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  „Ścieżki opowieści – słowa, znaki, obrazy” to projekt, w którego ramach ”Grupa Studnia 
O.”, wraz ze współpracującymi edukatorami i artystami, zrealizowała cykle warsztatów 
opowiadania dla dzieci i młodzieży w Nowym Sączu, Stalowej Woli, Grodzisku Mazowieckim 
i Węgrowie. 
 Warsztaty o różnorodnej tematyce, nawiązującej do kontekstów miejsc, prowadziły do 
przygotowania i zaprezentowania przez uczestników opowieści, w których nośnikami treści 
były nie tylko żywe słowa, ale i teksty literackie i prasowe, grafiki, obrazy i fotografie, pamiętniki 
i rękopisy, przedmioty i rzeczy, a także przestrzeń i architektura .
 W każdym z czterech miast doświadczaliśmy, jak wiele możliwości otwiera sztuka 
opowiadania, w jaki sposób żywe słowo przenika się i łączy z innymi mediami, tworząc spójne, 
żywe narracje.
 Chcieliśmy przekonać, najpierw uczestników projektu, a teraz czytelników niniejszej 
publikacji, że opowiadanie, choć mocno związane z kulturą tradycyjną, jest sztuką odpowiadającą 
wymogom współczesności, jako działanie mobilne, elastyczne, kontekstowe, nastawione na 
kontakt i dialog. W tak rozumianej sztuce opowiadania słowo traktowane jest jako medium 
dynamicznej współczesnej interakcji, a nie tylko jako narzędzie "utrwalania i przekazywania 
tradycji".
 Jednak nie chodziło nam tylko o formę. Zależało nam na tym, żeby opowieści, zarówno te 
czerpiące z historii, jak i współczesności, dotykały żywych tematów, żeby poruszały wyobraźnię 
i skłaniały do działania. Ucząc się i doświadczając sytuacji opowiadania, chcemy przekonywać 

do tego, że tworzenie opowieści nie zamyka się jedynie w świecie słów, znaków i obrazów, 
ale że może być sposobem na kształtowanie własnej tożsamości i być wstępem do twórczego 
kształtowania rzeczywistości. Bo przecież nowe pomysły rodzą się najpierw w naszej wyobraźni 
a opowiadanie uczy jak je wypowiadać, porządkować i przygotować do wpisania w życie.
 Ścieżki opowieści poprowadzą nas zarówno w przeszłość – do przedwojennego Grodziska 
Mazowieckiego i żydowskiego Węgrowa, przez współczesny Nowy Sącz, do miasta przyszłości, 
futurystycznej wizji Stalowej Woli.

Zapraszamy do wspólnej podróży!

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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	 Wystawy	 w	 muzeach	 i	 artystycznych	 galeriach	 są	 jedną	 z	 najważniejszych	
przestrzeni	 działań	 opowiadaczy,	 animatorów	 i	 edukatorów,	 którzy	 w	 różnorodnym	
kontekście	wykorzystują		sztukę	opowiadania	do	ożywiania	i	wzbogacania	odbioru	dzieł	
sztuki.	
	 W	 ekspozycjach	 muzeów	 etnograficznych	 dobrze	 sprawdzają	 się	 tradycyjne	
mity,	baśnie	i	legendy,	które	w	zestawieniu	z	eksponatami	otwierają	nowe	ścieżki	ich	
rozumienia	i	interpretowania.	Z	kolei	wystawy	o	profilu	historycznym	stwarzają	okazję	
do	budowania	narracji	wokół	materialnych	nośników	treści	–	przedmiotów,	rysunków,	

JAREK		KACZMAREK

OPOWIADACZE	
W	GALERII	SZTUKI	WSPÓŁCZESNEJ
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fotografii,	 map,	 rękopisów	 -	 zazwyczaj	 wpisywanych	 w	 kontekst	 wybranych	 dzieł	
literackich.
	 Sytuacja	staje	się	mniej	oczywista	w	przypadku	wystaw	prezentujących	sztukę	
współczesną.	 Czy	 opowiadanie,	 kojarzące	 się	 jednak	 z	 kulturą	 tradycyjną,	 jest	
odpowiednim	medium	do	wchodzenia	w	dialog	z	takimi	formami,	 jak	videoinstalacje,	
happening	 czy	 performance?	 A	 jeśli	 tak,	 to	 jaką	 powinno	 przyjąć	 formę	 wobec	
różnorodności	 reguł	 estetycznych	 i	 technicznych	 sztuki	 współczesnej?	 Te	 pytania	
towarzyszyły	 nam	 w	 trakcie	 działań	 warsztatowych	 w	 Galerii	 Sztuki	Współczesnej	
BWA	Sokół	w	Nowym	Sączu.
	 Początkiem	współpracy	 „Grupy	Studnia	O”	 i	 Galerii	 były	 warsztaty	 opowiadania	
przeprowadzone	 przez	 Jarka	 Kaczmarka	 w	 ramach	 wystawy	 „Co	 pozostaje”,	 latem	
2013	roku.	
	 Wystawa	 zainspirowana	 książką	 Tomasa	 McCarthy’ego	 „Resztki”	 (w	 oryg.	
„Remainder”)	dotyczyła	problemu	psychicznych	uzależnień,	jakim	podlegamy	w	życiu	
codziennym,	 	naszych	prywatnych	rytuałów,	obsesji	kolekcjonerskich	 i	 nadmiernego	
zaabsorbowania	 najbliższym	 otoczeniem,	 	 wraz	 z	 uzależnieniem	 od	 autoanalizy.	
Tematyka	wystawy	 stała	 się	 zaproszeniem	 do	wysnucia	 własnych	 historii	młodzieży	
biorącej	udział	w	warsztatach.	
	 Warsztaty	 w	 ramach	 projektu	 „Ścieżki	 opowieści…”	 (25-29	 maja	 2014	 r)	 były	
rozwinięciem	 i	 kontynuacją	 doświadczeń	 z	 naszego	 pierwszego	 spotkania.	 Tym	

