze obecna jest w serii
fotografii (Anna Gondek-Grodkiewicz).
Prywatne spojrzenie do wewnątrz
kontrastuje z perspektywą z zewnątrz.
Ta pojawia się na wystawie w filmie
zawierającym komunikat skierowany
do ludzkości z przestrzeni kosmicznej (Yin-Ju Chen). W perspektywie
z zewnątrz pojawia się również świat
fikcyjny, którego obrazowanie oparte
jest na geometrii i języku piktogramów
(Małgorzata Jabłońska). Naturalną przestrzenią, gdzie konfrontują się fikcja
i doświadczenie, wydaje się środowisko
wirtualnej rzeczywistości (Ya-Lun Tao).
Geometria jest znaczącym motywem
w projekcie użytkowym o filozoficznym
przekazie (Krzysztof Groń) oraz w refleksji nad pamięcią miejsca (wspomniani
już David Rodríguez Gimeno i Michał

Jakubowicz). Autorskie rozważanie
o geometrii – choć także o relacji między
ludźmi – zostaje odwzorowane w formie
tajemniczej instalacji przestrzennej
(Piotr Szewczyk). Na wystawie obecne
są również wypowiedzi przywołujące
szeroko pojętą sferę literacką. Literatura
jako inspiracja eksperymentalnej przestrzeni projekcyjnej przenosi odbiorcę
w świat Solaris Stanisława Lema
(Harro Schmidt) i na teren typografii,
przekazującej w formie bliskiej site-specific fragmenty mowy noblowskiej
Olgi Tokarczuk (Katarzyna Sowa).
Według Josepha Campbella funkcją
artysty jest mitologizacja otocze
nia6. Proces twórczy, wieloetapowa
wyprawa w nieznane, nosi znamiona
struktury mitycznej. Twórcy potrafią
transformować swoje indywidualne
wyobrażenie i przeżycie w uniwersalną
opowieść i dzielić się nią – konfrontując odbiorcę z nim samym. Jeśli artyści
powołani są do tworzenia mitów czy
wręcz nowej mitologii, musi ona harmonizować z uwarunkowaniami współczesnego świata7. Czy nowa mitologia
o poszukiwaniu przestrzeni środka rodzi
się także tu, w Otwartej Papierni?

2 Artyści tajwańscy reprezentowani są przez
galerie sztuki z Tajpej – Waley Art (Yin-Ju Chen,
Tzu-An Wu) i Double Square (Ya-Lun Tao).
3 M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach,
kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski,
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011, s. 186
i 244; por. J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy
Billa Moyersa z Josephem Campbellem, tłum.
I. Kania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019, s. 108.
4 J. Campbell, Potęga mitu…, s. 108.
5 Nawiązanie do tekstu Tzu-An
Wu w niniejszej publikacji.
6 J. Campbell, Potęga mitu…, s. 105.
7 Tamże.
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7 Mediations Biennale Poland, Concept 2020
Ph.D. hab. Tomasz Wendland
director of Mediations Biennale Polska
Mediations Biennale Polska has so far
identified itself with the city of Poznań.
Locality was a significant context, and
the diversity of its artistic attitudes
was a rich source of creative inspiration. If we go further, we may refer
to the tradition of the Living Gallery,
the dialogue of various artistic environments in Poland, emphasizing artists
seeking new means of expression
and interdisciplinary action between
the analogue and digital world. We
want to expand the dialogue between
Central Europe and Asia relating to art,
science and technology. The 2020

edition of Mediations Biennale Polska,
despite the Covid pandemic, will be
the largest one of all previous editions
and will take place in seven Polish
cities: Jelenia Góra, Katowice, Łódź,
Mosina, Poznań, Szczecin and Warsaw.
The center of the biennale's events will
be Warsaw. Mediations will also take
place in other cities around the world –
Hannover, Opava, Jerusalem, Syros and
Taipei. Each project has its own name,
related to the main subject of the event.
7 Mediations Biennale Polska –
Horyzont Zdarzeń/ Events Horizon will
happen on three plains, regarding:

1. research and development,
2. dialogue of cultures
and their identities,
3. civilization and society.
1. I am interested in creatively reaching
beyond the horizon of events with
the help of art that creates visual facts,
images that cannot be interpreted
in essence, although they have a physical
and sensual presence. Despite his own
authorship, the artist faces the phenomenon of his work, which manifests itself
as a visual thesis. Different interpretations of the work are irrelevant, they are
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the impassable limit of perception when
what is being studied moves away from
us faster than light. Perhaps the universe
is expanding faster than the speed
of light, becoming more and more
inaccessible. From the perspective
of the quantum-information revolution,
everything is information understood
as primordial from which our ability
to observe events has emerged. In this
context, our intention is to participate
in art on a par with science and technology as a form of exploring reality.

only superficial and contextual in the face
of the fundamental question of what is
incomprehensible. What I do not understand also exists, and is knowledge,
a set, a mystery of things that cannot
be understood. Just because I do not
understand something doesn't mean
that it is not there. The images are ahead
of their contemporary context. Over time,
they acquire new meanings seen from
a new perspective of events. Science
and technology understand a picture
over time. The horizon of events separates the observer from the events.
In science, the horizon of events is

2. The second level of the project, from
the very beginning of the Mediations
Biennale, is the mission of mediation, changing paradigms which
define a different horizon
of events, as seen from the Polish
and Central European perspective.
This is by no means a better or more
appropriate point of view of reality,
but it is necessary and creative
in international dialogue, and possible
only with the acceptance of different local identities.
3. The third perspective refers
to the social horizon in the post-global
era of the 21st century. Not only the free
flow of information and capital, but

most of all the IT and technological
revolution is creating a new society.
Production depends on consumption
that has reached its saturation limit.
Free time is the time of consumming
services, time to use for creative and
participatory activities. Aging societies
are characterized by an increasing
number of people looking for jobs
in their older years. Young generations, on the other hand, are fleeing to the space of VR, AI and games,
to the parallel reality of the Internet,
social media and technology. These
three horizons of events are the planes
for our dialogue about the future.
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In search of the space of the center
Ph.D. Małgorzata Jabłońska
An element integrating the creative
project of the group of artists entitled
Space of the Center is the concept
of space within the world happening
here and now, which is watched,
processed, recorded and commented
on. Space is seen from the perspective
of places – well-known, tamed, and
explored through various concepts.
Worlds that happen individually,
thanks to interpenetration, acquire
new meanings. Artists' attitudes
and their creative process engage
in dialogue on many levels, disrupting
the created space and rebuilding it.

The space of the center is the center
of the universe, the center of life,
the center of the arts1.
Jelenia Góra exhibition Space
of the Center in Otwarta Papiernia takes
place as a the result of an invitation from
Ph.D. hab. Tomasz Wendland – professor
of the Arts Academy in Szczecin, artistic
director of Mediations Biennale Polska –
to artists from Poland, Spain, Germany
and Taiwan. The exhibition in its present
shape was initiated by Ph.D. hab. Jacek
Joostberens, SWPS professor, who
is the author of the idea, title and theme

of the event, formulated in a way that
does not impose any restrictions or
specific contexts. The cooperation with
Otwarta Papiernia – an active center
of creative activities in Jelenia Góra –
was also initiated by prof. Joostberens.
As a result, the exhibition could be
located in an original, post-industrial
architectural space and gained a group
of well-aware recipients who are
interested in culture. This exhibition
has introduced artists associated with
the Wrocław Department of Graphic
Design of the SWPS University
of Social Sciences and Humanities –
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Anna Gondek-Grodkiewicz, Krzysztof
Groń, Małgorzata Jabłońska, Michał
Jakubowicz, Jacek Joostberens,
Katarzyna Sowa, Piotr Szewczyk and
Mariusz Wszołek into the prestigious
event, taking place in several Polish
cities, namely Mediations Biennale
Polska 2020 – the Horizon of Events.
The exhibition also includes works
by Tomasz Wendland and foreign
artists – David Rodríguez Gimeno
representing Spain, Harro Schmidt from
Germany, and Yin-Ju Chen, Ya-Lun
Tao and Tzu-An Wu from Taiwan2.
Behind the exhibition there is a paradoxical and – perhaps therefore tempting –
idea: a center that is space. Fourteen
different artistic practices make up
a common narrative built freely around
this subject. It is a narrative of considerable diversity due to the multiplicity
of perspectives, different media
and forms of expression as well
as the interdisciplinary background
of artists who often combine their
presence in the world of art with their
experience in the world of academia,
in fields such as social sciences,
philosophy, palaeontology and
geology or design practice.

Observation, memory, time, cosmos,
geometry, and word are important
threads, present both in the visual
reflection and in the texts prepared
for this publication. There are certainly
many more of such themes – they
permeate each other within one or
several works, in different proportions
and with different intensity. Will they be
noticed, constructed, internalized, and
named by the recipients, and how?

1 Ph.D. hab. Jacek Joostberens, SWPS professor
on the idea of the exhibition Space of the Center
(e-mail message from the author's collection).
2 The taiwanese artists are represented by
Taipei-based art galleries – Waley Art (Yin-Ju Chen
and Tzu-An Wu) and Double Square (Ya-Lun Tao).
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Yin-Ju Chen
Yin-Ju Chen is known for her
occultist approach to the imagination
of the future using hypotheses and
prophecies founded upon a choreography of fragments of history, as well
as mass media imagery and information.

Extrastellar Evaluations III: Entropy:
25800 is another attempt by the artist
to reveal when exactly Doomsday
takes place, through an investigation
of the Great Year, or the period of one
complete cycle of the spring equinox around the ecliptic. A cycle
of the Great Year is 25,800 years,
a number that has been derived not
only from NASA’s calculations, but
also from several ancient mythologies and legends. The artist further
adapts the notion of entropy1 from
the second law of thermodynamics,

1 The first law of thermodynamics is the law
of conservation of energy, which states that the total
energy of an isolated system in a given frame
of reference remains constant. But this is not always
true in real life. Rudolf Clausius, 19th-century German
physicist and mathematician, pointed out that heat
can spontaneously flow from a material at a higher
temperature to a material at a lower temperature,
but the reverse is impossible. The parameter for
the heat transfer rate in this process is entropy,
which is irreversible and unpredictable. This
leads to the second law of thermodynamics.
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 Yin-Ju Chen, Extrastellar Evaluations III: Entropy: 25800, 2018

2 The Law of One is a series of five books which
chronicle the communications between four psychics
and a non-human intelligence named Ra, in a total
of 106 documents over a period of 16 years.

and connects it to the avarice and
belligerence of human nature.
Interspersed in the video are the narrations of a non-human intelligence named
Ra concerning The Law of One2 –
everything is the distortion of the one
infinite Creator3. Intercut with historical
images of wars and disasters, the video
shows chaos propelling the universe
into a state of disorder, leading
to the ultimate cosmic destiny that
many scientists and astronomers have
predicted: the universe will inevitably burn out and be transformed.

The doomsday narrative unfolds in this
exhibition through a seemingly logical
scientific perspective, urging the viewer
to see the reality that confronts humankind. Just as the non-human intelligence
Ra elucidates the philosophy of Taiyi:
the origin of all beings is the universe;
human behavior and civilization as an
unseen hand shapes the universe.
This notion resonates with the Tao Te
Ching, Man models the Way of earth;
earth models the Way of heaven;
heaven models the Way of Tao; Tao
models the Way of nature. As doomsday draws near, will humanity realize the catastrophic consequences
of its actions and attain the final
awakening before it is too late?

A self-proclaimed entity of consciousness from
an extraterrestrial civilization, Ra enunciates a sui
generis philosophical system in these communications, named Law of One. Ra indicates that
everything is the distortions of the one infinite
Creator, that the origin of all beings is the universe,
manifested in different aspects of human life, such
as philosophy, religion, history, politics, ethics,
cosmology, and supernatural phenomena.
3 Similar to the philosophy of Taiyi (the Great Unity),
the ancient name of the North Star, Taiyi was
believed to be and worshipped as the highest God
in Pre-Qing folk religion, equivalent to the Creator.
The literati imbued Taiyi with a philosophical significance, reinterpreting it as Dao, an everlasting law,
or the primal origin of the universe. The equivalent
of Taiyi in ancient Western philosophy is the One,
which denotes singularity, unity, infinitude, homogeneity, and the concept that the One is one.
Plotinus, Neoplatonist philosopher of ancient Rome,
posited that all beings were born out of the One,
that the One is omnipresent, transcendental,
the cause of all multiplicities, the Lord of all.
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bio
Yin-Ju Chen received her master’s
degree from the San Francisco Art
Institute in 2003. She is engaged
in a wide range of mediums from mixed
media, painting, photographic print
making, to performance art, while she
focuses primarily on video. In the past
few years her practice has been centered
on the power structure in society, nationalism, and collective (un)consciousness.
More recently space science, occultism,
and her practice have coalesced into
an examination of the relationship

between the universe and humanity.
The artist has exhibited extensively,
including the International Film
Festival Rotterdam (2018, 2011);
The South: An Art of Asking and
Listening, Kaohsiung Museum
of Fine Arts, Taiwan (2017);
Biennale of Sydney (2016);
Liverpool Biennial (2016); Forum
Expanded at Berlin Film Festival
(2016); Shanghai Biennale (2014);
A Journal of the Plague Year, Para/
Site, Hong Kong (2013–2014);
Taipei Biennial (2012); European
Media Art Festival (2011); Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid, Spain (2009).
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bio
Yin-Ju Chen znana jest ze swojego
okultystycznego podejścia do wyobrażeń przyszłości. Artystka posługuje się hipotezami i przepowiedniami ugruntowanymi w choreografii fragmentów historii,
a także obrazami i informacjami z mediów. Extrastellar
Evaluations III: Entropy:
25800 to kolejna próba
określenia przez artystkę momentu nastąpienia
dnia sądu ostatecznego.
Artystka skupia się na badaniu tzw. Wielkiego Roku,
czyli okresu jednego pełnego cyklu rocznego począwszy
od równonocy wiosennej.

Narracja o tym dniu rozgrywa się
na wystawie w pozornie logicznej
perspektywie naukowej, zachęcającej
widza do zobaczenia przyszłości, przed
którą stoi ludzkość. Nie-ludzka inteligencja Ra objaśnia filozofię Taiyi: źródłem
wszystkich istot jest wszechświat; ludzkie zachowanie i cywilizacja jak niewidzialna ręka kształtują wszechświat.

Yin-Ju Chen uzyskała tytuł magistra
w San Francisco Art Institute w 2003
roku. Zajmuje się szeroką gamą mediów,
począwszy od mediów mieszanych,
malarstwa, druku fotograficznego,
po sztukę performance, koncentrując
się przede wszystkim na sztuce wideo.
W ciągu ostatnich kilku lat artystka
zajmowała się tematami struktury
władzy w społeczeństwie, nacjonalizmu i zbiorowej (nie)świadomości.
Ostatnio zaś połączyła wiedzę o kosmosie i okultyzm w badaniu związków
między wszechświatem a ludzkością.

Develop, Movement Nº1
2011
video
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David Rodríguez Gimeno
Not what we look at but from where

The center as a concept is
defined indirectly, in relation to what
surrounds it. For this reason, it is something inaccessible, not only because
it is relative to something else, but
because it is on a different plane
than what is used to define it.
The panorama builds a space
around the point where it is taken.
Therefore, more than just defining the object being looked
at, it defines the point from which
it is viewed, in the same way that
the position was identified by

angular relationships with known landmarks on the horizon or stars in the sky.
Located inside a sphere, and taking
the horizon as a plane, two central
points are defined, one above and one
below. They are those that cut the space
along the axis from floor to ceiling
that passes through the observer.
These points displayed
in the geometry of the piece give
us two versions of representation, the centerpoint as a point,
and the upper point as an infinite line.

