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Marge Monko, Wstrząśnięty, nie zmieszany, 2010, wideo (jednokanałowe HD), 19' 35",  
kadr z filmu, dzięki uprzejmości artystki oraz Galerii Ani Molnar, Budapeszt
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WsTęp
Przeszło dwadzieścia lat od słynnej, lecz zakończonej skan-
dalem wystawy Interpol, której ambicją było sprowokowanie 
dialogu pomiędzy artystami Zachodniej i Wschodniej Europy, 
a która w opinii uczestników w efekcie „podzieliła Wschód 
i Zachód”, dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej wciąż 
pozostaje konstrukcją mocno problematyczną. Wydawać by 
się mogło, że siła istniejących w Europie geograficznych po-
działów z czasem zaczęła zanikać. Anachroniczne ramy geo-
graficzne odrzucili sami artyści, uczestnicząc w zagranicz-
nych rezydencjach, międzynarodowych wystawach i biennale, 
czy też wybierając jako miejsce zamieszkania kraje oferujące 
im lepsze warunki do życia. Zaczęli oni postrzegać Europę 
jako globalną i uniwersalną platformę dla swojej twórczości. 
Jednak współczesne relacje na linii Wschód–Zachód wciąż 
rozpatrywane są w kategoriach „zimnej wojny”, a kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej, z jej odradzającymi się nacjonalizma-
mi i nastrojami antydemokratycznymi, traktowane są przez 

„starą” Europę jako zagrożenie dla „prawdziwej demokracji”.

Europa wraz ze swoją skomplikowaną historią, tradycją 
i kulturą funkcjonuje jako zbiór tropów, źródło kontekstów, 
odwołań i nawiązań. Stała się soczewką skupiającą w sobie 
poglądy na kondycję teraźniejszości. Jakim dziedzictwem 
pozostają dziś dla artystów tradycja i mit Europy? Czy utoż-
samiają się z nim, czy raczej stanowi ono balast?

Zadaliśmy te pytania reprezentantom „Nowego Wschodu”, 
czyli artystom związanym z Europą Środkowo-Wschodnią. 
Wiedza o sztuce, jej rozwoju, historii praktyk artystycznych 
w krajach tego regionu daje się dziś poznać dużo łatwiej niż 
w poprzednich dekadach. Okazuje się, że współcześni artyści 
mają trudności z rozpoznaniem siebie i swojej szczególnej 
sytuacji w monolitycznym konstrukcie zwanym „postkomu-
nistyczną Europą Środkowo-Wschodnią”. Jednak mimo to 
znajomość sztuki wciąż w dużej mierze jest zapośredniczana 
przez dyskurs zachodni, a twórczość z regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej traktowana jest jako dość jednorodna.

Wojciech Bąkowski, Wakacyjny generator mocy, 2016, 
fragment instalacji dźwiękowej: drewno, sklejka, c-print, 
lampa LED, głośniki, dzięki uprzejmości Galerii Stereo, 

Warszawa, fot. Ansis Starks
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Wystawa Orient wypracowuje spojrzenie na historię działań 
artystycznych, które podważałoby ten hegemoniczny model 
uznający sztukę krajów Europy Środkowej i Wschodniej za 
spóźnioną reakcję na zachodnie trendy, bądź za zinstrumen-
talizowaną produkcję ideologiczną. Kwestionuje uproszczone 
oceny, koncentrując się na związkach, które istniały między 
kręgami kulturowymi w krajach, gdzie ani ruchy artystyczne, 
ani język formalny używany przez artystów nie były jedno-
rodne. Orient chce zdekonstruować i odrzucić te fałszywe 
i wyobrażone ograniczenia terytorialne. Zwraca uwagę na 
konieczność sformułowania nowych metod badawczych oraz 
reguł komunikacji między artystami i twórcami kultury z tych 
regionów Europy, które przez długi czas pozostawały wyklu-
czone z oficjalnej międzynarodowej historii sztuki. Umieszcza 
twórczość artystów historycznych (takich jak Petr Štembera 
czy Jiří Kovanda) w nowych kontekstach, czym odwołuje  
się do potrzeby tworzenia nowej historii sztuki. Koncentruje 
się na obszarach badawczych pozostających wciąż na margi-
nesie oficjalnej narracji. 

Projekt w krytyczny sposób na nowo podnosi kwestię mo-
dernistycznej historii i dziedzictwa, rozumienia problemów 
własnej historii, tożsamości, reinterpretacji historii sztuki, 
a także zbiorowej traumy i amnezji. Zwraca również uwagę 
na różnorodne praktyki, za sprawą których sztuka dociera do 
publiczności, oraz analizuje znaczenie tych praktyk dla szer-
szych relacji między sztuką a społeczeństwem. 

Anna Bargiel

Darja Bajagić, Ex Axes – Polowanie na dziwki, 2017,
obiekt: druk UV na siekierze, dzięki uprzejmości New Galerie, 

Paryż



Habima Fuchs, …z prochu. Konstelacja dla ziarna, kwiatu, 
owocu i misy, 2017, ceramika artystyczna: siedem obiektów, 

dzięki uprzejmości Galerii SVIT, Praga

Jiří Černický, Pierwsza z cyklu schizofrenii, 1998,  
obiekt/rzeźba, kolekcja prywatna, fot. Ansis Starks
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TEksT ku-
RaTORskI

„Bezład ośnieżonych pagórków… nikt go nie chce 
oglądać.”1

Wystawa Orient jest medytacją na temat tożsamości Europy 
Wschodniej. Aspektem spajającym ów niejednorodny region 
jest upadek jego własnej tożsamości. Tęsknota za dumą 
i patriotyzmem przy jednoczesnym zawstydzeniu własnym 
pochodzeniem2 prowadzi do stłumienia i zaprzeczenia tej 
przynależności. Zawstydzenie wynika z internalizacji upad-
ku otaczającego kontekstu, zbudowanego niegdyś na bazie 
socjopolitycznej utopii. Nadzieja na integrację z Europą, czyli 
z Europą Zachodnią, była często sprowadzana przez obie 
strony do doścignięcia zachodnich kapitalistycznych stan-
dardów. Oto roztrwoniona perspektywa Drugiego Świata3 
i wynikający zeń brak przynależności do Europy, Zachodu, 
czy „nie-Zachodu”. 

Wystawie nadano wyraźnie problematyczny tytuł4, aby pod-
jąć próbę stworzenia autoironicznej „rodz(Innej) wschodnio-
europejskiej”5 tożsamości. Zakłada ona, że ta wewnętrznie 
sprzeczna „edypalna relacja”6, opierająca się jednocześnie 
na zakazie i pożądaniu, jest kluczowym elementem rozdarcia 
Europy Wschodniej (Środkowej, postkomunistycznej, Nowej, 
bloku wschodniego itp.)7.