razem	opowieści	powstawały	w	odniesieniu	do	ekspozycji	„Zimne,	ciepłe	i	nieludzkie”.	
Jej	 kontekst	 był	 	 nietypowy	 –	 dotyczył	 samej	 przestrzeni	 galerii	 wraz	 z	 jej	
„nieartystycznymi”	elementami,	jak	kurz	na	grzejnikach,	widok	za	oknem,	przelatująca	
mucha	czy	przechodzący	widz.
	 W	opisie	wystawy	można	było	przeczytać:	„Na	wystawie	pokazywane	będą	prace,	
których	charakter	uzależniony	jest	od	przestrzeni,	w	jakiej	się	znajdują		(…)	Pokazywane	
obiekty	będą	tak	samo	odnosić	się	do	otoczenia	galerii,	tego	co	znajduje	się	poza	nią,	
jak	 też	 jej	 akustyki,	 zapachu,	 uwzględniać	będą	obecność	zwiedzających	 i	 historię	
przestrzeni	wystawienniczej”.	
	 W	 trakcie	 dwudniowych	 warsztatów,	 w	 których	 wzięła	 udział	 grupa	 licealistów	
z	 Zespołu	 Szkół	 nr	 3	 im	 Bolesława	 Barbackiego	 w	 Nowym	 Sączu,	 poszukiwaliśmy	
narracyjnego	klucza	otwierającego	sytuację	naszego	dialogu	z	przestrzenią	wystawy.	
Zwiedziliśmy	 wystawę	 z	 miejscowym	 przewodnikiem.	 Rysowaliśmy	 mapę,	 robiliśmy	
zdjęcia,	otwieraliśmy	ścieżki	skojarzeń.	Inspirujące	okazało	się	poczucie,	że	przestrzeń	
tej	wystawy,		na	równi	z	eksponatami,	tworzymy	my	–	widzowie,	a	wraz	z	nami	nasze	
osobiste	historie.
	 W	odniesieniu	do	przestrzeni	wystawy	zaczęliśmy	więc	przywoływać	indywidualne	
opowieści,	z	których	wyławialiśmy	„przedmioty”,	mające	się	stać	naszymi	eksponatami	
wpisywanymi	w	przestrzeń	ekspozycji.	Dla	stworzenia	efektu	odpowiedniego	dystansu	
nasze	przedmioty-eksponaty	uczyniliśmy	narratorami	opowieści,	nawiązując	do	poetyki	
znanej	m.in.	z	baśni	Andersena	(np.	rozmawiające	przedmioty	kuchenne	w	„Latającym	
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kufrze”)	.
	 Następnie	nasze	historie	ułożyliśmy	w	trasę	alternatywnego	zwiedzania	wystawy.	
W	 trakcie	 działań	 graficznych	 zaprojektowaliśmy	 nasz	 własny	 przewodnik,	 którego	
medium,	 obok	 tekstów	 opowieści,	 była	 fotografia.	 Na	 zakończenie	 warsztatów	
oprowadziliśmy	naszą	narracyjną	ścieżką	grupę	widzów,	a	uczestnicy	wcielili	się	w	rolę	
przewodników-opowiadaczy.
	 Niezależnie	 od	 merytorycznej	 oceny	 efektów	 działań	 w	 trakcie	 warsztatów	
i	 finałowego	 pokazu,	 udało	 się	 nam	 osiągnąć	 stan	 niezwykle	 intensywnej	 percepcji	
przestrzeni	wystawy	(którą	niemal	zawsze	stwarza	sytuacja	żywego	opowiadania).		Jej	
detale,	 obrazy	 i	wywoływane	 zmysłowo	bodźce	 zostaną	 na	długo	 zapamiętane	 przez	
uczestników.	Czy	to	nie	jedno	z	najważniejszych	zadań	sztuki,	być	może	ważniejsze	
od	jej	intelektualnej	interpretacji?	Czy	tworzenie	i	wypowiadanie		osobistych	historii,	
w	odpowiedzi	na	gry	sztuki	współczesnej,	można	w	jakimś	stopniu	uznać	za	uniwersalną	
metodę	 jej	 odbioru?	 To	 pytanie	 	 niech	 zostanie	 otwarte.	 A	 teraz	 zapraszamy	 do	
zwiedzania	wystawy	z	naszym	„alternatywnym	przewodnikiem”.