26

They define between them a progressive
deformation space from zero to infinity in a kind of logarithmic curve.
The whole environment is defining the place in the center, which
at the same time is the most unknown
place. In the presented piece, that center
is the observer who builds the memory's
place. Being an observer projection, he
can’t see him, no matter how much
he sees the projections of himself.
Filmed in Antarctica,
Develop, Movement Nº 1, it is
the first part of a series of three
pieces around the geometry and
the memory of the place.
Throughout history, societies have represented their image of the world through
their mental construction of it. From
Ptolemy´s projections to Mercator's,
systems of representation show
more about those who use them
than about what they represent.
Current cartography depends
on a Cartesian representation
of the world, which shows its subjectivity when faced with the representation of Antarctica, remaining

as a shapeless spot in the lower
of the map. This representation has
been modified by another in which
Antarctica is the center, as the interest in the territory has changed.
The project focuses on aspects such
as time, movement, light, and how
the memory of that experience is built.
A simultaneous and multiple narrative
builds something in reaction to itself
and not as a mirror of the outside.
Time passes on another scale.

A place where the parallels become concentric,
where the geometry projected in the place is walked,
where the simultaneity of memory reconstructs a being in
that mental place which has more to do with the observer's world
than with the observed world.
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bio
BA in Fine Arts, Universidad
Politécnica de Valencia, Spain.
Digital creation processes
and techniques, Universidad
Politécnica de Valencia, Spain.
Training in contemporary dance
in schools and international stages.

teaching experience
Professor of cultural management,
Multicultural Huesca, Spain. Professor
of video management and new technologies. Master of cultural management,
Zaragoza University, Spain. Artist
in residence and professor, National
Tsing Hua University, Taiwan.

solo exhibitions
2017, Develop, Diputación
Huesca, Huesca, Spain.
2009, Mapas, Cervantes institute (Pirineos Sur program),
Casablanca, Morocco.

2004, …iris…, Biarritz terre d’images.
Espace Bellevue, Biarritz, France.

group exhibitions
2019, Super trajectory, Tainan
Art Museum. Tainan, Taiwan.

2019, Post-digital Anthropocene,
National Museum of Fine Arts
of Taiwan. Taichung, Taiwan.
2013, CINEDANS – Dance on screen
festival 2013, EYE filmmuseum
Amsterdam, the Netherlands.

2019, Pavilion 02, Venice, Italy.

2012, Awards Exhibition Close Up
Vallarta 2012, Galery Haus Der Kunst
Proyectos, Puerto Vallarta, Mexico.

2019, Synthetic Mediaart,
Osmosis Bienial. Taipei, Taiwan.

2006, Sense in place. Palace
MMAC, Riga, Latvia.

28
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David Rodríguez Gimeno, Develop, Movement Nº1, 2
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Centrum jako pojęcie definiowane jest
pośrednio, w odniesieniu do tego, co je
otacza. Z tego powodu jawi się ono jako
coś niedostępnego, nie tylko dlatego,
że odnosi się do czegoś innego, ale
dlatego, że znajduje się na innej
płaszczyźnie niż ta, której używamy
do jej określenia. Panorama
tworzy przestrzeń wokół miejsca, w którym się ją tworzy.
Dlatego nie tylko definiuje
obserwowany obiekt, lecz
także określa punkt, z którego
jest on oglądany, w taki sam
sposób, w jaki położenie
określa się przez związki przestrzenne ze znanymi punktami
orientacyjnymi na horyzoncie
lub gwiazdami na niebie.
Film Movement nº1 nakręcony został na Antarktydzie i jest to pierwsza część serii trzech prac poświęconych
geometrii i pamięci miejsca.

bio
Artysta ukończył studia licencjackie w dziedzinie sztuk pięknych
na Universidad Politécnica de Valencia
(Politechnika w Walencji) w Hiszpanii.
Studiował również procesy cyfrowe
i techniki kreatywne na tej samej
uczelni. Wykłada zarządzanie kulturą
w Multicultural Huesca oraz zarządzanie w dziedzinie wideo i nowych
technologii. Ma tytuł magistra w dziedzinie zarządzania kulturą uzyskany
na Uniwersytecie w Saragossie
(Hiszpania). Jest artystą rezydentem i wykładowcą w National Tsing
Hua University na Tajwanie.

Conscious-unconscious
2020
podwójna ekspozycja,
cyfrowa obróbka obrazu
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Anna Gondek-Grodkiewicz
Łatwiej przeniknąć wszechświat
niż samego siebie1.
Przestrzeń środka jest wrażliwą
strukturą i wzajemną relacją: emocji –
psyché – ratio – fizyczności – naszego
Ja – podświadomości – tajemniczej,
centralnej jaźni. Człowiek współ
czesny, który tak wiele wie i tak
wiele osiągnął w świecie zewnętrznym – w świecie wewnętrznym,
będąc Istotą Intelektualną, pozostaje
Istotą Emocjonalną. Złożone Psyché
nieustannie domaga się odkrywania –
eksploracji – ulepszania – dojrzewania –

1 Parafraza wypowiedzi Carla Gustava Junga:
Space flights are merely an escape, a fleeing
away from oneself, because it is easier to go
to Mars or to the moon than it is to penetrate
one's own being. Autor parafrazy nieznany.
Oryginalna wypowiedź opublikowana w: M. Serrano,
C.G. Jung and Hermann Hesse: A Record of Two
Friendships, Daimon Books, Einsiedeln 1997.
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wyodrębniania – wzrastania – i chce,
żebyśmy to robili z taką sama pasją
i determinacją, z jaką odkrywamy
najodleglejsze galaktyki, najgłębsze
przestrzenie oceanu, najmniejsze cząstki
wszechświata. Tym, którzy nie przykładają właściwej wagi do pracy nad sobą,
nad własną indywiduacją, wyrażaniem
emocji, rozwijaniem osobowości, pracą
nad świadomością i tożsamością –
Psyché i Soma płatają życiowe figle.
Dopóki nie uczynisz nieświadomego
świadomym, będzie ono kierowało
Twoim życiem, a Ty będziesz
nazywał to przeznaczeniem2.
Conscious-unconscious to artystyczne opracowanie fotoreportażu
To Be Alive, wykonanego w Polsce
i na Islandii w 2019 roku. Fotoreportaż
pokazuje uczestników ekspedycji zimowych Wima Hofa, który przez ponad
dwadzieścia lat opracowywał metodę
odkrywania i rozbudzania naturalnych
ludzkich mechanizmów uzdrawiania, w szczególności tych osiąganych
poprzez intensywny kontakt z naturą
czy ekspozycję ciała na zimno. W opracowaniu użyto także fotografię wykonaną w Salwadorze w 2018 roku.

2 Parafraza wypowiedzi Carla Gustava Junga z seminarium w Zurichu z 25 marca 1931 roku: Until you
make the unconscious conscious, it will direct
your life and you will call it fate. Autor tłumaczenia
nieznany. Oryginalna wypowiedź opublikowana
w: C.G. Jung, Visions: Notes of the Seminar Given
in 1930–1934, t. 1, red. C. Douglas, M. Foote,
Princeton University Press, New York 1997.
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bio
Fotografka. Laureatka Grand Press
Photo 2017 (I nagroda w kategorii
Życie Codzienne – Fotoreportaż).
Wykładowczyni fotografii
w Katedrze Grafiki Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS
we Wrocławiu. Jej prace publikowane
były m.in. w National Geographic
Polska, Newsweeku, The Times
Polska, Gazecie Wyborczej, Wysokich
Obcasach i Gali, jak również
w prestiżowej publikacji PRESS
15 lat Grand Press Photo.
Mieszkała i pracowała w Polsce, Australii
i Hiszpanii. Z aparatem przemierzyła pół
świata, realizując tematy fotograficzne
wśród Indian Kuna Yala, eksplorując
tradycje w kulturze Ameryki Centralnej
(Panama, Kostaryka, Nikaragua,
Salwador), docierając do kultów Tajlandii.
W latach 2018 – 2019 uczestniczyła w Master Class Workshop
prestiżowych agencji fotograficznych:
VII Photo Agency oraz Magnum Photos.
Interesuje się psychologią,
antropologią i muzyką.

wystawy i wydarzenia
styczeń – luty 2020, Być silnym, zdro
wym, szczęśliwym, Concordia Design,
Poznań. Wystawa indywidualna.
maj 2017 – kwiecień 2018, fotoreportaż
Boskie Dziecko zaprezentowany w piętnastu polskich miastach wraz z pracami
nagrodzonymi w konkursie Grand Press
Photo 2017. Wystawa zbiorowa.
20 marca 2018, spotkanie autorskie w Instytucie Reportażu
w Warszawie, w czasie którego odbył
się pokaz audiowizualny fotoreportażu
Boskie Dziecko. Wydarzenie prowadził
Mariusz Szczygieł. Patroni wydarzenia:
National Geographic Polska, PRESS,
ChilliZet, zwierciadlo.pl. Partnerzy
wydarzenia: Instytut Reportażu,
Faktyczny Dom Kultury.

37

38

 Anna Gondek-Grodkiewicz, Conscious-unconscious, 2020

The space of the center it is a sensitive structure and mutual relation
of emotions – psyché – ratio – physicality – our own Self – subconsciousness – and the mysterious, central
Self. Contemporary man, who knows
so much and has achieved so much
in the outside world and in the inner
world, by being an Intellectual Being,
still remains an Emotional Being.
The complex Psyche constantly
demands discovery – exploration –
improvement – maturation – individua
tion – growth – and it wants us
to do so with the same passion and
determination with which we discover
the most distant galaxies, the deepest
expanses of the ocean, and the tiniest particles of the universe.
Conscious-unconscious is an artistic
version of photojournalist work To Be
Alive, made in Poland and Iceland
in 2019. The study also uses a photograph taken in El Salvador in 2018.

bio
Photographer. Winner of Grand Press
Photo 2017 (1st prize in the category Everyday Life – Photo essay).
She has travelled half the world with
her camera. Lecturer in photography at the Department of Graphic
Design at the SWPS University of Social
Sciences and Humanities in Wrocław.
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Zoji 1, Zoji 2, Zoji 3
2019
modele mebli w skali 1:5, materiały
drewnopochodne typu HDF, lakier
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Krzysztof Groń
Zoji. Nadrzędna rola Człowieka w sztuce i projektowaniu
Zoji to autorska idea odwołująca się
do głębokich myśli filozoficznych inspirujących dążenie do osiągnięcia złotego
środka w akcie twórczym. Arystoteles
uważał, że człowiek powinien kierować
się złotym środkiem wyznaczanym przez
rozum jako drogą do osiągnięcia szczęś
cia, najwyższego dobra. Filozoficzny
umiar zdaniem Horacego pozwalał
na stworzenie wolnej od skrajności przestrzeni złotego środka. Zoji to również
linie uniwersalnych form artystycznych,
a zarazem użytkowych szanujących

klasyczne rozwiązania, które inspirowane
są formami z natury lub spoza niej, czyli
bytami bądź narzędziami. Odmierzany
przez zegar Zoji czas traktowany jest
jako jeden z wyrazów przestrzeni środka.
Zdaniem Immanuela Kanta czas
i przestrzeń są apriorycznymi
formami naszej zmysłowości. Mają
one swoje źródło w podmiocie
i stosują się do wszystkich zjawisk
(tzn. zmysły dostarczają wrażeń już
ukształtowanych czasoprzestrzennie).
Czas (i przestrzeń) ukazują się nam
w doświadczeniu jako realne, jednak
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podczas transcendentalnej analizy
okazują się „być” idealne – stają
się niczym, gdy chcemy je rozważać
niezależnie od doświadczenia.
Z kolei Henri Bergson dokonuje
istotnego rozróżnienia pomiędzy
matematycznym, dyskretnym
czasem (nauka) rozbitym
na chwile i pojmowanym
w sposób przestrzenny, a czasem
„rzeczywistym”, czystym dzianiem
się, ciągłością, która dana nam jest
w introspekcyjnym doświadczeniu1.

Zoji w formie i funkcji odnosi się
w sposób bezpośredni do definicji czasu,
którą rozważa poprzez fizykę i filozofię.
Ideę czasu materializuje przez syntetyczne formy inspirowane zegarami.
Doświadczanie czasu sprawia, że człowiek poszukuje przestrzeni do osiągnięcia równowagi. Główną linią budowania
obiektów reprezentujących ideę Zoji
jest zdefiniowanie oraz stworzenie
warunków do projektowania i realizacji innowacyjnego, konceptualnego
procesu zorientowanego na Człowieka.
Ten proces wymaga dużej determinacji
autorskiej. Otwarta przestrzeń, w której

człowiek zbiera doświadczenia, pozwala
na wyzwalanie wolnej, nieskazitelnej
energii twórczej, której źródło tkwi
w dziecięcej sile poznawania otoczenia.
Tak otwarta, a zarazem trudna do oswojenia energia przestrzeni środka pozostaje w szumie codzienności niezauważana. Idealistycznie przestrzeń ma
stanowić o świadomym działaniu wspartym wspomnianą energią z możliwością
poprawy jakości życia (na poziomach
estetycznym i etycznym) współczesnego
społeczeństwa. Energię odnajduje się
w naturze podczas samotnych kilkuset
kilometrowych pieszych wypraw,
z otwarciem umysłu na odbieranie
świata takim, jaki jest, oraz selekcjonowaniem treści dla subtelnej przestrzeni
duchowej. Idea Zoji łączy pracę artystów,
intelektualistów, architektów, projektantów i rzemieślników. Zagrożeniom
społecznym, na które zwraca uwagę,
nie przypisuje apokaliptycznych cech,
jednak uwypukla postępującą i niezauważalną dehumanizację życia społecznego. Współczesne technologie z jednej
strony przyczyniają się do postępu
i rozwoju wszystkich dziedzin życia,
a z drugiej eliminują człowieka twórczego. Człowiek coraz częściej jest
zastępowany przez maszynę. Nowe
technologie i intuicyjność urządzeń

znajdują się na etapie próby skoordynowania człowieka z urządzeniami
technicznymi, czyli organiczno-technicznej symbiozy. W tym obszarze
Zoji prezentuje filozofię nadrzędnej
roli Człowieka w procesach artystycznych i twórczych. Nadrzędność wobec
maszyn oznacza swoistą równowagę,
która jest istotą złotego środka. Człowiek
potrzebuje równowagi do przetrwania.

1 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/
Czas [dostęp: 31.08.2020].
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wybrane wystawy

bio
Doktor sztuk plastycznych,
adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych
i Projektowych na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Twórca artystycznych realizacji przestrzennych: Human-obiekt i Czasoobiekt. Zajmuje się także tzw. sztukami
mieszanymi, łączy malarstwo i grafikę
komputerową. Prace artystyczne
z powodzeniem prezentował
w galeriach w kraju i za granicą.

W ramach pracy zawodowej prowadzi
działalność naukowo-dydaktyczną,
której głównym wsparciem jest praca
artystyczna, prezentowana podczas
wystaw krajowych i zagranicznych,
a także konferencji naukowych. Ponadto
pasjonuje się historią i pisaniem ikon
o rycie bizantyjskim. Członek Związku
Polskich Artystów Plastyków.