Wskazując na tłumiony kompleks niższości jako możliwą 
przyczynę niedawnego wybuchu nacjonalizmów i tendencji 
antydemokratycznych w Europie Wschodniej, wystawa stawia 
pytanie, czy przyznania się do porażki w kwestii ustanawiania 
i posługiwania się wschodnioeuropejskimi tożsamościami nie 
można by uznać za jej cnotę.

Zakłada ona potrzebę patriotyzmu w sensie pozytywnym. 
Patriotyzmu pozwalającego na refleksję nad stereotypami, 
których wszyscy potrzebujemy i którymi żyjemy, patriotyzmu 

jednocześnie ironicznego i pełnego powagi. Poczucia przy-
należności do miejsca raczej niż narodu. Nowej mitologii two-
rzącej pojęcie „miejsca” w gospodarce, według której umiej-
scowienie geograficzne jest najcenniejszym kapitałem. 

Zbudowana na oczekiwaniach, pragnieniach, opowieściach, 
doświadczeniach i stereotypach wystawa przedstawia spek-
takl prowadzący widza przez pięć scen rodzajowych powsta-
łych w oparciu o historyczną dialektykę rozwoju regionu, po-
cząwszy od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Plątanina 
najbardziej ironicznych i najszczerszych zamiarów stworzenia 
nowego muzeum (nie)sławnych historii narodowych. Tera-
peutyczne przedstawienie tego, co nas zaskakuje, zwycięstw, 
traum i upokorzeń. Mroczna komedia satyryczna żywcem wy-
jęta ze Szwejka8 w nieistniejącym regionie po Końcu historii9. 
Przyjęcie obelg jako sposób emancypacji, ale i autorefleksji. 

Wierzymy, że pomimo sprzeczności patosu i następującej po 
nim ironii10 wystawa ta pomoże „krnąbrnym dzieciom Euro-
py”11 wreszcie dorosnąć i powrócić do europejskiego domu, 
a także rozumieć ten dom jako bardziej „radosny” niż pełen 
samozadowolenia, bardziej „braterski” niż „protekcjonalny”12.

Wystawa ta niczego nie porządkuje, nie bada, jest raczej su-
biektywną podróżą obserwowaną z pewnego miejsca w prze-
strzeni i czasie skonstruowaną z udziałem artystów wybra-
nych nie według narodowości czy języka13, a według tego, jak 
ich sztuka odnosi się do wybranego tematu. To raczej inkluzja 
niż równość jest jej celem. 

Michal Novotný
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1  
Laura McLean-Ferris, New Artist Focus. Laura 
McLean-Ferris on Deimantas Narkevicius: „Ich 
krajobraz – bezład ośnieżonych pagórków – to 
portret samotności sugerujący, że nikt go nie 
chce oglądać”.

2  
Philippe Desportes, Pożegnanie Polski, tłum. 
W.M. Malinowski, [w:] Polska i Polacy w litera-
turze francuskiej (XIV–XIX w.), Poznań 2016:

„Żegnaj Polsko, żegnaj pustynna równino,
Wciąż śniegu i lodu pokryta zmarzliną.
[…] Barbarzyński to naród, hardy i niestały,
Chełpliwy, gadatliwy, w gębie jeno wytrwały,
Co dniem i nocą w izbie urządza zabawę
Igrając przy kielichu i w zgiełku wesołym,
Usypiając przy stole albo i pod stołem”.

3  
Wystąpienie Lucy Steeds podczas konferencji 
How We Talk About East-European Art?: „W Les 
Magiciens de la Terre znalazł się tylko jeden 
artysta wschodnioeuropejski. […] Teraz prze-
nieśmy się do Hawany, by przyjrzeć się Trze-
ciemu Biennale Sztuki 1989, które jak widać, 
było tematem pierwszego z dwóch tomów pod 
tytułem Making Art Global. I mogę od razu 
powiedzieć, że nie było tam żadnego artysty 
z Europy Wschodniej, ale jeśli spojrzeć na 
katalog, nie było też reprezentacji zachodnich 
artystów w ścisłym tego słowa znaczeniu”.

4  
Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map 
of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 
Stanford 1996: „Jeszcze przed wybuchem I woj-
ny światowej we francuskiej terminologii nauko-
wej korzystano naprzemiennie z dwóch pozornie 
zbliżonych określeń: l’Europe orientale (Europa 
Wschodnia) i l’Orient européen (Orient europej-
ski). […] Pojęcie Europy Wschodniej było mylnie 
łączone z rozwijającym się orientalizmem i choć 
geografia filozoficzna lekkomyślnie wykluczyła 
Europę Wschodnią z Europy, domyślnie przeno-
sząc ją do Azji, to kartografia naukowa wydawa-
ła się sprzeciwiać takiej dziwacznej konstrukcji. 
[…] Ta niepewność prowadziła do powstania 
Europy Wschodniej jako paradoksu jednocze-
snej inkluzji i wykluczenia, Europy, która nie jest 
Europą”. Por. Edward W. Said, Orientalizm, tłum. 
M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

5  
W Welcome to Slaka Katarzyna Murawska- 

-Muthesius pisze: „ideologiczna konstrukcja 
rasistowskiego kolonialnego Innego i (rodz)Inna 
wschodnioeuropejska »niezasłużona białość« 
w dominujących zachodnich dyskursach mają 
zbyt wiele punktów stycznych, żeby można je 
było zignorować”. 

6  
Nieświadomie zabija ojca i poślubia matkę – 
pozostaje pytanie, kto jest kim. 

7  
Katarzyna Murawska-Muthesius w Mapping 
Eastern Europe. Cartography and Art History 
podaje różne nazwy tego regionu: Pogranicze, 
strefa zniszczenia, pas zmian politycznych, inna 
Europa, Nowa Europa, Mitteleuropa, Zwischen-
europa i wiele innych.

8  
Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka 
Szwejka czasu wojny światowej, tłum. A. Kroh, 
Wrocław 2017.

9  
Francis Fukuyama, Koniec historii, tłum.  
T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2009. 

10  
Milan Kundera, Zachód porwany albo tragedia 
Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, (5) 
1984: „We wrześniu 1956 roku dyrektor węgier-
skiej agencji prasowej, kilka minut przedtem 
zanim artyleria ostrzelała jego biuro, wysłał 
w świat rozpaczliwy teleks o rozpoczętej tego 
dnia ofensywie rosyjskiej na Budapeszt. Depe-
sza kończyła się słowami: »Zginiemy za Węgry 
i Europę«”.