	 Jak	 można	 przeczytać	 w	 oficjalnym	 przewodniku,	 wystawa	 ma	 charakter	
autotematyczny,	 tzn.	 jej	 tematem	 jest	 sama	 przestrzeń:	 ściany,	 lampy,	 grzejniki,	
niedoświetlone	 zakamarki,	 tabliczki	 ewakuacyjne,	 a	 także	 ptaki	 za	 oknem,	 światło	
słońca,	kurz,	owady	(żywe	i	martwe),	dźwiękowe	fale…		
	 W	tym	kontekście	to	nie	wystawione	prace	mają	być	głównym	przedmiotem	uwagi	
widzów,	ale	ich	relacje	i	gra	z	przestrzenią,	której	atrybuty,	nie	podlegające	nigdy	do	
końca	kontroli	kuratorów	i	artystów,	(czy	można	przewidzieć	i	brać	pod	uwagę	przelot	
muchy	wokół	eksponatu?),	stają	się	rzeczywistym	tematem	i	przedmiotem	kontemplacji.	

JAREK KACZMAREK

ZIMNE, CIEPŁE NIELUDZKIE
ALTERNATYWNY	PRZEWODNIK	PO	WYSTAWIE	

W	GALERII	BWA	SOKÓŁ	W	NOWYM	SĄCZU
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	 Idąc	dalej	tym	tropem	myślenia,	nieuchronnie	dochodzimy	do	wniosku,	że	przecież	
widz-odbiorca	 za	 każdym	 razem	 w	 indywidualny	 sposób	 ingeruję	 w	 tę	 przestrzeń,	
zmienia	ją	i	przekształca	(podobnie	jak	mucha),	stając	się	nieświadomym	bohaterem	
wydarzeń.	
	 A	przecież	każdy	widz	(w	przeciwieństwie	do	muchy)	przynosi	ze	sobą	kalejdoskop	
przedmiotów,	obiektów	i	eksponatów	ze	swojej	prywatnej	galerii	wyobraźni	i	pamięci,	
które	zyskują	tu	podmiotowość	i	prawo	głosu.	
	 Dlatego	właśnie	w	alternatywnym	przewodniku	zaprezentowaliśmy	własne	osobiste	
przedmioty-opowieści,	które	ożyły	w	wyniku	naszych	gier	z	przestrzenią	wystawy.	
	 Zapraszamy	do	wspólnego	zwiedzania,	oddajemy	głos	naszym	„eksponatom”:	

 	 Mam	 35	 lat.	 Jestem	 fotografią.	
Teraz	to	wiem.	Wcześniej	nie	byłam	
tego	 świadoma.	 Na	 początku	 była	
ciemność,	 jak	w	mitach	o	początku.	
A	 potem	 światło.	 Pierwsze,	 co	
pamiętam,	 to	 rozbłysk	 światła,	
nagły	 i	 niespodziewany.	 Potem	
znów	zapadła	ciemność,	ale	ja	już	
wiedziałam,	 że	 istnieję.	 Poczułam	
dotyk.	 Czyjeś	 ręce	 przenosiły	
mnie	 z	 miejsca	 na	 miejsce.	
Pływałam.	Aż	wreszcie	 na	mojej	

białej	powierzchni	zaczęły	pojawiać	się	
kształty:	 psa,	 drzewa	 (teraz	 to	 wiem),	 dziewanny	

rosnące	nad	brzegiem	stawu,	niebo.	I	stałam	się	psem,	drzewem,	
stawem,	dziewannami,	niebem.	Ten	który	mnie	wywołał,	schował	mnie	do	koperty	

i	zaniesiono	mnie	do	domu	chłopca.	Nazywał	się	Jurek	i	miał	8	lat.	Usłyszałam	opowieść	
o	 tym,	 jak	 zostałam	 stworzona.	 Chłopiec	 na	 urodziny	 dostał	 swój	 pierwszy	 aparat	
fotograficzny.	Nacisnął	 spust	migawki	 i	 tym	 gestem	 powołał	mnie	 do	 życia.	 Leżałam	
teraz	na	 stole	pośród	 innych	fotografii.	 Patrzyłam	na	piękny	 skórzany	album,	który	
znajdował	się	obok.	To	będzie	mój	wspaniały	dom!	–	ucieszyłam	się	i	czekałam	na	chwilę,	
w	której	dłoń	chłopca	umieści	mnie	w	miejscu	mojego	przeznaczenia.	Myliłam	się.	Tak	się	