2019, Kolekcja mebli Zoji,
Wystawa Genius Loci, Cieplice.
2019, Projekt Zydel, Międzynarodowa
Wystawa Medea, Ateny, Grecja.
2019, Wystawa projektu Zydel
Śląski podczas targów 4DD
w Katowicach (z Katarzyną Rosłon).
2018, Human. Chair design, Sino-Polish University Consortium Art
& Design Competition 2018, University
of Technology, Bejing, Chiny.
2018, Mebel i Wnętrze – Konteksty,
Galeria Atrium Technopark,
Gliwice (z Katarzyną Rosłon).
2018, Projekt Human, Międzynarodowa
Wystawa Medea, Saloniki, Grecja.
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Zoji. Man's superior role in art and design
Zoji is an original idea that refers
to deep philosophical thoughts that
inspire the pursuit of the golden
mean in the creative act.
The main line along which the objects
representing the idea of Zoji are built
is defining and creating conditions for
the design and implementation of an
innovative, conceptual human-oriented
process. The open space in which
people gather experiences allows
them to release free, flawless creative energy, the source of which
lies in the child's power to explore
the environment. Such open and
at the same time untameable energy
of the space of the center remains
unnoticed in the noise of everyday life.

bio
Ph.D. in fine arts, assistant professor
at the Department of Fine Arts and
Design at the Faculty of Architecture
of the Silesian University of Technology
in Gliwice. Creator of artistic spatial
works. As part of his professional life,
he conducts research and teaches
against the background of artistic work,
presented at national and international exhibitions, as well as academic
conferences. Member of the Association
of Polish Artists and Designers.

 Krzysztof Groń, Zoji 3, 2019
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Zlepki/ Lumps
2020
druk pigmentowy na papierze
ryżowym, tkanina szklana
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Małgorzata Jabłońska
Nieuchwytna i zmiennokształtna. Próba niezdefiniowania przestrzeni środka
Centralny punkt świata to miejsce,
gdzie jednoczą się bezruch i ruch1.
Wyobrażam sobie, że przestrzeń środka
to energia promieniująca od środka
na zewnątrz każdej istoty, zamykająca ją
w bezpiecznym kręgu. Przestrzeń środka
to nisza, w której można spokojnie, naturalnie przebywać. To energia człowieka
zajętego wnętrzem swojego umysłu lub
energia odpoczywającego zwierzęcia.
Przestrzeń taka układa się w kolisty,
migotliwy kształt, na podobieństwo

1 J. Campbell, Potęga mitu. Rozmowy Billa
Moyersa z Josephem Campbellem, tłum. I. Kania,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2019, s. 108.
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współśrodkowych kół, które tworzą się
na powierzchni wody wokół nurkującej
kaczki czy wrzuconego kamienia.
Przestrzeń środka jest zmiennokształtna.
Reaguje na otoczenie. Formuje się
w relacji człowieka do tego, co nieożywione i ożywione – wypełnia wnętrza
mieszkań, uniwersytetów, muzeów.
Rozciąga się między użytkownikiem
a sprzętami. Przestrzeń środka dopasowuje się do relacji w parach czy
grupach. Bywa elastyczną płachtą,
napinaną równocześnie w przeciwnych kierunkach, aby odzwierciedlić

aktualny, przelotny układ sił i emocji.
Bywa linią, przeciąganą liną, nicią
porozumienia. Błyskiem między
punktami zmierzającymi ku połączeniu w miłości lub zwarciu.
Obrazowanie na płaszczyźnie przy
użyciu konturu i powszechnie rozpoz
nawalnych figur wpisuje się w tradycję
historycznych interfejsów, świetnie
obsługiwanych przez ludzkość od tysięcy
lat. Kontur, kształt, synteza, dwuwymiarowa geometria to również moje podstawowe narzędzia pracy. Łatwo można
ulec złudzeniu, że w tej pozornie prostej

graficznej konwencji przestrzeń środka
powinna zostać zatrzymana w ruchu,
utrwalona jako wycinek płaszczyzny
lub wiele wycinków. Nic podobnego.
Nie staram się zilustrować przestrzeni środka – zbyt łatwo wymyka
się kontroli. Wychodzi poza obraz.
Lokuje się między moją pracą a Tobą,
gdy na wystawie przyglądasz się
Zlepkom. Patrzysz na narysowane
przeze mnie elementy, a ona wzrasta
z twoich skojarzeń, myśli, doświadczeń,
emocji. Zlepia się z tą przestrzenią
środka, z którą tutaj przychodzisz.
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bio
Artystka, projektantka, doktor sztuk
plastycznych. Adiunktka we wrocławskiej Katedrze Grafiki Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS.
Uzyskała dyplom z wyróżnieniem
z projektowania graficznego w Pracowni
Nowych Mediów na Wydziale Grafiki
w Katowicach krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych (2001). Ukończyła
podyplomowe muzealnicze studia kuratorskie z zakresu sztuki współczesnej
na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).
Obroniła doktorat na Wydziale Grafiki
i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu (2018).
Autorka grafik i opowieści cyfrowych,
prac z obszaru nowych mediów
i instalacji (we współpracy z Piotrem
Szewczykiem) oraz projektów graficznych. W działaniach artystycznych
bada zastosowanie różnych technologii opartych na warsztacie komputerowym i manualnym. Interesuje
się neuronauką, percepcją i narracją
wizualną w kontekście sztuki oraz
związkami sztuki wizualnej i literatury.
Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza nim.
Członkini ZPAP. Jej prace znajdują się
w kolekcji Podlaskiego Towarzystwa

Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku
oraz w kolekcji sztuki współczesnej
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

wybrane wystawy indywidualne
2017, Neuro.Szkice, Mała
Przestrzeń, BWA Katowice.
2016, Niewyczerpana, Galeria
Intymna Domu Oświatowego
Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
2015, Bio, Galeria A-19, stacja
metra Marymont, Warszawa.
2012, Dzikie/Wild, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Miejsce
Projektów Zachęty, Warszawa
(z Piotrem Szewczykiem).
2007, The Circle & The Square,
Instytut Polski w Duesseldorfie,
Niemcy (z Piotrem Szewczykiem).
2003, Szkolenie, Galeria
Arsenał, Białystok.

wybrane wystawy grupowe
2020, Międzynarodowe Triennale Małych
Form Grafiki, Galeria Miejska, Łódź.
2019, II Ogólnopolskie Triennale
Grafiki Artystycznej Grafiteka, Dom
Artysty Plastyka, Warszawa.
2018, Międzynarodowe Triennale
Grafiki w Krakowie, Zanurzeni
w obrazach, Bunkier Sztuki,
Kraków, wystawa główna.
2016, Nowe ilustracje, Elektrownia,
Galeria Arsenał, Białystok.
2009, 9. Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Era Nowe Horyzonty
(z Piotrem Szewczykiem).
2005, 6. Bałtyckie Biennale Sztuki
Współczesnej Habitat, Muzeum
Narodowe w Szczecinie.
2003, Praguebiennale 1. Peripheries
become the center. Seduced: Recent
Polish Art, Národní Galerie v Praze,
Veletržní Palác, Praga, Czechy.
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Elusive and shapeshifting. An attempt to non-define the space of the center
The space of the center is shapeshifting. It reacts to the environment. It
is formed in the relationship of man
to the inanimate and animate.

I am not trying to illustrate the space
of the center – it is too elusive. It goes
beyond the picture. It is located between
my work and you, when you look
at Lumps in the exhibition.
You look at the elements drawn by me,
and it grows from your associations,
thoughts, experiences, and emotions.
It becomes glued to that space
of the center that you come here with.

bio
Artist, designer, Ph.D. in fine arts.
Assistant professor at the Wrocław
Department of Graphic Design
at the SWPS University of Social
Sciences and Humanities. Author
of graphic works and visual narratives, she works also in the area
of new media installations, and graphic
design. Member of the Association
of Polish Artists and Designers.

55

Ziemia, mamut, niebo
2019
fotografia (× 12),
druk pigmentowy; obiekt, sklejka, stal
fotografia (× 6),
druk pigmentowy, PCV spienione
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Michał Jakubowicz
Refleksje na marginesie projektu „subPark”
W klasycznym już dziele O fotografii1
Susan Sontag zwróciła uwagę na dwa
typy koincydencji fotografii i nauki.
Pierwszy związany jest z tworzeniem
typologii zdjęć umożliwiających zdystansowany ogląd, obejmujący przekształcenia, ewolucje, porównania oraz studium
przypadku. Ten rodzaj naukowej fotografii sprzeciwiającej się iluzji i wrażeniowemu modelowi postrzegania zdjęć
szczególnie ugruntowany jest w powojennej historii fotografii, reprezentowanej przez wybitnych przedstawicieli

1 S. Sontag, O fotografii, tłum.
S. Magala, Karakter, Kraków 2017.
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wrocławskiego środowiska, tj. Zbigniewa
Staniewskiego, Jerzego Rosołowicza,
Andrzeja Lachowicza, Natalię LL,
Jerzego Olka i innych. Drugie połączenie
fotografii i nauki dotyczy wartości oraz
widzialności, polega na podważaniu
uprzywilejowanych narracji społecznych
przez ujawnianie tego, co niewidoczne,
niszowe, pominięte, zapomniane,
wykluczone. Ten sposób uprawiania
fotografii przywołuje widoki rzeczy
w celu powtórnego namysłu nad nimi.
Oba naszkicowane powyżej podejścia
splatają się w realizowanym przeze
mnie od 2014 roku fotograficznym
projekcie subPark, skoncentrowanym
na specyficznej przestrzeni parku
Grabiszyńskiego, pełniącego przed
wojną funkcję cmentarza ewangelickiego. Szczególna historia Wrocławia
związana z kompletną wymianą
mieszkańców, wypędzeniem Niemców,
migracjami i przesiedleniami ujawnia się w traumatycznej przestrzeni
parku, z jednej strony służącego
rozrywce, z drugiej zauważaniu tragicznych losów zwykłych ludzi skazanych
na niepamięć. Park Grabiszyński jest
przykładem przestrzeni miejskiej
niedostarczającej odpowiedniej ilości
informacji pozwalających mieszkańcom

jasno odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego w latach powojennych doprowadzono do zniszczenia zabytków
niemieckiej sztuki sepulkralnej oraz
pamięci o przedwojennych mieszkańcach miasta. Pytanie staje się bardziej
doniosłe wobec zabiegów Polaków
o zachowanie mogił przodków na terenach wschodnich, znajdujących się
na terytoriach Litwy, Białorusi, Ukrainy,
zmienia skalę w kontekście religijnym,
kiedy odnotujemy, że zniszczone zostały
cmentarze społeczności ewangelickiej,
przedkładającej świadectwo Pisma
Świętego nad interpretacje budowane
na autorytecie hierarchów. Pytanie
nabiera znaczenia również wobec
świadectw powojennego ikonoklazmu
widocznego na terenach zachowanych
dawnych cmentarzy, polegającego
na wymazywaniu tego, co obce.
Pismo tworzone ze światła, jak najproś
ciej można rozumieć fotografię, jest dla
mnie sposobem przedstawienia pewnej
przenośni zaobserwowanej na terytorium Wrocławia: przestrzeń naturalna,
w szczególności drzewa i kamienie,
stała się w wyniku upływu czasu informacją kulturową, ujawniającą w sposób
szczególny i immanentny dawną funkcję terenu, obrysy kwater, świadectwa

tożsamości przedwojennych mieszkańców. Nie sposób przejść obok niektórych z nich obojętnie: samotny grób
Hedwig Trautmann z widocznym śladem
po zbłąkanym pocisku czy wystający
z trawy obok Pomnika Wspólnej
Pamięci grób Ericha Schimmela
(polskie tłumaczenie nazwiska to pleśń)
ze współczesnej perspektywy wyglądają – w niewartościującym znaczeniu –
co najmniej surrealistycznie, tragikomi
cznie. Symboliczną i niedocenioną rolę
w polskim pejzażu kulturowym odgrywa
mały parkowy cmentarzyk dzieci
polskich i niemieckich. Nie było dla niego
miejsca w monografii Cmentarze autorstwa Jacka Kolbuszewskiego, którego
dokonania są fundamentalne w interesującym mnie obszarze antropotanatologii
oraz analizowanych stylów umierania.
Od czasów wynalezienia fotografii i działań pierwszych wędrownych fotografów
wiadomo, że zdjęcia operują uniwersalnym i możliwie demokratycznym sposobem zapisu rzeczywistości, obejmującym wiele kodów, np. modę, mimikę,
język ciała, różne rodzaje pejzaży, style
architektury i sztuki. Zdjęcia nie stanowią też źródła wiarygodnych danych,
potrzebują weryfikacji za pomocą
komentarzy. Fotografia obejmuje
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także inne, specjalistyczne i autonomiczne, języki artystyczne, tj. abstrakcję, surrealizm, sztukę ziemi, a zatem
propozycje uniwersalne, powstające
jako wynik buntu wobec zawłaszczania sztuki przez ujęcia instytucjonalne,
reprezentowane przez religię, politykę
i gospodarkę, umożliwiające przedsta
wicielom najbardziej wpływowych
systemów społecznych umacnianie
własnego status quo. Choć w szeroko
rozumianej sztuce fotografia ceniona jest
za swe walory dokumentacyjne, nader
cenna jest także jej wielojęzyczność oraz
zróżnicowanie, będące nie lada wyzwaniem dla naukowców i samych artystów.
Oprócz konstruktywnych przykładów
teorii obrazów w środowisku naukowym można spotkać wiele przejawów
naukowego ikonoklazmu, odmawiającego obrazom jakiejkolwiek wartości
poznawczej. Dlatego celem uprawianej
przeze mnie fotografii jest również
stawianie pytań o charakterze naukowym, humanistycznym i społecznym.

opisywane przez historyków, tj. powojenne ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, umożliwiały zróżnicowane
w skali kraju działania władz miast
i gmin dotyczących likwidacji poniemieckich cmentarzy2. Miały one na celu
zacieranie pamięci o tzw. dawnych
mieszkańcach, a w innych wypadkach
tworzenie przestrzeni symbolicznych
wypełnionych polskimi narracjami
martyrologicznymi. Na tym tle
niezwykle okazale wygląda jeden
z największych we Wrocławiu pomników – Pomnik Wspólnej Pamięci –
zlokalizowany w parku Grabiszyńskim,
reprezentujący uniwersalną narrację
upamiętniania nieistniejących pochówków wszystkich mieszkańców dawnego
Wrocławia, bez względu na narodowość
i wiarę. Z drugiej strony, wobec porzuconych dookoła pomnika świadectw
niemieckich grobów oczywiste stają
się pytania dotyczące jego związku
z konkretnym miejscem usytuowania –
niemieckim cmentarzem ewangelickim.

Z informacji zebranych na terenach
kilkudziesięciu miast zachodniej
i północnej Polski oraz kwerendy doniesień prasowych wynika, że ludzie nie
mają dostępu do wiedzy o tzw. miej
scach niepamięci. Decyzje polityczne

Fotograficzny projekt subPark, skoncentrowany do tej pory głównie
na przestrzeni parku Grabiszyńskiego,
prezentowany był na ogólnopolskich
i międzynarodowych wystawach,
tj. Międzynarodowym Triennale Rysunku,

2 K. Kuszyk, Poniemieckie, Czarne,
Wołowiec 2019, s. 336.
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Międzynarodowym Festiwalu Konteksty,
znalazł się w półfinale konkursu
Dorothea Lange–Paul Taylor Prize
organizowanego przez Center for
Documentary Studies na Duke
University w USA. Indywidualne
ekspozycje projektu miały miejsce w Toruniu (Galeria Wozownia),
Sokołowsku (Międzynarodowe
Laboratorium Kultury In Situ), Pile
(Galeria MS w Muzeum Stanisława
Staszica), Wrocławiu (Galeria Entropia,
Galeria Wykwit), Szczecinie (Galeria
Storrady), Słubicach (Galeria Okno).