11  
Václav Havel użył tego terminu w swojej 
przemowie przed Kongresem Stanów Zjedno-
czonych w dniu 22 lutego 1990 roku. Czeskie 
‘zbloudilé’, oznaczające ‘porzucone’, ‘zagubione’, 
‘zbłąkane’, zostało przez tłumacza przełożo-
ne na język angielski jako ‘wayward children’ 
(pol. ‘krnąbrne dzieci’).

12  
Anna Azarova w Eastern Europe according 
to British media. More likely to go to Italy for 
cappuccinos than join the ethnic fighting 
in Kosovo pisze: „Główną atrakcją Europy 
Wschodniej jest oczywiście to, że jest tania. […] 
Śmiesznie niskie ceny, […] kuszące tanie jak 
barszcz loty, tanie piwo i jeszcze tańsze kobiety 
[…]. O mieszkańcach tych tanich krajów, którzy 
mają za sobą bolesną przeszłość i ponoszą jej 
konsekwencje, rzadko się wspomina – chyba 
że w kontekście opisywania ich ekscytacji na 
widok siły nabywczej ludzi z zachodu lub niepo-
żądanych skutków ubocznych”.

13  
„Bądź zdrów, najdroższy przyjacielu, najdroższy 
Hikkiti Horky! – teraz tak się nazywasz, wiedz, 
że wymyśliliśmy sobie wszyscy w podróży 
imiona, oto one. Ja – Punkitititi. Moja żona – 
Schabla Pumfa. Hofer – Rozka Pumpa. Stadler – 
Notschibikitschibi. Mój służący Joseph – Sa-
gadarata. Mój pies Gauckerl – Schomantzky. 
Madame Quallenberg – Runzifunzi. Mademo-
iselle Crux – Ps. Ramlo – Schurimuri. Freistäd-
tler – Gaulimauli. Bądź tak dobry i powiadom 
tego ostatniego o jego nowym imieniu”. Z listu 
Mozarta do Gottfrieda von Jacquina napisanego 
w styczniu 1787 roku. Mówiący po niemiec-
ku Mozart napisał go pod wpływem podróży 
z Wiednia do Pragi przez tereny czeskojęzycz-
nej Bohemii.



CzęśCI  
WysTaWy

Matyáš Chochola, Kongres panów, 2016, instalacja: 
plastikowe krzesła, sprej, włókna konopne, dzięki uprzejmości 

artysty, fot. Ansis Starks



Rozdział 1. 
Poczekalnia

Ádám Kokesch, Bez tytułu, 2016, obiekt: technika mieszana, 
fot. Miklós Surányi
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Kontekstem dla mnie jest kraj zbudowany na spo-
łecznej i politycznej Utopii. Jednak dorastałem 
w czasach, kiedy nikt naprawdę w to nie wierzył. 
Związek Radziecki upadł w czasie, gdy istniały 
inne Utopie. Były to Utopie liberalne o wolności 
robienia tego, co się robi. Te Utopie były iluzją 
i przetrwały zaledwie kilka lat. Rozczarowanie 
przyszło szybko. Jakie Utopie można stworzyć na 
ludzką miarę? Oto jest pytanie, na które nie znam 
odpowiedzi.

Hans Ulrich Obrist, Against monumentality 
(Interview with Deimantas Narkevicius), „Flash Art”, 
261, lipiec – sierpień – wrzesień 2008

Przepych dworców kolejowych i restauracji staje 
się tłem dla wysiedlonej populacji. Widzimy sceny 
filmowane w domach, w kuchniach, ludzi przygo-
towujących posiłki i puszczających sentymental-
ne melodie, przepełnione nostalgią… Za czym? Za 
komunizmem, który właśnie się skończył, a może 
tęsknotą za nieobecnym partnerem czy dziec-
kiem? Nigdy się nie dowiemy, bo życie jest równie 
dziwacznie przyziemne, co zaskakujące, a świat 
wyszedł z formy. […]

Akerman planowała zrobić film, „zanim będzie za 
późno” i aż się prosi zapytać: „na co właściwie  
za późno”? Być może chciała zdążyć, zanim znik-
nie społeczeństwo, które powstało w czasach 
sowieckiego komunizmu. Wtedy postacie owego 
filmu byłyby już widmami, duchami wywołanymi 
z przeszłości, szczególnie teraz, po dwudziestu 
latach. Pojawiają się zawsze przelotnie, nie mają 
głosu, nie mówią za siebie, a jeśli już, to tylko po 
rosyjsku i nie są tłumaczone. A jako że materiał – 
ze swoistą fundamentalną regionalnością – wyda-
je się być skierowany do zachodnich odbiorców, 
jak widma wycofują się z kontaktu z docelową 
publicznością.

Steven Ball, D’Est: Spectres of Communism, esej 
o filmie Chantal Akerman D’Est, „Senses of Cinema: 
Cinémathèque Annotations on Film”, 67, maj 2013



Rozdział 2.  
Wszyscy wystrojeni, 
ale nie mają dokąd 

pójść

Veronika Bromová, Ja, stół, 2000, fotografia kolorowa,  
dzięki uprzejmości artystki

Awdej Ter-Oganjan, W stronę obiektu, 1992, dokumentacja
fotograficzna performansu, fotografia czarno-biała (kopia 

wystawiennicza), dzięki uprzejmości artysty
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W moim kabarecie nie było ośmioletnich dziew-
czynek. Były dorosłe dziewczyny, długonogie 
anielice. Zamiast skrzydeł rozpościerały swoje 
długie nogi, równie piękne, jak rozpostarte aniel-
skie skrzydła. Gościom podobały się bardziej niż 
wszelkie popisy iluzjonistów. Kierowali zafascy-
nowane twarze ku obnażonym genitaliom, niczym 
pobożni muzułmanie w stronę Mekki. By uczynić 
pokaz bardziej interesującym, dziewczęta sięgały 
po rozmaite efekty specjalne. Jedna na przykład 
umieściła w waginie plastikowy krążek z pulsującą 
diodą. Kiedy się rozebrała i rozłożyła nogi, cała 
jej c***a była podświetlona, a krążek pozostawał 
niewidoczny. Potem, kiedy zaczęła sikać, wyglądał 
jak słynna podświetlana fontanna w Fučíkárni. […] 
Inną specjalnością były szklane oczy, jak u ma-
nekinów do testów zderzeniowych. Zaskoczone 

„ochy” Niemców wypełniały cały bar, gdy dziew-
czyna rozkładała nogi, a na zdumionych widzów 
spozierało „magiczne oko”! Nawet mrugało, gdy 
na przemian składała i rozkładała nogi. To była 
niezwykła iluzja żywego oka, dokładnie w odbycie. 
Musicie przyznać, że prawdziwe anioły, nawet ze 
skrzydłami, nie zrobiłyby takiego wrażenia!