FOTOGRAFIA
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nie	stało.	Znalazłam	się	pośród	odrzuconych	fotografii.	Wrzucono	mnie	na	dno	szuflady,	
gdzie	spędziłam	15	lat.	15	lat	w	samotności.	Wyobraźcie	sobie	noc,	która	trwa	15	lat…
Straciłam	 już	 nadzieję,	 gdy	 pewnego	 dnia	 wyciągnięto	mnie	 z	 dna	 sterty	 papierów.	
Ujrzałam	twarz	matki	chłopca	i	usłyszałem	jej	głos:
-	Jurek,	 chodź,	 popatrz!	 Pamiętasz	 to	 zdjęcie?!	To	było	 15	 lat	 temu,	 na	wakacjach	
u	dziadków!	
Zobaczyłam	chłopca,	był	starszy,	ale	poznałam	go	od	razu,	bo	dobrze	rozumiem	grę,	
jaką	prowadzi	czas,	umiem	go	zatrzymywać.	Jurek	pierwszy	raz	się	do	mnie	uśmiechnął.	
Stałam	się	teraz	dla	niego	ważna.	Postawił	mnie	na	regale	w	eksponowanym	miejscu.	
Stałam	się	ważna,	bo	utrwaliłam	sobą	miejsce	i	czas,	którego	już	nie	ma.	Jednak	wciąż	
czułam	żal,	że	mnie	tak	potraktowano,	żal	tych	15	lat	na	dnie	szuflady.
-	Teraz	ja	podejmę	z	wami	grę.	Będę	znikać	i	pojawiać	się,	kiedy	zechcę!	–	postanowiłam.	
Zyskałam	taką	moc.	Chłopiec	chował	mnie	do	jednej	książki,	a	potem	znajdował	w	drugiej.	
Przeskakiwałam	z	jednej	półki	na	drugą,	znikałam	w	szufladach	i	zakamarkach,	by	zawsze	
powracać,	w	zaskoczeniu.

Sztuka	współczesna	jest	powr
acaniem	w	zaskoczeniu.

 	 Popatrzcie,	kim	jestem!	Wspomnieniem.	
Starą	 łatką	 od	 piłki.	 Częścią	 całości,	
którą	kiedyś	byłam.	Posłuchajcie	mojej	
opowieści!	 Jestem	 dumna	 z	 tego,	 kim	
byłam	 i	 jestem.	Skórzana	 piłka	marki	
Adidas,	 idealna	 do	 dobrej	 gry.	 Moi	
przodkowie	 pochodzą	 z	 bardzo	
dawnych	 czasów.	 Tysiące	 lat	 temu	
w	 piłkę	 grali	 Indianie,	 Grecy,	
Rzymianie.	 Byłam	 kamieniem,	
nadmuchanym	 pęcherzem,	 skórą	
wypchaną	 piórami	 i	 liśćmi…	 Moja	
pamięć	 sięga	 chwili,	 gdy	 leżałam	

na	półce	 razem	z	 innymi	piłkami.	 Pewnego	
dnia	 kupiono	mnie	 	 i	 trafiłam	do	 domu	 siedmioletniego	

chłopca.	Nigdy	nie	zapomnę	jego	radości	i	uśmiechu,	gdy	zobaczył	mnie	
pierwszy	raz	i	pierwszy	raz	chwycił	w	ręce.	Od	tej	chwili	każdego	dnia	się	mną	bawił,	

podrzucał,	 łapał,	strzelał	do	bramki.	Tam	gdzie	on,	tam	byłam	ja.	Zabawy	i	mecze	na	
asfaltowym	placu	zabaw	i		na	trawie,	w	letnim	słońcu	i	w	jesiennych	kałużach.	Mijały	lata.	
Zaczęłam	tracić	swój	blask.	Wycierałam	się.	Zużywałam.	Odpadła	jedna	łatka,	potem	
druga…	Pewnego	dnia	zobaczyłam	ją	obok	siebie.	Nową,	pachnącą	 i	błyszczącą	piłkę.	
Przypomniałam	sobie	tak	bliskie	a	zarazem	odległe	czasy,	gdy	też	byłam	taka.	Poczułam	

PIŁKA
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smutek	i	żal	a	zaraz	potem	strach	przed	odrzuceniem	i	zapomnieniem.	Myślałam,	że	zaraz	
wyląduję	w	kącie,	w	którym	zalegają	nikomu	niepotrzebne,	zużyte,	martwe	przedmioty.	
Zdarzyło	się	jednak	coś	dziwnego.	Chłopiec	wziął	mnie	w	ręce	i	z	czułością	położył	obok	
pucharów	i	nagród,	które	zdobywał	na	piłkarskich	turniejach.	Mijały	lata,	chłopiec	stawał	
się	mężczyzną	i	pewnego	dnia	wziął	pudełko	i	schował	do	niego	najcenniejsze	pamiątki	
z	dzieciństwa.	Znalazłam	się	w	nim	i	ja.	Stara	łatka	od	piłki.

Sztuka	wsp
ółczesna	je

st	grą	w	za
pominanie	i	prz

ypominanie.