Instalacja stanowi wizualny namysł
nad przestrzenią uwikłaną w proces
kulturowej semiozy. Fotografie przedstawiają drzewa i kamienie w momencie
nadawania, pozbawiania i przekształcania ich znaczeń. Przestrzeń i natura
w mniejszym lub większym stopniu
podlegają rygorowi wizerunków.
Konwencjonalne ramy tego procesu
przenikają się z samą naturą, wywołując paradoksalny efekt mowy natury.

Instalacja Ziemia, mamut, niebo obejmuje fotografie koron drzew, rekonstrukcje miejsc pamięci na podstawie
układów drzew w parku Grabiszyńskim,
dawnym niemieckim cmentarzu
ewangelickim, oraz obiekt przestrzenny – symbol mamuta i zarazem
symbol parku Mamuta, przyległego
do parku Grabiszyńskiego. Barwna
fotografia zrealizowana w technice
cross stanowi karykaturę fotografii
terenowej – stanowiącej dokumentację dzieł sztuki publicznej odnoszącej
się do symboliki słowiańskiej, macierzyństwa i nauki (reprezentowanej
przez drzewa upamiętniające polskich
naukowców na terenie parku Mamuta).
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w Międzynarodowym Laboratorium
Kultury In Situ, Sokołowsko.
maj 2018, Eksperyment koło fotogra
fii, Muzeum Współczesne, Wrocław.
marzec 2017, Death Styles,
Galeria Wykwit, Wrocław.
październik 2016, subPark.
Miejsca, Muzeum Staszica, Piła.
maj 2016, Dokumenty podróży, Galeria
Sztuki Mediów Kino, Wrocław.
luty 2016, subPark. Upadki,
Galeria Entropia, Wrocław.

bio
Doktor habilitowany,
profesor SWPS, pracujący
w Katedrze Grafiki Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego
SWPS we Wrocławiu. Artysta
wizualny używający w swoich
pracach fotografii, filmu, obiektów,
rysunku. Autor książek fotograficznych sub (2018), subPark (2016),
zbioru badań Eksperyment koło
fotografii (2018) oraz monografii Medium na białym tle (2007).
Zainteresowany teorią i praktyką

sztuk wizualnych jako sposobami
namysłu nad kulturą i komunikacją.

wybrane wystawy
wrzesień 2020, Dziady,
Galeria Wozownia, Toruń.
kwiecień/ maj 2018, subPark: między
drzewami, wystawa eksperymentalnej fotografii, filmu, grafik i obiektów

wrzesień 2015, Zmierzch
Wzgórza Partyzantów, Galeria
Uniwersytetu SWPS, Wrocław.
maj 2015, subPark, Galeria Klub
Storrady, Domek Grabarza, Szczecin.
luty 2015, subPark, Galeria
Okno, Słubice.
grudzień 2014, subPark. INgerencje,
Park Grabiszyński. Wrocław.
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Writing made of light, as photography
can be understood in the simplest way,
is for me a way of presenting a metaphor observed in Wrocław – natural
space, in particular trees and stones,
has become cultural information over
time, revealing in a special and immanent
way the former function of the area,
outlines of living quarters, and proofs
of identity of the city's pre-war residents.
The installation is a visual reflection
on the space entangled in the process
of cultural semiosis. The photographs
show trees and stones at the moment
of giving, removing and transforming
their meanings. Space and nature are
to a certain extent subject to the rigour
of images. The conventional framework of this process mutually permeates
with nature itself, producing the paradoxical effect of nature's speech.

bio
Ph.D. hab., associate professor
at the Department of Graphic
Design at the University
of Social Sciences and Humanities
in Wrocław. A visual artist, using
photography, film, objects and
drawings in his works. Interested
in the theory and practice of visual
arts as a means of reflection on
culture and communication.
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DF_mo_3D019
MS_re_0D011
NH_oś_0D006
2017
druk pigmentowy, druk wypukły,
przecierka, laminat
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Jacek Joostberens
Żywe teatrum

Obszary, które penetruję, odnoszą się
bezpośrednio do dialogu między mną
jako twórcą a bohaterem, który pojawia się w konkretnym dziele tylko raz,
by stać się powodem do twórczych
rozważań. To jak spektakl bez scenariusza, żywy kontakt reżysera z aktorem.

skomplikowanym kodzie, do którego
rozszyfrowania zostaję zaproszony. To proces, na który prócz
odmienności poszczególnych
rozmówców znaczący wpływ
ma czas, tak pod względem
fizycznym, jak i filozoficznym.

Specyfika i odmienność tych rozmów,
zarówno w treści, jak i formie, wyrażona jest za pomocą indywidualnego,
wielowarstwowego zapisu opowieści
o człowieku, jego intymności i niezbywalnym charakterze. Buduje się ona
za pomocą słów o zróżnicowanym,

Graficzne zapisy w pierwszym
odruchu widza-odbiorcy mogą się
wydawać swoistą formą wizualnych
kalamburów, do których odczytania
niezbędna jest postać ich autora.
Nic bardziej mylnego. Zapis wymaga
jedynie skupienia, wczytania się
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w zapiski przeżywanych wydarzeń, które
zebrane zostały na graficznej matrycy.
Spotkania mają zawsze inną historię. Prócz ogólnego zarysu kształtu
całości kolekcji: wielkości rycin czy
techniki ich wykonania, opowieści
dzieją się samoistnie. To jak wizyty
u dawno niewidzianych przyjaciół.
Scenografię tworzy naturalna przestrzeń
ze zróżnicowanym rekwizytorium.
Tematy pojawiają się same, w takich
rozmowach jest ich zawsze wiele,
wszystkie są ważne i wszystkie mają
odpowiedni ładunek emocjonalny.
Nie odczytuje się ich jednak jak tekst zawarty na stronie w książce. Są raczej jak
gazeta codzienna, która opisuje ważne fakty, stopniując napięcie za pomocą poszczególnych informacji. Tym, co jednak różni nasze opowieści od suchych gazetowych newsów, jest wynik dialogowania pełen ekspresji, autentyczny zapis odczuć.
Na ramionach twórcy spoczywa tym samym ogromna odpowiedzialność, niesie
ze sobą tajemnice ludzkich losów, staje się odpowiedzialnym powiernikiem.
Na powierzchni ryciny pojawia się wiele znaków: zatrzymany ruch, gest, czuje
się napięcie, obraz tworzy intensywne zestawienie mroku i światła, rysunek,
notatka, odcisk, przetarcie. Spektakl jest pełen zwrotów akcji. Trzeba jednak dokonać wyboru tego, co pozostanie zapisane i opowiedziane ostatecznie.
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bio
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział
Grafiki w Katowicach (1992–1997).
Doktor habilitowany sztuk plastycznych,
profesor uczelniany w Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym SWPS
(Wydział Prawa i Komunikacji
Społecznej, Katedra Grafiki)
i w Politechnice Śląskiej (Wydział
Architektury, Katedra Sztuk Pięknych
i Projektowych). Otwarte postępowanie o nadanie tytułu profesora
sztuk plastycznych w Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki
Mediów. Prowadzi pracownie: rysunku,
druku wypukłego, typografii, projektowania graficznego i fotografii. Zajmuje
się: grafiką artystyczną, grafiką projektową, scenografią, fotografią, wystawiennictwem, doradztwem. Kierownik
Studiów Podyplomowych Grafika
na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej. Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków, Stowarzyszenia
Chorzowskich Artystów Plastyków
oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Krakowie.
Inicjator i wieloletni juror ogólnopolskiego konkursu fotograficznego

Obiektywnie śląskie. Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjach muzealnych.
Stworzył kolekcje grafik, m.in.:
Podróże przyziemne, Siły grawitacji,
Wejścia – Wyjścia, Skwer Skaczącej
Gwiazdy, Scena41 – Stage41,
Proscenium od nasypu. Brał udział
w 22 wystawach indywidualnych
i ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Laureat prestiżowych konkursów
graficznych, m.in.: nagrody głównej –
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa,
Międzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie, Idea – Proces – Przekaz,
Bunkier Sztuki, Kraków 2012.
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wystawy indywidualne

wystawy zbiorowe

2019, Wielowarstwowe, grafika, Galeria
113, Wydział Sztuki, Instytut Sztuk
Pięknych, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie, Częstochowa.

2019, Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Graficznej – UNI
Graphica 2019, Muzeum Sztuki
Kovalenko, Krasnodar, Rosja.

2018, Proscénium z jiné strany,
grafika, wideo, Galerie Opera – Divadlo
Jiřího Myrona, Národní divadlo
moravskoslezské, Ostrawa, Czechy.
2018, STAGE41, grafika, wideo,
Industrial Gallery, Ostrawa (Czechy).
2018, Z widokiem na Ślężę. Jacek
Joostberens – grafika, grafika, wideo,
obiekty, wystawa z okazji 20-lecia
pracy twórczej, Międzynarodowe
Centrum Sztuk Graficznych, Kraków.
2010, Wejścia – Wyjścia,
grafika, wideo, Galeria W stolarni,
Muzeum Śląskie, Katowice.

2018, 2. Międzynarodowe Biennale
Grafiki Łódź 2018, Galeria Art_
Inkubator, Fabryka Sztuki, Łódź.
2018, Doppelpass – Rozegranie,
Annenkapelle, Görlitz, Niemcy.

2018, Osten Biennial of Drawing Skopje,
Osten Gallery, Skopje, Macedonia.
2018, Wystawa Współczesnej
Grafiki Polskiej transPRINT:PL,
NOESIS Thessaloniki Science Center
& Technology Museum, Saloniki, Grecja.
2017, First International Print Biennale
Yerevan 2017, Armenian Center
for Contemporary Experimental Art
(ACCEA/NPAK), Erywań, Armenia.
2017, Nahe Bilder-Ferne Horizonte
(Bliskie Obrazy – Dalekie Horyzonty),
Künstlerforum Bonn, Bonn, Niemcy.
2015, The International Biennial
Festival of Portrait XVI INTERBIFEP,
Međunarodna galerija portreta,
Tuzla, Bośnia i Hercegowina.
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Live theatrum

The areas that I penetrate directly
relate to the dialogue between myself
as the creator and the protagonist
who appears in a given work only
once to become a reason for creative
reflection. It is like a performance
without a script, a direct contact
between the director and the actor.
The specific character and diversity
of these conversations, both in content
and form, is expressed through an individual, multi-layered record of a story
about a man, his intimacy and inalienable character. It is built with the help

of words with varied, complicated
code, which I am invited to decode. It is
a process which, apart from the differences between individual interlocutors,
is significantly influenced by time,
both physically and philosophically.
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bio
Ph.D. hab. in fine arts, university
professor at SWPS University of Social
Sciences and Humanities (Faculty of Law
and Social Communication, Department
of Graphic Design) and at the Silesian
University of Technology (Faculty
of Architecture, Department of Fine
Arts and Design). Initiated proceedings
to award him the title of professor
of fine arts at the Eugeniusz Geppert
Academy of Fine Arts in Wrocław,
Faculty of Graphics and Media Art.

He deals with artistic graphics,
design graphics, scenography,
photography, exhibition and
consulting. Head of Postgraduate
Studies in Graphics at the Faculty
of Architecture of the Silesian
University of Technology.
Member of the Association
of Polish Artists and Designers,
the Chorzów Association of Artists
and the Association of the International
Print Triennial in Krakow.

Initiator and long-term juror
of the national photo competition Obiektywnie Śląskie. Winner
of prestigious graphic competitions.

Crossing The Universe V –
Between Worlds, A Walk In Space
2020
Mixed media installation
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Harro Schmidt
Harro D.B. Schmidt's group of works
Crossing The Universe is an installative
experimental setup, which could also
be described as a walk-in laboratory
situation. With the background knowledge of two diplomas in geology/
paleontology and free art, there are
always natural scientific aspects in his
artistic work. Thus, the group of works
uses various analog and digital apparatuses from natural science and their
imagery. Through an experimental
set-up, consisting of overhead projectors
with respective flow vessels, various
objects rotating in the water on their

own axis. Their projected images
allow different levels of interpretation: visitors may observe molecular
structures as well as moving ornamental geometry or space stations.
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A reference to the overcoming of gravity and territorial
borders is provided by the figure ensemble of a Brazilian carnival parade circulating in a flow
vessel, which can be read in its
shadow projection as a conglomeration of dancers, musicians and
acrobats, as well as an intergalactic conference of astronauts
and extraterrestrials between
worlds. Another clue is
the projection of a launch
of the Ariane rocket.
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bio
Harro D.B. Schmidt works as art director of the Kunsthalle Faust, Hanover
Germany and has been curating
international contemporary art
exhibitions for over a decade.
As an artist with a varied background
of degrees in Fine Arts and Geology
and Paleontology at the University
of Hanover, he combines scientific
knowledge and visual effects to create
unusual and experimental installations.
His works were represented with
single and group shows, nationally

and internationally in such venues as:
2020 Pavilion 02, Domê umêni Opava,
Czech Republic (g); 2019 Pavillon 02,
Biennale Venezia, Italy (g); Territorien II,
Domagk-Ateliers Halle 50, Munich,
Germany (g); 2018 iJacking Hannover –
Augmented Reality in public space,
Hannover, Germany (g); 2017 Attitude,
Shanghai Yun Art Center, China (g);
2015 Empty Garden – Hotel de
Inmigrantes 5, Biennale Nakanojo,
Japan (g) 2012 Cabildo en el marco de
la Bienal de Montevideo, Uruguay (g);

Co7smopolitan Stranger – Hotel de
Inmigrantes II/ MANIFESTA 9, Hasselt,
Belgium (g); Thinking about. Me,
Kunstraum 34, Stuttgart (s); 2007/08
Blood of the ancestors, Zagreus
Project-Gallery, Berlin, Germany (s)
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Cykl prac Harro D.B. Schmidta
Crossing The Universe to układ
o charakterze eksperymentalnej
instalacji, który można również okreś
lić jako otwarte laboratorium.

Dzięki znajomości przedmiotu i tytułom
naukowym z zakresu geologii, paleontologii i sztuki twórczość tego artysty
zawsze wzbogacona jest o aspekty
nauk przyrodniczych. W cyklach swoich
prac wykorzystuje różne urządzenia
analogowe i cyfrowe z ich zakresu.
Jego instalacje składają się z rzutników
połączonych z naczyniami przepływowymi i różnych obiektów obracających się w wodzie wokół własnej
osi, a wyświetlane obrazy pozwalają
na różne poziomy interpretacji.

bio
Harro D.B. Schmidt jest dyrektorem artystycznym Kunsthalle Faust
w Hanowerze w Niemczech i – od ponad
dziesięciu lat – kuratorem międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej.
Jako artysta posiadający wykształcenie
z zakresu sztuk pięknych oraz geologii
i paleontologii zdobyte na Uniwersytecie
w Hanowerze łączy wiedzę naukową
i efekty wizualne, tworząc niezwykłe i eksperymentalne instalacje.

Jego prace były prezentowane
na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą.