Ivan Jonák, niepublikowane siedmiuset stronicowe 
wspomnienia 

Ivan Jonák, czeski biznesmen, właściciel legen-
darnego klubu nocnego Discoland Silvie, który 
kiedyś niesławnie promował, jadąc w biały dzień 
przez centrum Pragi nago wraz z nagimi modelka-
mi; odbył karę osiemnastu lat więzienia za zlece-
nie morderstwa żony w latach 90.; sam był celem 
dwóch nieudanych zamachów; zmarł w wieku 
pięćdziesięciu dziewięciu lat, sześćset sześćdzie-
siąt sześć dni po opuszczeniu więzienia.

Radio Praga, 24 lutego 2016

Pavel Brăila, Praca, 2000, wideo, 5' 47'', kadr z filmu,  
dzięki uprzejmości Kontaktu. Kolekcji Sztuki Grupy Erste  

oraz Fundacji ERSTE

Rozdział 3. 
Karpackie łąki 

cyfrowe
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W czasach, gdy studiowałem jeszcze na akademii, 
myślę, że był to pierwszy lub drugi rok, przeczyta-
łem w gazecie lub czasopiśmie wywiad ze „współ-
czesnym” artystą z byłej Jugosławii. Nie pamiętam 
dokładnie, skąd pochodził, ani jak się nazywał, ale 
na zawsze została mi w pamięci jedna jego wypo-
wiedź, która brzmiała mniej więcej tak:

„Gdybym miał mieszkać we Francji lub Norwegii… 
również chciałbym tworzyć lub tworzyłbym dzie-
ła analizujące bądź zgłębiające zależność »linii« 
i »koła«. Ale spójrz na mnie, na to gdzie mieszkam. 
Nie mogę po prostu stać z założonymi rękami, 
muszę tworzyć sztukę, która jest społecznie za-
angażowana i która jest odpowiedzią na sytuację, 
w jakiej się znajduję”.

Dziś, kiedy przeprowadziłem się z Bośni do Francji, 
postanowiłem skorzystać z naiwności tego stwier-
dzenia…

Ibro Hasanović, Circle and Line, instalacja, czarny 
i złoty winyl na ścianie, tekst na ścianie, 2009

Petr Štembera, Szczepienie, 1975, dokumentacja 
fotograficzna performansu, fotografia czarno-biała  
(kopia wystawiennicza), dzięki uprzejmości artysty
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Scena główna: Circus Alien, Kernel Panik, Mikro, 
Direct Drive, Deport, Frontall, Hypno, Morphonic, 
Harampade, Space patrol, Otok – Tone + Trois  
Points, Spectro + Virus + P.E., Saltimbank + K.G.R., 
R.T.G., Gardenzitty, Aphrikka, System Defekt,  
Tribal Vision, Layka, Full Circle, Mimic, Prior, Fatal 
Noise, Esc. Komatsu, Pentatomica, Tsunami, Anal 
Commandos, Team Trash, Kaztrol, Letek, Vosa + 
Emmadoom, Distix + Singular, Bass Beast + D.B.S., 
Machine WRKS AKA, Restless Natives, Strahov, 
Oktekk, M2R, Shamanic, Psykomatik TPR,  
Ufopunkers, MayapuR, Zuqwa

Druga scena: Virvál, Magion, Master kru, Rotor,  
Trinidad, Hedonix + Pan:dan, Spofa, Laydakk,  
Recycle, Basswoos, Rekrea, Zmastek, MassaCrew, 
Czajovna Soundsys, Milada Chillout, Dyslektická 
Divize, Funda-Mental, 360° Records, IGRA 1.5V, 
Locus, Antares, Bione, Illegal Soundsys, Kwan, 
Pitel, CML, Third Hand, Mozaika, Radio 23, Cable, 
Haccor

NSK Field: NSK, Metek, Cabaret, Luxor, Ubik,  
Qwadrant Soundsystem, Stupid Sounds

Desert Storm Field: Trakkass + Oxyde + Metro,  
Desert Storm + Toltek + New Sense, Hekate +  
Reset + Headfuk, pH:4, Enzo + D.P.

Line-up festiwalu muzycznego CzechTek, 2004

Rozejrzałem się i zobaczyłem to, co było do zo-
baczenia i czego nie chciało mi się widzieć, bo 
tyle razy widziałem: sosny i płoty, świerki i domki, 
zielska i trawa, rów, ścieżki i grządki, pola i komin… 
powietrze… i błyszczało od słońca, ale czarne, 
czerń drzew, szarość ziemi, przyziemna zieleń ro-
ślin, wszystko dość czarne. Pies zaszczekał, Fuks 
skręcił w krzaki.  

– Chłodniej.  
– Chodźmy.  
– Zaraz. Można by sobie przysiąść chwileczkę. Za-
puścił się trochę głębiej w krzaki, gdzie otwierały 
się wnęki, wgłębienia, zaciemnione splecioną 
u góry leszczyną i konarami świerków, zapuściłem 
wzrok w rozgardiasz liści, gałązek, plam świetl-
nych, zagęszczeń, rozziewów, parć, skosów, uchy-
leń, zaokrągleń, diabli wiedzą, w przestrzeń plami-
stą, która nacierała i umykała, ucichała, narastała, 
bo ja wiem co, utrącała, rozwierała… zgubiony 
i zlany potem czułem ziemię czarną i gołą, od dołu. 
Tam między gałązkami coś tkwiło – coś sterczało 
odrębnego i obcego, choć niewyraźnego… i temu 
przyglądał się też mój kompan.

Witold Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2002



Václav Litvan, Lżejszy od powietrza, 2017, obiekt: polistyren, 
asfalt, dzięki uprzejmości artysty, fot. Jonáš Richter

Rozdział 4.  
Diabeł w maszynie

Jerzy Truszkowski, Pożegnanie z Europą, 1985–1995, wideo, 
12' 37", kadr z filmu, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej, Warszawa
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Przerażający nowy trend został zapoczątkowa-
ny 19 lutego przez dwudziestosześcioletniego 
bezrobotnego, który oblał swoje półnagie ciało 
łatwopalnym płynem i podpalił się przed lokalnym 
oddziałem dużego banku ku absolutnemu przera-
żeniu przechodniów. […]

Niespełna dwadzieścia cztery godziny później 
Bułgaria zadrżała jeszcze bardziej, gdy trzydzie-
stosześcioletni artysta, wspinacz i działacz eko-
logiczny podpalił się w centrum Warny, stolicy 
wybrzeża, gdzie w ostatnich miesiącach odbywały 
się największe antyrządowe protesty. […]

Młody człowiek zmagał się z rozległymi oparze-
niami praktycznie całego ciała i zyskał miano buł-
garskiego Jana Palacha, na pamiątkę praskiego 
studenta, którego śmierć w płomieniach stała się 
zarzewiem nadziei całego narodu w 1969.