	 W	 grze	 wzięły	 udział	 dwa	 zespoły.	
W	 pierwszym	 byłam	 ja	 i	 dwójka	
znajomych,	 w	 drugim	 Ania.	 Ania	 była	
bardzo	strachliwa.	Bała	się	wszystkiego,	
ludzi,	samolotów,	pająków	a	najbardziej	
wody.	 Reguły	 gry	 były	 proste.	 Nasz	
zespół	miał	nabrać	Anię,	że	się	topimy.	
Rozgrywka	wyglądała	tak:	
Było	słoneczne	lato,	gdy	wybraliśmy	
się	 nad	 rzekę	 Kamienicę.	 Ja	 wraz	
z	 zespołem	 weszliśmy	 do	 wody.	
Ania	została	na	brzegu.	W	pewnej	

chwili,	 gdy	 się	 odwróciła,	 kucnęliśmy	
w	wodzie	i	zaczęliśmy	rozpaczliwie	machać	rękami,	

wołając	pomocy:
-	Ania,	ratunku!	Toniemy!

Ania	zamarła	w	przerażeniu.	Nie	wiedziała,	co	się	dzieje	i	co	ma	robić.	Trwało	to	dłuższą	
chwilę,	aż	wreszcie	nie	mogliśmy	się	powstrzymać	i	wybuchnęliśmy	śmiechem.	Ania	gdy	
zorientowała	się,	że	z	nią	„zagraliśmy”,	była	bardzo	zła,	ale	po	jakimś	czasie	też	zaczęła	
się	z	tego	śmiać.	Ale	to	nie	był	koniec	gry.	Po	roku	postanowiliśmy	sprawdzić	czujność	
i	pamięć	Ani.	W	tym	samym	miejscu,	wraz	z	zespołem,	znów	odegraliśmy	scenariusz	gry.	
Weszliśmy	głębiej	do	wody	i	nagle	straciliśmy	grunt	pod	nogami.	Nurt	rzeki	zaczął	nas	

GRA
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ściągać	coraz	dalej	od	brzegu.	Niewiarygodne!	Topimy	się	naprawdę!	Zaczęliśmy	wołać:
	-	Aniu!	Zrób	coś!	Toniemy!	Topimy	się	naprawdę!	To	nie	jest	gra!	Pomocy!
Ania	uśmiechała	się.	My	krzyczeliśmy.	Ania	się	śmiała,	wyjęła	aparat	i	zaczęła	nam	robić	
zdjęcia.	Uratowała	nas	starsza	pani,	która	przechodziła	nad	brzegiem.	Chwyciła	gałąź	
i	podała	ją	nam,	pomagając	wydostać	się	na	brzeg.	Gdy	było	już	po	wszystkim,	Ania	
wciąż	nie	wierzyła,	że	to	działo	się	naprawdę.	Podejrzewała,	że	starsza	pani	też	była	
uczestniczką	gry	po	naszej	stronie.	W	końcu	gdy	zrozumiała,	jak	było	naprawdę,	była	
bardzo	zaskoczona.	Nabraliśmy	ją	drugi	raz,	choć	nie	tak,	jak	to	sobie	zaplanowaliśmy.

Sztuka	
współcz

esna	jes
t	grą,	w

	której	
czasem	

trudno	
odróżni

ć	

granicę	
między	

udawani
em	a	pr

awdą.	

	 Posłuchajcie	 mojej	 opowieści!	 Wyglądam	 niepozornie.	
Urodziłem	 się	 w	 fabryce.	 Tam	 mnie	 wyprodukowano,	
przywołano	 do	 życia.	 Jestem	 plecakiem.	 Jestem	 prawie	
jak	nowy,	ale	wiele	już	doświadczyłem.	Wiem,	czym	jest	
samotność,	poczucie	odrzucenia,	radość	z	powrotu.	Noszę	
w	sobie	swoją	historię.	Otworzę	ją	przed	wami.	Pewnego	
dnia	trafiłem	do	domu	Andżeliki.	Zostałem	kupiony	jako	
prezent	 dla	 niej.	 Czekałem	 w	 napięciu	 na	 chwilę,	 gdy	
mnie	 pierwszy	 raz	 zobaczy,	 a	 kiedy	 to	 już	 się	 stało,	
usłyszałem	jej	głos:
	 -	Mamo,	a	co	to?	Jaki	okropny	kolor!	Jest	taki	mały!	
Takie	 plecaki	 są	 niemodne!	 Może	 były	 dawno	 temu,	
w	twoich	czasach!	Jest	okropny!	Nie	będę	go	nosiła!
	 I	 tak	 wylądowałem	 na	 dnie	 szafy	 w	 stercie	
niepotrzebnych	ciuchów.	Miało	to	pewien	plus	–	nie	
zużywałem	 się,	 pozostawałem	 niezmiennie	 nowy.	
Minął	jakiś	czas.	Może	rok,	może	więcej?	Pewnego	
wieczora	Angelika	urządziła	imprezę.	Jedna	z	jej	
koleżanek	 otworzyła	 szafę	 i	 zaczęła	 przeglądać	
rzeczy.	W	pewnej	chwili	trafiła	na	mnie	i	zawołała:
												-	Wow,	Andżela,	ale	masz	fajny	plecak!	
Gdzie	go	kupiłaś?	Też	chcę	taki	mieć!	Jest	super!	