Fabuła interrupta
2020
instalacja typograficzna
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Katarzyna Sowa
Fabuła interrupta1

Świat jest tkaniną, którą przędziemy
codziennie na wielkich krosnach
informacji, dyskusji, filmów, książek,
plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy
tych krosien jest ogromny – za sprawą
Internetu prawie każdy może brać
udział w tym procesie, odpowie
dzialnie i nieodpowiedzialnie,
z miłością i nienawiścią, ku dobru
i ku złu, dla życia i dla śmierci.
Kiedy zmienia się ta opowieść –
zmienia się świat. W tym sensie
świat jest stworzony ze słów.

To, jak myślimy o świecie
i – co chyba ważniejsze – jak o nim
opowiadamy, ma więc olbrzymie
znaczenie. Coś, co się wydarza,
a nie zostaje opowiedziane,
przestaje istnieć i umiera2.
1 Narracja przerywana, wielowątkowa, na pozór
chaotyczna, ale ostatecznie tworząca pewną całość.
2 Treść przemowy noblowskiej Olgi
Tokarczuk, grudzień 2019. Dostępne na:
https://tvn24.pl/wyklad-noblowski-olgi-tokarczuk-przeczytaj-esej-czuly-narrator,991401,s.
html?h=1cda [dostęp: wrzesień 2020].

późna godzina wymusiła na nas
pośpiech i konieczność przekierowania uwagi na coś zupełnie innego.

Prowadziłam samochód przez
rozświetlone ulice grudniowego Wrocławia. Wracałam
z córką z przyjęcia urodzinowego.
Rozmawiałyśmy, w tle grało radio.
Jechałyśmy na Wrocławskie Targi
Dobrych Książek. Ja, by odwiedzić moje ulubione wydawnictwa,
pooglądać okładki, zajrzeć do środka
ciekawie wyglądających publikacji,
Jagoda, by na stoisku wydawcy
ukochanej serii książek kupić kilka
gadżetów. W przerwie rozmów
usłyszałyśmy głos Olgi Tokarczuk.
Nie pamiętam, w którym dokładnie

miejscu wniknęłyśmy w jej opowieść,
ale pochłonęła nas równie mocno.
– Mamo, którą ze swoich książek ona czytała? Chciałabym
ją przeczytać w całości.
Noblistka poruszała wiele wątków
i tyle z nich było nam bliskich, każdej
z nas pewnie na swój sposób.
Zahipnotyzował mnie jej tajemniczy
Raumgeist, w którym najdrobniejszy
element, najbanalniejsza nawet rzecz
ma swój byt, żyje. Zasłuchanie trzeba
było przerwać. Dojechałyśmy na miejsce,

Do tekstu przedmowy wracałam jeszcze kilka razy, czytałam go w skupieniu. Często zasłuchanie, bo wracałam
do zapisu audio, lub zaczytanie, bo tekst
tak istotny chciałam mieć w formie
namacalnej, przerywały odgłosy otaczającego świata – dzwonek telefonu,
sygnał wiadomości z mediów społecznościowych albo dźwięki pojawiającej
się wiadomości w skrzynce mailowej.
Żyjemy w rozpraszającym świecie.
Cierpliwy i czuły narrator za każdym
razem dostosowywał treść do mojej
aktualnej percepcji. Zmieniał nasilenie
słów, przekierowywał uwagę na inne
wątki, w innym miejscu jego ja stawało
się moim ja. Za każdym razem lekturę
przerywałam w innym miejscu, także
dlatego, by dać sobie czas na przemyślenie, swoistą autodyskusję.
Dziś to, co niezapisane, ulega zapomnieniu. Łamy, paragrafy, linie tekstu, wyrazy
i na końcu pojedyncza litera – atom
słowa, pierwiastek myśli. Kształty liter
fascynują mnie od dawna. Ich geneza,
anatomia będąca śladem narzędzia
i ludzkiej ręki. Przekształcająca się
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w czasie pod wpływem ekonomii,
technologii, zastosowania i potrzeb
zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki
Gutenbergowi żmudny proces pisania
średniowiecznych mnichów zamienił się
w druk – powielanie znacznie szybsze.
Dzięki pismu, literom, opowieść przekazywana kiedyś ustnie, zmieniana
przez oratora, który choćby doborem słów czy naciskiem akcentów
w niej współuczestniczył, zyskała
niezmienny, skrystalizowany charakter.
Ale jest jeszcze coś, co mimo niezmiennej kolejności słów, stałego rytmu
zdań i interpunkcji zastępującej
akcent i tempo wypowiedzi czyni
treść żywą. To interpretacja odbiorcy.
Każdy z nas odbiera świat przez sito
własnych doświadczeń, odcedza tylko
to, co jest w stanie dostrzec. Najmocniej
oddziałują na nas rzeczy, które jesteśmy w stanie powiązać z myślami, jakie
gdzieś i kiedyś zamieszkały w naszych
głowach. W tym sensie nasza przestrzeń środka kształtuje się i zmienia, jak
kolejność czytanych liter. Znaki alfabetu,
abstrakcyjne kształty, na pozór neutralne,
ale tworzące w różnych sekwencjach
nowe znaczenia, dające nieskończenie

wiele rozwiązań, umiejące zapisać każde
słowo, uczynić nieśmiertelną każdą myśl.
Pokazane na wystawie fragmenty przemówienia noblowskiego Olgi Tokarczuk,
wygłoszonego 7 grudnia 2019 roku
w Sztokholmie, są moim subiektywnym wyborem, który do chwili realizacji
kilkukrotnie zmieniał zarówno formę, jak
i zakres cytowanych słów. W tym sensie
żyje on w mojej przestrzeni środka.
Litery i zbudowane z nich cytaty zostały
przeze mnie wprowadzone w przestrzeń
sali, wspólną dla wszystkich zwiedzających. Moim celem jest swego rodzaju
eksperyment, transgresja o niewiadomym w tej chwili dla mnie finale.

bio
Grafik, aktywny zawodowo
projektant kreatywny. Magister
historii sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty
dla studentów grafiki Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS oraz
studentów Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego z zakresu historii
typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji,
projektowania książki i krojów pism.
Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym oraz jego
odbiorem. Fascynują ją dokonania
polskiej awangardy, modernizmu
międzywojennego, szwajcarskiej szkoły
projektowania i eksperymenty postmodernistów. Lubi patrzeć na litery.
Pasje – triathlon, kolarstwo MTB
i szosowe, narty biegowe. Bierze udział
w zawodach triathlonowych i maratonach rowerowych. Od niedawna pochłania ją doskonalenie różnych technik
pływackich, ma też za sobą pierwsze
sportowe rywalizacje na basenie.
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wybrane realizacje książkowe
2019, skład komputerowy i redesign
przewodnika wspinaczkowego Michała
Kajcy Góry Sokole, cz. 3, Góry Books.
Kraków. Objętość wydania: 320 stron.

od autorki
Projektowanie książek sprawia mi
największą radość. Moment, w którym
myśli autora tekstu ubierają się w wizualną strukturę liter. Zaczynają grać
szarością łamów tekstowych obramowanych passe-partout marginesów. Litery
są wizualnymi atomami słów, formą
niosącą określone skojarzenia, nastroje,
konotacje, zanim staną się nośnikami
treści. Należy je dobierać bardzo uważnie, niczym dźwięki w muzycznym tle
filmu. Kiedy trzeba, powinny być dla
czytelnika niezauważalne, dając pierwszeństwo treści, kiedy indziej powinny
zagrać zdecydowanie, jak kontrapunkt
drugiej linii melodycznej. Wizualny
odbiór książki musi być dla czytelnika zachętą, niczym kuszący zapach
potrawy przed jej skosztowaniem.

2014, projekt okładki, układu typograficznego i skład komputerowy katalogu okolicznościowego Willy Brandt.
100-lecie urodzin, Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego
Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław. Objętość wydania: 78 stron.
2013, projekt okładki, układu typograficznego i skład monografii Johanni
Golombek Servitori Scientiarum
Nobilissimo, Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego
Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław. Objętość wydania: 282 strony.
2012, projekt okładki, układu typograficznego i skład komputerowy katalogu
okolicznościowego Centrum Studiów
Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego
Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
w latach 2002–2012, Wrocław.
Objętość wydania: 120 stron.

2011, projekt okładki, układu typograficznego i skład komputerowy
tomiku poezji Ann Betz i Jacka
Skrzypczyńskiego Coaching the Spirit.
Poems of Transformation, Eccentric
Spirit Publishing, St. Louis Park.
Objętość wydania: 72 strony.

wybrane wystawy
2018–2020, Litera po literze – „g”,
galeria Na Murze, Uniwersytet SWPS
we Wrocławiu, wystawa stała.
2019, Poetyka Bauhausu, wystawa
z okazji 100-lecia Bauhausu,
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.
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Each of us perceives the world through
the sieve of our own experiences,
straining only what we are able
to perceive. The things that we are able
to associate with the thoughts that
came to live somewhere and sometime
in our heads affect us most. In this
sense, our middle space shapes and
changes just like the order of the letters
we read. The letters of the alphabet,
abstract shapes, seemingly neutral,
but capable of creating new meanings
in various sequences, giving infinitely
many solutions, able to write down every
word, make every thought immortal.

The fragments of Olga Tokarczuk's
Nobel speech shown at the exhibition, delivered on December 7, 2019
in Stockholm, are my subjective choice,
which, until it finally came to be, changed
both in form and scope of the quoted
words several times. In this sense,
it lives in my space of the center.

bio
Graphic artist, designer, MA in art
history. She conducts workshops for
students of Graphic Design at the SWPS
University of Social Sciences and
Humanities and students of the Institute
of Journalism and Social Communication
at the University of Wrocław. She
is interested in typography and
its correlation with visual
message and its reception.
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Piotr Szewczyk
Między punktem A a punktem B

Czy między punktem A a punktem B
możemy wyznaczyć środek?

przy konstruowaniu. Jednak one tylko
minimalnie wypaczą nasz wynik.

Czy istnieje takie miejsce, które
możemy z całą pewnością okreś
lić jako środek odcinka AB?

Z wyznaczeniem środka trójkąta
jest gorzej. Zaraz zrodzi się pytanie:
ale jaki środek? W geometrii funkcjonują dwa różne określenia na ważne
punkty trójkąta mające centrum
w swojej nazwie, czyli barycentrum
i ortocentrum. To pierwsze potocznie nazywamy środkiem ciężkości.
Z kolei to drugie nawet nie musi się
znajdować wewnątrz trójkąta.

Jeśli spojrzymy na to z perspektywy
geometrii euklidesowej, odpowiedź jest
bardzo prosta i jednoznaczna. Gdy tylko
będziemy mieli odpowiednie narzędzia: linijki, cyrkle, to damy sobie radę.
Jedynym problemem może się okazać
niedokładność pomiarów, brak precyzji
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Jakby tego było mało, możemy wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt, czyli miejsce, z którego najbliżej
do wszystkich boków, taki kompromisowy punkt, jeśli bierzemy pod uwagę
boki trójkąta. Do tego jest jeszcze środek
okręgu opisanego na trójkącie, czyli
punkt, który będzie równo oddalony
od wszystkich wierzchołków – jakby
punkt kompromisowy dla wierzchołków.
Jeśli do naszych rozważań dodamy
ogólną teorię względności, to okaże
się, że obecność każdej masy (energii) zakrzywia przestrzeń (i czas).
To, co w geometrii euklidesowej jest
linią prostą, nagle może się stać linią
geodezyjną – zakrzywioną. Najkrótsza
droga między punktami może przestać
być prosta, więc dochodzą kolejne
problemy z wyznaczeniem jej środka.
Jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo silne
i zwarte pole grawitacyjne czarnych
dziur, to zobaczymy tak zwany efekt
makaronu – materia zacznie się nam
zwężać w jednym kierunku, a rozciągać w innym. Wyznaczenie stałego
środka jakiegokolwiek materialnego
elementu stanie się niemożliwe.

Można powiedzieć, że to wielki kosmos
i nas bezpośrednio nie dotyczy. Jednak
gdy przyjrzymy się najmniejszym cząstkom świata, to mechanika kwantowa
też dołoży swoje trzy grosze. Może się
okazać, że nie zawsze jesteśmy w stanie
określić dokładne położenie elementów
materii, więc wszelkie poszukiwania
mogą być wyłącznie przybliżone.
Wróćmy jednak do naszej skali. Jeśli
samolot leci z lotniska X na lotnisko Y, to gdzie ma środek swojego
lotu? Czy tam, gdzie samolot, na wysokości przelotowej? Czy zrzutowany

na mapie, na wysokości terenu
(tam byśmy go narysowali)? Czy
może według jakiegoś ustandaryzowanego poziomu, np.
morza? Do tego – jeśli weźmiemy
pod uwagę krzywiznę Ziemi, może
się okazać, że środek między lotniskiem A a lotniskiem B jest głęboko
zakopany pod ziemią. Jeśli przelatujemy między dwoma półkulami,
to ten środek zaczyna niebezpiecznie
zbliżać się do środka naszej planety…
Jest też inny problem – czy należy
szukać środka na podstawie odleg
łości czy na podstawie czasu?
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Czy w połowie trwania lotu znajdziemy
punkt równo oddalony od startu i lądowania? Raczej nie… Choć pasażer może
łatwo uznać, że dla niego środek między
lotniskami jest tam, gdzie znajduje się
samolot; do tego w połowie czasu lotu.
Skoro to, co geometryczne (wydawałoby się, że precyzyjne), wcale
nie jest tak jednoznacznie określone,
co mamy powiedzieć, gdy dojdzie
do tego subiektywność postrzegania?
Każdy pasażer samolotu, obserwator,
poszukiwacz środka może wyznaczać go zupełnie subiektywnie. Czy
na pewno znajdziemy miejsce, które
zawsze i dla każdego obserwatora
będzie środkiem? Tak naprawdę jest
to bardzo względne, każdy może
szukać tego miejsca inaczej. I tak jak
funkcjonuje środek optyczny w kompozycji na płaszczyźnie, tak samo środek
odcinka każdy obserwator może
lokować w odrobinę innym miejscu.
Więcej odpowiedzi znajdzie się bliżej
geometrycznie wyznaczonego punktu,
im bliżej do punktów końcowych
odcinka; tym odpowiedzi będzie coraz
mniej. Powstałaby nam z tego krzywa
Gaussa, określająca, z jakim prawdopodobieństwem dany punkt odcinka
może zostać uznany za jego środek.

W trójwymiarowej przestrzeni będzie
jeszcze trudniej. Przestrzeń jest tak bardzo zależna od naszego postrzegania,
że nie ma co liczyć na to, że uda się nam
tak odczytać geometrię, żeby jednoznacznie określić środek. Świat widziany z naszej perspektywy nijak
się ma do obiektywizmu. Nie postrzegamy przestrzeni. Jeśli mamy dobry wzrok i widzenie obuoczne przebiega bez problemu, to co najwyżej
możemy odczytać przybliżoną
odległość przedmiotu od obserwatora. Przestrzeń budujemy w naszym mózgu. Łączymy różne informacje, aby ją
zrozumieć. Śledzimy światłocień, zmiany
kształtu zależnie od punktu obserwacji
i potykamy się o niezliczoną ilość
złudzeń optycznych, które
przekłamują nasz odbiór rzeczywistości.
Nie jesteśmy w stanie ani trochę obiektywnie obserwować przestrzeni – jak tu
więc wyznaczyć jej środek?
Gdzie jest środek między ludźmi, między
ich poglądami? Im bardziej ludzie są
przekonani do własnych racji, tym bliżej
siebie woleliby mieć ten środek, aby
w razie szukania kompromisów nie
musieli za bardzo oddalać się od swoich
przekonań. Przecież ten, co myśli
inaczej, to jakiś radykalny ekstremista.