Milena Hristova, Feature of 2013: Bulgarian’s 
Burning Bushes, www.novinite.com, 27 marca 2013

Andrzej Filipiak przyjechał do Warszawy z Kielc 
w nocy z wtorku na środę. Ok. godz. 11 usiadł na 
ławce przed kancelarią premiera i podpalił się. 
Nie miał transparentów, nie krzyczał. […] 56-letni 
mężczyzna nie mógł znaleźć pracy i nie otrzymy-
wał pomocy od państwa.

„Poprosił mnie o 30 zł na bilet. Powiedział tylko, że 
jedzie do Warszawy. Ogolił się i wyszedł z domu” – 
opowiada jego żona.

wpolityce.pl, 13 czerwca 2013

Ubiegłej nocy zmarła Lydia Petrova, trzydziesto-
ośmioletnia fotografka, która w ubiegłym tygodniu 
podpaliła się przed gmachem prezydenckim w So-
fii. Kobiety nie udało się uratować, pomimo naj-
lepszych starań lekarzy ze szpitala Pirogov. Do-
znała rozległych oparzeń i od początku specjaliści 
ostrzegali, że jej stan był bardzo ciężki. Przypo-
mnijmy, że Lydia Petrova podpaliła się 3 listopada 
na znak protestu na oczach kilkudziesięciu dzien-
nikarzy i przechodniów znajdujących się w pobliżu 
pałacu prezydenckiego.

BNR, radio Bułgaria, 10 listopada 2014

Piotr Szczęsny, pięćdziesięcioczteroletni ojciec 
dwojga dzieci, podpalił się przed Pałacem Kultu-
ry, warszawskim pomnikiem czasów komunizmu. 
Szczęsny protestował przeciwko ultraprawicowej 
polityce Prawa i Sprawiedliwości, która jego zda-
niem stanowi śmiertelne zagrożenie dla polskiej 
demokracji. W rozdawanym przed śmiercią liście 
pozostawał nieugięty: „A ja wolność kocham po-
nad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać 
samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć 
wstrząśnie sumieniami wielu osób”. 

Ivan Krastev, What’s a Bigger Threat, 
‘Normalization’ or Alarmism?, „The New York Times”, 
4 grudnia 2017
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Rozdział 5. 
Cienie minionych 

przyszłości

Richard Nikl, Olga, 2017, relief: malowany styropian, dzięki 
uprzejmości artysty

Piotr Łakomy, Bez tytułu, 2017, rzeźba: aluminiowe drzwi, 
aluminiowy plaster miodu oraz  Bez tytułu, 2017, rzeźba: 

aluminium, aluminiowy plaster miodu, wosk pszczeli, dzięki 
uprzejmości Galerii Stereo, Warszawa, fot. Daniel Koniusz
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Sztuka Europy Wschodniej, o ile takowa istniała 
i o ile miałaby zostać napisana przez angloję-
zycznego historyka sztuki, musiałaby być zapre-
zentowana zgodnie z zasadami zupełnie innego 
dyskursu, jako przekonywująco autonomiczna, 
zaszczepiona – można rzec – przeciwko dominu-
jącym społecznopolitycznym stereotypom gwałtu, 
zacofania, naśladownictwa i „czystych traktorów”. 
Nic dziwnego zatem, że prowizoryczne i nazna-
czone zimną wojną zachodnie badania nad sztuką 
wschodnioeuropejską skupiały się niemal wyłącz-
nie na modernizmie za żelazną kurtyną i powielały 
wzorce właściwe wcześniejszemu odkrywaniu 
prześladowanej rosyjskiej i sowieckiej awangardy.

Katarzyna Murawska-Muthesius, Welcome to Slaka: 
Does Eastern (Central) European Art Exist?, „Third 
Text”, vol. 18 (2004), 1

Zbiegiem okoliczności używam języka Sławian, 
Czechów, niewolników, dawnych niemieckich i ro-
syjskich niewolników, a jest to psi język. Mądry pies 
wie, jak przetrwać i jaką cenę za to zapłacić. Wie, 
kiedy się skulić, kiedy zrobić unik, a kiedy ugryźć, 
ma to w języku. Jest to język, który miał być znisz-
czony, jego czas nie przyszedł; już nie przyjdzie. 
Wymyślali go wierszokleci, mówili nim stangreci 
i służące. I ma to w sobie, dochował się swoich 
pętli i dziur, i wężowych młodych dzikości. Jest to 
język, którym często musiało się tylko szeptać. Jest 
delikatny i okrutny, są w nim także pewne stare do-
bre słowa miłości, myślę, że jest to zręczny i szybki 
język i ciągle się dzieje. Tego mojego języka nie 
dopadli ani Awarowie, ani płonące stosy, ani czołgi, 
ani najobrzydliwszy gatunek ludzi: tchórzliwi na-
uczyciele; dopadnie go forsa zmniejszającego się 
świata. Ale ja mam jeszcze czas.

Jáchym Topol, Siostra, tłum. Leszek Engelking, 
Warszawa 2002

Spójrz w głąb mojej duszy, 
A znajdziesz złoto i może się wzbogacisz, 
Spójrz w głąb swojej duszy, a dowiesz się,  
że nigdy nie istniała.

Kendrick Lamar, Bitch, Don’t Kill My Vibe, z albumu 
Sneak Peek: good kid, m.A.A.d city, Top Dawg 
Entertainment, Aftermath Entertainment, 2012
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MEdyTaCja 
Na TEMaT 
TOżsaMO-
śCI EuROpy 
WsChOd-
NIEj

Z Michalem 
Novotným rozmawia 

Valentinas 
Kilmašauskas 

Valentinas 
Kilmašauskas (VK): 

Zacznijmy od tego, co najbardziej oczywiste – od tytułu. 
Mówi pan, że Orient jest niewątpliwie problematyczny.  
Zechciałby pan rozwinąć to stwierdzenie?