PLECAK
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Takie	się	teraz	nosi!
Andżelika	nie	odpowiedziała.	Znów	wrzuciła	mnie	na	dno	szafy.	Następnego	dnia	jednak	
wyjęła	 mnie,	 spojrzała	 na	 mnie,	 po	 czym	 zaczęła	 wrzucać	 do	 mego	 wnętrza	 swoje	
rzeczy,	kosmetyczkę,	portfel,	komórkę.	Wyszła	ze	mną	na	miasto.	Poczułem	się	bardzo	
szczęśliwy,	ale	też	myślałem	sobie,	że	kiedyś	znów	zmieni	się	moda	i	gust	Andżeliki	
i	znów	wyląduje	na	dnie	szafy.	To	nieuniknione…

Sztukę	współczesną	po
strzegamy	

za	pośrednictwem	spojrzenia	innych.	

	 Proszę	 państwa,	 oto	 nowy	 eksponat	 w	 naszej	
galerii.	 Nazywa	 się	 „cukrosiewator”.	 Składa	
się	 z	 donicy	 wypełnionej	 ziemią	 i	 specjalnego	
urządzenia	 do	 przesiewania	 cukru.	 Do	
stworzenia	 tej	 konstrukcji	 zainspirowało	 mnie	
wydarzenie	z	dzieciństwa.	Kiedy	miałem	3	latka,	
rodzice	 zostawili	mnie	 samą	w	domu,	 tylko	 na	
chwileczkę,	 jak	 tłumaczyli,	 by	 zrobić	 zakupy.	
Ale	 to	 wystarczyło,	 by	 ich	 genialna,	 kochana	
córeczka	wpadła	na	genialny	pomysł:	
	 -	Zasieję	cukierki,	jak	kwiatki!	–	pomyślałam	
i	 nie	 zastanawiając	 się	 długo,	 wyciągnęłam	
torebkę	 cukru	 i	 zaczęłam	 rozsypywać	 go	 po	
całym	mieszkaniu.	Przyznam	się	wam	szczerze,	
że	moim	najważniejszym	autorytetem	był	dla	
mnie	dziadek,	który	mieszkał	 na	wsi.	 Lubiłam	
patrzeć,	jak	rozsiewa	zboże	w	polu	i	stąd	wziął	
się	ten	pomysł	z	rozsiewaniem	cukierków.	Moja	
konstrukcja	 ma	 złożoną	 symbolikę.	 Swoje	
znaczenie	ma	jej	duży	rozmiar,	co	odpowiada	
percepcji	dziecka,	które	wszystko	postrzega	
w	większych	rozmiarach	niż	dorośli.	Doniczka	
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jest	kolorowa,	ponieważ	świat	dziecka	jest	zawsze	pełen	różnorodności	barw	i	kształtów.	
Ziemia	w	doniczce	jest	symbolem	nowego	życia.	Nad	doniczką	zainstalowałam	sitko,	
które	przesiewa	cukier.	Z	zasianego	cukru	raczej	nic	nie	zakiełkuje,	ale	każdy	z	nas,	
jeśli	tylko	pobudzi	wyobraźnię,	może	sprawić,	że	wyrośnie	dla	niego	coś	specjalnego	!	

I	taka	jes
t	sztuka	w

spółczesna
,	jak	ten	c

ukier	zasia
ny	w	ziemi.

	Każdy	z	n
as	chce,	b

y	coś	w	nim
	zakiełkow

ało,	coś,	cz
ego	skryci

e	pragnie.	

A	w	sztuc
e	odnajduj

emy	nasze	wn
ętrze	i	pra

gnienia…

	 Była	sobie	dziewczyna,	która	pewnego	
dnia	poczuła,	że	ma	wszystkiego	dosyć.	
Dosyć	 rodziny	 -	 matki,	 która	 ciągle	
czegoś	od	niej	chce,	ojca,	który	ciągle	
siedzi	przed	telewizorem	i	nie	zwraca	
na	nią	i	uwagi,	młodszych	braci,	którzy	
ciągle	 wrzeszczą	 jej	 za	 uszami.	
Miała	 dosyć	 szkoły	 –	 drewnianych	
krzeseł,	w	których	trzeba	siedzieć	
godzinami,	 miesiącami,	 latami.	
Miała	 nawet	 dosyć	 samej	 siebie	 –	

gdy	patrzyła	na	swoje	odbicie	w	 lustrze,	
nie	podobało	jej	się	nic.	–	Jestem	za	gruba,	niezgrabna,	

taka	przeciętna	-powtarzała	sobie.	Aż	wreszcie	zawołała	–	Niczego	mi	
się	nie	chce!	Chcę	mi	się	NIC!