A my? Zawsze jesteśmy rozsądni
i blisko centrum… Może odrobinę
w jedną czy drugą stronę, ale jednak
niedaleko od tego, co jest blisko
środka. Kompromis na naszych
warunkach zawsze wyda nam się
lepszy i bardziej sprawiedliwy niż ten
wyznaczony przez innych ludzi.

– Twój środek leży zupełnie gdzie
indziej niż mój. Twój kompromis
nigdy nie będzie tam, gdzie mój.
Możemy jednak spróbować spotkać
się pośrodku – choć to się nie uda,
to może przynajmniej nie będziemy
tak bardzo oddaleni. Nawet jeśli nie
znajdziemy punktu między nami,
to może samo szukanie zbliży nas
choć trochę do siebie? Może się
tylko łudzimy, że kiedyś znajdziemy
kompromis, a ważny jest tylko
sam proces jego poszukiwania?
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wybrane wystawy indywidualne

Absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
(1999) i Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu (2001). Artysta, projektant wzornictwa przemysłowego
i grafiki użytkowej. Pracuje w Katedrze
Grafiki wrocławskiej filii Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS.
Członek ZPAP. Obszary aktywności:
nowe media, rzeźba, instalacja, animacja komputerowa, grafika, malarstwo.
Łączy precyzyjne planowanie
z nieprzewidywalnością. Jedna z prac
w Kolekcji Polskiej Sztuki Współczesnej
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

2017, Pokaz sztuki
mężczyzn – Piotr Szewczyk, Galeria
Intymna, DOBŚ, Katowice.
2016, Jesteś gdzie indziej, kiedy indziej,
Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice.
2012, Dzikie/Wild, Miejsce
Projektów Zachęty, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
(z Małgorzatą Jabłońską).
2008, Którędy do morza?, Galeria ON,
Poznań (z Małgorzatą Jabłońską)

wybrane wystawy zbiorowe
2020, Międzynarodowe Triennale Małych
Form Grafiki, Galeria Miejska, Łódź.
2019, NanoArt – wystawa finalistów 4. edycji konkursu, Galeria
Roi Doré, Paryż, Francja.
2018, Nowa Awangarda, wystawa
II Przeglądu Sztuki Współczesnej,
Galeria Szyb Wilson, Katowice.

2016, Praca Roku 2016, Galeria
Art Nova 2, Katowice.
2009, Anim’Est 2009 – międzynarodowy festiwal filmowy, Bukareszt
(Rumunia).
2009, 9. Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Era Nowe Horyzonty, Wrocław.
2008, Grannar/Sąsiedzi, kampus
Politechniki, Karlshamn, Szwecja.
2007–2013, Designed in Poland,
Mumbaj, Indie; Monachium, Niemcy;
Kopenhaga, Dania; Madryt, Hiszpania;
Karlowe Wary, Czechy; Warszawa;
Mińsk, Białoruś; Lipsk, Niemcy;
Wiedeń, Austria; Budapeszt, Węgry;
Barcelona, Hiszpania; Praga, Czechy;
Lizbona, Portugalia; Bruksela, Belgia.
2005, Śląsk Activ, Galeria Sztuki
Współczesnej BWA, Katowice.
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Can we determine the centerpoint
between point A and point B?
Is there a place that we can definitely describe as the center
of the AB line segment?
– Your middle is completely
different from mine. Your
compromise will never be where
mine is. However, we can try
to meet in the middle – if it does
not work, maybe at least we will
be closer to each other. Even if we
don't find this point between us,
maybe the search itself will bring
us even a little closer to each other?
Maybe it will not happen that one
day we will find a compromise,
and only the process of searching
for it is important?

bio
Artist, dealing with industrial and
commercial graphic design. He
works at the Department of Graphic
Design at the Wrocław branch
of the SWPS University of Social
Sciences and Humanities. Areas
of activity: new media, sculpture,
installation, computer animation,
graphics, painting. He combines
precise planning with unpredictability. Member of the Association
of Polish Artists and Designers.

Wandering Ghost No. 9
2020
3D digital image, VR, kinetic installation
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Ya-Lun Tao
Wandering Ghost No. 9 is a VR
experience installation that moves
in a horizontal fashion. After
putting on VR headsets, audience
can stand on a mechanical platform
and feel their bodies slowly moving
horizontally in a vast virtual utopia.
Monument to the Third International
was a project devised by Vladimir Tatlin
for the propagandist monument plan
led by Lenin in 1919. To commemorate
the October Revolution, the monument’s artistic concept was laden
with political appeal and social ideal.

Architecture-wise, it fully embodied the thinking of constructivism
and conformed to Soviet Union’s
ideal of national efficiency.
Built with industrial material, such
as steel, iron and glass, the conical spiral
monument reveals a massive structure
that displays immense momentum,
which, if completed, would not only
exceed the height of the Eiffel Tower
but also break away from classical
architecture. Within the steel structure
of the tower is a geometrical building
comprising four rotating tiers, each
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turning in a speed rate determined by
its function and execution efficiency.
The ground-floor cube is to be used for
the legislative institution; its rotation
rate follows the legislative session
cycle and takes one year to complete
a full spin. The pyramid space above
the cube, which is for the administrative
institution, completes an individual spin
every month. The subsequent cylinder
is the information center of the propaganda and communication institution,
which rotates daily. The top tower,
installed with projection equipment,
completes its spin hourly. The spire

of the tower functions as a radio tower
for broadcasting and is equipped with
a powerful projection system that can
project important national decisions
and messages onto the cloud every
day. In terms of the state apparatus,
the tower is the hardware, and people’s
power is its software – a celebrated open
system that honors people’s decisions
to be announced by the government.
It is not only a symbol of the communist
power but also that of people’s power.

However, Tatlin only finished the model
of the monument. Like the modern
Tower of Babel, it was never built; yet,
later generation has imagined and
interpreted it throughout history. It has
never existed in reality, but it is never
absent; instead, it lingers in people’s
mind and never disappears.
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bio
Ya-Lun Tao received his BFA from
the Department of Fine Arts, National
Taiwan Normal University, and his MFA
from the Institute of Plastic Art, Tainan
National University of the Arts. He is
currently a professor at the College
of Communication, National Chengchi
University. Tao is a new media art
pioneer in Taiwan, whose creative
practice has begun with image installation, sound installation, mechanical
installation and light art, and has recently
moved on to time-based art in the form
of AR and VR. He mostly draws his
inspiration and topics from technological
trends in this digital era, which reflect
how human beings use technology
as a means of physical extension and
discuss bodily perception, the working
of consciousness and the interaction
between virtuality and reality.
Tao is the recipient of the New Media
Art Installation Award in the 2018
Contemporary Audio-Visual and
New Media Arts Festival (MADATAC)
in Madrid, Spain. He was also the grant
recipient of the Taiwan Fellowship
Program launched by Asian Cultural
Council, which he visited the United

States as an exchange scholar. He has
been invited to be the artist-in-residence
by the Headlands Center for the Arts
in San Francisco, and was sponsored
by the Hong Kong Arts Development
Council to be the first artist-in-residence at 1a space. He has also done
an artist residency at the Nordic
Institute for Contemporary Art that
is prestigious for both digital images

and technology arts. Tao has been
honored by various awards, among
which are the first prize of the scholarship program of the Cité Internationale
des Arts, Paris; the outstanding
alumnus of Tainan National University
of the Arts; the Taipei Prize and Taipei
County Prize, which are the most
iconic prizes in Taiwan’s contemporary art scene; and the Li Chun-Shen
Contemporary Painting Award that
represents the spirit of the Asian
contemporary art world, for which he
was the youngest recipient of all time.
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Wandering Ghost No. 9
to instalacja oparta
na doświadczeniu wirtualnej rzeczywistości. Po założeniu gogli VR odbiorcy stojący
na mechanicznej platformie mogą poczuć, jak ich ciała poruszają się powoli
w poziomie – w wirtualnej utopii.
Pomnik Trzeciej Międzynarodówki pomysłu
Władimira Tatlina był projektem propagandowym. Jego koncepcja, która miała uczcić rewolucję
październikową, nasycona była przekazem politycznym,
socjalistycznym ideałem. Pod względem architektonicznym projekt w pełni ucieleśniał myśl konstruktywistyczną
i nawiązywał do radzieckiego ideału
narodowej wydajności. Zbudowany
z industrialnych materiałów, takich
bio
jak stal, żelazo i szkło, pomnik
w formie stożkowej spirali, jawi się
Ya-Lun Tao jest pionierem sztuki
jako masywna struktura o tak ogromnowych mediów na Tajwanie. Jego
nym rozmachu, że gdyby tylko został
praktyka artystyczna rozpoczęła się
zrealizowany, przewyższyłby wieżę
od instalacji obrazowych, instalaEiffla i zerwałby z klasyczną konwencją
cji dźwiękowych, mechanicznych,
architektury. Tatlin skończył jednak tylko
sztuki światła. Ostatnio zajmuje się
model pomnika, który niczym nowosztuką zależną od czasu, w postaci
czesna Wieża Babel, nigdy nie został
AR i VR. Ya-Lun Tao otrzyzbudowany. Kolejne pokolenia wyobramał tytuł licencjata na Wydziale
żały go sobie i interpretowały przez
Sztuk Pięknych National Taiwan
pryzmat historii. Nigdy realnie nie istniał,
Normal University (Narodowego
nigdy też nie był nieobecny; przeciwnie,
Tajwańskiego Uniwersytetu)
tkwi w umysłach ludzi i nigdy nie ginie.
i tytuł magistra sztuk pięknych

w Instytucie Sztuk Plastycznych
Tainan National University of the Arts
(Narodowego Uniwersytetu Sztuk
w Tainan). Jest profesorem w College
of Communication, National Chengchi
University. Tao jest laureatem
wielu nagród, w tym New Media
Art Installation Award 2018
(Contemporary Audio-Visual and
New Media Arts Festival MADATAC,
2018, Madryt), Taipei Prize i Taipei
County Prize oraz Li Chun-Shen
Contemporary Painting Award.

Przestrzeń środka/ Space of the Center
2020
wideo; dokument nakręcony w Shinchu
w Tajwanie, 6:30 rano, maj 2020
video; documentary shot in Shinchu
in Taiwan, 6:30 a.m., May 2020
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Tomasz Wendland
Przestrzeń środka nie zajmuje żadnego
określonego miejsca w przestrzeni
trójwymiarowej. Jest bardziej wydarzeniem lub wydarzaniem się, jest
efemerycznym tunelem, łącznikiem,
miejscem nakładania się wielu wymiarów jednocześnie. Przestrzeń środka
może być przewrotnie tą materią,
która zajmuje 70 procent wszechświata,
czymś jeszcze innym nawet niż ciemna
materia, czymś, co odpowiada za kształt
wszechświata i wypełnia go, utrzymując dynamiczne relacje pomiędzy
znikomymi wydarzeniami, takimi jak
na przykład galaktyki. Jeżeli uwolnić

się od definiowania miejsca mierzonego w czasie i przestrzeni i odnieść
się do niego, uznając informację
za pierwotny budulec wszechświata,
powstaje szansa na przyjęcie
świadomości jako łącznika wszystkiego.
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na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. W kwietniu 2019 roku
otworzył przewód profesorski obejmujący całą działalność twórczą.
Był również wykładowcą w Dartington
College of Art w Wielkiej Brytanii,
w Alanus Kunsthochschule Alfter
oraz National Tsing Hua University
na Tajwanie. Zaproszono go także
do rady projektu w Minsheng Art
Museum w Szanghaju, jest ponadto
członkiem komitetu naukowego
i kuratorem GAD (Giudecca
Art District) w Wenecji, Kriya
Book Art i Kriya Biennal.
bio
Artysta, filozof, niezależny kurator,
profesor Akademii Sztuki w Szczecinie,
gdzie jest kierownikiem pracowni
Hybrydycznych Interfejsów
Audiowizualnych. Prezes Fundacji
Mediations Biennale. Studiował rzeźbę,
rysunek i edukację na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu, malarstwo w Alanus Hochschule w Alfter
w Niemczech, doktorat zatytułowany
The Unknown bronił w Dartington
College of Arts – Plymouth University,
a habilitację zatytułowaną Black Light

W 1993 roku zainicjował
coroczny festiwal Inner Spaces
w Poznaniu, który w 2007 roku
przekształcił się w Mediations
Biennale Poznań, a w 2020 roku
w Mediations Biennale Polska.
Jest inicjatorem międzynarodowych projektów, takich
jak HDI (Hotel de Inmigrantes)
i Pavilion 0 w Wenecji od 2013 roku.
Kurator ponad 140 projektów artystycznych na całym świecie, między innymi
we współpracy z Manifestą, Nakanojo
Biennale, Montevideo Biennale,
Łódź Biennale, Transmediale Berlin,

Synthetic Mediart Taipei, Scope Art
Fair w Nowym Jorku, Ostrale w Dreźnie
czy Boxes Museum w Shunde.
We wszystkich obszarach działalności jest zainteresowany przekraczaniem granicy niepojmowalności,
za pomocą działań sensorycznych zarówno w wymiarze analogowym, jak i cyfrowym, przekraczaniem horyzontu zdarzeń poprzez
sztukę jako narzędzie badawcze.
Poszukując nowego modelu edukacji, zainicjował współpracę dziewięciu uczelni na świecie: w Chinach,
Czechach, Gruzji, Izraelu, Japonii,
Niemczech (Berlin, Bonn), na Tajwanie,
w Tajlandii, Wenecji i Wielkiej Brytanii,
oraz w Polsce: w Katowicach,
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
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The space of the center does not occupy
any particular place in three-dimensional
space. It is more an event or a happening, it is an ephemeral tunnel, a connector, a place where many dimensions
overlap at the same time. […] If you
break free from defining a place
measured in time and space and refer
to it taking information for the original
building blocks of the universe, there
is a chance for accepting consciousness as connecting everything.