Jiří Kovanda, Bez tytułu (Uszy), 2007, obiekt: drewniane 
krzesło, dzięki uprzejmości Galerii SVIT, Praga,  

fot. Ansis Starks
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Michal Novotný (MN): 
To właściwie żart. Żartowanie z ludzi zawsze jest problema-
tyczne, zwłaszcza w instytucjach państwowych. Ktoś może się 
na przykład nie zgadzać z koncepcją, według której Europa 
Wschodnia została skolonizowana kulturowo przez „Zachód”, 
co moim zdaniem zdecydowanie robi różnicę. Orient to nawią-
zanie do Orientalizmu Edwarda Saida w tym sensie, że Europa 
Wschodnia, podobnie jak Orient, nigdy tak naprawdę nie istnia-
ła, była – i nadal jest – ciągiem projekcji. Określenie jej w ten 
sposób wynika też z braku wiedzy, pewnej ignorancji, którą 
wykazują się poszczególni ludzie, ale widać ją także na przykła-
dzie zachodnich mediów, szkół i różnych instytucji. Nie możemy 
jednak zapominać, że owa projekcja ma miejsce po obu stro-
nach. My też mieliśmy swój Zachód, własny „okcydent”, jakże 
różny od wyobrażeń lub egzotycznego obrazu zbudowanego 
w ramach wciąż utrzymującej się dominacji kulturowej. Tytuł 
wystawy powinien być także pewnym hiperbolicznym ostrze-
żeniem przed wchodzeniem na terytorium tzw. „orientalnego 
despotyzmu”. Nasze rozczarowanie, że nie jest tak, jak się spo-
dziewaliśmy, często prowadzi do resentymentów. Cienka linia 
oddziela przekształcenie się kompleksu niższości w zupełną 
arogancję i agresję. Mniej więcej tym grają ci wszyscy populiści, 
którzy próbują sprzedawać szybkie, gotowe rozwiązania.

VK: 
Chciałbym zapytać o tę dwustronną projekcję, którą pan 
opisuje. Jakie ma ona znaczenie dla artystycznego kontekstu 
wystawy? Historia sztuki często pisana jest z perspektywy 
tzw. centrów artystycznych, rzadko peryferii. Ale peryferia 
też chcą być na bieżąco z tym, co się dzieje w „centrum” lub 
w jakiś sposób się do nich odwoływać, co rodzi problemy na 
różnych poziomach. Czy ten czynnik w jakiś sposób determi-
nował pański dobór artystów na wystawę? Pokaże nam pan, 
jaki obraz powstaje na tym półprzepuszczalnym lustrze?

MN: 
Być może w dobie internetu staje się jeszcze bardziej oczywi-
ste, że owa dychotomia centrum – peryferie, cywilizacja – na-
tura nakreślona w książce Larry’ego Wolffa Inventing Eastern 
Europe [Wymyślanie Europy Wschodniej], którą mi pan podaro-
wał, jest nie tylko kwestią „sposobu”, ale przede wszystkim pie-
niędzy. Demokracja jako taka nie może funkcjonować poniżej 
pewnego poziomu miesięcznych dochodów jej uczestników. Dla 
mnie nie jest to już kwestia dostępu, ale raczej infrastruktury. 

Autonomia to mit sztuki nowoczesnej i współczesnej. Wolny 
duch spieniężony, byle konsekwentnie. Moja koncepcja jest 
o wiele bardziej materialistyczna. Kontekst ma znaczenie w od-
niesieniu to tego, jak postrzegamy dobrą lub złą sztukę. Ów 
kontekst można kupić wraz ze ścianami, ludźmi i kanałami infor-
macyjnymi. Jak na ironię jednak wielu z tych, którzy wyjechali do 

„cywilizacji”, znajduje się w znacznie gorszych warunkach życio-
wych, ledwo wiążąc koniec z końcem na trzech etatach. Mimo 
to są wdzięczni, że mogą być w Nowym Jorku lub Londynie – ze 
względu na kulturę. I wreszcie naprawdę bardzo się cieszę, gdy 
widzę listę nazwisk z dziwacznymi znakami diakrytycznymi. Nie 
chodzi mi jednak o narodowość. Ja sam łączę starych i młodych 
twórców, trendsetterów i osoby zapomniane. Równie ważne jest, 
że są tam artyści, którzy opuścili ten region najszybciej, jak to 
było możliwe i tacy, którzy z różnych powodów się tu osiedlili. 
Nie chodzi tu o burzenie murów otaczających „centrum”, a ra-
czej o ideę czegoś inherentnie dobrego lub złego.

VK: 
Wspomina pan także, że wystawa Orient jest medytacją na 
temat wschodnioeuropejskiej tożsamości, zaś aspektem spa-
jającym ów niejednorodny region jest upadek jego tożsamości. 
Wcześniej wskazuje pan, że kapitał, a konkretnie jego brak, 
jest jednym z czynników tworzących dychotomię centrum 
i peryferii. Jakie inne elementy składają się na tę tożsamość?
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MN: 
Język. W sensie dosłownym. Kiedy bowiem posługujemy się 
językami, których nie używa nikt inny, nawet między sobą mu-
simy korzystać z angielskiego. Nigdy nie będę pisał ani mówił 
po angielsku tak dobrze, jakbym chciał. Może właśnie dlatego 
zawsze używam tylu cytatów, próbując odnaleźć w słowach 
innych to, co sam chciałbym wyrazić. Ale także w sensie meta-
forycznym – język sztuki wizualnej. Gdy przyjeżdżają zagranicz-
ni kuratorzy, często widzicie, że dobierają te same osoby, które 
mówią zrozumiałym dla nich językiem. Ja działam tak samo. 
Może z pewnymi potknięciami lub nieporozumieniami, trochę jak 
lokalne awangardy, owe kubistyczne wersje paryskich kawiarni. 
Macie je w łotewskim Muzeum Narodowym, mamy je w Pradze. 
I wreszcie te lokalne „nowoczesności” są bardziej interesujące 
lub przynajmniej równie interesujące w swoich perwersjach 
i bastardyzacjach niż klasyki. Uwzględniłem w tej wystawie 
prace twórców, którzy nigdy tak naprawdę nie mieszkali na ob-
szarze Europy Środkowo-Wschodniej, nie mówią żadnym z jego 
języków, ale legitymują się odpowiednim paszportem albo przy-
najmniej miejscem urodzenia. To właściwe i powszechnie akcep-
towane kryterium. Chcę je uwzględnić. Ale interesuje mnie także, 
jak sprawić, by ci nieużywający międzynarodowego języka stali 
się zrozumiali. Jak sprawić, by wyglądali „modnie”.

VK: 
Wystawa składa się z pięciu rozdziałów – jakie paradygmaty 
czy filtry zastosował pan do ich stworzenia? W jaki sposób 
kształtują one wystawę?