Gdy	wypowiedział	słowo	„nic”,	usłyszała	niski,	męski	głos,	który	wpadł	do	jej	uszu	nie	
wiadomo	skąd:
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
I	nagle	znalazła	się	w	próżni	doskonałej.	Nie	było	w	niej	niczego	i	nikogo.	Nie	było	w	niej	
i	jej	samej.	Były	tylko		jej	odczucia.	Czuła	się	cudownie	lekko,	beztrosko,	po	prostu	
bosko.	

WSZYSTKO	I	NIC
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Zapewne	minął	jakiś	czas	(nie	była	tego	pewna,	bo	w	pustce	nie	było	czasu),	gdy	poczuła,	
że	jej	czegoś	brak.	
	-	Chciałabym	znów	mieć…ciało!	–	powiedziała.	–	Ale	takie	jakie	mi	się	spodoba,	jakie	
sama	sobie	wybiorę!	Chcę	być	wysoką	brunetką	z	kręconymi	włosami!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!	–	znów	napłynął	głos	nie	wiadomo	skąd.
I	słowo	stało	się	ciałem	brunetki.	Dziewczyna	była	doskonała,	ale	naga.	
	-	Chcę	małą	czarną	sukienkę	i	czerwone	szpilki!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
	-	Chcę	poczuć	znów	ziemię	pod	nogami!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
	-	Chcę	drzew,	ptaków,	nieba	i	morza!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
	-	Chcę	domu!	Albo	nie,	niech	będzie	pałac	w	ogrodzie	nad	jeziorem.
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
W	pałacu	poczuła,	że	jest	głodna,	ale	chciała	zjeść	cos	specjalnego.
	-	Chciałabym	zjeść	kokosa!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
	-	No	dobra,	niech	znów	wrócą.	Mama,	tata	i	bracia!
		-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
		-	Chcę	teraz	imprezy!	Niech	będą	wszystkie	koleżanki	i	koledzy	z	klasy.	I	jeszcze	
jakieś	gwiazdy.	Niech	Justin	Bieber	i	Madonna	zaśpiewają	dla	nas	w	duecie!
		-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!

	 	 -	 Chciałabym	 się	 zakochać.	 W	 niebieskookim,	 wysokim	 brunecie…	 Albo	 nie,	
w	czarnoskórym,	napakowanym	chłopaku	z	tatuażami!		Albo	nie,	w	obu	naraz!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
Impreza	trwała.	Kalejdoskop	spełnianych	życzeń	zdawał	się	nie	mieć	końca.	Nagle	jednak	
dziewczyna	poczuła	się	źle.	Miała	znów	wszystkiego	dosyć.	Chciała	znów	zawołać,	że	
pragnie	NICZEGO,	 ale	 powstrzymała	 się.	Nie	 chciała	 zamknąć	 się	w	 kole	 tej	 samej	
historii.
	-	Chciałabym	zostać	uznaną	artystką	i	umieć	wyrazić	NIC	w	swojej	sztuce!
	-	DOSTANIESZ	TO,	CO	ZECHCESZ!
I	tak	dziewczyna	została	artystką,	której	prace	wystawiono	we	wszystkich	galeriach	
i	 wystawach	 sztuki.	 Jej	 działo	 jest	 i	 tutaj,	 w	 galerii	 sztuki	 nowoczesnej	 w	Nowym	
Sączu.	Nie	wszyscy	z	was	je	widzieli?	Przecież	jest	NICZYM!

Sztuka	współczesna	jest	NICZYM,
	w	którym	może	ukrywać	się	WSZYSTKO.
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 	 Oto	 kot	 o	 imieniu	 Kiciuś.	 Jest	 duży,	 bardzo	 duży.	
Większy	 od	 wielu	 psów	 z	 okolicy.	 Kiciuś	 lubi	 to,	 co	
ludzkie.	A	w	szczególności	potrawy,	które	 jedzą	 ludzie.	
Smakują	mu	one	 jednak	 tylko	wtedy,	gdy	są	podane	na	
ludzkich	 talerzach.	 Kiciuś	 to	 bardzo	 ludzki	 kot.	 Lubi	
oglądać	telewizję	 i	 słuchać	muzyki.	 Pewnego	dnia	 leżał	
sobie	na	kanapie	i	oglądał	program	o	fizyce	kwantowej.	
Zaciekawiło	go,	że	jego	bohaterem	był	kot.	W	programie	
opowiadano	 o	 pewnym	 eksperymencie,	 wymyślonym	
przez	 pana	 Schrödingera.	 Do	 jego	 przeprowadzenia	
użyto:	żywego	kota,	szczelne	pudełko	z	pojemnikiem	
z	trującym	gazem,	atom	mogący	wyemitować	cząstkę	
promieniowania	 oraz	 detektor	 promieniowania,	
który	 w	 chwili	 wykrycia	 cząstki	 uwalniał	 truciznę	
z	 pojemnika	 i	 zabijał	 kota.	 Wkładamy	 kota	 do	
pudełka	 i	 czekamy,	 czy	 atom	 wyemituje	 cząstkę	
promieniowania	 i	 uwolni	 truciznę,	 zabijając	 kota.	
Jest	na	to	50	procent	szans.	Jak	nam	podpowiada	

zdrowy	 rozsądek,	 zamknięty	w	 pudełku	 kot	 jest	 albo	
żywy,	albo	martwy.	Tymczasem	według	opisu	praw	fizyki	kwantowej	

kot,	zanim	pudełko	zostanie	otwarte,	jest	jednocześnie	i	żywy	i	martwy	(znajduje	
się	w	stanie	superpozycji)…	