Artist, philosopher, independent curator, Ph.D. hab., professor
at the Academy of Art in Szczecin,
where he is the head of the Hybrid
Audiovisual Interfaces studio. President
of the Mediations Biennale Foundation.
In April 2019, he opened proceedings
for professorship, covering all his creative activities. He was also a lecturer
at Dartington College of Art in Great
Britain, at Alanus Kunsthochschule
Alfter and National Tsing Hua University
in Taiwan. He was also invited
to the project board at the Minsheng Art
Museum in Shanghai, he is a member
of the scientific committee and curator of GAD (Giudecca Art District)
in Venice, Kriya Book Art and Kriya Biennal.
In 1993, he initiated the annual Inner Spaces festival in Poznań, which in 2007 was
transformed into Mediations Biennale Poznań, and in 2020 – Mediations Biennale Polska.
Since 2013, he has initiated many international projects, such as HDI (Hotel de
Inmigrantes) and Pavilion 0 in Venice. Curator of over 140 artistic projects around
the world, including those created in cooperation with Manifesta, Nakanojo Biennale,
Montevideo Biennale, Łódź Biennale, Transmediale Berlin, Synthetic Mediart Taipei,
Scope Art Fair in New York, Ostrale in Dresden and the Boxes Museum in Shunde.
In all areas of activity, he is interested in passing the border of incomprehensibility and crossing the horizon of events through art as a research tool.
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Asemantyczna obserwacja
jako droga do przestrzeni środka
2020
obiekt/ instalacja
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Mariusz Wszołek
Asemantyczna obserwacja jako droga do przestrzeni środka – notatki z drogi
Cokolwiek się wydarza,
odbywa się to w moim życiu.
– Sawaki Kōdō
Przestrzeń środka traktuję nieco
intuicyjnie – nie jest to pojęcie naukowe
z jasną ramą operacjonalizacji i repozytorium stanu badań. Przestrzeń
środka to dla mnie punkt, moment,
miejsce, chwilowe doświadczenie lub
doświadczanie w tu i teraz. To coś
jednostkowego, do czego się dąży albo

co się przypadkowo doświadcza. Drogą
jest tutaj obserwacja lub przypadek,
choć w tym drugim wypadku trudniej
dostrzec, że się coś postrzega; innymi
słowy – nie widzę, że patrzę, co działa
w drugą stronę, czyli że patrzę, choć
nie widzę. W projektowaniu trzeba
mieć oko, które potrafi coś więcej niż
tylko liczyć długość fal – ta umiejętność
to obserwacja, którą sam rozumiem
za Niklasem Luhmannem następująco:
operacja, posługująca się
rozróżnieniami, w celu określenia
czegoś […]. Obserwacja prowadzi
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do poznania, kiedy i jeśli
powoduje powstanie rezultatów
wykorzystywanych w systemie. Można
też powiedzieć: Obserwacja jest
poznaniem, o ile używa i wytwarza ona
redundancję – redundancję rozumianą
w sensie wewnątrzsystemowych
ograniczeń obserwacji z takim
skutkiem, że określona obserwacja
czyni inne prawdopodobne
lub nieprawdopodobne1.
Proces obserwacji i perspektywa
obserwatora odgrywają w projektowaniu znaczącą rolę choćby ze względu
na umiejętności rozróżniania postrzegań przez kondensację redundancji2.
Obserwacja nie jest procesem wartoś
ciującym, a jedynie wykazującym powtarzalności powtórnych postrzegań – coś
działa – lub fluktuacji – coś nie działa.
Zarówno jedna, jak i druga właściwość
obserwacji może być dla obserwatora
istotną perspektywą wykorzystania
tej kompetencji w procesie projektowym – w specyficznym poszukiwaniu
przestrzeni środka. Pytanie brzmi: Jeśli
coś działa, to dlaczego działa? Co lub
kto stanowi o tym, że działa? Czy może
działać inaczej? Czy może nie działać? Inny zestaw pytań brzmi: Co nie
działa? Dlaczego nie działa? Co lub kto

stanowi o tym, że nie działa? Co zrobić,
żeby działało? Czy może działać?
Trywialne wydaje się stwierdzenie,
że obserwator dokonuje obserwacji
systemu na podstawie możliwych sobie
uwarunkowań poznawczych, wszystko
jednak przemawia za taką właśnie
konstatacją3. Dla samej obserwacji,
którą należy sprowadzić do umiejętności
wykonywania określonych czynności
poznawczych, niezbędna jest pewnego
rodzaju wrażliwość, żeby w perspektywie móc zarządzać estetyką zarówno
we własnej pracy, jak i w polu kognitywnym odbiorcy (funkcjonujący rezultat
pracy artysty/ projektanta) – w końcu
estetyka to sposób widzenia świata,
a te sposoby mogą być różne. Gdyby
więc przyjąć obserwację jako prostą
czynność kognitywną bez wyposażania
jej w określoną wrażliwość (nazwijmy
ją tutaj) estetyczną, rezultat operatywnie zamkniętego systemu kognitywnego sprowadzałby się do prostych
par dualnych: znam/ nie znam,
rozumiem/ nie rozumiem – to zaś rodzi
pewne zagrożenia nieradzenia sobie
z tym, co nowe/ nieznane. Zupełnie
inne drzwi otwierają się w sytuacji,
kiedy prostą czynność kondensacji
postrzegań (czyt. obserwacji) uzupełni
się o deficyt kompetencji estetycznej

(czyli dopasowywania operacji kognitywnych do różnych modeli i światów
w myśl zasady: tam na zewnątrz jest
inaczej), dla której dualizm staje się
niewystarczającą ramą interpretacji.
Może to zadziwiać, nie powinno jednak
być niespodzianką, gdyż w rzeczy
samej tam na zewnątrz nie ma ani
światła, ani kolorów, lecz jedynie fale
elektromagnetyczne; tam na zewnątrz
nie ma ani dźwięków, ani muzyki,
lecz jedynie periodyczne wahania
ciśnienia powietrza; tam na zewnątrz
nie ma ani ciepła, ani zimna, lecz
jedynie molekuły, które poruszają
się z mniejszą lub większą średnią
energią kinetyczną itp. I w końcu tam
na zewnątrz na pewno nie ma bólu4.
Co prawda trywialne wydaje się
stwierdzenie, że obserwator dokonuje
obserwacji systemu na podstawie
możliwych sobie uwarunkowań poznawczych – wszystko jednak przemawia
za taką właśnie konstatacją. Ludzki
mózg nie narodził się z gotowym
scenariuszem i instrukcją świata.
Stany mózgu raczej
wyróżnicowały się stopniowo
w sposób samoorganizujący się
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i samoreferencyjny w stosunku
do kognitywnej różnorodności, która
później jest świadomie doświadczana
[…], dla każdej jednostki istnieje
jeden dający się doświadczyć świat,
a mianowicie świat jego przeżyć,
i że światy przeżyć jednostek
zgadzają się tylko w części5.
A zatem wszystko przemawia
za tym, że umiejętność obserwacji
i kompetencja estetyczna stają się
kognitywną mapą drogową do tytułowej przestrzeni środka, na której
rysują się zarówno powtarzalności
postrzegań lub systemowe fluktuacje,
które – korzystając już z metafory
mapy drogowej – można porównać
do znaków drogowych. Do aktywnego
korzystania z mapy do przestrzeni
środka niezbędne wydaje się jeszcze jedno uzupełnienie, które odnosi
się do pewnej cechy uczenia się.
Uczenie się polega u wielu ludzi
na tym, że skanują oni świat
w poszukiwaniu tego, co znane.
Wszystko, co się w tym nie mieści,
nie jest przez nich w ogóle
widziane lub, jeśli jest widziane,
jest ignorowane, bo ludzie ci
sobie z tym nie radzą6.

Uzupełnienie, o którym mowa wyżej,
to semantyka, która zdradza obserwatorowi, że to, co obserwuje, jest
mu znane lub nie, co wydaje się tym
ciekawsze i trudniejsze, że obserwacje
obserwatora nie są współobserwowalne. Zatem w aktywnym poszukiwaniu przestrzeni środka istotna
staje się asemantyczna obserwacja,
czyli taka, która nie narzuca semantyki
na procedurę kondensacji postrzegań.
Czyli – również w tym
przypadku – konieczne jest
zastosowanie perspektywy
obserwatora zewnętrznego, gdyż
tylko obserwator zewnętrzny widzi
kryteria i kategorie, przy pomocy
których się obserwuje i następnie
widzi; a także tylko on potrafi
i jest w stanie nie posiłkować się
tematyką w trakcie obserwacji7.
Procedurę asemantycznej obserwacji można opisać również w nieco
trywialny i nienaukowy sposób –
posługując się przykładem.
Załóżmy, że wybieramy się do lasu
z zamiarem znalezienia grzybów. Przy
odrobinie szczęścia możemy nawet
poszukiwane grzyby znaleźć i zrobić

1 N. Luhmann, cyt. za: M. Fleischer, Teoria
kultury i komunikacji, Dolnośląska Szkoła
Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej, Wrocław 2002, s. 163.
2 Por. M. Wszołek, Reklama – operacjonalizacja
pojęcia, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015.
3 Tamże, s. 27.
4 E. von Foerster, H. von Glasersfeld, Wie
wir uns erfinden. Eine Autobiographie
des radikalen Konstruktivismus, CarlAuer Verlag, Heidelberg 1999, s. 44.
5 S.J. Schmidt, Rzeczywistość obserwatora
[w:] Radykalny konstruktywizm. Antologia,
red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk,
Gajt Wydawnictwo, Wrocław 2010, s. 249.
6 M. Fleischer, Reklama – struktura
i funkcje w wymiarze komunikacyjnym,
Primum Verbum, Łódź 2011, s. 78.
7 Tamże, s. 79.
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z nimi porządek. Poszukiwanie grzybów
wymaga obserwacji za pomocą z góry
określonej kategorii: grzyby. Jest wysoce
prawdopodobne, że tak zoperacjonalizowany mechanizm poszukiwania nie
pozwoli znaleźć nic innego, jak tylko
grzyby właśnie. Kiedy jednak zmienię
kategorię poszukiwań na jagody, wtedy
rośnie prawdopodobieństwo znalezienia
jagód, ale również maleje prawdopodobieństwo znalezienia grzybów, gdyż
aparat kognitywny jest teraz zorientowany na inną kategorię. Pocieszające
jest to, że znamy już co najmniej dwie
kategorie: grzyby i jagody – istnieją
co najmniej dwa światy! Kiedy jednak
porzucę obie kategorie i nie przyjmę
żadnej nowej kategorii poszukiwań,
wtedy po prostu idę do lasu i mogę
przez tenże dać się zaskoczyć, obserwując uważnie, wnikliwie, w tu i teraz.
Jak się okazuje, poszukiwanie przestrzeni środka nie zależy od portfela
kategorii, za pomocą których się szuka,
ale od kognitywnej gotowości i wrażliwości do kondensowania postrzegań
w tu i teraz bez narzucania semantyki – gdyż to semantyka zdradza, kim
jesteśmy, przez interpretację obiektów
postrzegań. W praktyce projektowania asemantyczna obserwacja jest

wykorzystywana przede wszystkim
do budowania jasnej i klarownej definicji
problemu projektowego, czyli operacjonalizacji wyzwania, przed którym
stoi projektant w odniesieniu do operatywnej niewydolności systemu – co dla
mnie nie działa lub działa w niewydolny
z uwagi na funkcję sposób i dlaczego.
W ramach zajęć ze studentami grafiki
na Uniwersytecie SWPS zrobiliśmy
podczas jednych zajęć dość ciekawy
eksperyment. Poprosiłem studentów,
żeby przeszli się po budynku uczelni
i obserwowali problemy (operatywne
niewydolności), z którymi powinniśmy
się zmierzyć. Jednym – i najczęściej
wskazywanym – problemem były przepełnione kubły na śmieci. W związku
z tą obserwacją poprosiłem studentów o zaproponowanie konkretnych
rozwiązań, specjalnie wykluczając
jeden ważny etap procesu – diagnozę.
Zaproponowane przez studentów
rozwiązania były albo bardzo pragmatyczne (dostawić nowe kubły na śmieci
lub przestawić je w bardziej optymalne
komunikacyjnie miejsca), albo dość
ekstrawaganckie (aplikacja pozwalająca odnaleźć pusty kubeł na śmieci,
licznik miejsca w kuble lub cały system
odprowadzania śmieci w budynku) –
ciekawe, pomyślałem sobie i poprosiłem

studentów, żeby raz jeszcze przeanalizowali to zjawisko, koncentrując
swoją uwagę na obiekcie badań (kubeł
na śmieci), nie wyposażając go przedtem w ich własne interpretacje świata
(semantyka) – studenci sprawdzali,
co jest w tych kubłach, obserwowali,
jak ludzie z nich korzystają; generalnie:
weszli do lasu wyposażeni w cieka
wość. Wyniki mieliśmy przedyskutować
na kolejnych zajęciach. Po tygodniu
obserwacji, rozmów i analiz tak trywial
nego zjawiska, jak przepełnione
w budynku kubły na śmieci, studenci
doszli do innych wniosków – problem,
ich zdaniem, już nie leżał w samych
śmieciach lub w niewystarczającej liczbie
kubłów w budynku uczelni. Obserwacja
sposobu korzystania z tego cywilizacyjnego dokonania doprowadziła studentów do nowego wniosku: to sposób
korzystania z kubła na śmieci (wrzucanie
dużych śmieci, niezgniecionych butelek
plastikowych czy niechlujne obchodzenie się z przepełnionym kubłem – mało
kto szukał pustego kubła, choć takich
było zwykle kilka) stanowił główny
problem projektowy. A zatem w procesie projektowym, w którym punktem
wyjścia (problem) były przepełnione
kubły na śmieci, szybko (po tygodniu)
doszliśmy do wniosku, że problem leży
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zupełnie gdzie indziej; zatem rozwiązaniem nie będą nowe kubły lub aplikacje mobilne, tylko działania mające
na celu uświadamianie, uwrażliwianie
i tłumaczenie, jak efektywnie korzystać
z… kubła na śmieci. Ten dość prosty
i niekiedy żartobliwy przykład pokazuje, jak ważna staje się asemantyczna
obserwacja w projektowaniu – to nie
tylko wydłużenie procesu projektowego
i co za tym nierzadko idzie podniesienie bezpośrednich kosztów z nim
związanych, ale przede wszystkim
refleksja w projektowaniu i precyzyjne
odpowiadanie na wyzwania stawiane

w użytecznie i użytkowo ukierunkowanym działaniu twórczym i wytwórczym.
Asemantyczna obserwacja uzupełniona o pewien typ wrażliwości
i powodowana ciekawością pozwala
widzieć świat w innych niż wszyscy kategoriach – dokonuje transferu
z konsumenta rzeczywistości w jego
producenta (projektant/ artysta), również
na indywidualne potrzeby (obywatel).
Dla mnie asemantyczna obserwacja jest modusem operacjonalizującym świat, w którym przychodzi mi
żyć i który staram się opisywać jako
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naukowiec lub oddziaływać na niego
jako projektant. W tym miejscu jednak
wykorzystam tę specyficzną mechanikę patrzenia do opisania doświadczeń z drogi, a że zawsze się jest
w drodze/ w procesie, to materiał opisu
trwa w zasadzie do zakończenia współpracy z życiem (w sensie biologicznym).
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(1)
Mój przyjaciel i jeden z mistrzów –
miałem ich kilku – zawsze mawiał,
że na konferencje medioznawcze
nie zaprasza się dziennikarzy, tak jak
na konferencje zoologiczne nie zaprasza się słoni. O designie należy mówić
z perspektywy modelu teoretycznego,
który jest możliwy do zastosowania
w dowolnym systemie, wespół z jego
właściwościami i funkcjami. Nie ma nic
bardziej praktycznego od porządnej
teorii, jak mawiał Ludwig Boltzmann.
(2)
Jeden z moich przyjaciół podczas
długiego pobytu na lotnisku zauważył
pewną prawidłowość, którą nie omieszkał się ze mną podzielić – a że długo
na tym lotnisku przyszło nam czekać,
obaj dzieliliśmy się naszymi obserwacjami, popijając przy tym herbatę
z rumem (była zima, więc było zimno).
Otóż mój przyjaciel zauważył, że Azjaci
często zakrywają twarz maseczką,
co powoduje u niego pewien dyskomfort – czego oni się w gruncie rzeczy
obawiają, zapytał (sytuacja wydarzyła się na długo przed pandemią
COVID-19). Już z samego pytania i jego