MN: 
To wnętrza, albo otoczenia. Użycie dzieł sztuki jako elementów 
scenografii teatralnej jest komentarzem do ogłoszonej auto-
nomii sztuki (zachodniej). Sztuka współczesna posiada całą 
ideologię prawdy związaną z neutralnością przedstawienia, 
niezależnością persony artysty, swobodą ekspresji, jasnym 

podziałem między komercyjnym a niekomercyjnym itd. Nie 
wierzę w nie. Znacznie lepiej używać teatralności jako czegoś 
jawnie sztucznego. Lepiej „przekombinować” dzieła sztuki niż 
udawać, że się tego nie robi. Wierzę również, że postrzegamy 
rzeczywistość tak, jak nigdy dotychczas, poprzez coś, co jest 
prawdopodobnie bliższe gatunkom filmowym, ale pozwala nam 
jednocześnie wyzbyć się stereotypów, ponieważ gatunek po-
zwala nam być równocześnie poważnymi i ironicznymi. A to jest 
coś bardzo wschodnioeuropejskiego. I wreszcie tworzą jakąś 
chronologię, chronologię traconego poczucia bycia wolnym, 
być może od lat 80. XX wieku aż do teraz, historia wiecznie 
złudnego przeczucia, że wolność w końcu nadejdzie. Złudnego, 
ponieważ wolność buduje się dzień po dniu. 

VK: 
Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego, od czego za-
częliśmy, czyli do tej tak zwanej byłej Europy Wschodniej. 
Pojawia się tu pewien kłopot związany z kształtowaniem wizji 
przyszłości regionu, choć ta sytuacja nie różni się od trendów 
globalnych. Co gorsze, nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych 
czasach większość rządów i społeczeństw legitymujących 
się długą tradycją migracji, owej migracji ostro się sprzeciwia 
przez otwarte wyrażanie nacjonalistycznych poglądów lub 
dążenie do wprowadzenia antydemokratycznych zmian kon-
stytucyjnych, jak to ma obecnie miejsce na przykład w Polsce 
lub na Węgrzech. Czy Orient w jakiś sposób odnosi się do 
tego tematu?

MN: 
Antydemokratyczne dążenia, o których pan wspomniał, są tu 
przedstawione jako zdławiony kompleks niższości, a także 
ignorowane od dawna ciężkie warunki materialne. Różni-
ce pomiędzy zarobkami i emeryturami przy jednoczesnym 
porównywalnym koszcie życia w Europie Wschodniej i Za-
chodniej są uderzające. Wielokrotnie czułem się urażony 
tym, że postrzegano mnie przez pryzmat mojej narodowości 
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i pochodzenia – w barokowej, przypominającej kościół ramie 
z sierpa i młota, ze śniegiem na twarzy i z piwem – ale równo-
cześnie patrzyli na mnie z pozycji globtroterów sztuki współ-
czesnej, która ma się nijak do rzeczywistości mojego regionu. 
Z drugiej strony rozumiałem też, jak dalece moje zachowania 
i reakcje zostały ukształtowane przez dorastanie w konkretnym 
miejscu, przynależność do owego ułomnego narodu, który nie 
zdołał zaleczyć ran, a jedynie przykrył je nowymi zachodnimi 
ciuszkami. Dlatego nadal mamy tak wiele do przepracowania 
jeśli chodzi o naszą, czasem bardzo skoncentrowaną na sobie, 
ograniczoną perspektywę. Chodzi o to, jak wykorzystać naszą 
specyficzną posttraumatyczną wrażliwość i przekuć ją w coś 
pozytywnego. Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie znaj-
duje się na tej wystawie.

Ioana Nemeş, Piec, 2009, z serii Relikty minionych przyszłości 
(Brązowy), obiekt: technika mieszana; cokół: tynk, konstrukcja 

metalowa; odlane z brązu i pozłacane dwa kawałki sera 
zdobione w tradycyjny rumuński ornament, dwie zabytkowe 

drewniane misy, dzięki uprzejmości Jiri Svestka Gallery
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TRauMa & 
REvIval. 
pOWOjNIE 
W  szTuCE 
WsChOdu 
I zaChOdu

„Trauma & Revival” to międzynarodowy projekt, którego osią 
są kulturalne relacje między Wschodnią i Zachodnią Europą 
od czasów II drugiej wojny światowej, przez okres zimnej 
wojny, aż do dziś. Projekt przygląda się Europie, która od 
1945 roku, trwale jak się wówczas wydawało, rozdzielona 
była żelazną kurtyną. Europa Wschodnia i Zachodnia przeży-
wały ten okres w odmienny sposób i też najczęściej oddziel-
nie się o nich opowiada. „Trauma & Revival” chce pokazać, 
że europejskich artystów wbrew temu symbolicznemu po-
działowi wiele łączyło: konieczność zmierzenia się z wojenną 
traumą i niepewna, choć żarliwa nadzieja jutra. Projekt dąży 
do odtworzenia wspólnego artystycznego doświadczenia 
tamtych lat i podejmuje próbę zrozumienia dwóch powojen-
nych dekad przez pryzmat sztuki. Poddając refleksji wspólną 
przeszłość, polityczne, społeczne i ekonomiczne okoliczność, 
próbuje szukać perspektyw wspólnej przyszłości i możliwości 
tworzenia nowych form kulturalnego dialogu.

Głównym pomysłodawcą projektu był Pałac Sztuk Pięk-
nych – BOZAR w Brukseli (Belgia), który zaproponował part-
nerstwo w nim galeriom, instytucjom kultury i fundacjom 
z całej Europy, w tym Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 
Sztuki w Krakowie. 

Projekt zaplanowany na lata 2016–2018 obejmuje wydarze-
nia o różnym charakterze: wystawy, pokazy filmów, konferen-
cje, warsztaty, rezydencje. Zainicjował go wernisaż wystawy 
Facing the Future: Art in Europe 1945–1968 [W obliczu 
przyszłości. Sztuka w Europie w latach 1945–1968] w bruk-
selskim Bozarze. Wystawa, którą można było oglądać również 
w Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe (Niemcy) i w Muzeum 
Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina w Moskwie (Rosja), prezen-
towała dzieła około stu osiemdziesięciu artystów z Europy 
i ówczesnego ZSRR, m.in. Aliny Szapocznikow, Pabla Picassa, 
Gerharda Richtera, Andrzeja Wróblewskiego, Ossipa Zadki-
ne’a i Fernanda Légera.