KOT
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-	Och,	a	jeżeli	ja	jestem	w	stanie	superpozycji	żywy	i	martwy?	–	zaniepokoił	się	Kiciuś	
i	zamyślony	poszedł	do	ogrodu.	I	wtedy	usłyszał	krzyk	Kasi,	swojej	pani:	-	Mamo,	tato!	
Na	pomoc!	Kiciuś	nie	żyje!	Rozjechał	go	samochód	na	ulicy	Krakowskiej!	
-	Co	ty	gadasz!	–	woła	ojciec.	–	Przecież	kręcił	się	tu	jeszcze	przed	chwilą!
-	Aaaa,	widziałam	go,	widziałam,	był	zupełnie	rozjechany!	Poznałam	go	po	kolorze	futra!			
	-	Aaaaaaa!	–	pomyślał	przerażony	Kiciuś.	–	A	jednak	to	prawda,	jestem	żywy	i	martwy	
w	tej	samej	chwili!	
Rodzina	wbiegła	do	ogrodu	i	zobaczyła	(żywego?)	Kiciusia.	Rozradowana	Kasia	wzięła	go	
na	ręce	i	zaczęła	całować	i	ściskać.
-	Kiciuś,	ty	żyjesz!	Ty	jesteś	żywy!
-	Czy	aby	na	pewno?	–	zamruczał	kot.

Sztuka	nowoczesna	je
st	jak	kot	w	superpozy

cji.	

Bywa	jednocześnie	żyw
a	i	martwa.	

	 Czy	 to	 możliwe,	 żeby	 cała	 ludzkość	
zmieściła	 się	 w	 objętości	 cukierka?	
To	 zadziwiający	 fakt,	 ale	 99,	
999999999999(13)	 procent	 objętości	
zwykłej	 materii	 to	 pusta	 przestrzeń.	
Gdyby	 istniał	 sposób	 na	 wyciśnięcie	
próżni	 z	 atomów	 w	 naszych	 ciałach,	
cała	 ludzkość	 rzeczywiście	 zmieściłaby	
się	 w	 cukierku…	 Pusta	 przestrzeń	 jest	
iluzją.	1	cm	sześcienny	powietrza,	czyli	
objętość	cukierka,	zawiera	45	milionów	

miliardów	 atomów.	 Atomy	 są	 niezwykle	 trwałe	 i	 ruchliwe.	
Niemal	każdy	atom	waszych	ciał	znajdował	się	w	kilku	gwiazdach,	zanim	trafił	do	was.	
Ludzkie	ciała	są	zbudowane	z	tak	dużej	liczby	atomów,	które	po	śmierci	są	ruchliwe	
i	wszędobylskie,	że	w	każdym	z	nas	znajdują	się	atomy,	należące	do	Homera,	Dżingis	
Chana,	Szekspira,	Mickiewicza	czy	Jimiego	Hendriksa…	W	pustej	przestrzeni	naszej	
wystawy	możecie	więc	zobaczyć	cały	wszechświat,	albo	go	skosztować.	Zapraszamy	na	
cukierki	z	atomami	wielkich	mistrzów.	Platon,	Einstein,	Picasso,	Presley	–	do	wyboru	do	
koloru!

ATOMOWE	CUKIERKI

Sztuka	współczesna	nie	zna	granic!
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	 Konstruując	 opowieści	 w	 trakcie	 wędrówki	 przez	 Galerię	 ścieżkami	 skojarzeń,	
stworzyliśmy	własne	określenia	sztuki	współczesnej/nowoczesnej,	powiązane	z	naszymi	
historiami	i	przestrzenią	wystawy.	Używaliśmy	wymiennie	określeń	sztuka	współczesna	
/nowoczesna,	 buntując	 się	 przeciwko	 połknięciu	 „nowoczesności”	 przez	 historię	
i	 zamknięciu	 jej	 raz	 na	 zawsze	 w	 szufladce	 modernizmu.	 Chcemy	 być	 współcześni	
i	nowocześni!

SZTUKA	WSPÓŁCZESNA/NOWOCZESNA	TO…
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	 W	 Czwartek,	 	 29	 	 maja	 w	 Galerii	 BWA	 Sokół	 w	 Nowym	 Sączu	 odbyła	 się	
poekspozycyjna	 prezentacja	 prezentacja,	 podczas	 której	 alternatywni	 przewodnicy	
zaprezentowali	własny	sosóbb	jej	intepretacji.

FINAŁOWA	PREZENTACJA	ALTERNATYWNEGO	PRZEWODNIKA



160 161



162 163



2014