relacji dało się wyciągnąć wniosek,
że przeprowadził procedurę obserwacji
z wykorzystaniem własnej semantyki – indywidualistycznie zorientowanej
kultury, której jest przedstawicielem,
podobnie jak ja. Na zaobserwowane
zjawisko narzucił własną interpretację, podczas kiedy zjawisko jest
zupełnie odwrotne. Azjaci często
noszą maseczki z powodów kolektywistycznych – nie chcą się zarazić,
ale przede wszystkim nie chcą zarazić innych: to szacunek wymierzony
tam na zewnątrz. To od razu przypomina historię powstania walkmana,
który powstał nie jako urządzenie
do odtwarzania muzyki, dzięki któremu
nikt mi (użytkownikowi) nie będzie
przeszkadzał – znowu odwrotnie, Akio
Morita (współ)stworzył walkmana,
żeby, nie przeszkadzając nikomu,
swobodnie słuchać muzyki – orientacja na zewnątrz, a nie do wewnątrz.
(3)
Miasto – nieważne jakie – musi być
w pierwszej kolejności dla swoich
mieszkańców. Ci muszą lubić swoje
miasto, żeby móc je oferować innym
grupom. Żaden branding niczego

nie wskóra, jeśli mieszkańcy nie
będą lubić miejsca, w którym żyją.
(4)
Klakson w Nowym Jorku jest używany
na podobnej zasadzie co sprzęgło
w Europie – ciekawe, bo szybko
należy przestać się irytować, w końcu
używanie sprzęgła nikogo nie irytuje.
(5)
Wielkie miasta mówią swoim mieszkańcom: mierz wysoko, turystom zaś:
rozglądaj się do góry – przytłacza ten
pęd do góry, który Corbusier skwitował
podczas swojego pobytu w Centrum
Rockefellera tak: Po pobieżnym
omówieniu Nowego Babilonu, podaje
prostą metodę na poprawienie stanu
rzeczy. „Problem Nowego Jorku polega
na tym, że jego wieżowce są zbyt
małe. I jest ich zbyt wiele”8. Wydaje
się, że uniknęliśmy pięknej katastrofy,
którą szykował nam Corbusier, choć
z drugiej strony nigdy się tego nie
dowiemy. Patrząc w niebo, zapominamy patrzeć pod nogi, a właściciele psów zapominają posprzątać
po swoich towarzyszach codzienności.
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Mam bardzo dużo szacunku dla ludzi,
którzy zmuszeni sytuacją codzienności
zostawili dotychczasowy świat – ten
fizyczny i ten społeczny – szukając
nowego miejsca. To uczucie nowego
miejsca, w którym trzeba (znowu)
zacząć od nowa, i tego, że się nie
ma niczego do stracenia, nierzadko
dlatego, że się niczego nie miało.

prywatność i w konsekwencji ograniczanie możliwości – w końcu algorytmy są
lepiej zorientowane, czego nam trzeba.
Wszystko widać, ktoś to musiał zaprojektować. Wirtualizacja społeczeństwa
nie oznacza wprost rozpadu społeczeństwa – to po prostu inny sposób jego
organizacji, który charakteryzuje się
orientacją na Ja, podczas kiedy w tradycyjnym sposobie organizacji społeczeństwa chodziło o orientację na My.

(7)

(8)

Smartfony legitymizują samotność,
wirtualizując społeczne relacje, wiedzę
i informacje – szukamy czegoś, co siedzi
koło nas. Ci, którzy żyją poza, są albo
za starzy (nie załapali się na pociąg
nowego wielkiego świata), albo biedni
(nie stać ich na bilety). Wirtualność
zastępuje społeczeństwo. Przenosimy
wszelkie działalności społeczne, które
są oparte na relacjach, do świata, gdzie
dominuje kontrola (nierzadko nieintencjonalna). Sieć oferuje nam spotkania
ze znajomymi, randki, intymność, możliwość płacenia podatków, kupowania
produktów lub konsultacji lekarskich.
Nie trzeba wychodzić z domu, żeby
móc funkcjonować. Szkoda tylko,
że za dość wysoką cenę, jaką jest nasza

Każdy, to myśli o fachu projektanta informacji, powinien zrobić dwie rzeczy: przeczytać wszystko to, co napisał Krzysztof
Lenk, a następnie pojechać do Nowego
Jorku – wyjaśnienie znajdzie na miejscu.

(6)

(10)
Ponieważ aktualny styl życia trzeba
umiejętnie sprzedać, a wcześniej odpowiednio zakomunikować, potrzebny
jest do tego stosowny modus operandi,
który sprowadza się do designu
doświadczeń, czyli projektowania
czegoś, czego w sensie materialnym nie
ma, ale za to jest w sensie atmosferycznym i w rezultacie dyferencjuje grupy
społeczne lub tworzy nowe. W rzeczywistości – z uwagi na aktualną kondycję
teorii i praktyki projektowania – procesy
tożsamościowe przeszły dość poważną
zmianę w wymiarze realizacyjnym.

(9)
Coś, co jest nowe, jest aktualne, natomiast coś, co przed pojawieniem się
nowego było nowe, staje się nieaktualne,
bo nie może koegzystować z obecnym nowym. Problem jest tylko taki,
że obecne nowe za chwilę przestanie
być nowym. Ot, innowacja. Nie rozwój!
8 R. Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork, tłum.
D. Żukowski, Karakter, Kraków 2013, s. 301.
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W miejsce procedury zorientowanej
na ukazywanie sedna kapitału tożsamościowo-kulturowego organizacji
stały się interface’em dla opowiadania
historii, które się nigdy nie wydarzyły. Ot, branding – proces, który
stał się ważniejszy niż produkt.
(11)
Komunikacja ma niewiele wspólnego
z logiką – i całe szczęście. Wyjaśnię
to na prostym przykładzie relacji
w związku. Kiedy mówimy ukochanej osobie kocham cię, staramy się
manifestować coś ważnego: uczucie,
przywiązanie, relację. Zauważmy,
że nierzadko powtarzamy tę czynność
wiele razy przy różnych okazjach,
a czasem po prostu bez okazji. Gdyby
komunikacja była logiczna, kocham
cię wystarczyłoby powiedzieć raz –
bo po co wracać do czegoś, co się już
raz powiedziało? Chyba że coś się
w relacji zmieniło. Komunikacji nie
można sprowadzić do kodu zero-jedynkowego. Gdyby tak było, każda
pretensja o to, dlaczego nie wyznajemy drugiej osobie miłości, mogłaby
się spotkać z następującą odpowiedzią: Mówiłem ci już, że cię kocham,
sprawdź historię korespondencji.

(12)
Totalitaryzm przestrzeni publicznych
w hołdzie rewitalizacji urbanistycznej. Nie mam tu na myśli totalitaryzmu w sensie systemu organizacji
społeczeństwa, ale dość powszechną
próbę przemycania rozwiązań w stylu:
wszyscy robią to samo i nikt tego nie
widzi9 w architekturze i przestrzeni
publicznej. Proszę zwrócić uwagę
na sposób zagospodarowania przestrzeni miejskich, nierzadko wielkie place
służące… no właśnie, czemu? Place
przed budynkami, podobnie jak komunikacje o nich, sprawiają wrażenie, ale
czy taki hierarchiczny sposób budowania
relacji za pośrednictwem przestrzeni
miejskiej jest adekwatnym sposobem
na nawiązywalność i użytkowość tejże?
Nie sądzę. Przestrzeń miejska, z której
można korzystać, staje się przestrzenią
komunikacyjną w rozumieniu transportowym. Kiedy połączy się to z najbardziej
kontrspołecznym rozwiązaniem architektoniczno-urbanistycznym – zamkniętym
osiedlem – sprawa robi się naprawdę
ponura. Często w takich sytuacjach
codzienność można opisać w następujący sposób: wychodząc do pracy,
wchodzi się do windy i zjeżdża
do podziemnego parkingu, wyjeżdżając

mija się budkę ochrony, pokonuje się
drogę do pracy w rytmie byle jakiej
muzyki rozrywkowej, wjeżdża się
do podziemnego parkingu w biurowcu,
a następnie do windy, żeby zasiąść przy
biurku pełnym spraw. Czynność powtarza się w drugą stronę i tak już przez
dłuższy czas… Totalitaryzm przestrzeni wprost wpływa na totalitaryzm
komunikacji, a stąd już bardzo blisko
do interesującego nas problemu.
(13)
Generalnie lubię Ustkę – nie dlatego,
że jest to jakieś arcyciekawe miasto, ale
to moja przestrzeń środka w modusie
urlop. Podziwiam moich znajomych
i przyjaciół, którzy odbywają dalekie
podróże do jeszcze dalszych krajów,
żeby przez tydzień aklimatyzować
się na toalecie, a przez drugi tydzień
pospiesznie zwiedzać najważniejsze
zabytki. Pisała o tym Szymborska:
Podróżujemy szybciej, częściej, dalej,
choć zamiast wspomnień przywozimy
slajdy10. Pisał o tym Johnatan Crary:
Całkowita abdykacja odpowiedzialności
za życie ujawnia się w fatalistycznych
tytułach bestsellerowych przewod
ników, które wyliczają tysiąc filmów,
sto atrakcji turystycznych czy pięćset
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książek, które należy obejrzeć, odwie
dzić lub przeczytać, nim się umrze11.
W Ustce, do której jeżdżę od 15 lat,
jestem u siebie – moją przestrzeń środka
stanowi ulubiony bar, ulubiona knajpa,
ulubiona ścieżka, po której w zależności
od formy biegam lub spaceruję.

Komunikolog. Adiunkt w Katedrze
Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo
zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym
uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść
do projektowania. Redaktor, autor
książek i artykułów z zakresu reklamy,
pracy projektowej i zrównoważonego
projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa
i Komunikacji Społecznej oraz zastępca
Dyrektora Instytutu Projektowania
Uniwersytetu SWPS. Ponadto aktywny
projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej
firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW,
Uniwersytetem Wrocławskim. W latach
2010–2019 redaktor serii wydawniczej Communication Design.
Autor bloga: na-magazynie.pl.
9 M. Fleischer, Kapitał – niestety nie( )ludzki,
Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, s. 112.
10 W. Szymborska, Tutaj/ Here,
Znak, Kraków 2012, s. 38.
11 J. Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends
of Sleep, Verso Books, New York 2013, s. 100.
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Asemantic observation as a way to the middle space – notes from the road
I treat the space of the center a bit intuitively – it is not a scientific concept with
a clear framework for operationalization
and a repository of the state of research.
For me, the space of the center is a point,
moment, place, momentary experience
or experiencing something in the here
and now. It is something individual
that is strived for or something that
is experienced by chance. The road
in this case is observation or chance,
although in the latter case it is more
difficult to see that something is being

perceived; in other words – I do not see
that I am looking at something, which
also works the other way, that is, I am
looking without seeing. Observation is
not a evaluative process, merely showing
the repeatability of perceptions – when
something is working – or fluctuation – when something is not working.
Both the first and the second property
may be an important perspective for
the observer to use this competence
in the design process – in the specific
search for the space of the center.
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bio
Communicologist. Assistant professor at the Department of Graphic
Design at SWPS University of Social
Sciences and Humanities. In academic
terms, he focuses on the theory and
practice of communication design. Editor
of Manual and Communication Design
series publications, author of books and
articles in the field of advertising, design
work and sustainable design. Vice-Dean
of Academic Affairs of Faculty of Law

and Communication and Vice-Director
of the Design Institute in the SWPS
University. Designer and consultant
in the field of strategy and creation.

Stargazing
2017
16 mm transfer to 2k
Moon Phrases/ Solar Eclipses
2018
16 mm transfer to video
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Tzu-An Wu
We may say: A celestial object
is the earliest cinema. The light
in past tense penetrates the opaque
mediums: space and time, then
arrives at the screen of our eyes.
The temporalities are captured
by the cinematic machine
(camera-film-projector), Perceived
as the personal time of the spectator.
Celestial observation is a way to imagine
the cosmos and an epistemology
of the self. This ancient methodology
creates a paradox between the knowable and unknowable, phenomenon

and noumenon. Hope and disappointment are generated with the desire
between To know the world and
To know the self. Lights penetrate
the unknowable mediums, and create
refraction and interference. The Sun is
shaded by the Moon; the Moon reflects
lights from the Stars. Then, the Stars
twinkle, one by one they go out…
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Moon Phrases

Solar Eclipses

For a month, I filmed the moon phases
from my window, the act of filming
is also an act of measuring. From new
moon, waxing, full moon, waning then
new moon again. The phases of moon
changes, like the rhythm of my filming.
Then I compose these uneven, flickering
images into a visual musical phrase.

A documentation of the solar eclipses
in an afternoon. I use different filters and
multiple exposure, with both negative
and reversal film stocks, compose this
sketch of the sheltering black sun.
Moon Phrases and Solar Eclipse are
both film frame by frame, manually with
16 mm Bolex camera. I make myself
as the extension of the camera, to control
the exposure time by mind. The images
produced are also reflections of the time
and the mind. These two works are one

set of installation, in the form of double
screen with two loops: The left channel
is a digital projection of a video edited
with the lab processed and scanned
file. The right channel is a 16 mm
projection in a loop, this version used
the same material but hand edited,
contact printed and hand processed.
The double screen presentation is not
only a cross reference between the digital and the analogue, but also meant
to present the resonance and the time
difference between the two channels.

 Tzu-An Wu, Moon Phrases/ Solar Eclipses, 2018
 Tzu-An Wu, Stargazing, 2017
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bio
Tzu-An Wu makes experimental
films. He likes to manipulate hetero
geneous images, sounds, and
texts, to question the construction
of the narrative and the selfhood.
In recent years he works mainly with
Super 8 and 16 mm film techniques,
while he is also interested in the intersection of both analog and digital
techniques of visual reproduction.

He holds an MA in Media Studies from
The New School, New York, and a BA
in Gender and Cultural Studies from
National Tsing Hua University, Taiwan.
His works have been shown internationally, including BFI Flare, London, UK;
International Film Festival Rotterdam,
the Netherlands; CROSSROADS, San
Francisco, USA; Xposed International
Queer Film Festival, Berlin, Germany;
Golden Harvest Film Festival, Taiwan;
MixNYC, New York. He was awarded
the jury prize at Festival of Different

and Experimental Cinema (Paris).
Exhibitions includes Taiwan Biennial,
Metropolitan Museum of Manila, and
Taipei Artist Village, etc. Also, he
is also a programmer of The Other
Cinema, an Artist's Moving Image
curator's collective, has been showing in Taiwan, New York and Paris.

 Tzu-An Wu, Moon Phrases/ Solar Eclipses, 2018
 Tzu-An Wu, Stargazing, 2017
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 Tzu-An Wu, Stargazing, 2017
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Można powiedzieć, że ciała niebieskie to pierwotne kino, w którym
światło z przeszłości przenika przez
nieprzezroczyste medium: przestrzeń
i czas, a następnie dociera do ekranu
naszych oczu. Czasowość zostaje
uchwycona przez maszynę filmową
(kamera–film–projektor) i jest postrzegana jako osobisty czas widza.
Obserwacja nieba to sposób
na wyobrażenie sobie kosmosu
i epistemologii własnej jaźni.

bio
Tzu-An Wu tworzy filmy eksperymentalne. Lubi używać heterogenicznych obrazów, dźwięków
i tekstów, kwestionować konstrukcję
narracji i tożsamości. W ostatnich
latach pracował głównie z wykorzystaniem technik filmowych Super 8
i 16 mm, ale interesuje go również
skrzyżowanie analogowych i cyfrowych technik reprodukcji wizualnej.
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