Konferencje naukowe: „East-West Cultural Relations: Inter-
play of Arts and Cultural Diplomacy 1945–2017” [Relacje 
kulturalne między Wschodem i Zachodem. Wzajemne  
oddziaływanie sztuk i dyplomacji kulturalnej w latach 1945– 

–2017] na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii oraz „Wy-
stawa jako medium historii” w Galerii Bunkier Sztuki po-
dejmowały temat zmian zachodzących w Europie w latach 
powojennych, a uzupełnieniem kontekstu projektu były od-
bywające się w Galerii Bunkier Sztuki w latach 2016–2017 
trzy edycje pokazów filmowych, w ramach których publicz-
ność mogła poznać prace m.in. Fiony Tan, Svena Augustij-
nena, Yael Bartany, Maria Pfeifera, Lutza Dammbecka, Ulrike 
Ottinger, Daniela Malone’a. 

Istotną częścią całego przedsięwzięcia było zaproszenie 
młodych artystów i badaczy, którym bliski jest temat pamię-
ci, traumy oraz przemian społeczno-kulturowych w drugiej 
połowie XX wieku. Wzięli oni udział w warsztatach w Moskwie 
oraz w rezydencjach organizowanych przez Centrum Sztuki 
Współczesnej Kim? w Rydze (Łotwa) i Cittadellarte – Fonda-
zione Pistoletto w Bielli (Włochy). Wszyscy ponownie spotkali 
się na warsztatach przygotowanych przez Galerię Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. 

Historia, na której tle ewoluowała powojenna sztuka eu-
ropejska, stała się przedmiotem internetowego kalen-
darium. Zaprojektowana przez Centrum Sztuki i Mediów 
w Karlsruhe opowieść rozpisana jest na dwa głosy: pierwszy 
podaje kluczowe wydarzenia historyczne z lat 1945–1968, 
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drugi wskazuje najważniejsze zjawiska w sztuce współcze-
snej, wystawy, manifesty artystyczne, postawy twórcze. 

Zwieńczeniem projektu jest wystawa Orient. Ekspozycja – 
pomyślana jako wystawa podróżująca – prezentowana była 
w Centrum Sztuki Współczesnej Kim? w Rydze, następnie 
w Pałacu Sztuk Pięknych – BOZAR w Brukseli, a teraz, w naj-
bardziej rozbudowanej formie, w Galerii Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki w Krakowie. Teoretycznym podsumowanie pro-
jektu będzie konferencja w brukselskim Pałacu Sztuki w listo-
padzie 2018 roku, podczas której premierę będzie miała pod-
sumowująca trzyletni projekt publikacja w formie manifestu.

Zapraszamy do śledzenia informacji o bieżących wy-
darzeniach na stronach partnerów i na profilu projektu 
na Facebooku (facebook.com/traumarevival).

Dragana Sapanjoš, Bukkake: sami jesteśmy swoimi diabłami, 
2013, rzeźba: papier, karton, silikon, wosk, satynowa wstążka, 

beton, stiuk, farba, emalia, ceramika, ozdoby, plastik, 
perły syntetyczne, koraliki, włóknina, drewno, szkło, dzięki 

uprzejmości artystki, fot. Ansis Starks
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OdWIEdź 
BuNkIER 
szTukI

Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki można 
oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach 11–19.

Oprowadzania po 
wystawach

Każdy ze zwiedzających może zamówić autorskie oprowadza-
nia przygotowane przez opiekunów wystaw w ramach projektu 

„Opowiadamy o wystawie”. Spotkania dla dorosłych przyjmują 
formę dyskusji, natomiast dla dzieci i młodzieży przygotowuje-
my warsztaty zainspirowane pracami pokazywanymi w Galerii. 

Koszt oprowadzania: bilet wstępu na wystawę + opłata za 
oprowadzanie wynosi 65 zł (w języku polskim) i 85 zł (w ję-
zyku obcym). Opłata za warsztaty dla dzieci i młodzieży – 
120 zł (w języku polskim) i 150 zł (w języku angielskim).

Informacje i zapisy: Mikołaj Spodaryk (edukator), 
spodaryk@bunkier.art.pl

Działania 
edukacyjne

Aktualnym wystawom towarzyszą również bezpłatne warsz-
taty dla dzieci i warsztaty rodzinne. Prowadzą je edukatorzy, 
opiekunowie wystaw, kuratorzy i artyści. O warsztatach na 
bieżąco informujemy na stronie bunkier.art.pl i na portalu 

sztuka24h.edu.pl. Na portalu udostępniamy dodatkowo sce-
nariusze i materiały edukacyjne. 

Oprowadzania i warsztaty mogą być dostosowane do potrzeb 
osób z dysfunkcją wzroku (audiodeskrypcje), z dysfunkcją 
słuchu (tłumaczenie na Polski Język Migowy) oraz osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Informacje i zapisy: Mikołaj Spodaryk (edukator), 
spodaryk@bunkier.art.pl

Publikacje 
Wydawnictwa Galerii – książki o sztuce, katalogi wystaw, 
książki dla dzieci – można kupić w kasie Galerii oraz w księ-
garni Ha!art (od wtorku do niedzieli, godz. 12–19). Najnowszą 
wydaną przez nas publikacją jest Księga zmian zawierająca 
teksty poświęcone projektom i wystawom prezentowanym 
w ostatnich latach w Galerii Bunkier Sztuki.

„Pawilon Wystawowy”
To miejsce, w którym organizujemy spotkania tematyczne po-
święcone przede wszystkim strategiom kuratorskim i prakty-
kom wystawienniczym. W „Pawilonie Wystawowym” znajduje 
się księgozbiór poświęcony historii wystawiennictwa, prakty-
kom kuratorskim i prawu własności intelektualnej. Książki są 
dostępne na miejscu dla odwiedzających Galerię. 

Kolekcja dzieł sztuki
Kolekcja Bunkra Sztuki to ponad trzysta prac artystów sztuki 
współczesnej. Dzięki współpracy Galerii z Regionalną Pra-
cownią Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krako-
wie można je oglądać na portalu Wirtualne Muzea Małopolski 
(muzea.malopolska.pl).
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Wszystkie informacje o tym, co dzieje się w Galerii, można 
znaleźć na stronach: 

bunkier.art.pl

facebook.com/
bunkiersztuki

instagram.com/
bunkiersztuki

sztuka24h.edu.pl

Vlad Nancă, Bez tytułu (Saturn, kwietnik), 2015, kwietnik: 
spawany pręt stalowy, naczynie ceramiczne, roślina, dzięki 

uprzejmości artysty i Galerii Sabot, Kluż-Napoka



Aurora Király, Héroïnes, 2013/2018, instalacja: dziesięć 
rysunków, akryl na papierze zamontowany na drewnianych 

deskach do krojenia, fragment, dzięki uprzejmości Anca 
Poterasu Gallery, Bukareszt
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Jasanský & Polák, Dyrektor/Założyciel, 2011,

zdjęcie z serii kolorowych fotografii (lambda print),  
dzięki uprzejmości Galerii SVIT, Praga 


